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Od redakcji

Niech pokój panuje na ziemi

Niech brat nie strzela do brata,

Niech g³ód nie zabiera bliŸniego.

 Nie 

b¹dŸmy g³usi i niemi,

Obojêtnoœæ to przyzwolenie, to aprobata...

 Walczmy o

 cz³owieka drugiego.

Niech mi³oœæ króluje wœród ludzi

 Niech cz³owiek

 cz³owiekowi nie zgotuje ju¿ nigdy piek³a!!!

 Niech odejd¹ w zapomnienie nienawiœæ, pogarda 

i wywy¿szenie.

 Niech

 nigdy siê lernejska hydra nie obudzi,

 Niech nie odrodz¹ wê¿owe ³by

 z³a,

 Bo jak 

Herakles zniszczymy potwora, zapalimy mi³oœci 

p³omienie!!!

A wtedy

Niech radoœæ pozostanie w Naszych sercach

Niech Mi³osierdzie wype³nia je po brzegi,

Niech ju¿ nigdy Œwiat nie tonie w ³zach.

Opleæmy ³añcuchem dobra glob, mnó¿my radosne 

szeregi!!!

A wtedy... 

Ten i ka¿dy nastêpny rok

Uœmiechem przywitamy.

Mi³oœæ daj¹c 

Stanêliœmy obok Wielkiego Architekta o krok...

MY JU¯ KOCHAMY!!!

Cieszmy siê to s³owo do g³êbi poznaj¹c.
              Czego sobie i Wam Drodzy Przyjaciele  

¿yczê w 2010 roku.
                                                                             

El¿bieta Wojtaszek



Agata Skowron-Nalborczyk

X DZIEÑ ISLAMU

W KOŒCIELE

KATOLICKIM

Ju¿ po raz dziesi¹ty obchodzony 
by³ Dzieñ Islamu w Koœciele kato-
lickim w Polsce i jak zawsze mia³o
to wydarzenie miejsce 26 stycznia – 
dzieñ po zakoñczeniu Tygodnia 
Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan (po-
przedzonego Dniem Judaizmu,
w tym roku ju¿ XIII). Jest to ini-
cjatywa wyj¹tkowa w dialogu 
chrzeœcijañsko-muzu³mañskim, bo-
wiem ju¿ w 2000 r. zosta³a wpisana 
do oficjalnego kalendarza Koœcio³a 
w Polsce. Od samego pocz¹tku 
Dzieñ Islamu jest tak¿e zwi¹zany
z Rad¹ Wspóln¹ Katolików i Mu-
zu³manów, w której narodzi³ siê 
pomys³ organizowania go.

Oczywiœcie idea dialogu chrzeœ-
cijan i muzu³manów jest obecna
w Polsce d³u¿ej ni¿ 10 lat. Wi¹¿e siê 
ona z ponad 300-letni¹ tradycj¹ 
osadnictwa Tatarów na ziemiach 
dzisiejszej Polski i tolerancj¹ reli-
gijn¹, z jak¹ siê tu spotykali. Ju¿ na 
pocz¹tku lat 80. XX w. w parafii œw. 
Zofii przy ul. ¯ytniej w Warszawie 
odbywa³y siê miêdzyreligijne spot-
kania s³u¿¹ce wzajemnemu pozna-
niu siê wyznawców ró¿nych religii
i muzu³manie tak¿e brali w nich 
udzia³. W duchu wzajemnego po-
szanowania i tolerancji odbywa³y siê 
te¿ Pieniê¿nieñskie Spotkania z Re-
ligiami zapocz¹tkowane w 1985 r. 
„Dniem muzu³mañskim”. 

W grudniu 1994 r. ks. bp W³a-
dys³aw Mizio³ek odprawi³ w koœ-
ciele œw. Aleksandra w Warszawie 
mszê œw., w której uczestniczyli 
równie¿ wyznawcy islamu, modl¹c 
siê ze zgromadzonymi w intencji 
pokoju na œwiecie. Wspó³organi-
zatorem tego wydarzenia, jak 
równie¿ chrzeœcijañsko-muzu³mañ-
skiego spotkania w koœciele akade-
mickim œw. Anny w Warszawie
w dniu 17 stycznia 1997 roku by³a 
Fundacja D.O.M, która w znacznej 
mierze przyczyni³a siê do powstania 
Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zu³manów. To nowopowsta³a Rada 
przedstawi³a pomys³ zorganizowa-
nia Dnia Islamu w Koœciele kato-
lickim w Polsce, a Fundacja na czele 
z jej prezesem, Zdzis³awem Bielec-
kim, (jednoczeœnie wtedy wspó³-
przewodnicz¹cym Rady ze strony 
katolickiej) by³a przez kilka lat 
wspó³organizatorem Dnia Islamu. 

Wydarzeniem poprzedzaj¹cym 
bezpoœrednio Dzieñ Islamu by³a 
odprawiona 26.01.2000 w koœciele 
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Œw. Krzy¿a w Warszawie Msza œw. 
w intencji pokoju na œwiecie i jed-
noœci chrzeœcijan, w czasie której 
obecni byli muzu³manie. W nastêp-
nym roku tego samego dnia odby³y 
siê obchody pierwszego Dnia Isla-
mu, w których wziêli udzia³ obok 
polskich muzu³manów tak¿e amba-
sadorzy pañstw muzu³mañskich,
a Mszy Œw. w intencji pokoju i po-
szanowania ¿ycia ludzkiego prze-
wodniczy³ ks. bp Tadeusz Pikus, 
delegat Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. dialogu z islamem. W latach 
2002–2006 centralne obchody Dnia 
Islamu w Warszawie odbywa³y siê
w parafii œw. Andrzeja Boboli
oo. jezuitów, potem w domu Amicis 
im. ks. Jerzego Popie³uszki, a od 
2009 r. w domu parafialnym przy 
koœciele œw. Floriana. Od 2007 r. 
obchodom przewodniczy ks. bp 
Romuald Kamiñski, przewodni-
cz¹cy Komitetu ds. Dialogu z Re-
ligiami Niechrzeœcijañskimi Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

Tematyka spotkañ zwi¹zana jest 
co roku z przes³aniem kierowanym 
przez Papiesk¹ Radê ds. Dialogu 
Miêdzyreligijnego do muzu³manów 
z okazji zakoñczenia miesi¹ca postu, 
ramadanu – w tym roku odby³y
siê one pod has³em: „Chrzeœcijanie
i muzu³manie – zjednoczeni w prze-
zwyciê¿aniu ubóstwa”. 

Centralne obchody X Dnia 
Islamu w Koœciele katolickim w Pol-
sce mia³y w tym roku miejsce w do-
mu parafialnym przy koœciele œw. 
Floriana w Warszawie. Spotkanie 
rozpocz¹³ ks. bp Romuald Kamiñski, 
przewodnicz¹cy Komitetu ds. 
Dialogu z Religiami Niechrzeœci-
jañskimi KEP, który podkreœli³, ¿e 
„mimo oficjalnego charakteru tego 
wydarzenia, w spotkaniach z okazji 
Dnia Islamu panuje ciep³a i domowa 
atmosfera”. Ks. abp Henryk Hoser, 

biskup warszawsko-praski – a zatem 
wspó³gospodarz, w swoim prze-
mówieniu zwróci³ uwagê na fakt, ¿e 
chrzeœcijanie i muzu³manie wierz¹
w jednego Boga, powinni zatem 
razem przypominaæ œwiatu o jego 
istnieniu i ¿yæ jak bracia, w czym 
pomaga dialog miêdzyreligijny. 
Goœci zagranicznych powita³ ks. dr 
Adam W¹s SVD, przewodnicz¹cy 
Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zu³manów ze strony katolickiej,
a pozosta³ych dr Artur Konopacki, 
wspó³przewodnicz¹cy Rady ze 
strony muzu³mañskiej. Nastêpnie dr 
Agata Skowron-Nalborczyk, se-
kretarz generalna Rady, przedstawi³a 
historiê Dni Islamu w Polsce. 

Potem zabierali g³os muzu³ma-
nie. Mufti RP, Tomasz Miœkiewicz, 
cz³onek Rady Wspólnej, podkreœli³ 
wa¿noœæ dialogu miêdzyreligijnego 
tak¿e w podejmowaniu wspólnych 
inicjatyw dla dobra spo³ecznego, 
czym nawi¹za³ do tematu spotkania. 
Po nim wyg³osi³ przemówienie 
Nasser A. Albraik, dziekan korpusu 
ambasadorów pañstw muzu³mañ-
skich w Polsce, ambasador Arabii 
Saudyjskiej. Przewodnicz¹cy Ligi 
Muzu³mañskiej, Samir Ismail, swo-
im wyst¹pieniem sprawi³ niespo-
dziankê, bowiem zapowiedzia³ 
„Dzieñ Chrzeœcijañstwa” w mecze-
cie, który w³aœnie Liga buduje
w Warszawie. 

Dalszy przebieg oparty by³ na 
tradycyjnej ju¿ strukturze – odczy-
tano fragmenty Ksi¹g Œwiêtych, 
Biblii i Koranu, dotycz¹ce ubóstwa, 
a nastêpnie mia³ miejsce „dwug³os 
chrzeœcijañsko-muzu³mañski” na 
temat podejœcia do ubóstwa w oby 
religiach i walki z nim. Ze strony 
katolickiej wzi¹³ w „dwug³osie” 
udzia³ ks. Zbigniew Sobolewski, a ze 
strony muzu³mañskiej dr Artur 
Konopacki i Bogus³aw R. Zagórski. 

Potem przedstawiony zosta³ kato-
licko-muzu³mañski projekt wsparcia 
prowadzonych przez siostry siero-
ciñców w Jerozolimie i Betlejem, 
zw. „Domami Pokoju”, w których 
znajduj¹ schronienie dzieci chrzeœci-
jañskie i muzu³mañskie.

Na koniec mia³a miejsce czêœæ 
modlitewna: spontaniczn¹ modlitwê 
muzu³mañsk¹, du’a, poprowadzi³ 
mufti Tomasz Miœkiewicz, nato-
miast strona chrzeœcijañska jak 
zwykle odmówi³a modlitwê wier-
nych zakoñczon¹ „Ojcze nasz”. 
Punktem kulminacyjnym by³o prze-
kazanie sobie „znaku pokoju” przez 
wszystkich uczestników spotkania. 
Potem wszyscy udali siê na po-
czêstunek, w czasie którego mieli 
okazjê do prowadzenia mniej ofic-
jalnych rozmów.

Centralne, warszawskie obcho-
dy X Dnia Islamu w Koœciele 
katolickim w Polsce zorganizowa³ 
Komitet ds. Dialogu z Religiami 
Niechrzeœcijañskimi Rady ds. Dia-
logu Miêdzyreligijnego Konferencji 
Episkopatu Polski oraz Rada 
Wspólna Katolików i Muzu³ma-
nów (jak co roku Rada og³osi³a
tak¿e swoje oœwiadczenie z tej
okazji – dostêpne na stronie Rady 
http://www.rwkm.pl). Od lat odby-
waj¹ siê tak¿e lokalne obchody Dnia 
Islamu w innych miastach. Oka-
zyjnie zorganizowano je w Olsztynie 
(2001), Opolu (2002) i Poznaniu 
(2008), a w latach 2003–2008 tak¿e 
w Pieniê¿nie; natomiast regularnie 
odbywaj¹ siê w Lublinie (od 2003 r.) 
i Krakowie (od 2004 r.). W tym
roku po raz pierwszy chrzeœcija-
nie i muzu³manie spotkali siê 
równie¿ w Katowicach, co œwiad-
czy o tym, ¿e idea Dnia Islamu jest 
¿ywa, rozwija siê i budzi zaintere-
sowanie. 

X DZIEÑ ISLAMU W KOŒCIELE KATOLICKIMAgata Skowron-Nalborczyk



Norbert Boratyn

MUZU£MAÑSCY

EMIGRANCI Z ROSJI

W WARSZAWIE

NA PRZE£OMIE XIX I XX WIEKU

I W OKRESIE

MIÊDZYWOJENNYM

Mówi¹c o grupie mieszkañców 
Warszawy wyznaj¹cej islam obrz¹d-
ku sunnickiego nale¿y zwróciæ 
uwagê na bardzo wa¿n¹ cezurê cza-
sow¹, jak¹ jest polskie Powstanie 
Listopadowe (1830–1831). Po st³u-
mieniu przez armiê rosyjsk¹ Pow-
stania Listopadowego nast¹pi³a 
likwidacja bardzo wielu instytucji 
Królestwa Polskiego, miêdzy in-
nymi polskiego wojska. Statut Orga-
niczny cara Miko³aja I Romanowa
z 25 III 1832 roku znosi³ Konstytucjê 
Królestwa Polskiego, odrêbn¹ koro-
nacjê cara Rosji na króla Królestwa 
Polskiego, likwidowa³ sejm i polsk¹ 
armiê, faktycznie przy³¹czaj¹c Kró-
lestwo Polskie do Cesarstwa Rosyj-
skiego. Statut zachowywa³ funkcjo-
nowanie Rady Stanu i Rady Admini-
stracyjnej, podporz¹dkowanych 
jednak namiestnikowi Królestwa 
Polskiego, genera³owi Iwanowi 
Paskiewiczowi-Erywañskiemu. 
Statut gwarantowa³ odrêbnoœæ usta-
wodawstwa cywilnego i karnego, 
u¿ywalnoœæ jêzyka polskiego jako 
urzêdowego, wolnoœæ wyznania, 
samorz¹d terytorialny, ale jedno-
czeœnie nadawa³ Królestwu Pol-
skiemu rosyjsk¹ administracjê i za-
mienia³ województwa na gubernie. 
Poza tym zosta³ zamkniêty Uni-
wersytet Warszawski. Jêzyk rosyjski 
sta³ siê urzêdowym jêzykiem wy¿-
szych warstw administracji Kon-
gresówki. Zosta³ te¿ utrzymany stan 
wojenny. W samej zaœ Warszawie 
zosta³a wybudowana w latach 
1832–1834 wojskowa twierdza, 
zwana Cytadel¹. Car Miko³aj I 
Romanow narzuci³ tak¿e spo³e-
czeñstwu Królestwa Polskiego wy-
sok¹ kontrybucjê jako formê fi-
nansowej kary za Powstanie 
Listopadowe.

Pierwsz¹ wiêksz¹ grup¹ muzu³-
manów sunnitów w Warszawie byli 
stacjonuj¹cy od 1835 roku ¿o³nierze 
Pu³ku Jazdy Kaukaskiej (Kau-
kaskiego Regimentu Konnego) 
armii rosyjskiej, sk³adaj¹cego siê 
przewa¿nie z przedstawicieli pó³-
nocno-kaukaskich narodowoœci, 
takich jak np. Czeczeñcy, Czerkiesi, 
Dagestañczycy, Ingusze, czy te¿ 
Lezgini. Wielu z nich posprowa-
dza³o do Warszawy swoje rodzi-
ny. (1)

Poza wojskowymi, wyzna-
j¹cymi islam sunnicki, pojawili siê 
te¿ wkrótce w Warszawie cywilni 
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przedstawiciele tego wyznania, 
zw³aszcza kupcy. Arkadiusz Ko³o-
dziejczyk zwróci³ uwagê, ¿e ju¿
w 1852 roku by³o ich 15. Zainte-
resowa³o go te¿, do jakiego stopnia 
przedstawiciele w³adz rosyjskich 
poprzekrêcali nazwiska tych ludzi. 
Analizuj¹c zniekszta³cone nazwiska 
przez skrybê przy Oberpolicmajstrze 
Warszawskim nie trudno siê do-
myœliæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ 
tych ludzi by³a Tatarami. 

Nadwo³¿añskimi i Baszkirami. 
Podajê za Arkadiuszem Ko³o-
dziejczykiem nazwiska tych ludzi, 
próbuj¹c na w³asn¹ odpowie-
dzialnoœæ poprawiæ ich pisowniê. S¹ 
to: Achmet Zan Haletow, Haulimir 
Gubindu³ow, Hajbu³a Gubindu³ow, 
Abdulzakim Abdu³³a Rachman-
ku³ow, Fachre³dyn Neamtu³ow, 
Ibrahim Zidajhunow, Fazlejew, 
Hajbu³a Aranow, Abdu³ Wachi³, Dyn 
Ajne, Niazbaj, Kaluk, Hajredyn, 
Sejss-Batta i Mahomet Sabier. (2)

Ludzie ci po osiedleniu siê
w Warszawie próbowali za³atwiæ
u w³adz rosyjskich utworzenie
w Warszawie urzêdu sta³ego du-
chownego muzu³mañskiego, czyli 
imama, gdy¿ zwiêkszaj¹ca siê liczba 
ludnoœci wyznania muzu³mañskiego 
sunnickiego w Warszawie tego wy-
maga³a. Sprawê próbowa³ rozwi¹zaæ 
u namiestnika Królestwa Polskiego 
genera³a Iwana Paskiewicza-Ery-
wañskiego Abdulzakim Abdu³³a 
Rachmanku³ow. Proponowa³ on na 
stanowisko pierwszego warszaw-
skiego imama Tatara Nadwo³-
¿añskiego, ¿o³nierza warszawskiej 
Komendy Inwalidów, Abdu³³ê 
Walitowa. Prosi³ on w³adze o zwol-
nienie go ze s³u¿by wojskowej, 
wyznaczenie mu pensji w wysokoœci 
365 rubli w srebrze rocznie z bud¿etu 
rz¹dowego, a tak¿e domku z opa³em 
i œwiat³em. Motywowa³ to tym, ¿e
w Armii Rosyjskiej, stacjonuj¹cej
w Królestwie Polskim, s³u¿y wielu 
¿o³nierzy wyznania muzu³mañ-
skiego obrz¹dku sunnickiego. Infor-
mowa³ jednoczeœnie w³adze o tym, 
¿e kandydat na imama zgodzi³ siê 
pokryæ z w³asnej kieszeni koszty szat 
liturgicznych i ksi¹g religijnych. 
Podanie Rachmanku³owa by³o roz-
patrywane zarówno przez w³adze 

wojskowe, jak i przez administracjê 
cywiln¹. Dowódca warszawskiej 
Brygady Nieregularnej ksi¹¿ê 
Bebutow stwierdzi³, ¿e nie zgadza 
siê, aby jego podkomendni p³acili 
ofiary na utrzymanie mu³³y, czyli 
imama. Natomiast w³adze cywilne, 
wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e wojskowi 
wyznania muzu³mañskiego nie po-
pieraj¹ tych starañ w sposób wyraŸ-
ny, rozpatrzy³y podanie Rachman-
ku³owa negatywnie, co mia³o miej-
sce w kwietniu 1853 roku. (3)

Sytuacja uleg³a zdecydowanie 
zmianie na korzyœæ warszawskich 
muzu³manów po st³umieniu przez 
Rosjê polskiego Powstania Stycz-
niowego (1863–1865). W³aœnie po 
st³umieniu Powstania Styczniowego 
i ostatecznym w³¹czeniu Królestwa 
Polskiego do Rosji, zmianie nazwy 
Kongresówki na Kraj Nadwiœlañski, 
likwidacji resztek polskiej auto-
nomii, wprowadzeniu rusyfikacji
w pañstwowym szkolnictwie, zmian 
nazw miejscowoœci na rosyjskie,
a tak¿e masowym przybyciu na teren 
Kraju Nadwiœlañskiego rosyjskich 
urzêdników, liczba muzu³manów
w Warszawie znacznie siê zwiêkszy-
³a. Wymaga³o to uregulowania sy-
tuacji tych ludzi w Warszawie, 
szczególnie jeœli chodzi³o o sprawy 
zwi¹zane z religi¹. Muzu³manie 
sunnici, zarówno s³u¿¹cy w Armii 
Rosyjskiej, pracownicy rosyjskiej 
administracji tego¿ wyznania za-
trudnieni w Kraju Nadwiœlañskim,
a tak¿e inni ludzie, przybyli do 
Warszawy i tu osiedlaj¹cy siê ze 
wzglêdu na swoje kupieckie inte-
resy, musieli mieæ tê sprawê roz-
wi¹zan¹. Na to w³adze rosyjskie 
powinny pozwoliæ, gdy¿ liczba 
muzu³manów wzros³a w Warszawie 
na tyle, ¿e ludzie ci, przewa¿nie 
przybysze z g³êbi Rosji, szczególnie 
Tatarzy Nadwo³¿añscy, a w mniej-
szym stopniu Baszkirzy, stali siê 
widoczni i zaczêli odgrywaæ pewn¹ 
rolê w ¿yciu miasta Warszawy 
tamtych lat. (4)

W zwi¹zku z tym w³adze 
rosyjskie wyrazi³y zgodê na powo³a-
nie w Warszawie muzu³mañskiego 
kapelana wojskowego, którym zo-
sta³ Tatar Nadwo³¿añski imam (mu³-
³a) Seifetdin Chosianow Siuniajew. 

Jak wtedy mówiono „mu³³a woj-
skowy” zaj¹³ siê tak¿e religijn¹ 
opiek¹ ca³ej spo³ecznoœci sunnickich 
muzu³manów w Warszawie. W wy-
niku wielkiej epidemii cholery z lat 
1866–1867, zawleczonej na ziemie 
polskie zaboru rosyjskiego przez 
oddzia³y rosyjskie, zmar³o kilkuset 
¿o³nierzy stacjonuj¹cych w Kraju 
Nadwiœlañskim. Wœród nich by³o 
wielu muzu³manów sunnitów. Epi-
demia doprowadzi³a do tego, ¿e 
muzu³mañski mizar przy ul. M³ynar-
skiej (obecnie Muzu³mañski Cmen-
tarz Kaukaski), za³o¿ony w 1839 
roku, nie posiada³ ju¿ miejsc na 
kolejne pochówki. Dlatego to imam 
Siuniajew zwróci³ siê do w³adz 
rosyjskich o wyznaczenie terenu
pod nowy cmentarz muzu³mañski
w Warszawie. W³adze wyrazi³y zgo-
dê i muzu³manie warszawscy wy-
kupili 750 s¹¿ni placu na ówczesnym 
krañcu Pow¹zek przy obecnej ulicy 
Tatarskiej. Utworzony tam mizar 
zosta³ otwarty w 1868 roku (obec-
nie Muzu³mañski Cmentarz Tatar-
ski). (5)

Powa¿nym problemem by³ tak¿e 
brak meczetu w Warszawie. Imam 
Seifetdin Chosianow Siuniajew 
rozwi¹za³ tê sprawê tymczasowo. 
Otó¿ warszawscy muzu³manie 
urz¹dzili tak zwany dom modlitwy, 
który funkcjonowa³ w prywatnym 
mieszkaniu jednego z warszawskich 
muzu³manów, zwykle u imama
w domu. Pocz¹tkowo zlokalizowany 
by³ na ulicy Nowolipie 53, zaœ na 
prze³omie XIX i XX wieku zosta³ 
przeniesiony na ulicê Podwale 10. 
Jednak brak meczetu by³ dla 
warszawskich muzu³manów powa¿-
nym problemem. Sprawê mia³o 
rozwi¹zaæ utworzone w 1913 roku 
Towarzystwo Wspierania Muzu³-
manów (Muzu³mañskie Towa-
rzystwo Dobroczynnoœci) i zatwier-
dzone przez rosyjski Warszawski 
Rz¹d Gubernialny. Organizacja ta 
mia³a zajmowaæ siê dzia³alnoœci¹ 
dobroczynn¹ i oœwiatow¹, jednak 
wobec wybuchu w 1914 roku I woj-
ny œwiatowej nie by³a w stanie nie 
tylko pokryæ kosztów budowy me-
czetu w Warszawie, ale general-
nie nawet rozwin¹æ swojej dzia³al-
noœci. (6)
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Po zakoñczeniu w 1918 roku I 
wojny œwiatowej i odzyskaniu przez 
Polskê niepodleg³oœci (11 XI 1918 
roku) warszawscy muzu³manie 
znajdowali siê w specyficznej sy-
tuacji – z kilku powodów. Po 
pierwsze stali siê mieszkañcami 
stolicy Odrodzonego Pañstwa, co 
podnosi³o rangê tych ludzi w oczach 
spo³eczeñstwa polskiego w porów-
naniu z muzu³manami z prowincji, 
przewa¿nie Tatarami polsko-litew-
skimi. Po drugie wœród spo³ecznoœci 
Tatarów polsko-litewskich stanowili 
zdecydowan¹ mniejszoœæ i musieli 
dostosowaæ siê do ¿yczeñ polskich 
muzu³manów. Po trzecie zdomino-
wany przez Tatarów polsko-litew-
skich Muzu³mañski Zwi¹zek Reli-
gijny i (od 1925 roku) Mufti dr Jakub 
Szynkiewicz posiada³ swoj¹ sie-
dzibê w Wilnie – blisko najwiêk-
szych skupisk Tatarów polsko-li-
tewskich, czyli daleko od Warszawy. 
I po czwarte w samej Warszawie 
wiêkszoœæ mieli muzu³mañscy emi-
granci z Rosji, szczególnie Tatarzy 
Nadwo³¿añscy. Tatarzy polsko-
litewscy byli jednak wszêdzie 
popierani przez w³adze II Rzeczy-
pospolitej Polskiej i przybysze
z Rosji musieli siê z nimi liczyæ. (7)

Dlatego muzu³manie sunnici 
ró¿nych narodowoœci, zamieszku-
j¹cy Warszawê, rozpoczêli œcis³¹ 
wspó³pracê ze spo³ecznoœci¹ Tata-
rów polsko-litewskich. Owocem tej 
wspó³pracy by³a rejestracja przez 
polskie MSW 13 grudnia 1923 roku 
Zwi¹zku Muzu³mañskiego Miasta 
Sto³ecznego Warszawy. Kilka lat 
póŸniej wszed³ on w sk³ad Muzu³-
mañskiego Zwi¹zku Religijnego 
(MZR-u). Prezesem ZMMSW zosta³ 
polski Tatar Abdu³ Hamid Hura-
mowicz, zaœ sekretarzem war-
szawskim Tatar Nadwo³¿añski Omar 
Fazlejew. (8)

W okresie póŸniejszym war-
szawscy muzu³manie stali siê 
czêœci¹ spo³ecznoœci tatarskiej w II 
Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
Wszechpolskim ZjeŸdzie Gmin 
Muzu³mañskich, odbywaj¹cym siê 
w Wilnie w dniach 28–29 XII 1925 
roku, reprezentantami Warszawy 
byli: Abdu³ Hamid Churamowicz 
(Tatar polski), Ibrahim Jankiewicz 

(Tatar polski), Jachia So³tyk (Ta-
tar polski), imam Mirsaid Szarif 
Gabdu³³a Chafizow (Tatar Nad-
wo³¿añski), Asfandiar Fazlejew 
(Tatar Nadwo³¿añski) i Ali Pó³to-
rzycki (Tatar polski). Z wy¿ej wy-
mienionych imam Mirsaid Szarif 
Gabdu³³a Chafizow by³ w czasach 
zaboru rosyjskiego nastêpc¹ imama 
Siuniajewa w charakterze imama 
wojskowego. Od 1919 roku przeby-
wa³ ponownie w Warszawie – prze-
ciwstawia³ siê imamowi Sinatulle 
Chabibullinowi – te¿ Tatarowi 
Nadwo³¿añskiemu, który by³ popie-
rany przez w³adze polskie na 
stanowisku warszawskiego imama. 
To w³aœnie wtedy zosta³ utworzony 
Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny 
(MZR) i powo³any do ¿ycia urz¹d 
Muftiego, którym zosta³ orientalista 
polski Tatar dr Jakub Szynkiewicz.

W 1926 roku powsta³a ogólnop-
olska mniejszoœciowa organizacja 
tatarska – Zwi¹zek Kulturalno-
-Oœwiatowy Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej (ZKOTRP). W jej 
pracach brali udzia³ warszawscy 
muzu³manie sunnici, w tym emi-
granci z Rosji, jak np. Dagestañczyk 
Wassan Girej D¿abagi, ojciec D¿enet 
D¿abagi Skibniewskiej. W 1928 
roku zosta³ on pierwszym prezesem 
Rady Naczelnej ZKOTRP, a póŸniej 
pe³ni³ funkcjê prezesa Warszawskiej 
Gminy Muzu³mañskiej. To œwiadczy 
o zaufaniu ze strony polskich Tata-
rów do cudzoziemskich muzu³-
manów, zgrupowanych w Warsza-
wie. Z drugiej jednak strony war-
szawscy muzu³manie próbowali 
doprowadziæ do przeniesienia sie-
dziby Muftiatu z Wilna do Warsza-
wy, co by³o niekorzystne z punktu 
widzenia ca³ej spo³ecznoœci tatar-
skiej w II Rzeczypospolitej Polskiej
i na szczêœcie nie dosz³o to do 
skutku. Interes religijny ca³ej 
spo³ecznoœci tatarskiej w Polsce jako 
ca³oœci by³ tutaj najwa¿niejszy. 
Emigranci, oraz przybysze, prze-
wa¿nie z rejonu Kazania i Ufy, nie 
mogli przedk³adaæ w³asnego inte-
resu nad interes spo³ecznoœci pol-
skich Tatarów. Oczywiœcie nie ozna-
cza³o to ¿adnego przymusu, a jedy-
nie dostosowanie siê do priorytetów 
polskich Tatarów. (9)

Warszawscy muzu³manie,
w tym Tatarzy Nadwo³¿añscy, 
powo³ali w 1928 roku do istnienia 
Komitet Budowy Meczetu w War-
szawie, którego honorowym cz³on-
kiem zosta³ Mufti dr Jakub Szyn-
kiewicz. Problem polega³ na tym, ¿e 
warszawscy muzu³manie ca³y czas 
myœleli o przeniesieniu siedziby 
Muftiatu z Wilna do Warszawy. 
Najbardziej rozs¹dnym wyjœciem
z sytuacji by³oby nastêpuj¹ce roz-
wi¹zanie: Muftiat zostaje w Wilnie, 
natomiast w Warszawie zostaje 
wybudowany reprezentacyjny du¿y 
meczet, do którego uczêszczaliby
na pi¹tkowe i œwi¹teczne nabo-
¿eñstwa mieszkaj¹cy w Warszawie 
muzu³manie, w tej liczbie dyplo-
maci z pañstw muzu³mañskich, 
przewa¿nie arabskich. I w koñcu
do tego by dosz³o, gdyby meczet 
zosta³ w ogóle wybudowany. Naj-
pierw by³y problemy ze znale-
zieniem miejsca w Warszawie, 
przeznaczonego pod meczet.  
Proponowano, miêdzy innymi: plac 
przy zbiegu ulicy Ksi¹¿êcej
i Smolnej na Powiœlu, plac przy 
dojœciu ulicy Tureckiej do Belwe-
derskiej na Sielcach, a ostatecznie 
zielony teren pomiêdzy ulicami 
Krzyckiego, Miko³aja Reja, Zimo-
rowicza i Jana Dantyszka, gdzie 
dwie równoleg³e alejki po przeciw-
leg³ych stronach przysz³ego meczetu 
nazwano Mekka i Medyna.

W grudniu 1934 roku w In-
stytucie Wschodnim w Warszawie 
zebra³ siê Komitet Budowy Meczetu 
w sk³adzie: Jakub Aleksandrowicz 
(Tatar polski), Stefan Bazarewski 
(Tatar polski), Abdu³ Hamid 
Churamowicz (Tatar polski), Boha-
jedyn Chursz (Tatar Nadwo³¿añski), 
Gafur Eksanow (Tatar Nadwo³-
¿añski), historyk prof. Olgierd Górka 
(Polak), Mahomet Ibrahimow (Tatar 
Nadwo³¿añski), Ali Pó³torzycki 
(Tatar polski) i Dawid Tuhan-Mirza-
Baranowski (Tatar polski). KBM 
zarz¹dzi³ w 1935 roku konkurs na 
projekt budowy meczetu kate-
dralnego w Warszawie. Wygra³a 
praca in¿ynierów architektów Sta-
nis³awa Kolendo i Tadeusza Miazka. 
Projekt ten zak³ada³ wybudowanie 
du¿ego katedralnego meczetu z cen-
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tralnie po³o¿on¹ kopu³¹, z czterema 
wysokimi minaretami, z sadzawk¹ 
do rytualnych ablucji, z mieszka-
niem dla imama i z kancelari¹.

Pojawi³ siê kolejny problem – 
zdobycie funduszów niezbêdnych 
do budowy meczetu. Przeds-
tawiciele spo³ecznoœci Tatarów 
polskich z Bia³ostocczyzny, Wi-
leñszczyzny, Suwalszczyzny, Gro-
dzieñszczyzny, Nowogródczyzny, 
Polesia i Wo³ynia byli ma³o 
zainteresowani t¹ spraw¹, a poza tym 
sami byli ludŸmi niezamo¿nymi. 
Niewiele te¿ da³y sk³adki od 
muzu³manów z Finlandii, z Wêgier, 
z brytyjskich Indii i z Egiptu. Mo¿na 
przypuszczaæ, ¿e warszawscy Ta-
tarzy Nadwo³¿añscy i generalnie 
Muzu³mañska Gmina Warszawska 
dopiêliby swego, gdyby otrzymali 
dotacjê pañstwow¹ i mieli wiêcej 
czasu. Jednak w II po³owie lat
30-stych XX wieku w obliczu 
groŸby ataku III Rzeszy Niemieckiej 
na Polskê wa¿niejsze by³y datki na 
Fundusz Obrony Narodowej ni¿ na 
inne, uznane za drugoplanowe, 
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sprawy. Wybuch II wojny œwiatowej 
1 wrzeœnia 1939 roku i atak III 
Rzeszy Niemieckiej na II Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ uczyni³ sprawê 
budowy meczetu w Warszawie 
nieaktualn¹. (10)

Muzu³manie z Warszawy sta-
nowili nietypow¹ grupê wœród 
spo³ecznoœci polskich muzu³manów. 
W skali ca³ej Polski dominowa³a 
zdecydowanie spo³ecznoœæ polskich 
Tatarów. Jednak na terenie War-
szawy generalnie przewa¿ali mu-
zu³mañscy emigranci z g³êbi Rosji,
a zw³aszcza Tatarzy Nadwo³¿añscy
i w nieco mniejszym stopniu Basz-
kirzy. W miêdzywojennej War-
szawie muzu³mañscy przybysze
z krajów szeroko rozumianego 
Wschodu, a zw³aszcza Tatarzy 
Nadwo³¿añscy, wnosili ciekawe 
elementy w ¿ycie stolicy Polski. 
Swoj¹ kultur¹ i obyczajami doda-
wali Warszawie charakterystycz-
nego i jedynego w swoim rodzaju 
kolorytu. Ich obecnoœæ by³a przez 
polskie spo³eczeñstwo zauwa¿ana
i odbierana pozytywnie.
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Widok cmentarza-mizaru w Warszawie
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KURDOWIE

– ZAPOMNIANY

NARÓD

Pañstwa Bliskiego Wschodu 
dzieli bardzo wiele kwestii spor-
nych. Ich granice s¹ czêsto nie-
uregulowane, maj¹ innych sojusz-
ników i wrogów, ró¿ny jest ich 
stosunek do Izraela i kwestii pa-
lestyñskiej, wydzieraj¹ sobie ¿ycio-
dajn¹ wodê Tygrysu, Eufratu... 
Przyk³ady mo¿na mno¿yæ. Turcja, 
Syria, Iran i Irak zawsze zgadza³y siê 
w jednym: sprzeciwie wobec nie-
podleg³ego Kurdystanu. Kurdowie 
to drugi obok Palestyñczyków bli-
skowschodni naród, którego niespe³-
nione aspiracje s¹ Ÿród³em napiêcia
i destabilizacji w regionie. Choæ 
Kurdystan le¿y na peryferiach œwia-
ta muzu³mañsko-arabskiego, a Pa-
lestyna jest jego œcis³ym centrum, to 
problem kurdyjski mo¿e okazaæ siê 
nawet trudniejszy do rozwi¹zania od 
palestyñskiego. Zachód d³ugo ba-
gatelizowa³ znaczenie kwestii kur-
dyjskiej. Amerykanie w ka¿dej 
chwili byli gotowi z³o¿yæ Kurdów na 
o³tarzu strategicznego sojuszu z Tur-
cj¹, natomiast Europejczycy zdawali 
siê zabiegaæ o ich prawa bez 
wiêkszej determinacji, tak jakby 
bardziej zale¿a³o im na studzeniu 
europejskich aspiracji Turcji, ni¿ na 
rzeczywistej poprawie losu blisko 
30-milionowego narodu. Z kolei 
pañstwa regionu pos³ugiwa³y siê 
kwesti¹ kurdyjsk¹ w swojej polityce 
zagranicznej, tylko w stopniu, jaki 
nie zagra¿a³ status quo na ich 
w³asnych terenach zamieszka³ych 
przez Kurdów. Ostatecznym celem 
wiêkszoœci ugrupowañ kurdyjskich 
jest powstanie niepodleg³ego Kur-
dystanu. Cel ten w obecnej sytuacji 
geopolitycznej nie wydaje siê mo¿-
liwy do zrealizowania. Bardziej 
prawdopodobne, a przy tym korzyst-
ne zarówno dla samych Kurdów, jak 
i dla pañstw, miêdzy które podzie-
lony jest Kurdystan, by³oby za-
pewnienie Kurdom wszelkich praw 
nale¿nych im jako przedstawicielom 
odrêbnego narodu i rzeczywistego 
wp³ywu na lokalne i ogólnokrajowe 
w³adze. Kurdów jest oko³o 25–30 
milionów. Wed³ug przybli¿onych 
szacunków najwiêcej Kurdów ¿yje 
w Turcji (oko³o 14 mln), nastêpnie w 
Iranie (6–8 mln), Iraku (4–4,5 mln)
i Syrii (1–1,5 mln). Mniejsze spo-
³ecznoœci kurdyjskie zamieszkuj¹ 
Armeniê, Azerbejd¿an, wielu wy-
emigrowa³o do Europy (ok. 1 mln), 
zw³aszcza  do Niemiec (0,5 mln). 
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Ca³y obszar Kurdystanu zajmuje ok. 
520.000 km kw.

                                        
KURDYSTAN TURECKI

Mniej wiêcej po³owa wszystkich 
Kurdów ¿yje w Turcji, przede 
wszystkim w po³udniowo-wschod-
niej Anatolii. Problem kurdyjski 
pojawi³ siê wraz z powstaniem 
wspó³czesnej Turcji, w której od 
Kurdów wymagano wyrzeczenia siê 
w³asnego jêzyka, kultury i poczucia 
odrêbnoœci narodowej. Wœród Kur-
dów narasta³ sprzeciw. Si³¹, która
go wykorzysta³a, by³a marksistow-
ska Partia Pracuj¹cych Kurdystanu 
(PKK). Jej za³o¿yciel Abdullah 
Öcalan nawi¹za³ wspó³pracê z pro-
radzieck¹ Syri¹ i z jej pomoc¹ stwo-
rzy³ obozy szkoleniowe w libañskiej 
dolinie Bekaa. W 1984 roku wy-
buch³o kurdyjskie powstanie. Kil-
kunastoletnia wojna przynios³a 
ponad 36 tysiêcy ofiar (w tym oko³o 
31 tys. po stronie kurdyjskiej). 
Zniszczono 3,5 tys. wiosek i mias-
teczek. Przynajmniej milion Kurdów 
zosta³o wygnanych ze swoich 
domów. W paŸdzierniku 1998 roku 
Turcja otwarcie zagrozi³a inter-
wencj¹ zbrojn¹, jeœli Syria nie 
przestanie wspieraæ separatystów 
kurdyjskich. Damaszek siê ugi¹³,
a pozbawiony dotychczasowego 
protektora Öcalan musia³ opuœciæ 
kraj. Rosja, W³ochy i Grecja kolejno 
odmawia³y mu azylu politycznego, 
ale nie chcia³y go te¿ wydaæ w rêce 
tureckie. Trwa³o jednak polowanie 
na przywódcê PKK, w którym tu-
reckiemu wywiadowi MIT poma-
ga³y zaprzyjaŸnione CIA i Mossad. 
Öcalan wpad³ w Nairobi, gdzie 
zosta³ porwany z ambasady grec-
kiej. Öcalana skazano na karê 
œmierci. Pod wp³ywem protestów 
miêdzynarodowych i w zwi¹zku ze 
staraniami Turcji o przyst¹pienie do 
Unii Europejskiej we wrzeœniu 2002 
roku wyrok zmieniono na do¿y-
wocie. W styczniu 2003 roku Euro-
pejski Trybuna³ Praw Cz³owieka
w Strasburgu orzek³, ¿e Öcalan nie 
mia³ w Turcji uczciwego procesu. 
Choæ orzeczenie to nie jest dla Turcji 
wi¹¿¹ce, mo¿e sk³oniæ Ankarê do 
ponownego rozpatrzenia sprawy.

KURDYSTAN IRACKI

Powierzchnia autonomicznego 
Kurdystanu irackiego wynosi 36.000 
km kw., choæ kurdyjskie aspiracje 
terytorialne obejmuj¹ obszar dwu-
krotnie wiêkszy.  Ostatnie pó³wiecze 
historii irackiego Kurdystanu zwi¹-
zane jest z rodzin¹ Barzanich. 
Mustafa Barzani podczas II wojny 
œwiatowej wszcz¹³ powstanie. Po jej 
zakoñczeniu za³o¿y³ Demokratycz-
n¹ Partiê Kurdystanu (PDK) i u-
dzieli³ czynnego wsparcia Republice 
Mahabadzkiej w Iranie, zostaj¹c 
g³ównodowodz¹cym jej si³ zbroj-
nych. Po jej upadku uciek³ wraz
z czêœci¹ oddzia³ów do ZSRR. 
Wróci³ do Iraku w 1961 roku i wy-
wo³a³ powstanie, które zakoñczy³o 
siê dziewiêæ lat póŸniej podpisaniem 
ugody z w³adzami w Bagdadzie. Na 
jej mocy iraccy Kurdowie otrzymali 
autonomiê. Wkrótce jednak dosz³o 
do wznowienia walk. Tym razem 
armia iracka szybko odnios³a zwy-
ciêstwo i krwawo rozprawi³a siê
z Kurdami. Wielu z nich wysiedlono, 
sprowadzaj¹c na ich miejsce Arabów 
z innych czêœci Iraku. W tym samym 
czasie, w 1975 roku D¿alal Talabani 
za³o¿y³ Patriotyczn¹ Uniê Kurdy-
stanu (PUK), g³ówn¹ si³ê konku-
rencyjn¹ dla ugrupowania Barza-
nich. Kulminacja antykurdyjskiej 
polityki przypad³a na lata rz¹dów 
Saddama Husajna. Najbardziej 
krwawy epizod w historii Kur-
dów to przeprowadzona w latach 
1987–1988 akcja ,,Anfal’’. W jej 
wyniku œmieræ ponios³o oko³o 100 
tys. kurdyjskich mieszkañców pó³-
nocnego Iraku. Te wydarzenia,
a nastêpnie odwetowe dzia³ania 
Husajna po wojnie w Zatoce w 1991 
roku, spowodowa³y masowy exodus 
Kurdów oraz innych grup mniej-
szoœciowych. Po Pustynnej Burzy 
Rada Bezpieczeñstwa usankcjono-
wa³a w³adzê Kurdów na wywal-
czonym przez nich obszarze poprzez 
ustanowienie strefy zakazu lotów. 
Na skutek amerykañskiej mediacji 
oba ugrupowania zawar³y zawie-
szenie broni, ale dopiero przygoto-
wania do ostatniej wojny z Irakiem 
doprowadzi³y do tego, ¿e Barzani
i Talabani podali sobie rêce. Obecnie 

iraccy Kurdowie tworz¹ jednostkê 
sk³adow¹ federalnego Iraku, która  
nosi oficjaln¹ nazwê Region Kur-
dystanu maj¹ swój parlament, pre-
zydenta, flagê i przedstawicielstw 
dyplomatyczne w ró¿nych krajach.in 
w Polsce.

                                          
KURDYSTAN IRAÑSKI

Iran jest pañstwem bardzo 
zró¿nicowanym etnicznie. Persowie 
stanowi¹ oko³o po³owy jego miesz-
kañców. Najwiêkszymi mniejszoœ-
ciami s¹ Azerowie i Kurdowie.

 22 stycznia 1946 roku Kurdowie 
proklamowali powstanie  republiki 
ze stolic¹ w Mahabadzie. Kurdowie 
liczyli na wsparcie  ZSRR.

Po zawarciu traktatu o przyjaŸni 
i wspó³pracy pomiêdzy ZSRR i Ira-
nem wojska radzieckie opuœci³y 
Iran. Teheran zaatakowa³ republikê . 
ZSRR walkach zginê³o  oko³o 15 
tysiêcy osób. G³ówni przywódcy 
kurdyjscy na czele ZSRR prezy-
dentem Kazim Muhammadem  zos-
tali straceni za wyj¹tkiem  Barza-
niego, który wraz z czêœci¹ swoich 
oddzia³ów przebi³ siê do ZSRR.

Nadzieje zwi¹zane z obaleniem 
re¿imu szacha w 1979 r. wkrótce 
zosta³y brutalnie rozwiane przez 
nowe islamskie w³adze Iranu. 
Podczas wojny iracko-irañskiej obie 
strony wspiera³y Kurdów na terenie 
przeciwnika. Wywiad irañski po-
szukiwa³ przywódców kurdyjskich 
przebywaj¹cych na emigracji w Eu-
ropie. Na prze³omie lat osiemdzie-
si¹tych i dziewiêædziesi¹tych za-
mordowano dwóch kolejnych kur-
dyjskich przywódców. Sytuacja 
polityczna w irañskim Kurdystanie 
stopniowo poprawia³a siê wraz
z ogólnym z³agodzeniem represyj-
noœci re¿imu. Jednak¿e do dziœ 
Kurdowie skar¿¹ siê na dyskry-
minacjê. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, 
¿e Iran, w przeciwieñstwie do Turcji, 
nie negowa³ istnienia kurdyjskiej 
mniejszoœci i nie stosowa³ wobec 
niej dzia³añ eksterminacyjnych jak 
iracki re¿im Saddama Husajna.                                                    
Kurdystan syryjski Po pierwszej 
wojnie œwiatowej granica turec-
ko-syryjska odciê³a w¹ski pas te-
rytorium zamieszkanego zwarcie 
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przez Kurdów. Pospiesznie wyty-
czana, przebiega³a wrêcz przez 
œrodek niektórych wsi. Dziœ po 
syryjskiej stronie granicy ¿yje ok. 
pó³tora miliona Kurdów. W 1961 
roku przeprowadzono cenzus, w wy-
niku którego 120 tysiêcy Kurdów 
straci³o syryjskie obywatelstwo. 
Rz¹d uzna³, ¿e nie s¹ rdzenn¹ 
ludnoœci¹, ale uchodŸcami z turec-
kiej Anatolii. Problem bezpañ-
stwowców nie zosta³ rozwi¹zany do 
dziœ, poniewa¿ potomkowie Kurdów 
pozbawionych obywatelstwa tak¿e 
nie uzyskali do niego prawa.
W nastêpnym roku powsta³ projekt 
stworzenia tak zwanego ,,arabskiego 
pasa’’ o szerokoœci 10–15 km wzd³u¿ 
granicy pañstwa. Kilkadziesi¹t 
tysiêcy Kurdów musia³o opuœciæ 
swoje domy zajête nastêpnie przez 
Arabów z innych regionów Syrii. 10 
grudnia 2002 roku przed budynkiem 
parlamentu w Damaszku odby³a siê 
pierwsza od 1986 roku kurdyjska 
demonstracja. Z przedstawicielami 
demonstrantów spotka³ siê rzecznik 
parlamentu syryjskiego i obieca³ 
przekazaæ ich postulaty w³adzom. Po 
up³ywie piêciu dni zostali oni zapro-
szeni na spotkanie z ministrem spraw 
wewnêtrznych, a nastêpnie... are-
sztowani pod zarzutem ,,udzia³u
w nielegalnej organizacji’’, który
w toku postêpowania zmieniono na 
,,pod¿eganie do sekciarskich kon-
fliktów’’ oraz najpowa¿niejsze
o ,,próbê oderwania czêœci sy-
ryjskiego terytorium’’. W Kur-
dystanie mieszkaj¹ nie tylko Kur-
dowie. Kirkuk i Mosul – stolice 

dwóch bogatych w ropê naftow¹ 
regionów – s¹ obiektem roszczeñ 
zarówno Kurdów i Arabów, jak te¿ 
Turkmenów i Asyryjczyków, którzy 
uznaj¹ te miasta za swoje histo-
ryczne stolice. Bez zagwaran-
towania praw tych mniejszoœci nie 
mo¿na myœleæ o rozwi¹zaniu kwestii 
kurdyjskiej. Administruj¹cy pó³-
nocnym Irakiem Amerykanie staraj¹ 
siê, by przedstawiciele wszystkich 
grup narodowych zasiadali w lo-
kalnych w³adzach. Robi¹ wiele, aby 
pogodziæ czêsto zwaœnione narody. 
Przyk³adowo w Kirkuku burmist-
rzem wybrano przedstawiciela Kur-
dów, jego zastêpc¹ Araba, a dla 
Turkmena specjalnie stworzono 
stanowisko dyrektora rady miejskiej. 
W radzie miasta po szeœæ miejsc 
przeznaczono dla Arabów, Asy-
ryjczyków, Kurdów i Turkmenów.
Z szeœciu dodatkowych miejsc piêæ 
zajêli Kurdowie a jedno Asyryj-
czycy. W Mosulu, w którym naj-
liczniejsi s¹ Arabowie, do 24-
-osobowej rady miejskiej wybrano 
piêtnastu Arabów, trzech Kurdów, 
trzech Asyryjczyków, Turkmena. 
Arabski genera³ zosta³ burmistrzem, 
jego zastêpc¹ Kurd, a asystentami 
Asyryjczyk i Turkmen. W 25-oso-
bowej Irackiej Radzie Zarz¹dzaj¹cej 
zasiad³o z kolei 18 Arabów (13 
szyitów i 5 sunnitów), 5 Kurdów, 
Turkmen i Asyryjczyk. Co dalej
z Kurdami? Turcja bez nadania pe³ni 
praw zamieszkuj¹cym j¹ Kurdom 
nie mo¿e liczyæ na budowê demo-
kratycznego pañstwa prawa, a wiêc 
na integracjê ze strukturami euro-

pejskimi. Nie powinna te¿ ocze-
kiwaæ d³ugotrwa³ego spadku nastro-
jów separatystycznych w po³udnio-
wo-wschodniej Anatolii. Czy rz¹d
w Ankarze sam udŸwignie ciê¿ar 
turecko-kurdyjskiego pojednania? 
Amerykanie zamierzali obaliæ Sad-
dama Husajna z mo¿liwie ma³ym 
udzia³em Kurdów, aby nie rozbu-
dzaæ nadmiernie ich oczekiwañ. 
Turecki parlament nie zgodzi³ siê 
jednak na otwarcie drugiego frontu 
na pó³nocy Iraku, do czego by³y 
konieczne bazy na terenie tego kraju. 
W zwi¹zku z tym si³y sprzymierzone 
zamiast planowanych 62.000 ¿o³-
nierzy mog³y wys³aæ na pó³noc Iraku 
jedynie niewielkie oddzia³y koman-
dosów. Zajêcie Kirkuku i Mosulu 
dokona³o siê w g³ównej mierze 
si³ami kurdyjskich peszmergów. Po 
zakoñczeniu wojny zastêpca amery-
kañskiego sekretarza obrony Paul 
Wolfowitz stwierdzi³, ¿e ,,Turcja 
powinna uznaæ, ¿e pope³ni³a b³¹d nie 
wpuszczaj¹c wojsk amerykañ-
skich’’. Tym samym da³ do zro-
zumienia, ¿e Ankara nie mo¿e ju¿ 
liczyæ na bezkrytyczne poparcie 
Waszyngtonu. Czy tak¿e w polityce 
wobec Kurdów? Po rozprawieniu siê 
z Husajanem Stany Zjednoczone 
wzmog³y nacisk na Syriê i Iran.
W obu krajach mieszka liczna rzesza 
Kurdów, czêsto niezadowolonych ze 
swojej sytuacji politycznej. Czy 
podobnie jak w Iraku zostan¹ 
wykorzystani do dzia³añ przeciw 
aktualnym w³adzom tych pañstw?
W Iraku ju¿ istnieje region kurdyj-
ski, który nosi oficjalna nazwê 
Region  Kurdystanu.  Autonomia na 
czêœci obszaru zamieszka³ego przez 
Kurdów, przy kontynuacji dyskry-
minacyjnej polityki na pozosta³ych 
terenach, nie przyniesie rozwi¹zania 
problemu ca³ego narodu, a mo¿e 
wrêcz doprowadziæ do eskalacji 
napiêæ narodowych w Turcji, Syrii
i Iranie. Aby temu zapobiec, zbli¿one 
rozwi¹zania – a przynajmniej pe³ne 
równouprawnienie z nadaniem gwa-
rancji kulturowych – powinny za-
istnieæ w pozosta³ych trzech Kur-
dystanach. 

                                               jjk

Gdzieœ w Kurdystanie...
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Przez d³ugie lata potêga Z³otej 
Ordy ci¹¿y³a na losach ludów 
Europy Wschodniej, a¿ przyszed³ 
kres jej istnienia. Z³ota Orda by³a
to zachodnia czêœæ pañstwa Czyn-
gis-chana powsta³a po podziale jego 
imperium w 1227 r. jako u³us 
(dzielnica) jego syna D¿ocziego,
a faktycznie  wnuka Batu-chana. 
Obejmowa³a ró¿ne ludy tureckie 
zamieszkuj¹ce Œrodkow¹ Azjê i ste-
py Kipczaku oraz ujarzmione 
ksiêstwa ruskie. Proces feudalizacji 
spo³eczeñstwa tatarskiego dopro-
wadzi³ do wzrostu tendencji od-
œrodkowych i nieustannych walk 
wewnêtrznych o w³adzê, w rezul-
tacie czego olbrzymi zlepek ró¿-
nych ludów i kultur trzymany mocn¹ 
rêk¹ przez w³adców z Seraju, zacz¹³ 
siê rozpadaæ zaœ ujarzmione przez 
stepowych koczowników ludy 
zbuntowa³y siê. Wszystko zaczê³o 
siê od œmierci chana D¿anibeka
w 1357 r. W Z³otej Ordzie rozpo-
cz¹³ siê wielki zamêt. W latach 
1360–1380 panowa³o a¿ 25 chanów, 
nieraz po kilku jednoczeœnie, tote¿ 
trudno by³o  im utrzymaæ jednoœæ 
rozleg³ego pañstwa. Stopniowo za-
czê³y odpadaæ ró¿ne kraje, a s¹siedzi 
wykorzystuj¹c  os³abienie  pogr¹¿o-
nego w chaosie pañstwa zagarniali 
tereny podleg³e dot¹d Tatarom. 
Bardzo aktywna w tym by³a Litwa, 
która za rz¹dów ksiêcia Olgierda 
opanowa³a ziemie ksiêstwa kijows-
kiego, czernihowskiego, nowo-
gródzkiego, siewierskiego, pereja-
s³awskiego, czêœciowo smoleñ-
skiego a tak¿e Podole.  W 1380 roku 
chan Z³otej Ordy Mamaj zosta³ 
rozgromiony  na Kulikowym Polu 
przez wojska ruskie dowodzone 
przez ksiêcia  Dymitra. Ta bitwa 
zapocz¹tkowa³a wielkoœæ Moskwy, 
która  stopniowo uzale¿ni³a siê od 
Tatarów. Wielki ksi¹¿ê Witold  wy-
korzystuj¹c panuj¹cy zamêt w Z³otej 
Ordzie  osadzi³ na tronie  D¿elala ed-
Dina uczestnika bitwy pod Grun-
waldem. Panowanie D¿elala ed-
-Dina by³o krótkie, zosta³ obalony 
przez Edygeja. Chan Edygej, zosta³ 
zamordowanego w 1419 r w Z³otej 
Ordzie znowu dosz³o do zamêtu
i walki o w³adzê. Ksi¹¿ê Witold  
wykorzysta³ tê sytuacjê, popar³ 
kandydaturê Had¿y Gereja, potomka 
Czyngis-chana, namiestnika  Krymu 
z ramienia w³adców Z³otej Ordy.   
Ojciec Had¿iego, D¿ijas ed-Din
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w czasie zamêtu w Z³otej Ordzie  
schroni³ siê na Litwie i tu w Trokach  
urodzi³ siê za³o¿yciel  krymskiej 
dynastii panuj¹cej Had¿y Gerej. 
Przy pomocy Litwinów  i potê¿nego 
rodu  arystokratycznego  na Krymie, 
Szirinów w latach 1428–1430 
zdoby³ w³adzê na Pó³wyspie
i zapocz¹tkowa³  dzieje niezale¿ne-
go pañstwa tatarskiego nad Morzem 
Czarnym.

Krym wchodzi³ w sk³ad pañstwa 
Z³otej Ordy od 30 lat XIII wieku. 
Stanowi³ oddzieln¹ jednostkê admi-
nistracyjn¹. Chanowie Z³otej Ordy 
próbowali zmusiæ Had¿i Gereja
do uznania ich zwierzchniej w³a-
dzy. Had¿i Gerej dziêki sojuszowi
z ksiêstwem moskiewskim i pañ-
stwem polsko-litweskim opar³ siê 
zwyciêsko tym próbom, a nawet 
zdo³a³ rozszerzyæ swoj¹ w³adzê na 
obszar po³o¿ony pomiêdzy Dnie-
prem i Donem. Po pokonaniu 
genueñczyków narzuci³ te¿ swoj¹ 
w³adzê Kaffie – bogatej kolonii 
genueñskiej na Krymie.

Had¿i Gerej z racji urody zwany 
przez poddanych Melek (Anio³) 
zmar³ w 1466 roku. Walka o w³adzê 
rozegra³a siê pomiêdzy dwoma 
najstarszymi synami Had¿i Gereja – 
Mengli i Nur Dewletem. Pocz¹t-
kowo Nur Dewlet, korzystaj¹c
z pomocy chana Wielkiej Ordy 
Ahmeda (Wielka Orda uwa¿a³a siê 
za spadkobiercê Z³otej Ordy), 
pokona³ brata. Wkrótce jednak 
(1473) Mengli Gerej korzystaj¹c
z poparcia krymskiej arystokracji 
obali³ brata i przej¹³ w³adzê. Walki 
jednak trwa³y nadal, a powtórna 
interwencja chana Ahmeda do-
prowadzi³a do wmieszania siê w spór 
Turków osmañskich. W maju 1475 
roku wyl¹dowa³a na Krymie potê¿na 
armia osmañska pod dowództwem 
wezyra Gedlik Ahmeda Paszy. 
Wykorzystuj¹c sw¹ siln¹ artyleriê 
Turcy zdobyli szereg miast nad-
morskich (w tym Kaffê) i obsadzili je 
swoimi garnizonami. Mengli Gerej 
dosta³ siê do niewoli i nastêpne 3 lata 
spêdzi³ w tureckim  wiêzieniu.

W roku 1478 na proœbê ary-
stokracji krymskiej su³tan Mehmed 
II zgodzi³ siê przywróciæ Mengli 
Gerejowi godnoœci chana. Armia 

turecka ponownie wyl¹dowa³a na 
Krymie i po usuniêciu wszystkich 
pretendentów osadzi³a na tronie 
Mengli Gereja jako wasala su³tana. 
Uk³ad wasalny pozostawia³ w³adzê 
wewnêtrzn¹ w rêku chanów, na-
tomiast polityka zagraniczna i mia-
nowanie muzu³mañskich dostoj-
ników duchownych mia³o pozostaæ 
w gestii su³tana. Chan zosta³ 
zobowi¹zany ponadto do udzia³u
w prowadzonych przez Osmanów 
kampaniach wojennych. Po³ud-
niowa czêœæ Krymu zosta³a bez-
poœrednio anektowana do pañstwa 
osmañskiego, staj¹c siê ejaletem 
Kaffy, zarz¹dzanym przez osmañ-
skiego bejlerbeja.

G³ównym celem polityki Mengli 
Gireja sta³a siê teraz walka z Wielk¹ 
Ord¹, która roœci³a sobie prawa do 
zwierzchnictwa nad Chanatem 
Krymskim. W walce tej Mengli 
pozyska³ cennego sojusznika – 
ksiêcia moskiewskiego Iwana III. 
Konsekwencj¹ tego sojuszu (1480) 

by³y wyprawy przeciwko pañstwu 
polsko-litewskiemu, które w tym 
czasie popiera³o chana Wielkiej 
Ordy. A¿ do roku 1506 wyprawy 
ordy krymskiej niemal corocznie 
pustoszy³y ziemie polskiej Ukrainy. 
W 1487 polski królewicz Jan 
Olbracht rozgromi³ czambu³y tatar-
skie pod Kopystrzyniem, a nastêpne 
lata przynios³y dalsze polskie 
zwyciêstwa, jednak najazdy nie 
ustawa³y, a dochodzi³o te¿ do klêsk 
wojsk polsko-litewskich, jak w 1494 
roku pod Wiœniowcem.

Rok 1502 przyniós³ rozstrzyg-
niêcie na g³ównym froncie – prze-
ciwko Wielkiej Ordzie. 10 czerwca 
dosz³o do bitwy nad Worskl¹,
w której Chanat Krymski odniós³ 
decyduj¹ce zwyciêstwo. Wielka 
Orda rozpad³a siê na szereg mniej-
szych chanatów: kazañski, astra-
chañski, kazachski i wiele innych.

                                            cdn
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DZIEWCZYNA

I RUSA£KA

...,,Zaczekaj luba, wys³uchaj mnie!’’

Ze strachu dziewczyna krzyknê³a tak,

¿e ca³¹ wieœ obudzi³a. Ludzie

powybiegali z domów, widz¹:

rusa³ka goni dziewczynê...

¯y³a w pewnej ch³opskiej ro-
dzinie dziewczyna, sierota od 
urodzenia. Z³a macocha jej nie lubi³a 
i obarcza³a prac¹ od wczesnego 
œwitu do zmierzchu. 

Skoro œwit, zanim wzesz³o 
s³oñce, pos³a³a macocha pasierbicê 
po wodê. Co mia³a robiæ, posz³a 
sierotka do œpi¹cego jeziora. Nabiera 
wodê i p³acze. Ujrza³a w wodzie 
swoje odbicie. Niby podobna i nie-
podobna: oczy – jej, a w³osy – do 
kolan. Wtem z wody wyci¹gaj¹ siê 
do niej rêce, a za nimi – rybi ogon! 
Schwyci³a dziewczyna wiadra i co 
si³ w nogach pobieg³a do domu. 
S³yszy – ktoœ pod¹¿a za ni¹. Nie 
odstêpuje, dogania. I namawia: 
„Zaczekaj, luba, wys³uchaj mnie!” 
Ze strachu dziewczyna krzyknê³a 
tak, ¿e ca³¹ wieœ obudzi³a. Ludzie 
powybiegali z domów, widz¹: 
rusa³ka goni dziewczynê.

Pojmali nieproszonego goœcia, 
zamknêli na najtê¿szy zamek i za-
czêli siê spieraæ, co z ni¹ zrobiæ. 
D³ugo radzili, ale niczego nie 
wymyœlili. A rusa³ka jakby nie 
zauwa¿a³a ludzi: wygl¹d sobie 
poprawia, rozpuszcza na zielone 
plecy swoje gêste w³osy, rozczesuje 
je du¿ym grzebieniem. A ludzie nie 
pojmuj¹, ¿e syrena swoj¹ magiczn¹ 
moc próbuje.

Nie uda³o siê syrenie pojmaæ 
sierotki nad jeziorem, ale jej 
czarodziejskiej mocy nie zdo³a³a siê 
dziewczyna oprzeæ. Nie rozumie, co 
siê z ni¹ dzieje, bo coœ j¹ ci¹gnie do 
syreny i tylko do niej. Albo chce na 
ni¹ patrzeæ i zachwycaæ siê ni¹, kiedy 
rozczesuje swoje piêkne w³osy, albo 
s³uchaæ jej przymilnego g³osu niby 
najpiêkniejszej pieœni. Roi siê 
dziewczynie, ¿e rusa³ka j¹ przyzywa, 
a tak s³odko dŸwiêcz¹ jej s³owa, tak 
pieszczotliwy i œpiewny jej g³os, ¿e 
dawny strach min¹³, a zosta³a tylko 
niepokój, mêka, têsknota bezwiedna 
i bezgraniczna. 

Dr¿¹c ca³a ze strachu jak liœæ na 
wietrze, zakrad³a siê dziewczyna do 
domu, w którym wiêziono rusa³kê. 
Lêka siê, ¿e zauwa¿y j¹ któryœ
z s¹siadów, ogromnie chce, choæby 
tylko jednym oczkiem popatrzeæ
na rusa³kê. Znalaz³a szparkê
w drzwiach, przywar³a do niej
i zamar³a: rusa³ka jakby tu¿ pod 
drzwiami, patrzy i tak siê jakoœ 
filuternie uœmiecha. I milczy, tylko 
grzebieñ we w³osy wetknê³a, a rêk¹ 
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daje znak, jakby przyzywa³a do 
siebie. 

Zabi³o serce w dziewczynie, 
zaszamota³o niczym ptaszê w sieci. 
Ni to ¿ywa, ni martwa oderwa³a siê 
od drzwi byle dalej od strasznego 
miejsca. Zanim zd¹¿y³a dobiec do 
domu, poczu³a nagle: nogi jakby
z waty. A w uszach – g³os syreni, 
¿a³osny taki, jakby siê ¿egna³a na 
zawsze. Nie sposób siê mu oprzeæ, 
dziewczyna zawróci³a i znowu 
pobieg³a – teraz ju¿ do syreniego 
ustronia. Zajrza³a przez szparê
w drzwiach; syrena siedzi w tym 
samym miejscu, a w oczach u niej 
¿a³oœæ, straszna ¿a³oœæ. 

Dziewczyna postanowi³a, ¿e 
choæby nie wiem co, uwolni wiêŸnia. 
Ale jak to zrobiæ – pojêcia nie ma. 
Kr¹¿y jak ob³¹kana wokó³ domu, 
zamartwia siê. ¯yæ jej siê odech-
cia³o, bo nie wie, jak oswobodziæ 
rusa³kê. ¯ycie jej obrzyd³o, bo 
syreny z niewoli uwolniæ nie umie.
Z oczu ³zy strumieniem p³yn¹ – nie 
zatrzymasz. 

Zauwa¿yli we wsi, ¿e z dziew-
czyn¹ jest coœ nie tak. Podejrzeli, jak 
w tajemnicy do syreny biega i od-
gadli, ¿e zamierza uwolniæ cza-
rownicê z jeziora. Zamknêli wiêc j¹ 
razem z rusa³k¹. Nakazali wszyst-
kim, ¿eby pod ¿adnym pozorem jej 
nie wypuszczaæ. Ile siê dziewczyna 
naprosi³a, na co nie przysiêga³a, ¿e 
bêdzie pos³uszna – nikt nie da³ 
pos³uchu jej b³aganiom.

Wtedy dziewczyna albo uda³a 
chor¹, albo rzeczywiœcie zanie-
mog³a. Zaczê³a b³agaæ swojego 
starszego brata, który kocha³ j¹ 
najbardziej ze wszystkich i bardzo 
jej wspó³czu³, ¿eby wypuœci³ j¹ 
razem z rusa³k¹ na wolnoœæ. 

– Nie mogê bez niej ¿yæ – 
powtarza³a jakby w gor¹czce. – We 
wsi jestem teraz dla wszystkich jak 
obca. Zlituj siê, nad biedn¹ siostr¹! 

Có¿ bratu pozosta³o? Ciemn¹ 
noc¹ odemkn¹³ zamek, uœciska³ 
siostrê. Spogl¹da – po wiêŸniarkach 
ani œladu…

Rankiem z brzegu jeziora do-
lecia³ g³os dziewczyny. Zawodzi³a 
ona cicho, przeci¹gle. Niby siê 
wita³a z krajanami, niby ¿egna³a. 
Ca³a wieœ siê zbieg³a nad jezioro, 

patrz¹ – nikogo. Ale od tego czasu 
wieczorami i tu¿ po porannej zorzy 
niós³ siê dziewczêcy g³os, zadumany 
i smutny. Mija³ rok po roku, a on 
dŸwiêcza³ gdzieœ tam na brzegu, 
mêcz¹c dusze ludzkie i nie daj¹c im 
spokoju.

Postanowili krajanie wybawiæ 
dziewczynê z niewoli u syreny. 
Czegó¿ to oni nie robili: i sieci
w jezioro zarzucali, i tamy na stawie 
budowali – wszystko na pró¿no. 
D³ugo myœleli –  rozprawiali we wsi, 
jak post¹piæ z syren¹ i w koñcu 
postanowili wodê w jeziorze zatruæ. 
Jak zamierzyli, tak zrobili…

Rankiem s³ysz¹: krowy nie 
mucz¹ – rozpaczliwie rycz¹. Patrz¹
– jedna urodzi³a martwe cielê, druga 
poroni³a. Mleka ¿adna nie daje, 
jakby je ktoœ wydoi³. I ile by siê nie 
nachodzili wokó³ krów, ile nie 
napilnowali po nocach – wszystko na 
pró¿no. Mêczy siê byde³ko, ani 
mleka, ani przychówku.  

Trwa³o tak jeden rok i drugi.
W koñcu zebrali siê starzy naj-
m¹drzejsi ludzie we wsi i nakazali 
wszystkim od najmniejszego do 
najwiêkszego wykopaæ nowe koryto 
dla strumieni, które nape³ni¹ wod¹ 
jezioro. Wiele trudu potrzeba by³o, 
zanim powsta³o nowe jezioro. Spo-
doba³o siê ono syrenie, postanowi³a 
zamieszkaæ w jego czystych wo-
dach. Wkrótce krowy zaczê³y dawaæ 
mleko – t³uste, smaczne. 

I oto pewnego razu na brzegu 
starego jeziora znowu rozleg³ siê 
dziewczêcy g³os – czysty, dŸwiêczny 
niby krystaliczna woda. Ujrzeli 
krajanie biedn¹ sierotkê id¹c¹ ku nim 
naprzeciw. Ile jej nie pytali – nie 
powiedzia³a, co siê z ni¹ dzia³o. Nie 
wiem, odpowiada³a, nie pamiêtam. 

Dziewczyna sta³a siê, milcz¹ca. 
Ka¿dego wieczora chodzi³a nad 
jezioro i œpiewa³a jedn¹ i tê sam¹ 
piosenkê. Ko³ysankê. Tylko jej 
starszy brat zachodzi³ w g³owê, sk¹d 
siostra zna s³owa pieœni, któr¹ kiedyœ 
œpiewa³a mu matka przed snem. 
Przecie¿ siostrzyczka nigdy nie 
s³ysza³a ukochanego g³osu matki…

Z jêzyka rosyjskiego przet³umaczy³a 
Jolanta Czarnotta-M¹czyñska
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W ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Sokó³ce zreali-
zowa³ projekt wspó³finansowany 
przez Uniê Europejsk¹ pt „Seniorzy 
UTW w integracji spo³ecznoœci 
lokalnych”. 

W ramach tego projektu w dniu 
29 listopada 2009 r. w kinie „Sokó³” 
odby³o siê seminarium  poœwiêcone 
330-leciu osadnictwa tatarskiego na  
Podlasiu. Zgromadzonym uczestni-
kom cz³onkom Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zaprezentowano dwa 
tematy: ”Wspólnota Tatarów pol-
skich w latach miêdzywojennych” 
oraz „Tatarskie meczety II Rzeczy-
pospolitej Polskiej”.

W pierwszym wyst¹pieniu dr 
Aleksander Miœkiewicz poruszy³ 
czas tworzenia niepodleg³ej Polski 
na kresach po pierwszej wojnie 
œwiatowej. Omówiono wojnê pol-
sko-bolszewick¹ i udzia³ w niej 
Tatarów zamieszkuj¹cych wschod-
nie rubie¿e Rzeczypospolitej. Przy 
poparciu  Naczelnego Wodza Józefa 
Pi³sudskiego zorganizowano ochot-
niczy Pu³k Tatarskich U³anów, który 
nazwany by³ „Jazd¹ Tatarsk¹”. Pu³k 
ten bra³ udzia³ w kampanii ki-
jowskiej oraz obronie P³ocka. Tu¿ po 
zakoñczeniu dzia³añ wojennych 
zaczê³a siê normalizacja ¿ycia 
Tatarów polskich. W grudniu 1925 
roku zwo³ano do Wilna Wszech-
polski Zjazd Muzu³manów na któ-
rym powo³ano do ¿ycia Muzu³mañ-
ski Zwi¹zek Religijny w Rzeczy-
pospolitej Polskiej zrywaj¹c tym 
samym wiêzy z nieistniej¹cym ju¿
w tym czasie Muftiatem Taurydzkim 
w Symferopolu (Krym). Muzu³mañ-
ski Zwi¹zek Religijny w Rze-
czypospolitej Polskiej zrzesza³ 19 
gmin muzu³mañskich. Powo³ano
do ¿ycia równie¿ Zwi¹zek Kultu-
ralno-Oœwiatowy, którego celem 
by³a szeroka akcja oœwiatowa we 
wszystkich skupiskach tatarskich. 
Prowadzono akcjê odczytow¹ po-
wo³ano biblioteki, rozwiniêto ama-
torski ruch artystyczny. Rozpoczêto 
wydawanie takich pism jak: ”Rocz-
nik Tatarski,” ”¯ycie Tatarskie, 
”Przegl¹d Islamski”.

Powo³ano kilka oddzia³ów 
Zwi¹zku Strzeleckiego m.in w No-
wogródku, S³oninie, Klecku.

W 1936 r. Ministerstwo Spraw 
Wojskowych na wniosek œrodowiska 
tatarskiego zezwoli³o na odbywanie 
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s³u¿by wojskowej przez Tatarów
w jednej jednostce wojskowej. Zo-
sta³ ni¹ 13 Pu³k U³anów Wileñskich 
stacjonuj¹cy w Nowej Wilejce 
nieopodal Wilna. I Szwadron 13 
Pu³ku przemianowano na Tatarski. 
Wszyscy jego ¿o³nierze na propor-
czykach mundurowych nosili em-
blematy w kszta³cie pó³ksiê¿yca
z gwiazd¹. Jako grupa etniczna 
Tatarzy zaliczani byli do mniejszoœci 
narodowych, chocia¿ co nieraz pod-
kreœlali uczeni polscy ich odrêbnoœæ 
wynika³a wy³¹cznie z religii i prak-
tyk z ni¹ zwi¹zanych. W tym czasie 
widoczne by³o zjawisko stopniowe-
go przechodzenia Tatarów z grupy 
etnicznej w etnograficzn¹.

Drugi temat seminarium doty-
czy³ problematyki budowy meczet-
ów z ich historycznym pod³o¿em 
omówi³ Józef Konopacki. Meczet, 
kultowa œwi¹tynia muzu³mañska na 
terenach polskich zdecydowanie 
ró¿ni³a siê od meczetów na Bliskim 

Wschodzie czy te¿ Turcji. Meczety 
Rzeczypospolitej by³y budowlami 
niewielkimi i skromnymi, ograni-
czonymi praktycznie do jednej sali 
modlitw, poprzedzonej przedsion-
kiem lub ma³ymi ganeczkami,nie 
posiada³y minaretów. Minarety za-
stêpowa³y lub bardziej symbolizo-
wa³y wie¿e lub wie¿yczki sygnatu-
rowe. Jedynie wie¿yczka meczetu
w Iwiu (dzisiejsza Bia³oruœ) mia³a 
formê rzeczywistego wschodniego 
minaretu.

Inn¹ charakterystyczn¹ form¹ 
meczetów na terenie Rzeczypos-
politej by³ widoczny wyraŸnie  wy-
odrêbniony z bry³y meczetu mihrab, 
który stanowi³ osobne, niewielkie 
pomieszczenie przy sali modlitw 
ukierunkowany na Mekkê.

Meczety by³y skromne i nie-
wielkie, nie dlatego ¿e istnia³y takie 
czy inne zakazy lub nakazy bu-
dowania meczetów jedynie z drew-
na, ale przede wszystkim dlatego , ¿e 

niewielka liczbowo spo³ecznoœæ ta-
tarska, przy tym s³aba ekonomicznie  
nie mog³a  siê zdobyæ na kosztowne 
murowane œwi¹tynie. Dopiero pod 
koniec XIX wieku powstaje muro-
wany meczet w Miñsku (Bia³oruœ).

W latach 1930–1932  w Kownie 
(Litwa) wybudowano murowany 
meczet na miejscu drewnianego. 
Murowany mia³ byæ te¿ meczet
w Warszawie projektowany w latach 
trzydziestych ubieg³ego wieku. 
Omawianemu tematowi towarzy-
szy³a prezentacja zdjêæ poszcze-
gólnych meczetów zlokalizowanych 
na terenach II Rzeczypospolitej.

Na zakoñczenie spotkania 
uczestników seminarium zaproszo-
no na degustacjê potraw tatarskich
w holu kina. W trakcie degustacji 
trwa³a dyskusja uczestników spot-
kania na tematy zwi¹zane z se-
minarium.                        

                                   JJK



Sylwester Milczarek

TRAKTAT O SZTUCE
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Z PTAKAMI

DRAPIE¯NYMI

KSIÊGA SOKOLNICTWA
(KITAB AL-BAYZARA)

WIELKIEGO SOKOLNIKA KALIFA
AL-AZIZA BI-ALLAHA z 995 r.

Omówienie dzie³a i jego wp³yw
na myslistwo z ptakami ³owczymi

cz. II

Al. Aziz bi Allah zmar³ 13 
paŸdziernika 996 roku, natomiast  
nie wiadomo jakie by³y dzieje autora 
traktatu. Zapewne s³u¿y³ nastêp-
nemu w³adcy, gdy¿ doœwiadczeni 
sokolnicy  zawsze  byli potrzebni na 
dworze. Z pewnoœci¹ te¿ nie cierpia³ 
biedy, poniewa¿ urz¹d wielkiego 
sokolnika zapewnia³ powa¿n¹ 
fortunê.

Korpus dzie³a wyra¿anie wyo-
drêbnia dwie oddzielne czêœci.
W pierwszej napisanej proz¹ autor 
szczegó³owo omawia zagadnienia 
sokolnicze, niekiedy jêzykiem tech-
nicznym, u¿ywanym przez osoby 
poluj¹ce. Czêœæ druga, ca³kowicie 
obca stylowi autora, to d³ugi ci¹g  
poematów poœwieconych ³owiec-
twu (poezja adabowa), autorstwa 
znanych mistrzów poetyckiego s³o-
wa i przedstawionych w porz¹dku 
przypisanym przez Kusagima (zm. 
ok. 961 roku) we wspomnianym ju¿ 
traktacie „Kitab al masayid  wa – al. 
matavid’’.

Kulturze zachodniej „Ksiêgê 
sokolnictwa’’ Kurda Alego przy-
swoi³ orientalista francuzki Francois  
Vire. Przet³umaczy³ on  tekst arabski 
na wspó³czesny jêzyk francuzki, 
zaopatrzy³ w erudycyjny aparat 
naukowy, uwspó³czeœni³ przypisy
i wyda³ w czasopiœmie „Arabia’’
R. XII/1, 1965 oraz XIII/1 1966. Jak 
pisze sam t³umacz, nie przek³ada³
tej czêœci dzie³a, która jest ada-
bem poetyckim powtórzonym za  
Kusagimem. Do t³umaczenia do-
³¹czy³ trzy bardzo cenne czêœci. 
Indeks osób, plemion arabskich
i nazw toponimicznych delty Nilu. 
Indeks ornitologiczny nazw ptaków 
w jêzyku arabskim i odpowiedniki 
francuskie oraz indeks farmakolo-
giczny leków u¿ywanych w leczenia 
ptaków ³owczych. Dla specjalistów 
mo¿e te¿ byæ ciekawa dyskusja  F. 
Vire z Kurdem Ali o ustalenie ro-
dowodu i imienia wielkiego sokol-
nika.

Zachowana kopia nie jest kom-
pletna. Jak dowiadujemy siê
z  Wprowadzenia orygina³ mia³ trzy 
rozdzia³y, których brak w kopi. Jest 
to rozdzia³ wymieniaj¹cy  proroków, 
towarzyszy Wys³annika Boga i osób 
o szlachetnym rodowodzie, które 
mia³y upodobanie do polowania i od-
powiednie do tego wyposa¿enie; 
rozdzia³ dotycz¹cy uk³adania koni 
do polowania, dosiadania ich i mis-
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trzostwa wymaganego od jeŸdŸca, 
by móg³ pokonywaæ przeszkody, 
wdrapywaæ siê na wzgórki, zje¿d¿aæ 
ze stoku i szar¿owaæ na zwierzê oraz 
rozdzia³ o poœcigu za ka¿dym  gatun-
kiem dzikich zwierz¹t i ptactwa.

Z jêzyka francuskiego, prawie
w ca³oœci, prze³o¿y³a „Ksiêgê sokol-
nictwa’’ (Kitab al.-bayzara) prof. 
Katarzyna Pachniak. T³umaczenie 
zosta³o zamieszczone w „Kulturze 
³owieckiej w œwiecie Islamu’’,  
ksi¹¿ce mojego pióra. Na tekœcie 
francuskim i polskim przek³adzie  
Katarzyny Pachniak, za jej pozwo-
leniem,  opieram niniejszy artyku³.

„Kultura ³owiecka w œwiecie 
Islamu’’, w aneksie zawiera jeszcze 
prócz Kitab al-bayzara, artyku³ 
Urszuli Lewickiej-Rajewskiej –
„Sokolnictwo w krajach muzu³-
mañskich w X wieku w œwietle 
Murud¿ ad dahab’’  Al.-Masudiego 
oraz obszerne fragmenty dotycz¹ce 
polowañ, w tym sokolnictwa, z Ksiê-
gi pouczaj¹cych przyk³adów Usamy 
ibn Munkiza w t³um. Józefa 
Bielawskiego.

W ksi¹¿ce zawarto te¿ opra-
cowanie tematów i opisy ptaków 
³owczych np. drzemlików, które by³y 
pierwotnie w „Ksiêdze  sokolnic-
twa’’ Kurda Alego, ale  rozdzia³
o nich  zosta³ utracony.

Jak we wszystkich prawie œred-
niowiecznych rêkopisach pisanych 
w œwiecie muzu³mañskim nie 
wy³¹czaj¹c traktatów naukowych, 

tak i tu autor we wprowadzeniu 
zaczyna od uwielbienia Jedynego 
Boga i z³o¿enia Mu czci. Potem 
przechodzi do pochwa³ Proroka 
Muhammada i jego rodziny,  ima-
mów, rozpoczynaj¹c od  Al Husajna 
Ibn Alego Ibn Abu Taliba (co jest 
zrozumia³e, gdy¿ by³ szyit¹) i na 
koñcu wys³awia swojego protektora 
Al-Aziza bi Allaha. W koñcu po-
wiada, co go sk³oni³o do napisania 
tego dzie³a.

„Polowanie ma nieskoñczenie 
wiele zalet, przyjemnych  po¿ytków,  
jawnych przymiotów, w³aœciwoœci 
dobroczynnych dla wstrzemiêŸli-
woœci i czystoœci duszy, zapewnia te¿ 
godziwe i ró¿norodne œrodki utrzy-
mania. Polowanie raduje serce, 
dostarcza jawnych i ukrytych ko-
rzyœci, jest æwiczeniem fizycznym, 
treningiem, pobudza ruchliwoœæ
i dzia³anie, sk³ania do wysi³ku 
fizycznego, wzmaga popêd cielesny, 
zapewnia wytrwa³oœæ w marszu, 
swobodne trzymanie siê w siodle
i chroni przed chorobami.” I pisze 
dalej:”Spróbuje wyt³umaczyæ to 
wszystko w zwartej formie, podzie-
liæ na rozdzia³y i podrozdzia³y
w mym dziele zatytu³owanym „Trak-
tat o sztuce polowania z ptakami 
drapie¿nymi’’ (Kitab al.-bayazara). 
Przygotowa³em go z najwiêksz¹ 
starannoœci¹, uj¹³em w nim wszyst-
kie moje doœwiadczenia. (…) dodam 
te¿ sprawy pomijane przez moich 
poprzedników.”

Ostatecznie autor podzieli³ trak-
tat na jedenaœcie rozdzia³ów, ze 
zmienn¹ iloœci¹ podrozdzia³ów, 
doda³ wprowadzenie i zakoñczenie.

Autor  Ksiêgi sokolnictwa  wy-
chwala Boga, ¿e w swojej m¹droœ-
ci stworzy³ ludzi i zwierzêta,
a niektórym da³ cechy drapie¿cy
i dziêki temu ludzie  mog¹ polowaæ
z psami, gepardami, lampartami oraz 
z jastrzêbiami, soko³ami i or³ami. 
Zwierzêta drapie¿ne jako dar Bo¿y 
s¹ „dla nas dostawc¹ i Ÿród³em 
po¿ywienia”. Proszê zauwa¿yæ ,¿e 
nie polowano wówczas dla sportu,
a przyjemnoœæ ³¹czono ze zdoby-
waniem po¿ywienia.

Rozdzia³ pierwszy zatytu³owany  
jest: ,,Zalety polowania’’. Wielki 
sokolnik siêgaj¹c do Arystotelesa 
rozwa¿a  jacy ludzie mog¹ polowaæ
i uzasadnia ich sk³onnoœci. Rozwo-
dzi siê dalej nad zaletami polowania 
ptakami drapie¿nymi. Nastêpnie  
wspomina wielkiego poetê, birbanta 
i myœliwego z okresu przedislam-
skiego Imru al Kajsa, który pierwszy 
opisa³ polowania z ptakami dra-
pie¿nymi w Arabii. Dalej autor  wy-
chwala zalety dziczyzny: ,,Dzi-
czyzna to najszlachetniejsze z miês 
(…) Cz³owiek zjada je z apetytem
i upodobaniem, a organizm szybko 
trawi; pobudza ona apetyt. Gdy 
zwierzyna jest maltretowana, miêso 
kruszeje i nie wymaga przygotowañ 
przed przyrz¹dzeniem (…).

Rozdzia³ pierwszy pe³en jest 
opowieœci z polowañ w³adców
i anegdot o nich. Opisani s¹ w³adcy 
sasanidzkiej Persji, Abbasydzi
z  Harunem ar-Raszydem na czele, 
Barmakidzi,  dowódcy wojskowi
i dworscy poeci. W rozdziale tym 
wiele uwagi autor poœwieci³ etologii 
dzikich zwierz¹t tzn. ich zacho-
wywaniu  siê w czasie polowañ.

Rozdzia³ drugi o tytule: Wyli-
czenie szlachetnie urodzonych Ara-
bów nemrodów. Pisz¹cy traktat  na-
wi¹za³ do biblijnego Nemroda, który 
zas³yn¹³ z pasji polowañ i pod 
okreœleniem „Nemrodzi’’ autor 
przywo³a³ znanych myœliwych. 
Okreœlenie to i dzisiaj oznacza to 
samo podczas, gdy kobietê poluj¹c¹ 
nazywa siê Dian¹. D³uga jest lista 
przed i muzu³mañskich ³owców. S¹ 
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tam królowie, szachowie, dowódcy 
wojska, których autor wy³uska³
z literatury przedmiotu, opowieœci 
adabowych i poezji muzu³mañskiej. 
W opisach dokonañ wielki sokolnik 
g³ówny akcent po³o¿y³ na zacho-
wania etyczne myœliwych. D³uga 
lista myœliwych mo¿e byæ ciekawa 
dla historyków ³owiectwa nie tylko 
muzu³mañskiego. Mo¿e warto 
wspomnieæ tu o perskim ³owczym 
Bahram Gurze, który od dzikiego 
os³a, na które namiêtnie polowa³,  
otrzyma³ przydomek Gur.

Rozdzia³ trzeci nosi tytu³: Kro-
gulce. Opisuje siê w nim ptaka 
³owczego  krogulca (Accipiter nisus) 
Nale¿y  on do jastrzêbi. Ten 
niewielki drapie¿nik poluje przede 
wszystkim w lesie i gêstych za-
roœlach na drobne ptactwo, autor 
dok³adnie podaje barwê piór, ciê¿ar, 
ró¿nicê miedzy samcem a samic¹, 
chwali jego œmia³oœæ i szybkoœæ
z jaka dopada ofiary, by za moment 
zabiæ je ogromnym, najwiêkszymi
u jastrzêbi, szponami. Arabowie 
rzadko u¿ywali do ³owów krogulce
z uwagi na trudnoœci w ich wytre-
sowaniu i czêste ucieczki. W roz-
dziale tym du¿o miejsca poœwiêcono 
lekom  i leczeniu ptaków ³owczych, 
uzupe³nianiu du¿ych piór oraz zao-
patrywaniu urazów miêsni i z³amañ.

Rozdzia³ czwarty  nosi tytu³: 
Jastrzêbie. Sokolnik omawia  jas-
trzêbie, ulubione ptaki do polowañ
w Azji Centralnej, Persji i Turcji. 
Jastrz¹b (Accipiter gentili) to du¿y 
ptak ³owczy, inteligentny i daj¹cy
siê dobrze uk³adaæ. Ludzie stepu
i lasostepu chêtnie z nim poluj¹,
gdy¿ s¹ to ptaki tzw. „niskiego lotu”, 
bo zwierzynê chwytaj¹ na ziemi
i mo¿na je wypuszczaæ z rêkawicy 
chodz¹c. Mówi¹c o polowaniu z jas-
trzêbiem, myœliwi maja na myœli 
samicê. Dalej podaje siê ich eks-
terier, barwê piór, ciê¿ar, budowê 
dzioba i pazur. Omawia siê ich nie-
zmordowan¹ chêæ do ³owów – prak-
tycznie nigdy jej nie trac¹ – s¹ nawet 
dziksze ni¿ soko³y. Czysty ptak tzn. 
dobrze u³o¿ony ugoni ptaka w po-
wietrzu, w gaju, w ostrowie, na ste-
pie, a nawet na rzece czy jeziorze. Na 
wodzie z jastrzêbiami poluje siê na 
czaple, pelikany, ³abêdzie, dzikie 

gêsi i kaczki, a na stepie i pustyni 
ugoni stepowego dropia czy ¿ura-
wia. W Egipcie i pañstwach
el-maghribu  uk³adano jastrzêbie na  
zwierzynê drobn¹ i p³ow¹: zaj¹ce 
,gazele, muflony, antylopy adaksy
i inne.

W rozdziale tym  omawia  siê te¿ 
okresy pierzenia siê jastrzêbi tzw. 
wypiór, kiedy s¹ bardzo s³abe, 
choroby ich (najczêœciej chorowa³y 
wówczas na biegunki), urazy, na-
prawianie piór oraz unieruchomienia 
po urazach i zapobieganie chorobom 
zniekszta³caj¹cym stawy. Ciekawy 
dla ornitologów i lekarzy weterynarii 
mog¹ podrozdzia³y o przegrzaniu 
lub wyziêbieniu siê ptaków ³ow-
czych  oraz pomoc medyczna w ta-
kich przypadkach.

Autor szeroko te¿ potraktowa³ 
metody uk³adania jastrzêbi do polo-
wañ.

Rozdzia³ piaty nosi tytu³: Soko³y 
rarogi. (Sakr, l.m. sukur). W polskim 
t³umaczeniu zakrad³ siê drobny
b³¹d, gdy¿ nazwano ten rozdzia³ 
jastrzêbie rarogi, a przecie¿ raróg 
(Falco cherrug) to sokó³.

Mówi siê, ¿e przedk³ada siê 
rarogi nad soko³y wêdrowne z racji 
ich zapalczywoœci, o ich barwach 
upierzenia, ciê¿arze oraz o ich po-
zyskiwaniu. Metoda ich chwytania 
jest taka sama i dziœ. £apie siê go na 
tzw, chatkê (kut). Autor obserwowa³ 
³apanie soko³ów na chatkê na wê-
gierskiej puszcie. Otó¿ ptasznik 
siedzi ukryty w chatce z chrustu, 
trzciny lub materia³u i trzyma za 
nogê ¿ywego go³êbia ponad ni¹ lub 
ma  uwi¹zanego go na sznurku, obok 
trzyma  siatkê. Gdy sokó³ si¹dzie na 
go³êbia ptasznik, zarzuca na niego 
siatkê. Opisane te¿ s¹ w tym roz-
dziale metody tresowania rarogów 
na  czaple (modne by³y wtedy pióra 
czapli) i na du¿e dropie (Otis tarda), 
które ju¿ od  pocz¹tku XIX wieku nie 
wystêpuj¹ w delcie Nilu a tak¿e na 
gazele. Autor szczegó³owo omawia 
te¿ ró¿nice w uk³adaniu ptaków na 
Wschodzie i w Maghrebie.

Rozdzia³ szósty nosi tytu³: So-
ko³y wêdrowne (szahin l.m. sza-
wahin). Jak zwykle rozdzia³ zaczyna 
siê od omówienia barwy i upierzenia 
soko³a, jego ciê¿aru, a nastêpne 

podrozdzia³y omawiaj¹ metody jego 
uk³adania.

Autor wyró¿nia dwie odmiany 
soko³a wêdrownego (Falco peregri-
nus), a mianowicie sokola wêdrow-
nego morskiego (bahri , l. m. bahari) 
oraz soko³a wêdrownego górskiego 
(kuhi l.m. kawahi) pochodz¹cego
z Iranu.

Omawiaj¹c uk³adanie soko³a 
wêdrownego, autor napomina, aby 
obchodziæ siê z nimi bardzo ostro¿-
nie, gdy¿ ,,jest on delikatniejszym ni¿ 
szklane naczynie t³uk¹ce siê przy 
najmniejszym wstrz¹sie’’.

Dzisiaj wiemy, ¿e ptaki te gin¹
w tresurze ze stresu. Sokolnik z wiel-
kim znawstwem i z iœcie naukow¹ 
precyzj¹ systematyzuje soko³y w za-
le¿noœci od wieku i zachowania siê, 
nadaj¹c im arabskie mianownictwo.

W rozdziale wspomina siê o po-
lowaniu z drzemlikami (Falco 
columbarius, arab. gamal). Autor 
traktatu w tym miejscu robi aluzjê do 
rozdzia³u poœwieconemu drzem-
likom. Brak tego rozdzia³u w aktu-
alnym wersji dzie³a dowodzi, ¿e 
jedyny damasceñski  manuskrypt 
jest niekompletny. Wa¿ny to roz-
dzia³, gdy¿ polowanie z drzemlikami 
tak na Wschodzie, jak i w Europie 
Wschodniej by³o bardzo popularne 
np. caryca Rosji Katarzyna II  
ugania³a za ¿urawiami z kilkoma 
setkami drzemlików na raz. 

Autor wêdruj¹c po Azji Cen-
tralnej mia³ okazjê widzieæ w Kir-
gizji polowanie z drzemlikiem. 
Myœliwy trzyma³ ptaka w d³oni i gdy 
pojawia³ siê drobny ptak œpiewaj¹cy, 
miota³ drzemlika w jego stronê,
a sokolik chwyta³ go w locie. Wiêcej 
o drzemlikach w Kulturze ³owieckiej 
w œwiecie Islamu.

Rozdzia³ siódmy zatytu³owany 
jest  o soko³ach rarogach (samicach), 
(sakawa lm. sakawat). W polskim 
przek³adzie jest b³êdnie – „o jas-
trzêbiach’’. Czêœæ ta traktuje o raro-
gu górskim  (Falco biarmicus), który 
w stanie dzikim wystêpuje w Atla-
sie. W Œredniowieczu sprowadzany 
do Francji zwa³ siê „soko³em punic-
kim’’ lub „tunezyjskim’’. Obecnie 
Arabowie nazywaj¹ go „sakr hurr’’ 
czyli sokó³ czysty, szlachetny.

                                            cdn.
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MECZET

W STUDZIANCE

W XVIII wieku Tatarzy posia-
dali najwiêcej maj¹tków w okolicach 
Bia³ej. Osadnictwo skupi³o siê 
wokó³ Studzianki i pobliskich 
miejscowoœci. Szacuje siê w XVIII 
wieku Studziankê zamieszkiwa³o 
oko³o 400 Tatarów. Stanis³aw 
Dziadulewicz podaje, ¿e w latach 
30-tych XVIII wieku ca³a wieœ 

.Studzianka by³a tatarska  Trudno 
jednoznacznie okreœliæ ogóln¹ liczbê 
Tatarów mieszkaj¹cych w okolicach 
Bia³ej. Studzianka za spraw¹ ulo-
kowania w niej meczetu sta³a siê 
siedzib¹ parafii muzu³mañskiej 
stanowi¹c centrum ¿ycia tatarskiej 
spo³ecznoœci do czasów I wojny 
œwiatowej. Druga parafia muzu³-
mañska na terenie Królestwa Pol-
skiego istnia³a w Winksznupiu w o-
kolicach Augustowa. Meczet – œwi¹-
tynia muzu³mañska – w Studziance 
znajdowa³ siê w centrum wsi na 
miejscu, gdzie obecnie znajduje siê 
szko³a podstawowa. Œwi¹tynia 
zbudowana zosta³a najprawdopo-
dobniej po 1679 roku. Dok³adna data 
jej powstania nie zosta³a jak dot¹d 
jednoznacznie ustalona. Warto zwró-
ciæ uwagê na fakt, ¿e Tatarzy ogra-
niczeni przez polskie prawo w bu-
dowaniu swoich œwi¹tyñ dopiero
w latach 1768 i 1775 otrzymali pra-
wo swobodnego wznoszenia œwi¹-
tyñ. Pierwsze potwierdzenie w Ÿród-
³ach o funkcjonowaniu meczetu 
znajdujemy w ksiêgach metrykal-
nych parafii muzu³mañskiej w Stu-
dziance z II po³. XVIII w. W³adze 
rosyjskie w I po³owie XIX wieku 
podporz¹dkowa³y wszystkie para-
fie muzu³mañskie Muftiatowi 
Taurydzkiemu w Symferopolu. 

Na czele parafii muzu³mañskiej 
sta³ duchowny tatarski mo³na – 
przewodnik duchowy zwany ima-
mem lub mu³³¹ (mo³³¹). Imam by³ 
wybierany przez ogó³ wiernych tzw. 
d¿emiat. D¿emiat odgrywa³ zna-
cz¹c¹ rolê w ¿yciu Tatarów. Cz³on-
kowie d¿emiatu zbierali siê na 
zebrania i zjazdy rozstrzygaj¹c 
spory, wybieraj¹c imamów, wydaj¹c 
œwiadectwa i potwierdzenia. System 
d¿emiatu skasowa³ rz¹d carski pod 
zaborami. Godnoœæ imama by³a 
piastowana z regu³y do¿ywotnio,
a nierzadko przechodzi³a z pokolenia 
na pokolenie. Najdobitniej œwiadczy 
o tym przyk³ad rodziny Okmiñskich, 
w której to imamami w Studziance 
byli – Eliasz Mahomet Okmiñski, 

Meczet – œwi¹tynia muzu³mañska
w Studziance znajdowa³ siê

w centrum wsi, na miejscu, gdzie
obecnie znajduje siê szko³a

podstawowa.

Józef Konopacki
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Aleksander Okmiñski, Maciej 
Okmiñski i Eliasz Okmiñski. Pierw-
szym znanym imamem by³ Bielak, 
(imiê nie znane), a po nim Eliasz 
Oleykiewicz. Ostatnim imamem by³ 
Maciej (Matwiej) Bajrulewicz do 
1915 roku.

 Do Studzianki przyje¿d¿ali wy-
znawcy z odleg³ych zak¹tków Kró-
lestwa, imam jeŸdzi³ równie¿ do nich 
na œluby i azany, bo religia – islam 
nakazywa³ nadania imienia dziecku 
lub zawarcia ma³¿eñstwa w domach. 
Meczet zaœ stanowi³ jedynie miejsce 

.modlitwy . 
W koñcu XVIII i pocz¹tkach 

XIX wieku spotykamy siê ze zja-
wiskiem zarówno odbudowy jak
i budowania nowych meczetów. Dla 
przyk³adu powsta³y œwi¹tynie mu-
zu³mañskie w Nowogródku, S³oni-
miu, Mirze, Lachowiczach. Odbu-
dowano meczety w Sorok Tatarach
i Winksznupiu. Meczet w Studziance 
tak¿e zosta³ odbudowany i na nowo 

.otwarty w 1817 roku  Prawo rosyj-
skie ju¿ w 1829 roku nakazywa³o 
wznoszenie œwi¹tyñ wed³ug wzorco-
wego projektu przygotowanego 
przez Ministerstwo Spraw Wew-
nêtrznych. Ka¿da budowa, czy 
remont mia³by byæ od tej pory 
zg³aszane do w³adz gubernialnych. 
Gotowy projekt budowy planowanej 
œwi¹tyni przek³adano odpowiednim 
w³adzom rosyjskim. Zgoda na bu-
dowê meczetu musia³a byæ zaapro-
bowana przez Muftiat Taurydzki
w Symferopolu. Meczety mo¿na 
by³o wznosiæ jedynie w miejsco-
woœciach zamieszkanych przez nie 
mniej ni¿ 200 mê¿czyzn – mu-
zu³manów. Spo³ecznoœæ musia³a 
przy tym posiadaæ œrodki materialne 
na utrzymanie œwi¹tyni oraz imama. 
W 1859 pojawi³ siê cyrkularz De-
partamentu Gospodarki Pañstwo-
wej, oraz Budynków Publicznych 
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych 
O prawid³ach budowy meczetów ta-
tarskich. Tatarzy nie byli dobrymi 
fachowcami, je¿eli chodzi o budowê 
œwi¹tyñ. ¯aden z budowniczych nie 
pochodzi³ z œrodowiska tatarskiego. 
Tatarzy pracowali, wiêc pod kie-
runkiem mistrza, którego zatrud-
niali, a by³ on ju¿ innego wyznania
i na dobra sprawê nie zna³ siê na 

architekturze meczetów. St¹d wzo-
rowano siê na pobliskich cerkwiach 
stanowi¹cych jedyne odwzorowa-
nie. Podstawowy budulec stanowi³o 
drewno – materia³ najbardziej do-
stêpny i powszechnie stosowany na 
wschodnich terenach RP. Niski 
status ekonomiczny Tatarów, a tak¿e 
wspomniane ograniczenia prawne 
mia³y zdecydowany wp³yw na 
budowê i wyposa¿enie meczetu. 

Widok odbudowanego meczetu 
w 1817 roku w Studziance zaw-
dziêczamy zachowanym fotogra-
fiom oraz szkicom. By³a to kon-
strukcja drewniana na rzucie zbli-
¿onym do kwadratu z tzw. mina-
retem sygnaturowym (wie¿yczka) 
umieszczonym centralnie. Dach 
kalenicowy czterospadowy pokryty 
zosta³ gontem. Œciany o wysokoœci 
ok. 4 m oszalowano pionowymi 
deskami zapewne na niskim pod-
murowaniu. Okna prostok¹tne po 
dwa w œcianach bocznych skiero-
wane by³y w stronê po³udniow¹. 
Podzia³ taki ³¹czy³ meczet w Stu-
dzience z meczetami w £ukiszkach, 
(podcieniowy front) Srok-Tatarach 
(podobny typ minaretu), Rej¿ach.
W meczecie przechowywany by³ 
sztandar VI Pu³ku Stra¿y Przedniej 
p³k Jakuba  Achmatowicza z koñca 
XVIII w. wykonany by³ z  jedwabiu 
obramowany srebrn¹ taœm¹ z na-
pisem polskim i arabskim. Meczet 
wraz z sztandarem spalili wyco-
fuj¹cy siê kozacy w  1915 r.

Wygl¹da³ meczet z zewn¹trz 
udokumentowany jest w zacho-
wanych fotografiach i szkicach. Nie 
ma choæby jednej fotografii jego 
wnêtrza. Wed³ug wspomnieñ 
mieszkañców meczet w Studziance 
to du¿y, podzielony œcian¹ na dwie 
czêœci drewniany budynek w jednej
z nich, znajdowa³ siê mihrab  – wnê-
ka skierowana  w stronê Mekki. Na 
prawo znajdowa³ siê mimbar – ka-
zalnica, na której stawa³ imam, 
wyg³aszaj¹c kazanie w œrodku na-
bo¿eñstwa. G³ówne pomieszczenie 
by³o tylko dla mê¿czyzn, dla kobiet 
by³o drugie pomieszczenie utrzy-
mane w bardzo surowym stylu,
z którego tylko prze kratkê w œcianie 
mo¿na by³o patrzeæ na przebieg  
mod³ów – g³oœne recytacje w jêzyku 

arabskim, odpowiednio by³y ³¹czone 
z ruchami r¹k, g³owy i sk³onami cia³a 
do ziemi. W Studziance meczet 
istnia³ do 15 sierpnia 1915 r., kiedy to 
wycofuj¹ce siê wojska kozackie 
spali³y go doszczêtnie. Budowla nie 
zosta³a ju¿ nigdy odbudowana. 
Sp³on¹³ otaczany kultem Sztandar 
VI Pu³ku wykonany z zielonego 
jedwabiu szczególnie traktowany 
przez spo³ecznoœæ tatarsk¹. Pie-
lêgnowano tym samym pamiêæ czy-
nów pu³kownika Jakuba Azulewicza 
i jego zas³ugi wojenne. Podczas 
nabo¿eñstw w trakcie Ramazan – 
Bajram i Kurban-Bajram, rocznice 
powstania 1794 sztandar ustawiano 
obok minbaru – ambony przypo-
minaj¹c wielkiego rodaka, oraz 
bogat¹ tradycjê walk o wolnoœæ RP. 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w 1914 
roku istnia³o 25 meczetów na zie-
miach polskich, z których 5 w czasie 
I wojny œwiatowej uleg³o znisz-
czeniu. Jak wspomniano meczet
w Studziance przetrwa³ do 1915 ro-
ku. Po zakoñczeniu I wojny œwia-
towej czêœæ Tatarów uleg³a rozpro-
szeniu, lub przenios³a siê do Nowo-
gdródczyzny, gdzie istnia³o kilka 
parafii i wiêksze skupisko Tatarów. 
Ostatni imam Maciej Bajrulewicz 
zmar³ w 1923 roku.
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TATARZY

W ZASTAWKU

(DZIEDZICTWO

PRZESZ£OŒCI)

OCALIÆ

OD ZAPMNIENIA

OBCHODY 330-TEJ ROCZNICY
OSADNICTWA TATARSKIEGO

W LEBIEDZIEWIE
I MA£ASZEWICZACH

IdŸ miêdzy ludzi,
bo ¿yj¹c z nimi zaznasz ich 

dobroci,
A umieraj¹c wœród nich, 

us³yszysz ich p³acz.

                          Ali Ibn Abi Talib VII w.

Wieœ Lebiedziew-Zastawek 
(gm. Terespol), bo tak¹ oficjaln¹ 
nazwê nosi³a przed II wojn¹ 
œwiatow¹, wchodzi³a do 1914 r.
w sk³ad folwarku Lebiedziew. 
Miejscowoœæ Zastawek wydzieli³a 
siê ze wschodniej czêœci Lebie-
dziewa. Stanowi³a ona czêœæ „D” tej 
wsi, która do 1878 r. nale¿a³a do 
Felicjanny U³anowej. St¹d na 
prze³omie XIX i XX w. nazywana 
by³a „U³anowszczyzn¹”. Ostatni 
Tatarzy mieszkali na tych terenach 
do wybuchu I wojny œwiatowej, 
kiedy to mia³y miejsce ostatnie 
pochówki na mizarze w Zastawku.

Dnia 1 grudnia 2009 roku odby³a 
siê uroczystoœæ ods³oniêcia pa-
mi¹tkowej tablicy na mizarze w Za-
stawku. Zbieg³a siê ona z 330-t¹ 
rocznic¹ osadnictwa tatarskiego
w okolicach Lebiedziewa i Ma³a-
szewicz. Na tê donios³¹ uroczystoœæ 
przybyli m.in. starosta bialski Ta-
deusz £azowski, Wójt Gminy Te-
respol Krzysztof Iwaniuk, Burmistrz 
Terespola Jacek Danieluk, radna 
powiatu bialskiego Marzenna 
Andrzejuk, dyrektor Zespo³u szkó³ 
w Ma³aszewiczach Mieczys³aw 
Romaniuk, dyrektor Zespo³u Szkó³ 
w Terespolu Tomasz Oleszczuk, 
Karol Gójski dyrektor GOK
w Koroszczynie. Na obchodach nie 
zabrak³o równie¿ przedstawicieli 
spo³ecznoœci tatarskiej. Obecni byli 
m.in. Adam Œwierblewski, zastêpca 
przewodnicz¹cego Najwy¿szego 
Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹z-
ku Religijnego RP; Bronis³aw 
Talkowski, przewodnicz¹cy Muzu³-
mañskiej Gminy Wyznaniowej
w Kruszynianach; Stefan Aleksan-
drowicz, sekretarz Rady Centralnej 
Zwi¹zku Tatarów Polskich; Zofia 
Assanowicz, sekretarz Muzu³-
mañskiej Gminy Wyznaniowej
w Bia³ymstoku. Ponadto przybyli 
równie¿ pasjonaci historii i kultury 
Tatarów polskich – S³awomir 
Hordejuk i £ukasz Rados³aw Wêda. 
Obecni byli równie¿ mieszkañcy wsi 
Zastawek oraz m³odzie¿ (profil 

S³awomir Hordejuk
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wojskowy) z miejscowego Zes-
po³u Szkó³ im. W³adys³awa 
Reymonta w Ma³aszewiczach. Nie-
stety z powodów osobistych na 
uroczystoœæ nie móg³ przybyæ
Mufti Muzu³mañskiego Zwi¹zku 
Religijnego w RP Tomasz Miœkie-
wicz. 

Oficjalnego ods³oniêcia pami¹t-
kowej tablicy dokonali: Tadeusz £a-
zowski, Krzysztof Iwaniuk i Adam 
Œwierblewski. Po wykonaniu pa-
mi¹tkowego zdjêcia uczestnicy udali 
siê do Zespo³u Szkó³ w Ma³a-
szewiczach, gdzie kontynuowano 
spotkanie. Na pocz¹tku wszystkich 
goœci przywita³ dyrektor szko³y,
a nastêpnie g³os zabra³ Robert 
Wieczorek, nauczyciel historii
w miejscowym Zespole Szkó³. 
Przedstawi³ on krótki zarys historii 
osadnictwa tatarskiego na ziemiach 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
oraz na Podlasiu. Kolejnym pre-
legentem by³ bialski publicysta
i regionalista S³awomir Hordejuk, 
który przybli¿y³ zebranym rys 
historyczny osadnictwa tatarskiego 
na Po³udniowym Podlasiu oraz 
dzieje mizaru w Zastawku. Przed-
stawi³ równie¿ wybitnych Tatarów, 

którzy spoczywaj¹ na tej nekropolii, 
jak np. p³k. Samuela Murzê 
Koryckiego (zm. 1704 r.), pos³a 
Jakuba Tarak-Murzê Buczackiego 
(1745–1838), czy por. Abrahama 
Koryckiego (ok. 1743–1811). Nato-
miast Prezes Stowarzyszenia Roz-
woju Miejscowoœci Studzianka 
£ukasz Rados³aw Wêda, omówi³ 
dzia³ania, jakie podejmuje Sto-
warzyszenie na rzecz promocji 
kultury tatarskiej. Stowarzyszenie, 
które istnieje od ponad roku, 
aktywnie w³¹cza w swoje przed-
siêwziêcia dzieci oraz m³odzie¿ ze 
Studzianki i okolic. Poza tym 
organizuje czas wolny dla wszyst-
kich grup wiekowych. Cz³onkowie 
Stowarzyszenia oraz mieszkañcy 
wsi Studzianka aktywnie uczest-
niczyli w obchodach 330-tej rocz-
nicy osadnictwa tatarskiego w Stu-
dziance. Mia³y one miejsce w Stu-
dziance w dniach 1–2 sierpnia
b.r. Natomiast 11 wrzeœnia 2009
roku Studzianka, jako jedna z nie-
licznych miejscowoœci w regionie 
bialskim obecna by³a na Euro-
pejskim Festiwalu Smaków w Lu-
blinie. Goœciem honorowym by³ sam 
Robert Mak³owicz. Na scenie 

zaprezentowano pokaz pieczenia 
pierekaczewnika – tradycyjnej 
tatarskiej potrawy. M³odzie¿ nato-
miast zaprezentowa³a spektakl te-
atralny pt. „Tatarzy ze Studzianki”. 
Zaœ w Muzeum Literackim im. 
Józefa Czechowicza pokazano 
wystawê pt. „Tatarzy Lubel-
szczyzny”, ze zbiorów S³awomira 
Hordejuka.

Kolejnymi mówcami byli przed-
stawiciele spo³ecznoœci tatarskiej. 
Bronis³aw Talkowski, który mówi³
o korzeniach swojej rodziny oraz 
przywi¹zaniu ludnoœci tatarskiej do 
Polski. Zaznaczy³ przy tym, ¿e 
Tatarzy zawsze byli wierni swojej 
przybranej ojczyŸnie – Rzeczy-
pospolitej. Wspomnia³ o zas³ugach, 
jakie po³o¿yli Tatarzy polsko-li-
tewscy, pocz¹wszy od bitwy pod 
Grunwaldem w 1410 r., a skoñ-
czywszy na udziale Szwadronu 
Tatarskiego w II wojnie œwiatowej. 
Wydali wielu wybitnych woj-
skowych, naukowców, prawników, 
pos³ów i senatorów. Z kolei Adam  
Œwierblewski dziêkowa³ za pamiêæ
i inicjatywy podejmowane w re-
gionie przez lokalne w³adze samo-
rz¹dowe i ludzi, którzy propaguj¹ 
problematykê tatarsk¹. Mówi³ tak¿e 
o tym co to znaczy byæ Tatarem i kim 
s¹ Tatarzy polscy: Jesteœmy kropelk¹ 
krwi w ¿y³ach narodu – doda³. Poza 
tym mówi³ o samym Muzu³mañ-
skim Zwi¹zku Religijnym RP
oraz problemach asymilacji lud-
noœci tatarskiej. Z sali pada³y 
pytania, dotycz¹ce m.in. obrzêdów 
religijnych Tatarów oraz samej 
religii. 

Nastêpnie zaprezentowa³ siê 
chór m³odzie¿owy Zespo³u Szkó³
w Ma³aszewiczach, prowadzony 
przez nauczyciela muzyki Mariusza 
Polaka. Wykona³ on kilka utworów 
patriotycznych. Sama uroczystoœæ
i jej przebieg wzbudzi³y zainte-
resowanie m³odzie¿y miejscowego 
Zespo³u Szkó³, która aktywnie 
wziê³a udzia³ w obchodach. Na 
koniec dyrektor szko³y podziêkowa³ 
wszystkim za przybycie oraz za-
prosi³ na poczêstunek.

 

TATARZY W ZASTAWKU... S³awomir Hordejuk

Pami¹tkowa tablica

zdj. Krzysztof Mucharski



RECENZJA

KSI¥¯KI

Katarzyny Warmiñ skiej
,,Tatarzy polscy. To¿ samosæ

religijna i etniczna’’

cz. VII

Autorka bada³a spo³ecznoœæ 
polskich Tatarów pod kontem Ÿród³a 
to¿samoœci religijnej, co oznacza³o, 
¿e zadawa³a respondentom pytanie, 
czy muzu³maninem trzeba siê uro-
dziæ, aby byæ prawdziwym wyznaw-
c¹ islamu. Badani Tatarzy twierdzili, 
¿e nie jest to konieczne, mówili, ¿e 
prawdziwym muzu³maninem jest 
osoba, która autentycznie wierzy
w Boga, czyli Allacha i jest do tego 
przekonana, ¿e wielu katolików 
przechodzi na islam, ¿e prawdziwy 
muzu³manin to taki cz³owiek, który 
spe³nia wszystkie zalecenia islamu. 
Jeden z respondentów wprost zapro-
ponowa³ Katarzynie Warmiñskiej 
przejœcie na islam, twierdz¹c, ¿e jeœli 
przejdzie na islam i bêdzie dobrze 
spe³niaæ jego zalecenia, to bêdzie 
dobr¹ muzu³mank¹. 

Katarzyna Warmiñska odkry³a 
jednak, ¿e pomimo pozytywnych 
twierdzeñ Tatarów na temat nie 
koniecznoœci urodzenia siê wyznaw-
c¹ islamu, aby móc zostaæ dobrym 
muzu³maninem, ogó³ badanych 
Tatarów wyra¿a³ siê bardzo nega-
tywnie o ludziach zmieniaj¹cych 
wyznanie. Tatarzy mówili, ¿e osoby, 
zmieniaj¹ce religiê, w której siê 
urodzili i wychowali bardzo Ÿle 
czyni¹, ¿e pope³niaj¹ bardzo ciê¿kie 
grzechy, poniewa¿ cz³owiek, który 
przechodzi z islamu na katolicyzm, 
ani nie by³ dobrym muzu³maninem, 
ani nie bêdzie dobrym katolikiem. 
Pojawi³y siê nawet tego typu 
stwierdzenia, ¿e ktoœ taki nawet nie 
jest cz³owiekiem. Z kolei tatarski 
dzia³acz narodowoœciowy rzuci³ 
autorce sugestiê, ¿e wed³ug ta-
tarskiej tradycji osoba nawrócona
z jednej religii na drug¹ to cz³owiek, 
który z zasady powinien byæ po-
dejrzliwie traktowany, gdy¿ za 
zmian¹ religii zwykle siê kryje jakiœ 
niecny cel. Jedna zaœ Tatarka jasno 
stwierdzi³a, ¿e chcia³aby, aby córka 
wysz³a za Tatara, poniewa¿ zmiana 
religii jest grzechem i nie chce 
nap³ywu nowej, nie tatarskiej krwi. 

Autorka ostatecznie stwierdzi³a, 
¿e pomimo deklaracji, ¿e nie trzeba 
urodziæ siê muzu³maninem, aby byæ 
dobrym wyznawc¹ islamu, Tatarzy 
uwa¿aj¹, ¿e liczy siê najbardziej 
pochodzenie z muzu³mañskiej ro-
dziny, co dla autorki ma znaczenie, 
¿e przynale¿noœæ religijna polskich 
Tatarów ma charakter pierwotny. 
Charakterystyczne jest te¿ stwier-
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dzenie wielu respondentów, ¿e ka-
tolicy, przechodz¹cy na islam, po 
prostu chc¹ mieæ dobre kontakty
z krajami arabskimi i czerpaæ stam-
t¹d gotówkê, bêd¹c zaœ katolikami 
nie mogliby tego czyniæ, ca³a zaœ 
sprawa przechodzenia na islam tych 
Polaków po prostu jest wielkim 
pozoranctwem, za którym stoj¹ wiel-
kie arabskie pieni¹dze. Jedna z ko-
biet podkreœli³a, ¿e nie mia³aby nic 
przeciwko przechodzeniu wielu lu-
dzi na islam, ale tak¿e ta sama osoba 
stwierdzi³a, ¿e Tatarzy nie posiadaj¹ 
wielkich fortun, które mogliby daro-
waæ œwie¿o nawróconym, tote¿ i tak 
wie, ¿e na islam nikt lub prawie nikt 
w Polsce nie przejdzie. Byli te¿ i tacy 
Tatarzy, którzy uwa¿ali, ¿e w Polsce 
islam wkrótce ruszy do natarcia
i coraz wiêcej Polaków bêdzie 
przechodziæ na tê religiê.

Dla mnie jest tutaj pewien pa-
radoks, którego autorka zupe³nie nie 
dostrzeg³a. Symptomatyczne jest 
przede wszystkim to, ¿e Tatarzy, 
chocia¿ generalnie s¹ negatywnie 
nastawieni do osób zmieniaj¹cych 
wyznanie religijne, to jednak akcep-
tuj¹ katolików przechodz¹cych na 
islam, a z kolei do nawróceñ z islamu 
na katolicyzm (i prawos³awie) pod-
chodz¹ wyj¹tkowo negatywnie, 
posuwaj¹c siê do okreœleñ odma-
wiaj¹cych miana cz³owieka takim 
osobom. Uwa¿am, ¿e odchodzenie 
Tatarów od islamu, które po II 
wojnie œwiatowej uleg³o, z powodu 
rozproszenia du¿ej czêœci Tatarów 
na Ziemiach Zachodnich i Pó³noc-
nych i oderwania od macierzystego 
tatarskiego œrodowiska, pewnemu 
nasileniu, co zawsze u³atwia asy-
milacjê w polskim spo³eczeñstwie, 
mo¿e doprowadziæ do rozp³yniêcia 
siê tej spo³ecznoœci w narodzie 
polskim i ewentualnie bia³oruskim. 
Tote¿ w takim wypadku i w takich 
okolicznoœciach obrona to¿samoœci 
narodowo-religijnej przez polskich 
Tatarów musi przebiegaæ ener-
gicznie, gwa³townie i kategorycznie.

Bardzo dobrze, ¿e autorka zwró-
ci³a uwagê na stosunek polskich 
Tatarów do innych muzu³manów, 
uwa¿aj¹c, ¿e tylko spo³ecznoœci  ta-
tarskiej w Polsce przys³uguje praw-
dziwe miano polskich muzu³manów. 

Wielu respondentów stwierdzi³o te¿, 
¿e jedynym reprezentantem islamu 
w Polsce jest Muzu³mañski Zwi¹zek 
Religijny (MZR), grupuj¹cy w swo-
ich strukturach ca³¹ spo³ecznoœæ 
tatarsk¹ w Polsce i arabskich emi-
grantów. Tutaj jako przyk³ad odœrod-
kowej dzia³alnoœci niepowo³anych 
osób i podkopywania autorytetu 
MZR Tatarzy okreœlili dzia³alnoœæ 
cz³owieka, bêd¹cego z urodzenia 
polskim katolikiem, który za³o¿y³ 
Stowarzyszenie Muzu³mañskie 
Ahmadiyya, a wczeœniej samowol-
nie og³osi³ siê imamem (najprawdo-
podobniej chodzi tu o dzia³alnoœæ 
cz³owieka podpisuj¹cego siê jako 
imam Mahmud Taha ¯uk). Zdaniem 
Tatarów, cz³owiek ów, nie maj¹c ku 
temu ¿adnych uprawnieñ, po przy-
jeŸdzie do Bia³egostoku, a nastêpnie 
do Warszawy og³osi³ siê samowolnie 
imamem. Przedstawiciele MZR po-
padli z nim w konflikt z tego po-
wodu, ¿e cz³owiek ten nie przedsta-
wi³ ¿adnych dowodów, ¿e przeszed³ 
na islam. Cz³owiek ten nie potrafi³ 
ani wskazaæ osoby, z inspiracji której 
zosta³ muzu³maninem i przez kogo 
otrzyma³ azan, odmówi³ te¿ zdania 
egzaminu z religii muzu³mañskiej. 
Nastêpnie zosta³ cz³onkiem sekty 
Ahmadiyya, któr¹ za³o¿y³ i zgodnie 
z prawem zarejestrowa³, wywo³uj¹c 
kolejny konflikt z MZR-em, po 
czym przeniós³ siê do sekty Ilnich,
a na koñcu wyda³ oœwiadczenie, ¿e 
jest szyit¹, wystêpuj¹c w imieniu 
polskich Tatarów i bior¹c pieni¹dze
z Ambasady Iranu. Autorka stwier-
dzi³a, ¿e Tatarzy jej przyznali, ¿e ten 
cz³owiek – Polak i katolik z uro-
dzenia, czyli cz³owiek nie wcho-
dz¹cy w sk³ad badanej przez Ka-
tarzynê Warmiñsk¹ tatarskiej grupy 
narodowoœciowej, pokaza³, ¿e jego 
zamiarem jest rozbicie ma³ej 
liczebnie spo³ecznoœci tatarskiej
w Polsce. Zdaniem MZR cz³owiek 
ten nadu¿ywa miana i polskiego 
muzu³manina, i Tatara, gdy¿ po 
pierwsze nie jest Tatarem, a po 
drugie nie zas³uguje na miano 
polskiego wyznawcy islamu w 
ogóle, poniewa¿ podszywa siê pod 
Tatarów. Przedstawiciele MZR-u 
poinformowali autorkê, ¿e publiczne 
stwierdzenia tego prowokatora, ¿e 

reprezentuje spo³ecznoœæ tatarsk¹, 
wprowadzi³y tylko zamieszanie, 
przynios³y wstyd spo³ecznoœci ta-
tarskiej i zmuszaj¹ autentycznych 
przedstawicieli Tatarów polskich do 
wielokrotnego prostowania i t³uma-
czenia nic nie rozumiej¹cym po-
stronnym osobom o co w tym 
przypadku naprawdê chodzi. MZR 
stwierdzi³, ¿e cz³owiek ten wykonuje 
jednoznacznie antytatarsk¹ dzia³al-
noœæ, nie posiadaj¹c przy tym 
¿adnych kwalifikacji z MZR-u na 
imama. Dzia³alnoœæ tego cz³owieka 
spowodowa³a negatywne nasta-
wienie Tatarów do osób polskiej 
narodowoœci, przechodz¹cych na 
islam. W ka¿dym razie Tatarzy 
polscy uwa¿aj¹, ¿e odczuwaj¹ 
g³êboki dystans do Polaków, którzy 
przeszli na islam i nie chc¹ 
podporz¹dkowaæ siê MZR-owi. Jest, 
moim zdaniem, oczywiste, ¿e za-
k³adanie niezale¿nych od MZR-u 
organizacji muzu³mañskich w Pol-
sce, czy te¿ po prostu sekt religij-
nych, wywodz¹cych siê z doktryny 
islamskiej, ale nie maj¹cych nic 
wspólnego z w³aœciwym, prawo-
wiernym islamem sunnickim, stawia 
w pewnym sensie spo³ecznoœæ tatar-
sk¹ w Polsce w sytuacji bez wyjœcia, 
na któr¹ przedstawiciele MZR-u 
musz¹ stanowczo zareagowaæ. 

Autorka zbada³a stosunek spo-
³ecznoœci polskich Tatarów do 
muzu³manów innej narodowoœci, 
przede wszystkim Arabów. Respon-
denci, badani przez Katarzynê 
Warmiñsk¹, poza paroma osobami, 
które podró¿owa³y do krajów arab-
skich, albo generalnie muzu³-
mañskich, mia³o kontakt jedynie
z arabskimi studentami, albo (znacz-
nie rzadziej) z imigrantami z krajów 
arabskich. Tatarzy podkreœlali, ¿e 
Arabowie, jeœli chodzi o ich 
mentalnoœæ i obyczaje, s¹ ludŸmi 
zacofanymi, ci z respondentów, 
którzy byli w krajach arabskich, np. 
w Maroku, podkreœlali, ¿e polscy 
Tatarzy ¿yj¹ w kulturze europejskiej 
i st¹d ich islam nie jest tak 
rygorystyczny, jak marokañski. 
Kiedy odwiedza³ skupiska tatarskie 
na Bia³ostocczyŸnie imam z Kairu
w Egipcie, to by³ zdziwiony tym, ¿e 
tatarskie kobiety nie zas³aniaj¹ twa-
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rzy, na co Tatarzy mu odpowiedzieli, 
¿e oni ¿yj¹ w takiej samej kulturze, 
jak ich chrzeœcijañscy s¹siedzi – 
Polacy i Bia³orusini. Pojawi³y siê te¿ 
g³osy, ¿e Tatarzy wyznaj¹ bardziej 
oœwiecon¹, tureck¹ wersjê islamu. 
Tatarzy podkreœlali, ¿e kulturowe 
ró¿nice pomiêdzy nimi, a Arabami 
polegaj¹ na tym, ¿e Arabowie nie 
maj¹ szacunku dla kobiet, jako 
przyk³ad podaj¹c Tatarkê, która 
wysz³a za m¹¿ za Araba i z tego 
wynik³o to, ¿e musia³a ubieraæ siê jak 
Arabka, a tak¿e byæ ca³kowicie po-
s³uszna mê¿owi. Tatarzy twierdzili, 
¿e ich kobiety, tak jak wszystkie 
polskie obywatelki, maj¹ równe 
prawa z mê¿czyznami i to jest g³ów-
na kulturowa ró¿nica pomiêdzy nimi 
a Arabami. Tatarzy informowali au-
torkê, ¿e dziêki lekcjom religii i kon-
taktom z arabskimi studentami Ta-
tarzy zaczêli sobie zdawaæ sprawê
z zacofania krajów arabskich, jedy-
nie uwa¿ali, ¿e islam jest tam prawo-
wiernie wyznawany, natomiast ró¿-
nice kulturowe pomiêdzy Arabami,
a polskimi Tatarami s¹ bardzo du¿e. 
Pewna czêœæ Tatarów, która poczu-
wa³a siê do ³¹cznoœci kulturowej
z Arabami, narzeka³a z kolei na za-
tracenie przez spo³ecznoœæ tatarsk¹ 
pewnych, charakterystycznych dla 
islamu zasad, oraz na ró¿ne nale-
cia³oœci chrzeœcijañskie, zarówno 
religijne, jak i kulturowo-obycza-
jowe, ludzie ci zwracali nawet 
uwagê, ¿e jêzyk arabski, w którym 
Tatarzy siê modl¹, nie jest czyst¹ 
arabszczyzn¹, poniewa¿ posiada 
wiele s³owiañskich, g³ównie ro-
syjskich, choæ i na pewno polskich, 
oraz bia³oruskich nalecia³oœci. Res-
pondenci zwracali uwagê, ¿e Ara-
bowie twierdzili, ¿e praktykowana 
przez Tatarów trwaj¹ca wiele godzin 
modlitwa w meczecie jest zbyt 
d³uga, oraz, ¿e nie nale¿y siê modliæ 
w nakryciach g³owy, co Tatarzy 
powszechnie praktykowali. Twier-
dzenia te spowodowa³y, ¿e Tatarzy 
znacznie skrócili czas trwania obo-
wi¹zkowych dla muzu³manów, pi¹t-
kowych mod³ów w meczetach.     

Tatarzy uwa¿ali, ¿e kulturowo s¹ 
zupe³nie inni od Arabów, chocia¿ 
³¹czy ich, i to bardzo, wspólnie 
wyznawana muzu³mañska religia. 

Tatarscy respondenci podkreœlali, ¿e 
muzu³manie z Litwy i z Bia³orusi to 
ta sama spo³ecznoœæ tatarska, która 
znajduje siê w Polsce, tylko podzie-
lona sztucznymi granicami, o takiej 
samej, jak to okreœli³ jeden z ba-
danych Tatarów, nowogródzkiej 
kulturze, co powoduje, ¿e, zamiesz-
kuj¹cy inne kraje i kontynenty, 
przyje¿d¿aj¹cy do Polski Arabowie 
po prostu nie rozumiej¹ obcych dla 
siebie tatarskich tradycji i oby-
czajów. Dystans kulturowy, jak 
s³usznie oceni³a autorka w tym 
miejscu, utrudni³ wzajemne zro-
zumienie. Natomiast Tatarzy polscy, 
obok swojej œcis³ej wiêzi ze swoimi 
rodakami z Litwy, Bia³orusi i Ukra-
iny, odczuwali bliskoœæ z innymi 
tatarskimi narodami: Tatarami nad-
wo³¿añskimi, zamieszkuj¹cymi Ta-
tarsk¹ Republikê Autonomiczn¹ ze 
stolic¹ w Kazaniu w Rosji i Tatarami 
krymskimi, którzy po latach wygna-
nia na pocz¹tku lat 90-tych XX 
wieku rozpoczêli powrót na nale¿¹cy 
do Ukrainy Krym. Tatarzy nadwo³-
¿añscy w ramach Federacji Rosyj-
skiej uzyskali w 1992 roku auto-
nomiê i pod przywództwem prezy-
denta swojej republiki Minitimera 
Szajmijewa rozpoczêli odbudowê 
religii muzu³mañskiej, przejawia-
j¹cej siê choæby w masowej budowie 
meczetów w Tatarstanie, czyli w Ta-
tarskiej Republice Autonomicznej,
i mog¹c dysponowaæ 50% zasobów 
swojej republiki (drugie 50% auto-
matycznie nale¿y do w³adz ro-
syjskich) zaczêli stawiaæ swój kraj 
gospodarczo na nogi. Poza tym 
Tatarstan unikn¹³ losu Czeczenii, nie 
stawiaj¹c na oderwanie siê od 
Federacji Rosyjskiej, a jedynie na 
mo¿liw¹ do akceptacji przez Fe-
deracjê Rosyjsk¹ szerok¹ autono-
miê. Sukces Tatarów nadwo³¿añ-
skich i powrót Tatarów krymskich 
musia³y silnie oddzia³ywaæ na spo-
³ecznoœæ polskich Tatarów. Poza tym 
Tatarzy polscy odczuwali wspólnotê 
etniczno-kulturow¹ nawet z, jak 
sami autorce mówili, Kazachstanem, 
który wówczas uzyska³ niepod-
leg³oœæ, i z nale¿¹cym do tureckiej 
grupy jêzykowej narodem kazach-
skim, który, podobnie jak Tatarzy 
polscy, nadwo³¿añscy i krymscy, jest 

narodem wyznaj¹cym islam sun-
nicki, po latach komunistycznej 
ateizacji odzyskuj¹cy swoj¹ naro-
dow¹ i religijn¹ to¿samoœæ.  

Katarzyna Warmiñska zupe³nie 
nie prowadzi³a badañ pod kontem 
znajomoœci i zainteresowania pol-
skich Tatarów sprawami pozosta³ych 
narodów tatarskich, dla których tu¿ 
po rozpadzie ZSRR otworzy³a siê 
szansa na religijne i narodowe 
odrodzenie. Uwa¿am to za jeden
z najpowa¿niejszych b³êdów autorki 
tej ksi¹¿ki, jeœli nie najpowa¿niejszy, 
poniewa¿ pominiêcie tego w tym 
doœæ wówczas gor¹cym okresie, za-
nim te wydarzenia ludziom spow-
szednia³y, spowodowa³o, ¿e obecnie, 
nawet jeœli Katarzyna Warmiñska 
przeprowadzi³aby (lub, gdyby zrobi³ 
to kto inny) ponownie badania tej 
spo³ecznoœci pod tym w³aœnie k¹-
tem, to uwa¿am, ¿e obecnie to ju¿ nie 
by³oby to, co 10 lat temu. W takim 
wypadku jak ten, gdy dziej¹ siê ró¿ne 
wa¿ne, wiekopomne wydarzenia 
polityczne, najlepiej jest zarejestro-
waæ ich wp³yw na badan¹ spo³ecz-
noœæ na gor¹co. W przypadku zaœ Ta-
tarów by³aby to po prostu rewelacja.

Dla spo³ecznoœci tatarskiej jest 
charakterystyczne, ¿e, jak informuj¹ 
autorkê i to wielokrotnie, islam 
tatarski jest islamem typu turec-
kiego, co zdaniem zarówno tatar-
skich respondentów, autorki, jak
i moim, przejawia siê w tureckich 
nazwach muzu³mañskich œwi¹t reli-
gijnych Tatarów polskich. 

Generalizuj¹c autorka zwraca 
uwagê na obraz Araba w tatarskiej 
œwiadomoœci, który nie do koñca po-
krywa siê ze stereotypem Araba, wy-
stêpuj¹cym w polskim spo³eczeñ-
stwie, który charakteryzuje Araba 
jako cz³owieka agresywnego, brud-
nego, fa³szywego, leniwego, intere-
sownego, nie szanuj¹cego kobiet i do 
tego religijnego fanatyka – mo¿na,
a nawet trzeba polemizowaæ z tym 
telewizyjnym stereotypem, ale na-
le¿y pamiêtaæ, ¿e nawet fa³szywy 
stereotyp znajduje po¿ywkê na pew-
nych autentycznych cechach tego 
narodu, które s¹ nastêpnie pokazy-
wane w krzywym zwierciadle i prze-
inaczane.

                                            cdn.
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Chazarowie – lud koczowniczy 
pochodzenia tureckiego, spokrew-
niony  z Bu³garami, Ujgurami. Lud 
ten przywêdrowa³ z Azji. Tereny 
zajmowane przez  Chazarów roz-
ci¹ga³ siê miêdzy pó³nocnym Kau-
kazem, Krymem, Morzem Kaspij-
skim a rzek¹ Jaik i Samar¹.

Chazarowie przywêdrowali z 
Azji ,w VI wieku zajêli pó³nocny 
Dagestan. Wchodzili w sk³ad zwi¹z-
ku plemion Sybirów, Sybirów któ-
rym uzyskali dominuj¹c¹ pozycjê.
W latach 630–650 utworzyli  w³asne  
pañstwo tak zwany Kaganat Cha-
zarski bêd¹cy zlepkiem ró¿nych 
plemion m.in. Goci, Bu³garzy, Ma-
dziarowie ,,Pieczyngowie, Rusowie, 
Alanowie, Oguzowie. Pierwsz¹ 
stolic¹ Kaganatu by³o miasto 
Semender oko³o roku 800 stolic¹ 

by³o miasto Itil. Na czele  kaganatu 
sta³ kagan,który rz¹dzi³ sprawami  
pañstwa i kierowa³ armi¹. W naj-
wiêkszym rozkwicie w VIII wieku 
ziemie kaganatu obejmowa³y tereny 
rozci¹gniête  miêdzy Morzem Kas-
pijskim, Dnieprem i Kam¹. Pierwsza 
ekspansja Chazarów skierowana by-
³a na ziemie Wielkiej Bu³garii, która 
istnia³a na stepach azowsko-czarno-
morskich. Rozbici Bu³garzy prze-
nieœli siê nad Dunaj.

W drugiej po³owie VII wieku na 
po³udniowych rubie¿ach kaganatu 
pojawili siê Arabowie rozpoczê³a siê 
d³ugotrwa³a wojna zakoñczona
w 798 roku. Od IX wieku Chaza-
rowie trac¹ na znaczeniu  z powodu 
wybuchu  wojen wewnêtrznych na 
tle religijno-politycznym, które os³a-
bi³o kaganat. W tym czasie nastêpuje 
rozwój Rusi Kijowskiej, która  
zg³asza pretensje do ziem chazar-
skich. Chazarowie  w okresie swojej 
œwietnoœci podporz¹dkowali sobie 
plemiona S³owian wschodnich: Po-
lan, Siewierzan, Radymiczów, Wia-
tyczów, którzy p³acili im daninê po 
srebrnej monecie i wiewiórce od 
domu. W 965 zostaj¹ rozbici przez 
kniazia kijowskiego Œwiatos³awa. 
Kaganat szarpany przez ró¿nych 
s¹siadów nie odzyska³ ju¿ swojej 
œwietnoœci. Ostatni w³adca Chaza-
rów znalaz³ schronienie w Gruzji.
W nastêpstwie tych zdarzeñ Cha-
zarowie  wymieszali siê z innymi 
ludami i zniknêli z kart historii.

Jedn¹ z wyj¹tkowych cech 
pañstwa Chazarów by³a tolerancja 
religijna i wielowyznaniowoœæ. Pier-
wotnie Chazarowie byli wyznaw-
cami animizmu, szamanizmu oraz 
jednego boga tengri-chana – religii 
tureckich nomadów. Pogañstwo, 
mimo silnych wp³ywów religii 
monoteistycznych  utrzyma³o siê na 
terenie kaganatu do samego jego 
koñca istnienia. Mozaika etniczna 
kaganatu i silne wp³ywy kultur 
oœciennych spowodowa³y, ¿e Chaza-
rowie byli równie¿ wyznawcami 
islamu i chrzeœcijañstwa. 

Arabscy kronikarze wspominali  
o licznych meczetach. Pisano i¿ 
pañstwie chazarskim przyjmowano 
islam i na równych prawach inne 
wyznanie. Prawdopodobnie za spra-
w¹ Chazarów  na terenie œrednio-
wiecznej Polski pojawili siê kupcy 
¿ydowscy.

CHAZAROWIE

Józef Konopacki


