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Szanowni Czytelnicy,

Mija kolejny rok ukazywania się „Życia Tatarskiego”. Rok 
ten obfitował w różnorodne wydarzenia dla naszej społeczności. 
Zorganizowano wiele spotkań kulturalnych, naukowych, rocznicowych. 
W sierpniu odbyła się XVII edycja Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach, 
która skupiła nie tylko naukowców, ale też zgromadziła licznie 
społeczność tatarską. W tym samym miesiącu mogliśmy się cieszyć 
kolejnym spotkaniem w ramach Festiwalu Tatarskiego, na którym 
zaprezentowano tradycje tatarskiego rzemiosła związanego z koniem 
i łukiem. Listopad przyniósł nam konferencję „Wschód muzułmański 
w literaturze polskiej. Idee i obrazy”. Było to już drugie sympozjum 
zorganizowane we współpracy Oddziału Podlaskiego Związku Tatarów, 
Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu 
w Białymstoku oraz Książnicy Podlaskiej. W grudniu obchodziliśmy 
90-lecie powstania Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Polskich, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest obecny Związek 
Tatarów RP. Dzięki wsparciu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
także w grudniu, w dniach 4-5, odbyła się sesja naukowa zatytułowana: 
„Kitab, chamaił jako nośnik kultury, tradycji i zachowań Tatarów 
polskich”, która zgromadziła wielu wybitnych naukowców. Są to 
wybrane przykłady podejmowanych inicjatyw społeczności tatarskiej. 
Należy zwrócić uwagę, że coraz prężniej rozwija się i działa Fundacja 
Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. 

W tym roku pożegnaliśmy Naszego imama Stefana Mustafę 
Jasińskiego – postać dla nas ważną i zasłużoną.

 Rok 2015 naznaczony był dużym zainteresowaniem islamem 
i kwestią uchodźców z Syrii. W tym całym medialnym zgiełku powoli 
zapomina się o losie naszych współbraci Tatarów krymskich. Pamiętajmy 
o nich i o tych, którzy przebywają w Polsce, ale wciąż niejednokrotnie 
potrzebują pomocy.
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Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej  
www.zycietatarskie.pl.

Z okazji nadchodzącego nowego roku 2016 wszystkim czytelnikom 
„Życia Tatarskiego” życzymy spełnienia marzeń, radości, zdrowia oraz 
wszelkiej pomyślności.  

          
Redakcja
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Agata S. Nalborczyk

Funkcjonowanie islamu w państwie  
niemuzułmańskim na przełomie XIX i XX w. 
Szkolnictwo muzułmańskie i wakfy na terenie  

Bośni i Hercegowiny pod panowaniem  
Austro-Węgier (1878-1918)*

1. Wprowadzenie – sytuacja muzułmanów i ich życia religijnego pod 
władzą Austro-Węgier 

Bośnia i Hercegowina, tereny, na których muzułmanie stanowili 
znaczącą część ludności, znalazły się pod panowaniem Austro-Węgier 
w 1878 r. na mocy postanowień Traktatu Berlińskiego1 i panowanie to 
trwało do rozpadu monarchii w 1918 r. Obszar ten przejęty został od 
Turcji osmańskiej, gdzie organizacja życia politycznego, gospodarczego 
i społecznego znacznie odbiegała od tej, jaka funkcjonowała na pozostałym 
obszarze państwa austro-węgierskiego, które w owym czasie dodatkowo 
przeprowadzało wiele reform wewnętrznych2. Władze austro-węgierskie 
stanęły zatem przed koniecznością dopasowania tej obcej organizacji 
do systemu całego państwa3, przy jednoczesnym zachowaniu pewnej 
odrębności administracyjnej Bośni i Hercegowiny (BiH) – oficjalnie 
bowiem tereny te należały wciąż do sułtana tureckiego, gdyż formalnie 

1 Okoliczności rozpoczęcia okupacji zob. E. Bauer, Zwischen Halbmond und Doppe-
ladler. 40 Jahre österreichische Verwaltung in Bosnien-Herzegowina, Wien-München 
1971, s. 45-49.

2 Więcej: F. Hauptmann, Die österreichisch-ungarische Herrschaft in Bosnien und der 
Hercegovina 1878-1918, Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung, Institut für 
Geschichte der Universität Graz, Abt. Südosteurop. Geschichte, Graz 1983.

3 Zob. E. Bauer, op. cit., s. 128 i nast.
* tekst ukazł się w pracy: Posłuchaj fletu trzcinowego pod red. J. Sierakowska-Dyndo,  
   S. Surdykowska, Warszawa 2008, s. 179-191.
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do 1908 r.4, czyli do ich ostatecznej aneksji, była to jedynie okupacja5.
Oprócz konieczności zreformowania sytuacji społeczno-

ekonomicznej, czyli m.in. likwidacji pańszczyzny czy wprowadzenia 
nowoczesnych sposobów produkcji, jednym z ważnych problemów, 
przed jakimi stanęły władze austro-węgierskie, była potrzeba reformy 
zasad, na których funkcjonowała religia muzułmańska w BiH. Do 
okupacji bowiem życie religijne muzułmanów bośniackich powiązane 
było z systemem instytucji państwa osmańskiego (sułtan był jednocześnie 
kalifem, czyli przywódcą duchowym wszystkich wyznawców islamu) 
i podlegało muftiemu Stambułu6, zw. Şeyhülislam7, który mianował 
m.in. poszczególnych muftich prowincji. 

Jednak muzułmanie bośniaccy nie posiadali muftiego własnej 
prowincji, a brak lokalnej organizacji religijnej, porównywalnej ze 
strukturą kościołów chrześcijańskich, po odłączeniu od Imperium 
Osmańskiego znacznie osłabił ich życie religijne, które utraciło wtedy 
wsparcie państwa, a oni sami z przedstawicieli religii państwowej stali się 
religijną mniejszością w państwie chrześcijańskim. Ciężar prowadzenia 
i utrzymania życia religijnego, dotąd finansowanego przez państwo, 
spadł na takie instytucje jak meczety, szkoły i religijne fundacje (wakfy), 
zupełnie nieprzystosowane do działania w nowych warunkach, czego 
wynikiem były liczne kłopoty, również finansowe. Dlatego konieczne 
było m.in. ustalenie nowej hierarchii i zwierzchnictwa religijnego, a także 

4  Szczegóły na temat aneksji zob. H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław-Warszawa 
1986, s. 260.

5  Panowanie Austro-Węgier miało zatem charakter nieoficjalny, jako pewnego rodzaju 
protektorat i miało być czasowe. Było to powodem wielu trudności w organizowaniu 
administracji na zajętych terenach. Podlegały one bezpośrednio koronie, zarząd 
oddano Radzie Ministrów, która wyłoniła tzw. „bośniacką Komisję”, przekazaną 
w 1880 r. z ministerstwa spraw zagranicznych ministerstwu finansów; E. Bauer, op. 
cit, s. 55 i nast.

6  F. Hauptmann, Die Mohammedaner in Bosnien-Herzegovina, [w:] Die 
Habsburgermonarchie 1848-1918, pod red. A. Wandruschka, P. Urbanitsch, t. IV 
Konfessionen, Wien 1985, s. 684-685.

7  arab. szajchu-l-islam, szajch al-islam.
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zmiany w szkolnictwie czy systemie wakfów.
Reformy te mogły zostać przeprowadzone przez władze okupacyjne, 

gdyż zgodnie z układem zawartym z Turcją osmańską w 1879 r. 
zobowiązały się one otoczyć muzułmanów szczególną opieką8. I tak 
w 1882 r. cesarz mianował muftiego Sarajewa, Hilmiego Efendiego 
Omerovicia, na zwierzchnika religijnego bośniackich muzułmanów, 
nadając mu tytuł Reisülulema9. Kierował on najwyższą radą duchownych, 
zw. Medżlis-i-l-ulema, której wszyscy członkowie otrzymywali pensję 
od władz austro-węgierskich10. 

O ile utworzenie własnego zwierzchnictwa muzułmanów bośniackich 
wychodziło naprzeciw ich wieloletnim staraniom11, o tyle kolejne 
zmiany w systemie ich życia religijnego dokonywane były przez władze 
austro-węgierskie znacznie wolniej. Władze te nie chciały bowiem zbyt 
gwałtownymi czy sięgającymi za głęboko reformami zrażać do siebie 
muzułmanów12, którzy na początku okupacji wzniecali nawet zbrojne 
powstania przeciw jej wprowadzeniu13. Było to ważne również ze względu 
na znaczenie ludności muzułmańskiej, która w większości składała 
się z wielkich posiadaczy ziemskich14, a z powodu zamieszkiwania 
na terenach granicznych, z dala od centrum państwa osmańskiego, 

8  E. Bauer, op. cit., s. 116-117.
9  Ch. Neumayer, Der Islam in Österreich-Ungarn 1878-1918, nieopublik. praca mgr. na 

Uniwersytecie Wiedeńskim, Wien 1994, s. 30.
10 Bericht über die Verwaltung von BuH 1906, s. 125.
11 or. Ch. Neumayer, op. cit., s. 27 i nast.; F. Hauptmann, op. cit., s. 686 i nast.; S. Balić, 

Das unbekannte Bosnien, Wien 1992, s. 337.
12 Władze austro-węgierskie zrezygnowały m.in. z przeprowadzenia szybkiej 

i gruntownej reformy rolnej, choć była ona już bardzo niezbędna; F. Hauptmann, op. 
cit., s. 679.

13 E. Zöllner, Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien-
München 1990, s. 421.

14 Muzułmanie stanowili 91,1% wśród rodzin wielkich posiadaczy ziemskich, a w ich 
rękach znajdowało się 44,4% ziemi uprawnej. Dla porównania wśród chłopów 
pańszczyźnianych było 4,6% muzułmanów (większość stanowili prawosławni – 
73,9%); E. Bauer, op. cit., s. 152.
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charakteryzowała się znacznym konserwatyzmem15.

2. Szkolnictwo muzułmańskie w Bośni i Hercegowinie i jego reforma

Jak wspomniałam wyżej, przeorganizowanie całego życia religijnego 
muzułmanów bośniackich wiązało się także z reformą szkolnictwa 
muzułmańskiego. Do okupacji powiązane ono było z systemem 
instytucji państwa osmańskiego, w którym nauczyciele (müderrisowie 
w medresach, hodža w niższych szkołach, mektebach) obok imamów, 
kadich (sędziów) czy chatibów (prowadzących modlitwy piątkowe) byli 
urzędnikami państwowymi. Wraz z odłączeniem od Turcji osmańskiej 
stracili oni źródło finansowania, miejsca kształcenia nowych nauczycieli 
itd.

2.1. Ogólna sytuacja szkolnictwa w Bośni i Hercegowinie

Dziedzictwem osmańskiej organizacji państwa był cały system 
szkolnictwa oparty na podziałach wyznaniowych. Na terenie BiH 
do okupacji istniały jedynie osobne szkoły wyznaniowe Serbów 
(prawosławnych), Chorwatów (katolików) i muzułmanów, dopiero 
potem zaczęły powstawać także szkoły państwowe, publiczne. Jednak 
wszystkich szkół było niewiele i tylko nieznaczna część ludności 
pobierała w nich edukację, np. w 1879 r. działało jedynie 685 szkół wraz 
z 29 506 uczniami16 (na 1,17 mln ludności17). Ze względu na tę niewielką 
liczbę szkół, przeważająca część ludności żyła bez jakiegokolwiek 
wykształcenia. 

Rozwój edukacji był więc palącym zadaniem, stojącym przed 
15 W. Bihl, Zur Stellung des Islam in Österreich, „Österreichische Osthefte”, 33:3, 1991, 

s. 587. Przekonanie to sprawiło także, że tworzyli oni niezwykle konserwatywną część 
ludności, niechętną wszelkim zmianom, nawet reformom pochodzącym od władzy 
tureckiej. Izolacji sprzyjało także położenie na uboczu wielkich szlaków handlowych; 
F. Hauptmann, op. cit., s. 671-672.

16 E. Bauer, op. cit., s. 173.
17 Hauptresultate der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 10 Oktober 

1910, „Statistische Monatsschrift. Neue Folge“ XVIII, 1913, s. 47-62.
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władzami okupacyjnymi18. Reforma szkolnictwa przebiegała jednak 
z oporami, gdyż w 1898 r. funkcjonowało tylko 366 szkół elementarnych 
(czyli 120 więcej niż 15 lat wcześniej), zaś w roku szkolnym 1905/1906 
jedynie 14,33% dzieci w wieku szkolnym pobierało edukację19. Było 
to powodem niezwykle wysokiego odsetka analfabetów wśród całej 
ludności BiH; powszechny obowiązek szkolny wprowadzono tu bowiem 
dopiero w 1911 r.20 

System szkolnictwa muzułmańskiego odziedziczony po panowaniu 
osmańskim i dodatkowo odmiennie nacechowany religijnie przez islam, 
religię niechrześcijańską, odbiegał także programem nauczania od 
panującego powszechnie na terenie c.k. monarchii. Wykładano głównie 
przedmioty związane z religią, często brak było lekcji pisania i czytania 
w języku miejscowym – lekcje odbywały się np. po turecku, persku czy 
arabsku.

Nic dziwnego zatem, że odsetek analfabetów, i tak bardzo wysoki 
w porównaniu z resztą Austro-Węgier, był zdecydowanie najwyższy 
wśród wyznawców islamu. W 1910 r. na 453 712 muzułmanów aż 94,65% 
było analfabetami, podczas gdy wśród prawosławnych na 575 152 osoby 
przypadało 89,92% analfabetów, a wśród katolików na 264 903 osoby – 
77,45%21.

2.2. System szkolnictwa muzułmańskiego

Od rozpoczęcia okupacji BiH wyznaniowe szkoły muzułmańskie 
odgrywały znacznie większą rolę społeczną niż w przypadku szkół innych 
wyznań, muzułmanie bowiem niezwykle rzadko wysyłali swoje dzieci do 
innych szkół, niewyznaniowych. Brało się to z faktu, iż przywiązywali 
18 Wkrótce bez finansowania ze strony państwa osmańskiego liczba szkół zmalała do 

228 w 1892 r., a liczba uczniów do 17 540; E. Bauer, op. cit., s. 66.
19 Ibidem, s. 79.
20 Oczywiście nie obejmował on dziewczynek, o co postarali się muzułmańscy 

posłowie w c.k. parlamencie; F. Hauptmann, op. cit., s. 699.
21 Wśród pozostałych wyznań (m.in. żydów) na 8 055 osób było 38,27% analfabetów, 

Hauptresultate der Volkszählung in Bosnien und der Hercegovina vom 10 Oktober 
1910, s. 61.
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oni ogromną wagę do wychowania religijnego i nauki podstaw islamu. 
System szkolnictwa muzułmańskiego na terenie Bośni i Hercegowiny 

był przy tym dość zróżnicowany. Jego organizacja przedstawiała się 
następująco:22

- mekteb (zw. też sabah mektebi)
Była to podstawowa szkoła religijna, utrzymywana przez wakfy 

i składki wiernych, uczono tu dzieci pisma arabskiego, czytania Koranu 
i podstaw islamu. Nie było w niej podziału na roczniki, wszyscy 
uczniowie uczyli się razem, czasem dzieci z dorosłymi23, można było 
uczęszczać dowolną liczbę lat, np. dwa-trzy, ale nawet i do ośmiu lat. 
Szkoła ta nie prowadziła żadnych przedmiotów związanych ze sprawami 
życia doczesnego, nawet nauki czytania i pisania w języku ojczystym, 
co było powodem wysokiego odsetka analfabetów wśród muzułmanów, 
nawet, jak widać, uczęszczających do szkoły. Doprowadzało to do 
sytuacji, w której dziecko po ukończeniu mektebu znało na pamięć 
sury z Koranu i umiało odczytać arabskie litery, pozostawało jednak 
w zasadzie analfabetą24. Nauczyciele (hodža) byli przy tym źle opłacani 
i słabo wykształceni. W 1879 r. było takich szkół 49925. W statucie 
dotyczącym autonomii z 1909 r. muzułmanie zobowiązali się, ze każde 
dziecko muzułmańskie musi przed uczęszczaniem do elementarnej 
szkoły państwowej ukończyć 3 lata mektebu – w praktyce oznaczało to, 
że wiele dzieci traciło 3 lata w stosunku do swoich rówieśników innych 
wyznań, ale także to, że na wsi dzieci po ukończeniu mektebu nie szły 
już do innej szkoły26. 

- ruždie
Czteroklasowa szkoła elementarno-średnia z przedmiotami 

dotyczącymi życia doczesnego, ze szczególnym naciskiem jednak 
na języki orientalne i naukę religii. Szkoły tego typu powstawały pod 
koniec panowania Turcji osmańskiej na tych terenach (miały kształcić 

22 F. Hauptmann, op. cit., s. 696-698.
23 E. Bauer, op. cit., s. 175.
24 F. Hauptmann, op. cit., s. 699.
25 Ch. Neumayer, op. cit., s. 39.
26 W. Bihl. op. cit., s. 589.
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kandydatów na niższych urzędników w administracji) i tylko w dużych 
miastach, nie przyciągały zatem wielu uczniów. Władze okupacyjne 
próbowały je zreformować, by muzułmanie mieli dostęp do własnych 
szkół średnich, było ich jednak bardzo mało – w 1878 r. funkcjonowało 
18 takich szkół, a w 1913 r. – 3027.

- medresa 
Medresy w ciągu 8-12 lat nauki kształciły nauczycieli dla szkół 

wyznaniowych oraz duchowieństwo, a że wykładano w nich wyłącznie 
przedmioty związane z islamem, do tego w językach tureckim 
i arabskim; nie było zatem żadnych przedmiotów związanych ze 
światem współczesnym ani zajęć z języka ojczystego. Medresa miała 
3 stopnie: pierwszy trwał 1 rok, drugi 3 lata, trzeci 3-4 lata. W roku 
szkolnym 1900/1901 było 39 medres, 1913/1914 42 medresy, a w roku 
szkolnym 1915/1916 liczba ta zmalała do 32 z powodu wojny. W 1907 r. 
w medresach uczyło się 1766 uczniów i pracowało 46 nauczycieli, 1914 
– 396 uczniów i 17 nauczycieli28.

Muzułmanie, druga co do liczebności grupa wyznaniowa na 
terenie Bośni i Hercegowiny, mieli jednak najmniejszy odsetek dzieci 
uczęszczających do szkół29, a te, które się uczyły, jak pokazano wyżej, 
nie były przez swoje szkoły przygotowywane do funkcjonowania 
w nowoczesnym społeczeństwie, gdyż wykładane przedmioty dotyczyły 
prawie wyłącznie spraw religijnych. 

3. Reformy systemu edukacji muzułmańskiej

Jak pokazano wyżej, po ukończeniu mektebu dzieci muzułmańskie 
zostawały daleko w tyle pod względem wykształcenia w stosunku do 
swoich rówieśników innych wyznań i mogły jedynie zacząć uczęszczać 
do świeckiej szkoły elementarnej w wieku, kiedy inne dzieci już tę 

27 F. Schmid, op. cit., s. 703.
28 Ch. Neumayer, op. cit., s 42.
29 Por. liczbę uczniów wyznania muzułmańskiego w gimnazjum w Sarajewie – 

w 1887 r. było ich 19 (na 83 prawosławnych i 45 katolików), a w 1905 r. 95 (na 233 
prawosławnych i 232 katolickich); F. Hauptmann, op. cit., s. 699.
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szkołę kończyły – oczywiście pod warunkiem, że ich rodzice życzyli 
sobie dalszego ich kształcenia30. Aby wyrównać szanse w edukacji 
dla dzieci muzułmańskich władze austro-węgierskie próbowały 
wprowadzić przepis, że ukończenie mektebu nie jest obowiązkowe przed 
rozpoczęciem nauki w świeckiej szkole elementarnej, ale spotkało się 
to ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności muzułmańskiej i odtąd 
władze te nie próbowały już same, bez wsparcia muzułmańskich władz 
religijnych, reformować szkolnictwa muzułmańskiego.

Muzułmanie bośniaccy stawiali jednak opór także tym reformom 
szkolnictwa, które próbowali przeprowadzać ich zwierzchnicy religijni 
z Medžlis-i-l-ulema i sam Reisülulema. Wprowadzili oni bowiem 
np. nowy rodzaj mektebu, zw. reformowanym (mekteb ibtidaiye), 
w którym wykładano też wyłącznie przedmioty związane z religią 
w językach arabskim i tureckim, ograniczono jednak lata nauki do 
trzech, podzielonych na roczne kursy, zaś nauczycielami byli tam lepiej 
wykształceni absolwenci Darülmuallimin31. Nie cieszyły się one jednak 
dużym zainteresowaniem – w 1912 r. było 1246 mektebów starego typu 
i tylko 193 reformowanych32.

W odpowiedzi na brak nowocześnie wykształconych nauczycieli 
administracja wakfów utworzyła w 1892 r. Darülmuallimin33, szkołę, 
w której mieli być kształceni, zgodnie z osiągnięciami współczesnej 
pedagogiki, nauczyciele dla mektebów34. Nauka trwała tam 4 lata, 
a ponieważ uczęszczali tu absolwenci dwóch lat medresy, nie wykładano 
już przedmiotów związanych z religią. Program nauki był taki sam jak 
w austriackiej Volksschule, rozszerzony o kaligrafię turecko-arabską 
i pedagogikę. Nauka kończyła się egzaminem przed komisją, której 

30 Ibidem, s. 697.
31 Planowano także wprowadzenie nauki pisma łacińskiego i cyrylicy, ale zostało to 

odrzucone; Ch. Neumayer, op. cit., s. 40.
32 F. Hauptmann, op. cit., s. 696.; Bericht über die Verwaltung in BuH 1914-1916.
33 Arab. dar al-mu’allimin.
34 Zob. U. Mirfattahi, Die Schulpolitik der österreichisch-ungarischen Monarchie in 

Bosnien und der Hercegovina, nieopublik. praca dypl. na Uniwersytecie Wiedeńskim, 
Wien 1984, s. 56 i nast.
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przewodniczył Reisülulema.35

Bardzo ważnym osiągnięciem władz austro-węgierskich było otwarcie 
w 1887 r. szkoły prawników szariatu. Szkoła ta finansowana była przez 
władze państwowe, ale nad jej programem i jego zgodnością z dogmatami 
islamu czuwał Reisülulema36. Uczący się musieli być w wieku 20-30 lat 
i mieć za sobą ruždie lub gimnazjum czteroklasowe oraz do tego dwa lata 
medresy. Nauka trwała 5 lat, a nauczane tu przedmioty nie ograniczały 
się do religijnych, wykładano także prawo europejskie, matematykę, 
geografię, historię, język bośniacki i języki obce37. Do 1918 r. ukończyło ją 
219 osób, z których wielu stało się później ważnymi postaciami w historii 
i kulturze Bośni, co dowodzi, że stanowiła ona miejsce formowania się 
lokalnej elity intelektualnej. Szkoła ta przetrwała panowanie Austro-
Węgier, a w 1937 r. powstała z niej Muzułmańsko-Teologiczna Szkoła 
Prawa, która przestała istnieć po II wojnie światowej do roku 1977, kiedy 
reaktywowała się jako Muzułmański Wydział Teologiczny. Od 1991 r. 
stanowi on część Uniwersytetu Sarajewskiego i nosi nazwę Wydziału 
Nauk Muzułmańskich.

Jeśli chodzi o szkoły dla dziewcząt, to dziewczęta w większości nie 
uczęszczały do szkół z powodów religijnych. Jednak w 1894 r. otwarto 
prywatny kurs dla muzułmańskich dziewcząt w Sarajewie, a w 1897 r. 
rząd prowincji zmienił ją w czteroklasową szkołę elementarną. Powstał 
także trzyletni kurs dla nauczycielek w mektebach dla dziewcząt. Z tego 
kursu w 1912 r. powstała czteroklasowa wyższa szkoła dla dziewcząt, 
do której uczęszczało 40 uczennic. W 1913 r. powołano do życia instytut 
dla kształcenia nauczycielek, który w roku szkolnym 1913/1914 miał 5 
uczennic38.

Mimo wielu osiągnięć władz okupacyjnych tak zorganizowany system 
szkolnictwa wciąż nie sprzyjał wykształcaniu się licznej, nowoczesnej 

35 Ch. Neumayer, op. cit., s. 45.
36 F. Schmid, op. cit., s. 740; S. Balić, Zur Geschichte der Muslime in Österreich I, [w:] 

Islam zwischen Selbstbild und Klischee. Eine Religion im österreichischem Schulbuch, 
pod red. S. Heine, Köln-Wien 1995, s. 28.

37 Ch. Neumayer, op. cit., s. 43-44. 
38 bidem, s. 45-56.
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elity intelektualnej, która mogłaby wziąć na siebie odpowiedzialność za 
przyszłość bośniackich muzułmanów. Jednak nawet ta nieliczna stanęła na 
wysokości zadania inicjując na początku XX w. ruch odrodzenia i starając 
się o rozwój kulturalny oraz edukację społeczeństwa na sposób zachodni 
bez naruszania tradycyjnych muzułmańskich wartości i przy zachowaniu 
własnej tożsamości39. Jej przedstawiciele zakładali stowarzyszenia 
samokształceniowe, czytelnie, czasopisma – ich aktywność oświatowa 
i publikacyjna odbywała się wyłącznie w rodzimym języku40. Dzięki tej 
działalności (i przy wsparciu władz austro-węgierskich41) ukształtowała 
się bośniacka, muzułmańska tożsamość.

4. System wakfów

Z życiem religijnym wyznawców islamu w Bośni i Hercegowinie, 
w tym szkolnictwem, nierozerwalnie związany był system wakfów, 
czyli pobożnych fundacji, których dochody przeznaczane były na 
cele religijne, takie jak utrzymanie i budowa meczetów, finansowanie 
nauczania religii, szkół i nauczycieli oraz na cele charytatywne, czyli 
np. na budowę i utrzymanie szpitali, łaźni, kuchni dla biednych, a nawet 
mostów czy instalacji wodociągowych42. Zatem równolegle z organizacją 
zwierzchności duchowej muzułmanów i reformą szkolnictwa władze 
okupacyjne rozpoczęły prace nad uporządkowaniem systemu wakfów.

Do czasu okupacji wakfy w BiH podlegały kadiemu, stojącemu na 
czele Ministerstwa Wakfów w Stambule i były przez niego na bieżąco 
kontrolowane – po 1878 r. tej kontroli zabrakło. W związku z tym 
w funkcjonowaniu wielu fundacji pojawił się bałagan i nadużycia, 
a imamowie i nauczyciele stali się zależni prawie wyłącznie od jałmużny 

39 W. Bihl, op. cit., s. 589; F. Hauptmann, op. cit., s. 701.
40 S. Balić, op. cit., s. 27.
41 Był to jeden z elementów polityki Austro-Wegier – chodziło o oderwanie 

muzułmanów bośniackich od Turcji.
42 wakf – dobra „zatrzymane”; więcej na temat wakfów w Bośni zob. F. Schmid, op. 

cit., s. 674 i nast. Wakfy mogły być np. ziemiami uprawnymi lub kapitałem złożonym 
w banku, zarządzający nimi mogli dysponować wyłącznie dochodami z nich, nie 
wolno było ich sprzedawać, darować czy dziedziczyć.
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przypadkowych osób43. Konieczna zatem stała się reforma wakfów 
w celu zapewnienia stałego finansowania życia religijnego muzułmanów 
w Bośni i Hercegowinie, w tym szkolnictwa. 

Muzułmańskie fundacje religijne obejmowały nieruchomości 
i kapitały ogromnej wartości: wakfy samodzielne dysponowały własnością 
o wartości ok. 7,96 mln koron, a zjednoczone w powszechnym Funduszu 
Wakfów – o wartości 1,18 mln koron; dla porównania: kapitał całkowity 
113 towarzystw kredytowych bośniackich Serbów wynosił razem 153,03 
tys. koron, zaś 64 towarzystw kredytowych bośniackich Chorwatów 
wynosił razem 934,76 tys. koron. Roczny dochód samodzielnych wakfów 
wynosił razem 581 tys. koron, zaś zjednoczonych w Funduszu Wakfów – 
250 tys. koron. Była to zatem wielka suma pieniędzy44.

Władze okupacyjne powołały w 1883 r. Krajową Komisję Wakfów45, 
której zadaniem było uporządkowanie fundacji i ich funduszy, dokonanie 
ich ewidencji, mianowanie kadiego, który by je kontrolował itd. Na 
czele tej komisji stanął burmistrz Sarajewa, Mustaj-beg Fadilpasić, 
a podlegały jej okręgowe komisje wakfów – na czele każdej stał lokalny 
kadi, imam głównego meczetu, nauczyciel ze szkoły lokalnej i dwóch 
muzułmańskich radnych z danego okręgu.

Choć zajęło to dwadzieścia lat, udało się jednak władzom doprowadzić 
organizację wakfów do stanu, w którym fundacje te były zewidencjonowane 
i przynosiły dochód, a ten trafiał bez większych zakłóceń czy nadużyć do 
muzułmańskich instytucji publicznych, zapewniając ich finansowanie46.

43 Ch. Neumayer, op. cit., s. 36. Władze tureckie nie były zresztą w stanie zapewnić 
płynnego funkcjonowania wakfów czy nowoczesnej organizacji szkolnictwa także 
w czasie, gdy Bośnia i Hercegowina stanowiły część państwa osmańskiego; F. 
Hauptmann, op. cit., s. 695.

44 Ibidem, s. 689.
45 niem. Landesvakufkomission.; F. Schmid, op. cit., s. 682. Opis reform zob. F. 

Hauptmann, op. cit., s. 687-690.
46 Por. podobne, udane porządkowanie znajdujących się w opłakanym stanie 

wakfów przez brytyjskie władze kolonialne i powołaną przez nich komisję 
w Malezji (Mohemmedan and Hindu Endowments Board); K. S. Nasution, Colonial 
intervention and transformation of Muslim waqf settlements in urban Penang: The role 
of the Endowments Boards, „Journal of Muslim Minority Affairs” 22:2, 2002, s. 299-
315.
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Chociaż wakfy przynosiły znacznie większe dochody, także 
w porównaniu z czasami panowania Turcji osmańskiej, i osiągnięto 
upragnioną autonomię w sprawach religii (własny zwierzchnik), 
jednak nierzadko o niedociągnięcia obarczano winą zbyt duże 
kompetencje władz okupacyjnych47. Nastawienie takie było wynikiem 
konserwatyzmu muzułmanów bośniackich i ich sceptycyzmu w podejściu 
do społeczeństwa rozwijającego się w kierunku przemysłowym 
i kapitalistyczno-zachodnim, gdyż widzieli oni w tym rozwoju zagrożenie 
dla swojej tożsamości oraz i tak osłabionej pozycji społecznej (nie byli 
już przedstawicielami dominującej religii państwowej). 

5. Zakończenie

Jak widać, nowoczesna administracja państwowa Austro-Węgier 
podejmowała się reformowania tych instytucji życia religijnego 
muzułmanów, które miały charakter publiczny, a w wyniku okupacji, bez 
wsparcia struktury państwa tureckiego, utraciły zdolność funkcjonowania. 
Większość muzułmanów bośniackich była jednak przez stulecia 
przyzwyczajona do innego typu zarządzania, w dodatku przez władze 
muzułmańskie, i z tego powodu patrzyli oni niechętnie na wtrącanie się 
urzędników niemuzułmańskich w sprawy związane z kultem islamu. 

Władze austro-węgierskie chcąc zreformować życie religijne 
muzułmanów na terenach Bośni i Hercegowiny stanęły zatem przed 
trudnym zadaniem – system funkcjonowania religii w islamie odbiegał 
od rozpowszechnionego na pozostałych obszarach państwa, a zbyt 
gwałtowne zmiany mogły nastawić wrogo nowych poddanych. Z tego 
powodu nie udało się przeprowadzić zbyt daleko idących reform, jednak 

47 F. Hauptmann, op. cit., s. 690. Winę ponosiły także władze austro-węgierskie, 
które traktowały muzułmanów bośniackich jako niedojrzałych politycznie i same 
podejmowały wszelkie decyzje, a dodatkowo mianowały przez wiele lat (do r. 1894) 
na wysokie stanowiska w systemie organizacji życie religijnego, do Medžlis-i-l-ulema 
czy zarządu Krajowej Komisji Wakfów, osoby pro-austriackie, pochodzące głównie 
z Sarajewa; R. J. Donia, Islam under the double eagle. The Muslims of Bosnia and 
Hercegovina 1878-1918, New York 1981, s. 24.
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nawet te niewielkie zmiany dały efekt w postaci wykształcenia elit, 
które wprowadzały Bośniaków w XX w. Elity te tworzyły bośniacką 
tożsamość (przy pewnej pomocy ze strony władz austro-węgierskich, 
wspierających wszystko, co pomagało oderwać BiH od Turcji48), 
w której fakt bycia muzułmaninem łączył się bez przeszkód z poczuciem 
bycia Europejczykiem. Reformy te współtworzyły także podwaliny pod 
nowoczesny system funkcjonowania islamu w państwie europejskim.

Umiejętne i ostrożne postępowanie władz austro-węgierskich, 
objawiające się także w innych dziedzinach administrowania Bośnią 
i Hercegowiną, jak np. organizacja służby wojskowej muzułmanów, 
doprowadziło powoli do emocjonalnego związania się społeczeństwa 
bośniackiego z c.k. monarchią i pod koniec panowania Austro-Węgier 
do znacznej lojalności poddanych, która znalazła swój wyraz m.in. 
w ofiarnej walce regimentów bośniacko-hercegowińskich w czasie 
I wojny światowej. Nawet współcześnie wielu Bośniaków, którzy 
w wyniku wojen bałkańskich z początku lat 90. znaleźli się na terenie 
dzisiejszej Austrii, przejawia znaczne przywiązanie do nowej ojczyzny, 
kontynuującej tradycje c.k. monarchii w podejściu do mniejszości 
religijnych. Kontynuacja ta wyraża się m.in. w oficjalnym uznaniu religii 
muzułmańskiej przez państwo (w 1979 r.49) czy w finansowaniu przez nie 
lekcji religii muzułmańskiej w szkole i kształcenia nauczycieli tej religii 
w utrzymywanej przez państwo Muzułmańskiej Akademii Religijno-
Pedagogicznej (Islamische Religionspädagogische Akademie).

48 Do czasu okupacji nie musieli się także sami określać, byli przede wszystkim 
muzułmanami w państwie muzułmańskim (choć inne nacje nazywały ich nawet 
‘Turkami’, oni używali terminu ‘Bośniacy’ tylko dla odróżnienia od Turków), 
natomiast państwo austro-węgierskie wspierało wykształcenie się z nich nowej nacji 
bośniackiej, co miało stanowić przeciwwagę dla wpływów tureckich i serbskich; 
na temat zagadnienia narodowości bośniackiej zob. S. Balić, Das Bosniakentum als 
nationales Bekenntnis. „Muslime im nationalen Sinne” – wer sind sie?, „Österreichische 
Osthefte”, 33:3, 1991, s. 153-165.

49 Więcej na temat: A. Skowron-Nalborczyk, Muzułmanie w Austrii: od wojen z Turcją 
po lekcje islamu w szkole, [w:] Muzułmanie w Europie, pod red. A. Parzymies, 
Warszawa 2005, s. 301 i nast.
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Czesław Łapicz
 

Ze starych kitabów naszych Praojców… (2)

Motto: Jakkolwiek będzie to rzecz niedokładna 
i niedostateczna, tymczasem jednak odpowie 
ich potrzebie, że sami siebie rozumieć 
będą.     

Ignacy Domeyko

Kontynuujemy zapoczątkowany w poprzednim numerze „Życia 
Tatarskiego” cykl wypisów ze starych manuskryptów Tatarów – 
muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, z tatarskich Ksiąg 
świętych, kitabów i chamaiłów. Przez stulecia i przez pokolenia księgi 
te były religijną lekturą litewsko-polskich muzułmanów, objaśniały 
wyznawcom prawdy Objawione w Koranie, obrazowo ukazywały 
wzór prawowiernego muzułmanina, uczyły zasad wiary i reguł życia. 
Zachowane stare rękopisy zostały napisane alfabetem arabskim, językiem 
trudnym, bo mieszanym (staro)białoruskim i/lub (staro)polskim. 

Zamieszczone fragmenty pochodzą z tzw. Kitabu Milkamanowicza 
(1782 r.); zostały one przetransliterowane na alfabet łaciński 
i przetłumaczone na współczesny język polski. Podstawą opracowania 
jest publikacja Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII 
wieku, w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesława 
Łapicza, Warszawa 2000, DIALOG (dalej skrót: Klucz do raju…). Dla 
uproszczenia pomijamy szczegółowe przypisy i komentarze filologiczne. 
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Rozmowy proroka Musy (Mojżesza) z Allahem
I

(Klucz do raju…, s. 200). Pan Bóg każdemu człowiekowi, wszystkiemu 
stworzeniu i temu, co żyje – skoro kogo stworzył albo [kto] się narodził – 
temu Pan Bóg przeznaczył i zapisał pożytki. 

Gdy prorok Musa, sallałłahu ‘alejhi wie siellem {niech Bóg modli 
się zań i zapewni mu pokój}, z jedynym Bogiem na górze Synaj 
prowadził rozmowy o różnych sprawach, to zawsze przechodził koło 
muzułmańskich mizarów {cmentarzy}. Widział, że na jednym mizarze 
{cmentarzu} wielką męką się męczył pewien muzułmanin; zawsze był 
wielki krzyk i męka, [aż] się mogiła trzęsła. Tak Musa przez siedem lat 
chodził koło tego mizaru {cmentarza} i co dzień widział tę mękę. Gdy 
prowadził rozmowę z jedynym Allahem, to Allah pytał [go], co widział 
na świecie. On powiedział: „Chodzę do ciebie, Stworzyciela mojego, 
koło mizarów {cmentarzy} muzułmańskich i codziennie widzę i słyszę 
w jednej mogile wielki krzyk i mękę, mogiła zawsze się trzęsie”. Kiedyś 
prorok Musa szedł, tak jak zawsze – aż w tej mogile cicho, tak jak 
i w innych [mogiłach], ani krzyku, ani mogiła się nie trzęsie. Przyszedł 
do jedynego Stworzyciela i rzecze: Ja resiulłłahi {O pośle Boga}, 
przez siedem lat chodziłem koło muzułmańskiego mizaru {cmentarza} 
i zawsze widziałem w jednej mogile wielką mękę i słyszałem wielki 
krzyk. A dzisiaj, Ja resiulłłahi {O pośle Boga}, szedłem i żadnej męki 
ani krzyku nie widziałem i nie słyszałem, [było] cicho, tak jak i we 
wszystkich mogiłach”. Jedyny Stworzyciel powiedział: „O, Muso, tego 
człowieka, którego ty widziałeś męczącego się w mogile przez siedem 
lat, dziś jego syn poszedł do miektebu i pierwszy raz zaczął się uczyć. Jak 
powiedział: {Uciekam się do Boga. W imię Boga}, tak przestał w mogile 
cierpieć mękę, przez to, że jego syn wspomniał mnie jedynym Bogiem”. 

Otóż muzułmanie i muzułmanki, słuchajcie i wiedzcie o tym, że 
uczyć dziatki jest farz {obowiązek}, gdyż przez naukę dzieci jedyny 
Stworzyciel, inszałłahu te‘ala {jeżeli Bóg wielki zechce}, nie pozwoli 
cierpieć męki ojcu i matce. Temmiet tamam tamam {Zakończono – 
koniec, koniec}. 

II
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(Klucz do raju…,s. 200). Pewnego czasu święty prorok Musa frasował 
się i mówił sam do siebie: „Już mego pożywienia ubyło, co ja będę 
jeść jutro albo trzeciego dnia”. Pan Bóg, [który] znał jego myśli, rzekł: 
„Muso, pójdź nad tamto morze”. Musa poszedł. Przyszedł do pewnego 
kamienia i stanął. Pan Bóg rzekł: „Muso, uderz laską w ziemię!” Musa 
uderzył, ziemia się rozstąpiła i pod ziemią ujrzał wielki kamień. Pan 
Bóg rzekł: „Muso, uderz laską o kamień!”. Musa uderzył, kamień się 
rozstąpił na dwoje, Musa zobaczył w środku białego robaczka, który 
trzymał w pyszczku i jadł zieloną trawkę. Pan Bóg kazał temu robaczkowi 
powiedzieć Musie. Robaczek rzekł: „Muso, prorocze, ja [jestem] małe 
stworzenie Boże, a oto dzień i noc mieszkam pod ziemią, w środku 
wielkiego kamienia. I mnie Pan Bóg każdego dnia rano i wieczorem 
wydaje do jedzenia po dwa listki zielonej trawy, a nigdy nie ominie 
mnie [to] pożywienie. A ty, święty prorok u Pana Boga, dlaczego tak się 
frasujesz o pożywienie? W Pana Boga i w jego łaskę Bożą wątpisz?”. 
Święty Musa przekonał się, że w tym nie miał słuszności przed Panem 
Bogiem i zrozumiał, iż pożywienie każdego człowieka od Pana Boga nie 
ginie i nie mija. Koniec. 

III
(Klucz do raju…, s. 197-198). Ja, Bóg, nikogo [o nic] nie pytam, 

ani się nie radzę, bom ja Bóg jedyny i nie ma mnie równego. A gdyby 
było dwóch Bogów, jeden drugiego potrzebowałby prosić, [powstałby] 
między nimi gniew, [jeden drugiemu] gniewnie by odpowiedział i byłaby 
między nimi wielka kłótnia. To jeden Bóg chciałby człowieka ożywić, 
drugi chciałby człowieka zamorzyć; jeden chciałby człowieka wpuścić 
do raju, drugi – wtrącić do piekła. Z tej niezgody byłaby między nimi 
wielka wojna, od tego, przy niezgodzie [Bogów], ziemia i niebo by 
się burzyły – oto jest przyczyna tego, [że Bóg jest jeden]. Jeszcze Pan 
Bóg rzekł: „Muso, prorocze, wiedz o czterech rzeczach, zaś o czterech 
wiedzieć nie [możesz]. Po pierwsze – wiedz, iż ja jestem Bóg Jedyny, 
a tego – od jak dawna i skąd [jestem] – wiedzieć nie możesz. Po drugie – 
wiedz, że każdemu człowiekowi ja, Bóg, ryzk {pożywienie} Boży dam, 
a tego wiedzieć [nie możesz], ile dam i skąd daję. Trzecią rzecz wiedz, że 
każdemu człowiekowi jest śmierć [przeznaczona], a tego, jak szybko ma 
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być, nie [możesz] wiedzieć. Czwartą rzecz wiedz – że nastąpi straszny 
Dzień Sądu, a tego kiedy, jak szybko nastąpi – wiedzieć nie możesz”. We 
wszystko to trzeba szczerze wierzyć. 

IV
(Klucz do raju…, s. 198) Święty prorok Musa rzekł: „Panie Boże, 

nie śmiem mówić”. – „Śmiej” – odpowiedział Pan Bóg. – „Panie Boże, 
czy raj jest dokoła mocno obwarowany?” – Pan Bóg odpowiedział: „Jest 
mocno dokoła obwarowany”. – „Czy wrota są mocno zamknięte?” – 
Odpowiedział: „Z pewnością są”. – „Panie Boże, nie śmiem mówić!” 
– Pan Bóg powiedział: „Śmiej!”. – „Panie Boże jedyny, dlaczego 
do raju wpuszczono szatana, czym święty Adam zawinił?” Pan Bóg 
odpowiedział: „Muso, daj spokój tej sprawie i nie pytaj dalej. Wszystko 
stało się z mojej woli – koniec”. 

V
(Klucz do raju…, s. 198). Znowu święty prorok Musa rzekł: „Panie Boże, 

chcę ciebie o coś zapytać, a nie śmiem!”, Pan Bóg powiedział: ”Śmiej!”. 
Musa rzekł: „Panie Boże, liczne są twe stworzenia: wielu proroków, 
aniołów, ludzi; ziemia, niebo, raj; tron twój ciężki, mocno stworzony. 
Jeśliby to wszystko wyżej wymienione z jakichś przyczyn zmówiło się 
i odstąpiło od Ciebie, Boga, wypowiadając Ci posłuszeństwo – co Ty byś 
im uczynił?” Pan Bóg rzekł: „Muso, ja bym im wszystkim – tym, [którzy] 
mnie, Bogu, [byliby] nieposłuszni – tak bym uczynił: w jednej godzinie 
skarałbym ich srogim karaniem, uczyniłbym ich prochem i niczym, 
znaku i włosa by po nich nie zostało!”. Musa powiedział: „Panie Boże, 
czy byś nie żałował tak licznych, cennych i pięknych swych stworzeń?”, 
Pan Bóg rzekł: ”Muso, a czemuż miałbym żałować mnie niewiernych 
i nieposłusznych? W moim skarbcu jest skarb tajemny, nikomu nie znany: 
osiemnaście tysięcy takich światów stworzonych, z takim urządzeniem, 
jak ten świat. Na moją Bożą jedyność – prawdziwie i w zupełności [jest 
tak], nie inaczej”. Usłyszawszy to Musa padł [przed] Panem Bogiem 
czołem na ziemię. Koniec. 

VI
(Klucz do raju…, s. 198). W Kitabie Szerute As-Salacie pisze. Jeszcze 

prorok Mojżesz pytał Pana Boga: „Panie Boże, czy ty śpisz?” Pan Bóg 
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odpowiedział: „Muso, przynieś dwie szklanki pełne wody”. Nalawszy 
do pełna, Musa przyniósł. Pan Bóg powiedział: „Muso, weź w obie ręce 
po szklance!”. Musa wziął, a Pan Bóg rzekł: „[Skoro] wziąłeś – trzymaj 
mocno!”. Pan Bóg sen spuścił, Musa zasnął, szklanki z rąk wypuścił, 
stłukł [je] i wodę rozlał. Pan Bóg rzekł: „Muso, co uczyniłeś, dlaczego 
szklanki wypuściłeś z rąk, stłukłeś i wodę rozlałeś?”, Musa odpowiedział: 
„Panie Boże – zasnąłem!”. Pan Bóg rzekł: „Oto, Muso, usnąłeś i szkody 
narobiłeś! Przeto gdybym ja, Bóg, zasnął, ziemia i niebo z całym 
wypełnieniem wypadłyby z mocy moich rąk, rozbiłyby się i byłaby 
strata. Oto przykład, że mnie, Bogu, nie wolno usnąć na wieki”. Koniec.

VIII
(Klucz do raju…, s. 199). Jeszcze prorok Musa pytał Pana Boga: „Panie 

Boże, chcę Ciebie o coś zapytać, ale nie śmiem!”. Pan Bóg rzekł: „Pytaj! 
Już otrzymałeś pozwolenie rozmawiać ze mną, Bogiem”. Musa rzekł: 
„Panie Boże, od jak dawna jesteś Bogiem i od jak dawna władasz?”. Pan 
Bóg rzekł: „Muso, śmiesz i ważysz się pytać o wielkie i ważne sprawy! 
Kazałbym cię natychmiast srogo ukarać, spalić ogniem na popiół, jednak 
łaska moja mój gniew przewyższa. Ponieważ dopuściłem cię do rozmowy 
ze sobą, [przeto] ci przebaczam!”. Musa zląkł się, padł czołem na ziemię, 
odszedł od zmysłów. Aniołowie na niebie i na ziemi słyszeli Pana Boga 
tak srodze na Musę obruszonego. Musa z bojaźni padł w pokłonie Bogu 
na ziemię. Pan Bóg rzekł: „Muso, wstań, odpowiem ci na twoje pytanie. 
Mój Boży wyrok pozwolił tobie pytać mnie o co zechcesz”. Pan Bóg rzekł: 
„Wiedz, od jak dawna ja, Bóg, władam! [Oto] jeszcze przed stworzeniem 
ziemi, nieba i aniołów stworzyłem siedemset tysięcy miast, a każde 
miasto – jak tamten świat. Wieże tych miast – wysokie jak od ziemi do 
nieba. Te miasta i wieże zasypałem ziarnkami tak małymi, jak [ziarnka] 
gorczycy albo maku. Potem stworzyłem jednego ptaka zielonego, 
któremu to ptakowi rozkazałem każdego dnia brać i zjadać po jednym 
ziarenku. Ptak ten, według mojego Bożego rozkazania, brał i jadł tylko po 
jednym ziarnie na dzień – tyle i nie inaczej. Ptak ten tak długo żył, dopóki 
ziaren tych, ze wszystkich tych miast i wież, nie wybrał wszystkich, nie 
zostawiając ani jednego ziarenka. [Wtedy] ptak ten umarł. Otóż ilekroć 
tysięcy lat minęło – sumuj i licz! Oprócz mnie, Boga, nikt tej liczby znać 
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nie może. Potem w tych miastach stworzyłem ludzi. Siedmiokroć sto 
tysięcy z tych ludzi uczyniło grzech, a ja za ten grzech srogo gniewem 
się obruszyłem i wszystkie te miasta kazałem jedno o jedno uderzyć! 
Wszystkie te miasta, wieże połamały się i potłukły, a ludzie pomarli! 
Wszystko to się stało z mojej Bożej woli. Potem, po siedemdziesięciu 
tysiącach lat, stworzyłem ziemię i niebo, aniołów, następnie proroka 
Adama. Otóż, Muso, nikt, oprócz Boga, nie może i nie będzie wiedzieć 
tego, od jak dawna ja, Bóg, jestem i [jak długo] będę. Koniec.

IX
(Klucz do raju…, s. 90-91). Salatul‘ysza {modlitwa nocna} to jest jatcy 

namaz, którą prorok Musa jego miłość odmawiał, gdy doświadczywszy 
wielu złych frasunków i niebezpieczeństw, w czasie waktu jatcy {czasu 
nocnego} dostąpił dobrych i radosnych pociech. Wtenczas prorok Musa, 
mieszkając w Mesirze albo Egipcie, zbuntowawszy się [przeciwko] 
Faraonowi uciekł z Egiptu i rozstał się z bratem Harunem. Przyszedł 
do proroka Szu‘ajba, [a ten] oddał [swą] córkę za Musę. Potem doszedł 
proroka Musę głos Stworzyciela Pana Boga i łaskę jemu, znak proroctwa, 
zesłał Pan Bóg przez anioła. Rozkazał [zarazem] iść do Mesiru, to jest 
Egiptu, aby lud izraelski wyprowadził z niewoli Faraona. Mając rozkaz 
Stworzyciela, prorok Musa zabrawszy żonę i dziatki poszedł do Egiptu. 
Zbliżając się do góry Tur [Synaj] zgubił drogę i rozłączył się z dziećmi 
i żoną. A żona była w ciąży. Wtem noc zapadła i tak prorok Musa przez 
kilka godzin pozostawał w wielkim smutku, gdyż po pierwsze – rozłączył 
się z żoną, po drugie – nic nie wiedział o dziatkach, po trzecie – [nie 
wiedział] o bracie Harunie, po czwarte – gdyż żonie zbliżał się czas 
rozwiązania. I tak prorok Musa bardzo się frasował. Potem, błądząc w nocy, 
prorok Musa zobaczył światło. Poszedł do tego światła, a gdy do światła 
przyszedł, znalazł tam żonę i dziatki swoje. A do tego żona porodziła syna 
i znalazł już żonę zdrową. Prorok Musa bardzo się uradował, a wtem od 
Pana Stworzyciela doszedł głos: „O, Muso! Jam jest Bóg twój i czynię 
ciebie prorokiem. Ja, Bóg, wiem o twoim bracie Harunie. Nie martw się 
ty o niego, on jest pod moją opieką, a ja, Bóg, będę tobie pomocnikiem 
i otrzymasz władzę nad Faraonem”. Tamże Musa prowadził z Panem 
Bogiem wiele rozmów i otrzymał [dar] proroctwa. Tamże prorok Musa, 



24

Życie Tatarskie 42 (119) sierpień-grudzień 2015

oddając Panu Bogu chwałę za tę wszystką łaskę, wielką i niezmierzoną, 
odmawiał cztery rekie‘aty {pokłony} jatcy namazu {modlitwy nocnej}. 
Miłosierny Pan Bóg z łaski swojej te cztery namazowe rekie‘aty 
{pokłony modlitewne} ummietowi {wspólnocie} jego miłości proroka 
Muhammada i nam, muzułmanom, uczynił farzem {obowiązkiem}, 
abyśmy też odmawiając te cztery rekie‘aty namazu {cztery pokłony 
modlitwy} pozbyli się czterech złych rzeczy. Po pierwsze – aby Pan Bóg 
z łaski swej obronić raczył dziatki od wszelakich przygód i przypadków; 
po drugie – aby przysporzył korzyści w majętności; po trzecie – aby Pan 
Bóg z łaski swej raczył obronić od ucisku nieprzyjacielskiego; po czwarte 
– aby Pan Bóg, z łaski swej, za towarzysza w mogile raczył dać przyjemną 
osobę. Przeto Pan Bóg wszystkie te namazy {modlitwy} uczynił farzem 
ummietowi {obowiązkiem wspólnocie} proroka Muhammada, abyśmy 
odmawiając je, pozbyli się wszystkich złych przygód i przypadków 
doczesnych, a na przyszłym świecie, pozbywszy się grzechów, stali 
godnymi łaski Pana Boga, łaskawego i miłosiernego Stworzyciela. Daj, 
Panie Boże, wszystkim muzułmanom i muzułmankom, sposób i ochotę, 
aby nieroztropność i lenistwo z wnętrza swego odegnali, a żadnego waktu 
{czasu} nigdy nie opuszczali, amiń {amen}. Ja rebbil‘aleminie, wie 
chajrunnasyrynie, birachmietikie ja erchamurrachyminie, wielchamdu 
lillahi rebbil‘aleminie {O, Panie światów, najlepszy z pomocników! 
Z Twoją łaską, o najłaskawszy z łaskawych. Chwała Bogu, Panu 
światów}.

X
(Klucz do raju…, s. 127-128). Oznajmiam, że za górą Kaf jest 

siedemdziesiąt gór takich, jak Kaf. Za tymi górami jest jedna biała 
ziemia, na tej ziemi są różne stworzenia, jakich nie znają na tym świecie 
potomkowie Adama, ani one nie znają potomków Adama. Jego miłość 
prorok w nocy mi‘radż {wniebowstąpienia} widział za górą Kaf pewne 
miasto pełne potomków Adama. „Skoro mię ujrzeli, mówili chwała 
Bogu, że nam ciebie ukazał. Nauczyłem ich imanu {wiary}, odmawiali, 
nauczyłem zasad szari‘atu {prawa islamu}. Spytałem ich: «Co wy za 
ludzie?» Odpowiedzieli: «Jesteśmy potomkami ludzi Izraela»”. Gdy 
umarł prorok Musa, powstały między żydami waśnie, rozboje, zabójstwa, 
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pozabijali proroków; jednej godziny zabili czterdziestu trzech proroków. 
Potem powstało stu dwudziestu modlących się do Boga, którzy nauczali 
ich Bożych przykazań, [jednak] i tych pozabijali. Skoro zaistniały 
te złe rzeczy, poszliśmy od nich na morze, te złe rzeczy zostawiając. 
Uczyniliśmy prośbę do Pana Boga, a Pan Bóg przyjął naszą prośbę: 
[oto] ziemia się rozstąpiła, a my poszliśmy pod ziemię. Byliśmy pod 
ziemią przez ćwierć roku, Pan Bóg nas [utrzymywał] i dawał zyski nie 
umniejszone. Potem wyszliśmy tutaj, na to miejsce. Gdy prorok Musa 
sporządzał testament, mówił nam: „Kto z was doczeka ostatniego proroka 
Muhammada, przekażcie mu ode mnie sielam {pozdrowienie}”. Chwała 
Bogu, żeśmy ciebie doczekali. Prorok nauczył ich namazu {modlitwy}, 
zekatu {podatku}, dżum‘a namazu {modlitwy piątkowej}. W ich domach 
nie ma wrót, pytał: „Dlaczego?”. Oni odpowiedzieli: „Nasze wnętrza są 
jednakie, jeden drugiemu nie wyrządzamy szkody”. Widział meczety 
daleko od domów, pytał: „Dlaczego?”. Oni mówili: „Z daleka iść do 
meczetu – wielkie zbawienie”. Widział przed ich oknami mogiły, pytał: 
„Dlaczego?”. Oni odpowiedzieli: „Spojrzawszy na mogiły bierzemy 
przykład, że i my jesteśmy śmiertelni”. Widział, że oni się nie śmieją, 
pytał: „Dlaczego?”. Oni mówili: „Od śmiechu wnętrze czernieje”. 
Pytał: „Czy bywacie chorzy?”. Mówili: „Choroba jest lekarstwem na 
grzechy, a my grzechów popełniamy mało”. Pytał: „Czy zasiewacie 
rolę?”. Mówili: „Zasiewamy i polecamy Bogu, dopóki nie dojrzeje, a jak 
dojrzeje, idziemy wszyscy gromadą, zbierzemy, zsypiemy do gromady 
i potem bierzemy według potrzeb”. Pytał: „Czy macie bydło?” Mówili: 
„Mamy, chodzi po polu. Jak trzeba – przypędzimy i znowu puszczamy 
na pole”. Widział, że ich twarze są żółte; pytał: „Dlaczego?”. Mówili: 
„Boimy się śmierci”. Pytał: „Jak prędko u was śmierć bywa?” Mówili: 
„Na tysiąc lat jeden stary umrze, albo jeszcze i nie umrze”. 

Na Bożym tajemnym świecie są różni słudzy, [o których] oprócz 
Niego nikt nie wie. 
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Jan Sobolewski

Lata trzydzieste

Nasze gospodarstwo było duże, było pełno krów, koni i wszelkiego 
drobnego inwentarza. Pamiętam zatrudnionych pastuchów, parobków, 
służących i niańki. Okresy roczne wyznaczały zajęcia w naszym 
gospodarstwie rolnym. Wiosna oznaczała się pracą przy odkrywaniu 
kopów i dołów, gdzie były przez zimę przechowywane płody ziemi. 
Przebierano kartofle i szykowano sadzonki do siewu. Z obór wywożono 
na pola nawóz, szły podorywki, a w pobliżu domu szykowano ziemie 
pod ogrody, łopatami oklepywano grzędy i robiono między nimi wąskie 
przejścia (po miejscowemu zwane rozory). 

Jednocześnie był okres wysiadywania piskląt. My małe dzieciaki, 
byliśmy ciekawi czy są już małe, niezdarne i puszyste stworzątka. 
Próbowaliśmy zaglądać do gniazd. Nic z tego jednak nie wychodziło, 
gnały nas rozczapierzone kokoszki. Najzacieklej atakowały gąsiory. 
Uciekaliśmy co sił w nogach. Gdy taki gąsior przegonił nas, to przed 
gąskami udawał bohatera i długo gergotał z wyciągniętą szyją. My 
w odwet w gąsiora rzucaliśmy grudkami ziemi w dowód, że się nie 
poddajemy. 

Wnet sady wybuchały białym kwieciem, to jaskółki wracały do 
swoich gniazd pod strzechą. Bocian usadowiwszy się na stodole, 
klekotem obwieszczał swój powrót. Mężczyźni poszli w pole z siewami. 
Wyprowadzano bydło z obór na pierwszy wiosenny spacer. W zagajnikach 
rozgwarzyło się ptactwo. Długo w nocy kumkały i rechotały żaby, robiąc 
konkurencję chóralnym śpiewom wiejskiej młodzieży. Kobiety, wytkane 
zimą płótna, moczyły w stawach, a następnie rozściełały je na przyległych 
łąkach. Była to swego rodzaju metoda naturalnego wybielania płótna. 
Oczywiście do tego procesu było potrzebne już dobrze grzejące słońce. 
W ciepłe, słoneczne dni do stawów przypędzano owce. Najpierw na 
nich myto wełnę, a po wyschnięciu owce były strzyżone. My dzieciaki 
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wtenczas karmiliśmy jagnięta chlebem, a one wyczyniały różne harce. 
Wyciągano z piwnic różne beczki, w których na zimę kiszono kapustę, 

ogórki i grzyby. Myto je, parzono wrzątkiem, a następnie ustawiano 
otworami do słońca. Przeważnie na wiosnę cieliły się krowy. Na świat 
przychodziły małe, ładne cielaczki. Śmiesznie podskakiwały w około 
swoich matek. Z siary nasza matka smażyła puszyste blinki. Zajadaliśmy 
je z wielkim apetytem. 

Zazieleniły się łąki. Matka wysyłała nas do zbierania szczawiu 
na łąkach. Była znakomita zupa. Jeszcze lepiej smakowała, gdy do 
szczawiowej zupy wlano słodkiej śmietanki, wówczas zupa nie była taka 
kwaśna. W ogrodach pojawiły się pierwsze plony: szczypior, rzodkiewka 
i sałata. Z tego były smakowite potrawy, które właśnie wiosną najbardziej 
nam smakowały. 

I tak w toku wiosennych prac niepostrzeżenie mijał maj. Na łąkach 
trawy bujnie wyrosły. Swawolny lekki wiaterek kołysał wielobarwnym 
kwieciem. Wnet kosiarze rozsypali się po łące i cięli soczyste trawy. 
W powietrzu rozlegał się stukot klepanych kos, zaś do naszych nosów 
docierał zapach suszonych traw. Gdy w sadach zaczęły rumienić się 
wiśnie, a w lasach wysypały czarne jagody, zaś z uli wyszły na świat 
nowe roje, to był znak, że maj dobiega swego końca. Na polach, w takt 
podmuchów wiatru, falowały złociste łany pszenicy i srebrzyste żyta. 
Ojciec chodził między polami, rozcierał na dłoni urwane kłosy żyta, 
smakował, rozgryzał ziarna i mówił: „Za dwa tygodnie będą żniwa”. 
Tymczasem oborywano kartofle, pielono lny, buraki i ogrody. Koszono 
koniczynę i inne pastewne rośliny. Zajęć było sporo, tak, że w domu nikt 
nie bumelował. 

Było już lato. Jednego dnia ojciec, z sąsiedniej wsi, przywiózł całą 
furę żeńców. Rozeszli się oni po polu, sierpami cięli żyto i wiązali snopy. 
Naszym zadaniem było znoszenie snopków do kupy i przy pomocy 
dorosłej osoby ustawialiśmy je w dziesiątki (szurki, kopice). Czasami 
żeńcy, po skończonej pracy i po posiłku ufundowanym przez gospodarza, 
śpiewali różne tęskne pieśni, a szczególnie, gdy do kolacji była podawana 
wódka, to pieśń nie milkła do późnej nocy. 

W pogodne dni rozwalano kopice i suszono na słońcu snopy. 
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Wyschnięte snopki ładowano na fury i zwożono do stodoły. Pęczniały 
stodoły od różnego rodzaju traw i zbóż. Stogi sięgały do samego dachu. 
Śpieszono się ze zbiorem zbóż, bowiem nadciągała pora opadów, orki 
ściernisk oraz pora zbioru owoców, grzybów, lnu, grochu i innych 
płodów ziemi. Ledwo ukończono zbiory zbóż, a już mężczyźni z końmi 
poszli w pole orać ziemię. Praca ta była uciążliwa dla koni i ludzi. Za 
oraczami ciągnęło wszelkie ptactwo, szukając w bruzdach pożywienia. 
Natomiast kobiety obijały len, w celu uzyskania siemienia. Len bez 
ziaren wyściełano na łąkach, aby rosa go wytrawiła. Był to piękny 
widok: na zielonym tle rozpościerały się żółtawe pasma. Prace z lnem 
były nieustające. 

Po wytrawieniu zbiórka lnu i wiązanie go w snopki, suszenie, mędlenie 
w mędlicach w celu oddzielenia paździerzy, czesanie na szczotkach. 
Dopiero po tych czynnościach len nadawał się do przędzenia. Praca przy 
lnie zajmowała kobietom wiele czasu i zabiegów. W stodołach odbywały 
się pierwsze omłoty. Szykowano zboże do zasiewów ozimin. Dobierano 
zboże dorodne, o najbujniejszych kłosach. Chciano, aby przyszłym 
zbiorom dać dobry początek. W myśl porzekadła: „jakie ziarno, takie 
plony”. 

Nastała jesień. Mężczyźni cały czas przebywali w polu, siali zboże 
ozime. Była to pora wybierania kartofli, wyrywania buraków, zbierania 
drugiego pokosu traw, zrywania później dojrzewających owoców. Dni 
stawały się coraz krótsze i coraz zimniejsze. Na łąkach gromadziły się 
ptaki, szykując się do odlotu. 

Gromadzono zapasy na zimę. Kiszono kapustę, ogórki, grzyby, 
wiązano w warkocze czosnek, zaś cebulę koszami noszono na strych. 
Robiło się pusto na polach. Podmuchy wiatru były coraz gwałtowniejsze. 
Deszcze niemiłosiernie siekły w twarz. Od ciągłego padania deszczów, 
na polach i łąkach tworzyły się kałuże. Polne drogi doszczętnie 
rozmokły. W taką pogodę unikaliśmy częstego wychodzenia na 
zewnątrz. Przebywaliśmy w budynkach. Dorośli zajmowali się sprawami 
gospodarczymi. Naprawiano sprzęt, poprawiano w oborach zagrody dla 
bydła, przygotowywano opał na zimę, dosypywano ziemi na kopce, 
gdzie przechowywano okopowe itp. 
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W pogodniejsze dni dorośli jechali na targowiska do miasteczka 
Kleck lub Nieśwież. Sprzedawano tam płody ziemi – efekty ciężkiej 
pracy rolników. Na bazarach Rodzice kupowali niezbędny sprzęt do 
gospodarstwa, niektóre artykuły spożywcze, odzież, obuwie i inne rzeczy 
przydatne do egzystencji rolnika. My, dzieciaki niecierpliwie czekaliśmy 
na powroty Rodziców z jarmarków. Nie chodziło o zakupioną nam 
odzież czy obuwie, ale łakocie, które były oszczędnie przez Rodziców 
dozowane. Były to przeważnie cukierki, chałwa i wyroby z żydowskich 
ciastkarni. 

Jesienie zawsze długo się ślimaczyły. Oczekiwaliśmy zim, które 
na Ziemi Nieświeskiej bywały raptowne. Najpierw nadciągały mrozy. 
Skuwały lodem rzeki, stawy i zmrażały ziemię. Śniegi jeszcze nie padały. 
Było sucho. Cieszyliśmy się z takiej pogody, można było wybrać się na 
staw lub inne rozlewisko wodne i jeździć na łyżwach. Ślizgaliśmy się na 
lodzie całymi dniami. Nie przeczę, że częste były wywrotki i dalej jechano 
na pupie. Skutkiem czego wieczorami wracaliśmy do domu w wilgotnych 
ubraniach. Z takich zabaw Rodzice byli mocno niezadowoleni, mówili, 
że przeziębimy się i choroba gotowa. Dzieciaki jednak nadal bawiły się 
na lodzie i żadna choroba nie imała się nas. Rozgrzani, buzie zaróżowione 
i gnaliśmy jeden za drugim, co tchu w piersiach. Nie zważaliśmy, że 
łyżwy były niedoskonałe – wiadomo „samodziełki”, ale zabawa była 
wyborna. Wieczorami, gdy Pulina nas łapała do kąpieli, byliśmy u kresu 
sił. Najczęściej bez kolacji zasypialiśmy w bali. Śnieg zawsze robił 
nam niespodziankę. Przeważnie, gdy Ojciec wracał z rannego obrządku 
bydła, mówił: „wstawajcie chłopcy, na podwórku już jest śnieg”. 
Prawda, na podwórku wszędzie było biało. Czasami śnieg padał przez 
kilka dni. Powstawały duże zaspy. Do obory, stodoły, studni i drewutni 
wtenczas docieraliśmy tunelami wykopanymi w śniegu. My, dzieciaki 
byliśmy radzi ze śniegu. Każdy brał, co miał pod ręką: narty, sanki lub 
inny przedmiot, na przykład kawałek deski i szliśmy na pagórek i tam 
zjeżdżaliśmy w dół na ulicę. Śmiechu i radości było bez miary.

Natomiast ze stodół unosił się miarowy stukot cepów lub warkot 
młocarni. Dorośli mężczyźni dokonywali omłotu zbóż. Kobiety natomiast 
organizowały wieczorki. Tam przędły len lub wełnę, wiązały na drutach, 
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wyszywały, darły pierze itp. Mężczyźni po dokonaniu wieczornego 
obrządku dołączali do kobiet. Wtedy wieczór stawał się bardzo wesoły 
– żartowano, opowiadano dowcipy lub bajki, śpiewano, zaś młodzież 
flirtowała. 

Późną nocą, po skrzypiącym pod nogami śniegu, wracali wieczornicy 
do swoich domów, na odpoczynek. Byli pełni wrażeń i mieli na drugi 
dzień co komentować. W następnych dniach wydarzenia się powtarzały, 
jak godziny w szwajcarskim zegarku. Z tą jednak różnicą, że wieczorek 
odbywał się u innego gospodarza. Tak mijał dzień za dniem, tak mijały 
zimy. Nastawały roztopy, znikały śniegi, ukazywały się czarne płaty 
ziemi. 

W szalonym tempie mijały lata, unosząc ze sobą wydarzenia 
z poszczególnych lat, które następnie stawały się historią. 

Gospodarstwo

Moi rodzice prowadzili gospodarstwo hodowlano–mleczne, tzn. 
hodowano krowy mleczne. Otrzymane mleko przerabiali na masło i białe 
sery. Natomiast maślanka i serwatka powstawały jako produkty uboczne. 
Masło i sery sprzedawano w okolicznych miastach. W Klecku i Nieświeżu 
stacjonowało dużo wojska. Właśnie wojsko było potencjalnym odbiorcą 
naszych wyrobów, a szczególnie kadra zawodowa. Żydzi również chętnie 
nabywali nasze produkty. Oni w znanych mi miastach kresowych (Kleck, 
Nieśwież, Mir, Lachowicze, Stołpce, Baranowicze, Nowogródek) – 
stanowili 60% zamieszkałej tam ludności. Żydzi przeważnie zajmowali 
się handlem, rzemiosłem i drobnym przemysłem. Natomiast nie 
zajmowali się rolnictwem. Spożycie artykułów rolnych przez tę warstwę 
ludności było wysokie. Dlatego Żydzi często przyjeżdżali do naszego 
domu i na miejscu zaopatrywali się w różne artykuły rolne. 

Produkty uboczne wyrobu masła i sera (maślanka i serwatka) 
używane były jako dodatek do karmy przeznaczonej dla ptactwa. Kaczki, 
gęsi i kury chętnie zjadały posiekane zielsko, posypane śrutą i zalane 
mieszanką z serwatki i maślanki. Serwatkę dodawano również do napoju 
sporządzanego dla dojnych krów. W naszym gospodarstwie rolnym nie 
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było mowy, aby cokolwiek mogło się zmarnować. Wszystko było do 
wykorzystania. 

Gospodarka dysponowała kilkoma hektarami łąk i pastwisk. Dlatego 
też mój Ojciec, wraz z kilkoma innymi gospodarzami, jeździł na Polesie 
i tam dokonywali zakupu taniego bydła. Czyniono to zawsze wiosną, gdy 
zieleniły się łąki. Bydło do późnej jesieni przebywało na pastwiskach. 
Odpasione bydło selekcjonowano, sztuki dorodniejsze przeznaczano 
na chów, a resztę sprzedawano na ubój. W tym czasie do naszego 
gospodarstwa przybywało wielu kupców żydowskich. Każdy wybierał 
dla siebie odpowiednie sztuki. Obmacywali jałówki, targowali się o cenę, 
bili w dłonie, kłócili się, krzyczeli, że Ojciec „chce ich puścić z torbami”, 
że „jałówki tej ceny są niewarte”, uciekali z podwórka, wracali i znowu 
kłócili się, w końcu uzgadniali cenę i zabierali bydło z pastwisk. 
W domu nastawała upragniona cisza, z czego byli zadowoleni wszyscy 
domownicy. Żydzi również byli odbiorcami nadwyżki zbóż. Wiem, że 
koniczyna i owies był dostarczany do wojska, na karmę dla koni. 

W końcu lat 20. i na początku 30. ubiegłego wieku Ojciec mój, 
wraz ze swoim bratem Bronisławem zajmowali się hodowlą koni. 
Pamiętam jak sprzedawano ostatniego ogiera. Był koloru czarnego, 
lśniła na nim prążkowana sierść. Głowę na długiej szyi trzymał wysoko. 
Wyprowadzono go ze stajni, szedł drobnym krokiem, lekko stąpając jak 
baletnica. Gdy dosiadł go parobczak, jak błyskawica przeleciał przez 
ogrodzenie. Kupcy, a było ich dwóch, oniemieli z wrażenia, oczy im się 
świeciły. Wszyscy z podwórka weszli do domu. Ojciec za konia zażądał 
tysiąca rubli w złocie. Wówczas jeszcze nieoficjalnie kursowały carskie 
złote monety. Targu dobito, ogiera z uzdą sprzedano za osiemset rubli 
w złocie. To wydarzenie jeszcze dziś stoi mi przed oczami, jak wyższy 
kupiec ze skórzanej sakiewki wydostawał czerwono-żółte monety 
i układał je w słupki na stole. Było osiem słupków po dziesięć monet. 
Ojciec przeliczył monety i schował je do kasety. Matka podała posiłek 
i zaraz na stole pojawił się samowar, pito wonną herbatę. Stryj Bronisław 
opuszkiem porąbał dużą bryłę cukru na mniejsze kawałeczki. Herbatę 
pito z pijal (specjalne głębsze spodeczki) w prykusku, tzn. najpierw 
odgryzano kawałeczek cukru i zapijano go herbatą. Herbata musiała być 
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bardzo gorąca. Po kilku porcjach spożytej herbaty, u mężczyzn na twarzy 
pojawiły się krople potu. Mania podała płócienka (nieduże ręczniczki), 
którymi wycierano twarz i ręce. Nam, dzieciom do herbaty podano 
wiśniową konfiturę. 

Biesiada skończyła się, kupcy odjechali, zabierając ze sobą czarnego 
ogiera. Wszyscy domownicy żałowali tego ogiera – taki był ładny! Jedynie 
Ojciec był niewzruszony. Zamyślony chodził po chacie, to na chwilę 
siadał, wreszcie skierował się w stronę siedzącego brata Bronisława 
i powiedział: - „Już hodowla koni nie opłaca się, wojsko teraz mniej 
koni kupuje, nie ma dobrego zbytu, trzeba gospodarstwo ustawić na 
inny rodzaj produkcji.” Od tego czasu w naszym gospodarstwie zaczęto 
hodować krowy i przetwarzać mleko. 

Do wsi Iwanowo zaczęli przyjeżdżać różni instruktorzy w ramach 
szerzenia oświaty rolniczej. Zebrania najczęściej odbywały się w naszym 
domu. Mimo woli byłem uczestnikiem tych chłopskich zebrań, na 
których instruktorzy mówili o sposobach uprawy roślin przemysłowych, 
a szczególnie takich jak: buraki cukrowe, len, konopie, o uprawie 
i eksploatacji drzew owocowych, uprawie warzyw, o przetwórstwie 
owocowo-warzywnym, także o tym jak należy karmić krowy, aby 
dawały jak najwięcej mleka. Jednego razu prelegent dość ospale 
udowadniał, że krowy rasy holenderskiej (czarno-białe) są bardziej 
mleczne od rasy czerwonej, jaka tu dotychczas była hodowana. Takiej 
gadaniny nie wytrzymał Waśko (Wasyl). Zapytał prelegenta: - Proszę mi 
powiedzieć, ile ta krowa da mleka, której wcale się nie posiada. Prelegent 
był zdumiony takim pytaniem. Zaległa cisza. Rolnicy zaczęli opuszczać 
nasze mieszkanie. Nauka dobiegła końca. 

Waśko był biednym chłopem, nie posiadał krowy, jedynie niedużego 
konika, którym jeździł po okolicznych wsiach i na zlecenie dokonywał 
kastracji ogierów. We wsi nazywano go Waśka konował. Roboty Waśko 
wiele nie miał. Bieda często zaglądała do jego domu. Miał jedną dorodną 
córkę, która już w wieku dojrzałym zmarła na gruźlicę, ponieważ Waśka 
nie miał pieniędzy na jej leczenie. Długo nie mógł pogodzić się ze stratą 
jedynej i kochanej córki. Przez dłuższy czas nie pokazywał się we wsi. 
Czas jednak robi swoje. Waśko wyszedł z ukrycia i przed wiejskim 
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ludem udawał chojraka. Był fantastą, gdy podpił, kazał siebie tytułować 
doktorem, czasami głosił hasła rewolucyjne, to znowu popadał w zadumę 
lub bez celu szedł przed siebie. Młodzi mężczyźni pokpiwali z Waśki, 
wtedy moja Matka karciła kpiarzy, mówiła: „Nie patrzcie na Waśkę 
tylko zewnętrznie, patrzcie w głębię jego duszy, na pewno od zgryzot 
jest ona czarna”. Po takiej reprymendzie na temat Waśki milkły wszelkie 
rozmowy. 

Po jakimś czasie Waśko przyszedł do naszego domu i zwrócił się 
do mojej Matki: Pani Sobolewska, przyszedłem podziękować za obronę, 
tylko pani mnie rozumie, udaję wesołka, a dusza coraz mocniej boli. 
Skłonił się w pas i wyszedł z naszego domu. Od tego czasu więcej już 
go nie widziałem. Znowu zapadł się pod ziemię. Z czasem moja droga 
życia toczyła się w oddaleniu od rodzinnej wsi. Dalsze losy Waśki są mi 
nieznane. 
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Sławomir Hordejuk 

Płk Aleksander Ułan  
- Ojciec polskiej kawalerii

Aleksander Ułan urodził się około 1670 roku w dobrach Łostaje 
(pow. oszmiański)1. Był synem Felicjanny Romanowskiej i Adama 
Ułana-Korsackiego „towarzysza chorągwi husarskiej starosty łuckiego”. 
Ten znamienity tatarski ród pojawia się na Południowym Podlasiu już 
w II połowie XVII wieku. W dowód zasług, w 1681 roku, król Jan III 
Sobieski nadaje Adamowi Ułanowi osiem włók ziemi w Studziance. 
Wiadomo, że Aleksander miał brata Dawida, właściciela siedmiu włók 
ziemi w Batczach (ekonomia kobryńska)2. 

Jak pisze dr Stanisław Dumin, rosyjski heraldyk i genealog: Ułanowie 
wywodzą się z rodu chanów panujących Złotej Ordy; tytuł „ułan” (ohłan) 
należny młodszym członkom potężnej dynastii Czyngisydów (dalszym 
potomkom carewiczów ordyńskich) stał się na Litwie nazwiskiem tego 
rodu3. Ich protoplastą był kniaź Asanczuk Ułanowicz, który pojawił się 
w Wielkim Księstwie Litewskim w I połowie XV wieku, otrzymując 
majątek Zasule k. Mińska. W XIX wieku Ułanowie wywiedli się ze 
szlachectwa z herbem Ułan. Wśród przedstawicieli tego rodu spotykamy 
wielu wybitnych żołnierzy i dowódców wojskowych zasłużonych dla 
Rzeczpospolitej. Często dochodzili oni do wysokich stopni oficerskich, 
w tym generalskich, jak np. Aleksander Ułan-Korsacki. Rotmistrzem 
w pułku nadwornym był Bohdan Ułan (syn Dawida), od 1762 roku 
właściciel dziesięciu włók ziemi w Ortelu Królewskim. Pułkownik 
Aleksander Mustafa Ułan, w 1792 roku był dowódcą 7 Pułku Przedniej 
Straży Wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pułk ten określano 
1 Obecnie Białoruś.
2 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 350.
3 S. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006, 

s. 157.
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mianem „tatarski”, a stacjonował on w Janowie. Z kolei Samuel Ułan, 
kapitan wojsk napoleońskich, był współtwórcą 3 pułku lekkokonnego. 
Powstał on w sierpniu 1812 roku i był częścią polskiej gwardii Armii 
Litewskiej. 

Niewiele wiadomo o wczesnych latach Aleksandra Ułana. Zapewne 
dzieciństwo i młodość spędził w rodowym majątku. Zgodnie z tradycją 
rodzinną poświęcił się służbie wojskowej. Jego nazwisko pojawia się 
dopiero pod koniec XVII wieku Po śmierci ojca (1698), dziedziczy po 
nim ziemię w Studziance. W 1704 roku w stopniu rotmistrza jest dowódcą 
tatarskiej chorągwi wojsk koronnych.

W dowód zasług wojskowych, w 1711 roku, otrzymał od króla Augusta 
II (1670-1733) wieś Koszoły w kluczu łomaskim (ekonomia brzeska). 
W tym czasie na czterdzieści osiem włók ziemi, aż czterdzieści cztery 
należało do płk. Ułana, trzy włóki pozostawały w dzierżawie, zaś jedna 
należała do miejscowej cerkwi4. Była to czwarta wieś (po Studziance, 
Małaszewiczach i Lebiedziewie) nadana Tatarom. W latach 1713, 1720 
i 1730, król potwierdził dla niego przywileje ziemskie. Rodzina Ułanów 
oprócz majątków w Studziance, Koszołach i Ortelu, posiadała również 
ziemię w Lebiedziewie. Ostatnią z tego rodu właścicielką ziemską 
była Felicjanna Ułanowa, która do 1878 roku posiadała część „D” 
Lebiedziewa. Obecnie jest to wieś Zastawek, która na przełomie XIX 
i XX wieku nosiła nazwę „Ułanowszczyzna”.

Podczas wojny domowej (1704-1706) stanął po stronie króla Augusta 
II. W 1713 roku rtm. Ułan otrzymuje awans na pułkownika5. Ciesząc 
się sympatią i zaufaniem króla obejmuje dowództwo pułku tatarskiego. 
W czasie wojny domowej i walk z konfederatami tarnogrodzkimi (lata 
1715-1716), jego pułk po raz kolejny zyskał przychylność króla, stając 
się tym samym jego niezawodną gwardią6. 

4 A. Kołodziejczyk, Tatarzy regionu bialskopodlaskiego w XVII-XX w., [w:] Z nie-
znanej przeszłości Białej i Podlasia, pod red. T. Krawczak, T. Wasilewski, Biała 
Podlaska 1990, s. 201.

5 S. Dumin, A. Jakubauskas, G. Sitdykow, Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy 
w historii i kulturze, Białystok 2012, s. 179.

6 P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 205.
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W 1717 roku pułk Ułana przechodzi ze służby koronnej na żołd armii 
saskiej. Jej dowódcą był generał hrabia Joachim Fryderyk Flemming 
(1717-1763). Stanisław Dziadulewicz, powołując się na „Akta Archiwum 
Wileńskiego”, podaje, że w 1722 roku Aleksander Ułan był pułkownikiem 
„pułku tatarskiego nadwornego”. Pułk Ułana liczył osiem chorągwi (ok. 
400 żołnierzy)7. Jego jednostka, jak i sam dowódca, byli bardzo znani 
w Rzeczpospolitej oraz poza jej granicami. Na przełomie XVIII i XIX 
wieku nazwa ułani stała się synonimem polskiej kawalerii. Od jego 
nazwiska zaczęto ten pułk nazywać „ułanami”8. W 1719 roku pułk Ułana 
towarzyszył królowi Augustowi II w drodze z Drezna do Polski. 

Ostatnie lata życia, Aleksander Ułan spędził zapewne w Koszołach. 
Zmarł około 1738 roku i prawdopodobnie pochowany został na mizarze 
w Studziance. Z małżeństwa z Marianną Achmatowicz miał dwóch 
synów: Stefana, w 1748 roku „towarzysza w pułku nadwornym” oraz 
Józefa, w latach 1768-1773 rotmistrza pułku przedniej straży wojsk 
koronnych9. Po śmierci płk. Ułana, jego żona wychodzi powtórnie za mąż, 
za pierwszego Tatara w stopniu generała, Czymbaja Murzę Rudnickiego 
(zm. 1763 r.). Jednocześnie wchodzi on w posiadanie wsi Koszoły. Od 
1754 roku jest także dowódcą 4 Pułku Przedniej Straży Wojsk Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Po nim dowództwo pułku przejmuje gen. Józef 
Bielak (1729-1794).

Jeszcze wiele lat po śmierci pułkownika, funkcjonowało określenie 
„pułk pana Ułana”. W latach 1740-1748 roku pułk ten brał udział 
w kampaniach wojennych na Śląsku, Morawach oraz w Czechach 
i Saksonii. Natomiast podczas wojny siedmioletniej (1756-1763) 
stał się znany w całej Europie. Ułańskie oddziały złożone z Tatarów, 
słynęły z niezwykłej odwagi podczas walk oraz zastosowania nowej 
taktyki, rozbijania przeciwnika brawurowym atakiem (wzorem husarii), 
z wykorzystaniem wyłącznie lanc z proporczykiem. Skrawki materiału 

7  M. Trąbski, Pułki Przedniej Straży Wojska Koronnego w latach 1768-1794, Zabrze
-Tarnowskie Góry, s. 170.

8  B. Baranowski, Tatarskie pochodzenie ułanów, „Acta Baltico-Slavica” 1991, t. XX, 
s. 54.

9  S. Dziadulewicz, op. cit., s. 350.
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szumiącego na wietrze wywoływały popłoch koni przeciwnika. Była to 
nieznana wówczas broń na zachodzie Europy. 

Z czasem broń tę przejęła polska kawaleria narodowa, a w 1794 roku 
gen. Tadeusz Kościuszko uzbroił w lance całą kawalerię powstańczą. 
W okresie wojen napoleońskich, ułanami określano wszystkich jeźdźców 
lekkiej kawalerii, uzbrojonych w lance oraz umundurowanych na wzór 
polski (m.in. czapki-konfederatki). Kawaleria przetrwała aż do II wojny 
światowej. Ostatnią jednostką w Wojsku Polskim, nawiązującą do 
tradycji ułańskich była utworzona w 1945 roku 1 Warszawska Dywizja 
Kawalerii. Z niej wydzielono reprezentacyjny szwadron ułanów, który 
ostatecznie rozformowano w połowie 1948 r.

Jak pisał wybitny badacz historii Tatarów polsko-litewskich Stanisław 
Kryczyński: Ułani „malowane dzieci” polskiej pieśni żołnierskiej 
i ludowej, opromienieni słońcem bohaterskiej legendy – pochodzą 
w prostej linii od Tatarów z pułku lekkiej jazdy płk. Aleksandra Ułana. 
Ród Ułanów związany był z Południowym Podlasiem przez blisko dwa 
wieki (1681-1878). Wielu jego przedstawicieli zapisało piękną kartę 
w historii polskiej wojskowości. Jednym z nich był płk Aleksander Ułan, 
Tatar, muzułmanin, oficer, dziedzic majątku Koszoły.    
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Fot. 1. Tatarski ułan z początku XVIII  
w. Rys. Bronisław Gembarzewski.

Fot. 2. Ułani chorągwi tatarskiej w służbie saskiej (1756-1763). Według 
malowidła na porcelanie w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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Artur Konopacki

In memoriam 
Moje wspomnienie o Stefanie Jasińskim

 W dniu 4 września 2015 roku zmarł imam Mustafa Stefan Jasiński. 
Urodzony 18 lutego 1911 roku w Malawiczach Górnych. Imam spoczął 
na mizarze w Bohonikach.

Imama Stefana Jasińskiego poznałem jako mały chłopiec w roku 
1985, kiedy to w Sokółce zacząłem uczęszczać na niedzielne zajęcia 
z religii. Spotykaliśmy się wówczas w domach poszczególnych uczniów. 
Stefan Jasiński przyjeżdżał do nas z Białegostoku. Na religii była 
dość spora grupa dzieci i młodzieży. Imam uczył nas czytać i pisać 
po arabsku, tak abyśmy mogli samodzielnie czytać Koran. Był to czas 
kiedy podstawowym podręcznikiem była suforka wydana w okresie 
międzywojennym przez muftiat w Wilnie. Podręcznik ten odbijany na 
powielaczu słabej jakości w niebieskawym odcieniu pozwalał poznawać 
nam pierwsze litery. Oprócz tego imam Jasiński uczył nas na pamięć sur 
z Koranu, zwykle były one krótkie. Z czasem na lekcjach pojawił się 
nowy podręcznik. Była to wydana w Turcji książka do nauki arabskiego, 
która miała niewątpliwie jedną zaletę dla leniwych uczniów: pod tekstem 
arabskim w tabelce znajdowały się słowa zapisane łacinką, co skwapliwie 
wykorzystywaliśmy czytając zadane fragmenty. Jednak imam Jasiński 
od razu wiedział kiedy oszukiwaliśmy, ponieważ zbyt dobrze szło nam 
czytanie. Lekcje religii polegały nie tylko na nauce czytania. Jedną 
z chwil, na którą wszyscy czekaliśmy była przerwa: przygotowanie do 
modlitwy al. Zuhr i wspólne jej odprawianie a następnie poczęstunek. 
Gospodynie domów, gdzie danego dnia się spotykaliśmy, serwowały 
nam wspaniałe wypieki, domowe ciasta, kompot. Ich zapach i smak 
pamiętam do dziś. 

Mój kolejny kontakt z imamem Jasińskim miał miejsce wiele lat potem, 
kiedy już jako student mieszkałem w Białymstoku i uczestniczyłem 
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w modlitwach „na Grzybowej”, które prowadził właśnie imam Jasiński. 
Podczas tych spotkań zawsze wspominaliśmy nasze lekcje religii, imam 
zwracał się do mnie „Panie Artur”, co bardzo mnie peszyło zwłaszcza, że 
znał mnie od dziecka. 

Kolejne moje wspomnienie wiąże się z pomysłem nakręcenia filmu 
o Kruszynianach. Stefan Jasiński był tam imamem, zatem oczywistym 
było zaproszenie go do współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia. 
Pamiętam jak siedzieliśmy w gościnnych progach domu Dżennety 
Bogdanowicz a imam wspominał nam ze szczegółami jak było przed 
wojną w Wilnie, kto gdzie mieszkał, jak wyglądały Kruszyniany już 
po wojnie, jak świętowano Bajramy; opowiadał wszystko tak jakby 
wydarzyło się wczoraj. 

Kiedy już sprecyzowałem swoje zainteresowania naukowe, kiedy 
wiedziałem że chcę poświęcić rozprawę doktorską życiu religijnemu 
Tatarów - znów spotykałem się z imamem Jasińskim w jego domu przy 
ulicy Łagodnej w Białymstoku. Miałem możliwość korzystania nie tylko 
z jego bogatej kolekcji rękopiśmiennych ksiąg, ale również z wiedzy 
na temat powstawania rękopisów; imam Jasiński był bowiem czynnym 
kopistą, twórcą daławarów oraz kompilatorem chamaiłu, zawierającego 
najpotrzebniejsze modlitwy spisane łacinką. Do dziś można spotkać 
na mizarze Tatarów dających sielam z tego właśnie chamaiłu. Dzięki 
jego staraniom i kontaktom podobny chamaił ukazał się na Białorusi 
w Słonimiu dla miejscowych Tatarów. 

W mojej pamięci imam Stefan Jasiński pozostanie zawsze jako pogodny, 
spokojny człowiek. Była to osoba, która dbała o rozwój naszej tatarskiej 
społeczności. Warto wspomnieć również, iż Mustafa Stefan Jasiński był 
członkiem Rady imamów, która funkcjonowała przy Muzułmańskim 
Związku Religijnym. Przez całe swoje życie był też z nimi związany, stąd 
też bardzo przeżywał podział w społeczności tatarskiej, który się dokonał 
po Kongresie w 2014 roku. Miałem kilkukrotnie okazję rozmawiać z nim 
na ten temat - bardzo był tym rozgoryczony, że tak mała społeczność jaką 
jesteśmy nie potrafi się porozumieć. Szkoda, że nie umieliśmy wszyscy 
wsłuchać się w głos nestora, w głos rozsądku, którym niewątpliwie był. 

Żyjąc w ciągłym biegu mamy mało czasu na to, żeby zatrzymać, 
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żeby się zastanowić nad tym co tak szybko i bezpowrotnie mija. W tym 
pośpiechu nie zdążyłem, na co bardzo nalegał Robert Ziembiński, nagrać 
imama i jego wykonanie zikru, niestety w tym ciągłym biegu myślałem, 
że zawsze zdążę…nie zdążyłem. 

Niech na zawsze pozostanie w Naszej pamięci.

Fot. A. Konopacki
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Krzysztof Mucharski

Otwarcie Centrum Wspólnoty  
Kultury Tatarskiej

W dniach 11-13 września 2015 roku Wspólnota Tatarów w Niemieżu 
zorganizowała uroczystości otwarcia swojej długo oczekiwanej siedziby 
oraz Sabantuj. Z tej okazji grupa Tatarów z Sokółki i Białegostoku 
wybrała się w sobotę 12 września na Litwę. Zbiórka na dworcu PKS 
o szóstej rano i w drogę. Przy okazji pragnę podziękować pani Lili 
Asanowicz za organizację tego wyjazdu. Dotarliśmy na miejsce około 
godziny 11-tej i trafiliśmy na końcówkę ciekawej konferencji naukowej. 

Fot. K. Mucharski
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Mieliśmy jeszcze okazję wysłuchać następujących referatów: 
- 620 letnie zamieszkiwanie Tatarów w WKL,
- Religia litewskich Tatarów, meczety na terenie Litwy,
- Rękopisy w kulturze litewskich Tatarów,
- Współczesna historia i tradycja litewskich Tatarów.
Kwadrans przed 12-tą gospodarze zaprosili wszystkich gości przed 

nowo wybudowany dwupiętrowy budynek, aby uroczyście dokonać 
przecięcia wstęgi i otworzyć Centrum Kultury Tatarskiej w Niemieżu. 
Dalsza część święta przeniesiona została na tyły budynku przed 
ustawioną scenę. Przewodniczący wspólnoty Tairas Kuzniecow powitał 
uroczyście wszystkich gości i zaprosił do wspólnej modlitwy. Dua 
w intencji pomyślności odmówiło dwóch Imamów. Następnie zabrali głos 
przedstawiciele zaproszonych delegacji z ambasad Turcji, Azerbejdżanu, 
Rosji, delegacje samorządów z Tatarstanu. W imieniu polskich Tatarów 
głos zabrał Maciek Szczęsnowicz oraz Lejla Majewska. Przed godziną 
13-stą gospodarze ogłosili przerwę na modlitwę w pobliskim meczecie 
a po niej zaprosili na przygotowany smaczny posiłek. Przepyszny płow 
przygotowany był na miejscu w wielkim żeliwnym garze ustawionym 
nad paleniskiem. Po 13-tej na scenę weszły zespoły i soliści prezentując 
tańce i śpiewając piosenki po litewsku i tatarsku rozpoczynając Sabantuj. 
Po prawej stronie sceny przeprowadzono gry i zabawy, w których mogli 
wziąć udział wszyscy chętni. Na najlepszych czekały nagrody.

Pełni wrażeń i dobrego humoru wracaliśmy do domów z nowo 
zawartymi przyjaźniami. 
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 Artur Konopacki
 

Sprawozdanie z konferencji 
„Ku nowym kierunkom. O potrzebie  

interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, 
tradycji i historii społeczności tatarskiej”

W ramach XVII Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach 9 sierpnia 
2015 roku na terenie Białostockiego Muzeum Wsi odbyła się 
konferencja naukowa pod tytułem: „Ku nowym kierunkom. O potrzebie 
interdyscyplinarnego ujęcia badawczego kultury, tradycji i historii 
społeczności tatarskiej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Podlaski 
Oddział Związku Tatarów RP przy współpracy Lokalnej Grupy Działania 
„Szlak Tatarski” oraz Białostockiego Muzeum Wsi Oddział Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku. Konferencja miała miejsce dzięki dotacji 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 

Fot. 1 K. Mucharski
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Celem tej sesji była prezentacja dotychczasowych kierunków badań 
nad społecznością tatarską oraz wypracowanie i wskazanie nowych 
interdyscyplinarnych problemów badawczych. Na sympozjum obecni 
byli przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych. Wspólne spotkanie 
w zamyśle organizatorów było połączeniem intelektualnego wysiłku 
różnorodnego podejścia metodologicznego w badaniach społeczności 
tatarskiej. Anturaż konferencji – dwór z Bobry Wielkiej nadawał 
niesamowitej atmosfery, dodatkowo niecodzienną atrakcją dla wszystkich 
był pokaz sokolnictwa. 

Fot. 2 K. Mucharski

Zaproszenie do udziału w sesji przyjęli naukowcy nie tylko z Polski, 
ale również z Rosji, Litwy czy Białorusi. Wygłoszono następujące 
referaty: prof. Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna, Pułtusk), 
Stanisław Kryczyński, badacz tatarszczyzny okresu międzywojennego, 
prof. Czesław Łapicz (UMK Toruń), O potrzebie badań nad kitabami 
tatarskimi, dr Stanisław Dumin (Muzeum Historyczne, Moskwa), 
Genealogia Tatarów litewskich w świetle badań genetycznych,  
dr hab. Katarzyna Warmińska (Katedra Socjologii, UEK), 
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O „odzyskiwaniu” kultury etnicznej. Przykład polskich Tatarów,  
dr hab. Agata S. Nalborczyk (Instytut Orientalistyczny, UW), 
Badania nad Tatarami w perspektywie religioznawczej, dr hab. 
Joanna Kulwicka-Kamińska, dr Magdalena Lewicka (UMK Toruń), 
Instytucjonalne formy badań nad Tatarami WKL, dr Zorina Konopacka 
(Akademia Nauk, Mińsk), Białoruskie spojrzenie na badania nad 
Tatarami w perspektywie ostatnich 20 lat, dr Grzegorz Czerwiński 
(Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, UwB), O potrzebie 
badań nad literaturą Tatarów – w perspektywie literaturoznawcy, 
mgr Karolina Radłowska (Białostockie Muzeum Wsi), Status etniczny 
Tatarów polskich w perspektywie socjologicznej, mgr Jolanta Dragańska 
(Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, UwB), Tatarzy 
w literaturze – perspektywa polonistyczna, Musa Czachorowski (NK 
MZR Wrocław), Literatura tatarska jako źródło wiedzy o społeczności, 
dr Artur Konopacki (UwB, ZT), Badania historyczne nad Tatarami. 
Perspektywa ostatnich 25 lat.

Poruszone tematy stały się pretekstem do dyskusji i refleksji nad 
stanem oraz perspektywą dalszych badań „tatarskich”. Teksty wystąpień, 
jak zapewniają organizatorzy, zostaną opublikowane w planowanym 
tomie pokonferencyjnym. 
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 Artur Konopacki
 

III Festiwal Kultury Tatarskiej

III Festiwal Kultury Tatarskiej odbył się w dniach 15-16 sierpnia 
2015 r., miejscem spotkania było Białostockie Muzeum Wsi Skansen 
w Jurowcach.

W ramach festiwalu, odbyły się między innymi warsztaty kuchni 
tatarskiej, warsztaty garbarskie, łucznicze i szermiercze, pokazy kaligrafii 
arabskiej oraz kiermasz rękodzieła ludowego i kuchni regionalnej. 
Wydarzenie uświetniły występy zespołów Buńczuk i finalisty programu 
Mam Talent zespołu Łowzar. W trakcie festiwalu odbyły się również 
projekcje filmów o tematyce tatarskiej oraz wykłady historyczne. 
Festiwalowi tradycyjnie już towarzyszyły Międzynarodowe Zawody 
Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich, które zgromadziły liczną 
publiczność. W tym roku była to już VI edycja zawodów organizowanych 
przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, w których udział 
brali przedstawiciele różnych państw. Festiwal z roku na rok cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. 

Fot. K. Mucharski
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Artur Konopacki 

Sprawozdanie z konferencji naukowej w Toruniu

W dniach 10-11 grudnia 2015 roku w Collegium Maius toruńskiego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbył się jubileusz zasłużonego 
naukowca i społecznika prof. Czesława Łapicza. Spotkanie w Toruniu 
odbyło się pt. „Święte księgi Żydów, chrześcijan i muzułmanów 
w słowiańskim kręgu kulturowym”. Udział w nim wzięli językoznawcy 
z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji, Węgier i Wielkiej Brytanii. Gościem 
honorowym i osobą inaugurującą był prezydent Torunia Michał 
Zaleski, który uhonorował jubilata listem gratulacyjnym i statuetką 
Szklanego Anioła. W trakcie przemówienia prezydent odwołał się 
do wieloletniej działalności Profesora: w takiej chwili, jak dzisiejszy 
jubileusz, reprezentanci świata nauki, ale także mieszkańcy Torunia mają 
okazję spojrzeć i docenić długoletnią obecność Pana Profesora w życiu 
akademickim i społecznym Torunia.

Fot. K. Mucharski
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Konferencja dedykowana była profesorowi Czesławowi Łapiczowi, 
znakomitemu językoznawcy, slawiście. Dla społeczności tatarskiej 
Profesor jest przede wszystkim twórcą kitabistyki – nauki, która zajmuje 
się badaniem rękopisów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Jubileusz 47-lecia pracy naukowej zbiegł się z 70. rocznicą jego urodzin. 

Fot. K. Mucharski 

W uroczystościach udział wzięli między innymi: prof. dr hab. Marek 
M. Dziekan, prof. dr hab. Henryk Jankowski, prof. dr hab. Sergejus 
Temčinas, doc. dr Galina Miškinienė, doc. dr Michaił Terełka, dr Irina 
Synkowa, dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, która była spirytus 
movens całego przedsięwzięcia, dr Anetta Luto-Kamińska, dr Iwona 
Radziszewska, dr Artur Konopacki, czyli cały „zespół tefsirowy”, 
którego dostojny jubilat jest kierownikiem. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli przyjaciele, znajomi naukowcy, wśród nich: prof. dr hab. 
Bogdan Walczak, prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej 
Zakrzewski, dr hab. Izabela Kończak, dr hab. Agata S. Nalborczyk, 
dr hab. Lech Zieliński, dr Grzegorz Czerwiński, dr Shirin Akiner, dr 
M. Łyszczarz. Środowisko tatarskie i muzułmańskie reprezentowane 
było przez Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza,  
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Adama Murad Murmana oraz Musę Czachorowskiego. Poczęstunek 
w iście tatarskim stylu i smaku zapewnili Dżenneta i Mirosław 
Bogdanowiczowie z „Tatarskiej Jurty”. Uczestnicy mogli również 
podziwiać piękne tańce w wykonaniu Emilii i Selima Mucharskich.

Przez dwa dni mieliśmy okazję spotykać się na sesjach plenarnych 
i panelowych, gdzie prezentowaliśmy efekty naszych badań naukowych. 
Dzięki sprawnej organizacji możliwa była dyskusja nad poszczególnymi 
referatami. Spotkanie to potwierdziło jedynie potrzebę badań 
interdyscyplinarnych zwłaszcza, że prezentowane tematy ukazały po raz 
kolejny olbrzymi ich potencjał.
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Joanna Kulwicka-Kamińska

Ogólnopolska Konferencja  
„Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Tatarska tożsamość 

wobec asymilacji w Gorzowie Wielkopolskim”

Po zakończeniu II wojny światowej i przesunięciu granic Polski – 
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego opuścili tereny dzisiejszej 
Litwy i Białorusi, by osiedlić się w Olsztynie, Elblągu, Gdańsku czy 
na Pomorzu Zachodnim w: Szczecinku, Słupsku, Koszalinie, Wałczu, 
Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie. Duża grupa osiadła w Gorzowie 
Wielkopolskim i w Trzciance Lubuskiej. Ci, którzy zamieszkali 
w Gorzowie kontynuowali tradycje byłej gminy z Nowogródka. 
Tworzyli najbardziej zintegrowaną grupę na Pomorzu Zachodnim, zatem 
w Gorzowie do 2012 r. Muzułmański Związek Religijny w RP posiadał 
swoją gminę wyznaniową. Tatarscy osadnicy dotarli także na Dolny 
Śląsk – do Wrocławia, Oleśnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Przywozili 
ze sobą różnorodny bagaż kulturowy. Niełatwo było im się asymilować 
z miejscową ludnością, przez wiele lat wierzyli, iż wrócą „do siebie”, tj. 
na Kresy. Niektórzy, jak podają źródła historyczne, nie rozpakowywali 
bagaży nawet przez 10 lat... 

Jednak z czasem „wtopili się” w nowy krajobraz, utrzymując zarazem 
więzi ze swoimi pobratymcami. Asymilacja Tatarów, która pozwoliła im 
stać się częścią społeczności Ziem Zachodnich, doprowadziła jednak 
do nieuchronnej unifikacji. Tatarzy wchodzili w związki małżeńskie 
z chrześcijanami, przejmując ich zwyczaje i kulturę. Wielu opuściło 
zasiedlane po wojnie domostwa i przeniosło się na Białostocczyznę, 
krainę znacznie bliższą im kulturowo, przypominającą utracone 
bezpowrotnie „małe ojczyzny”. Po 1950 r. wyjechali zatem do Warszawy 
i w Białostockie, by być bliżej centrum tatarskiego, bliżej tatarskich 
meczetów, pozostałych w Bohonikach i Kruszynianach. Wielu Tatarów 
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zmarło, a tradycje przekazane młodszemu pokoleniu traktowane były 
bardziej jako osobliwa ciekawostka niż część rodzinnego dziedzictwa. 
Według historyka, Aleksandra Miśkiewicza, na ziemiach zachodnich 
pozostało zaledwie kilkanaście tatarskich rodzin. 

Badania prowadzone przez socjologów, historyków, religioznawców 
i językoznawców wskazują jednakże, iż Tatarzy polscy pomimo poczucia 
odrębności etnicznej i religijnej świetnie odnajdują się w świecie 
podzielonym na narody, a polskość (obok islamu i tatarskości) jest jednym 
z najważniejszych komponentów składających się na ich tożsamość, tzn. 
mimo wyznawanej przez siebie religii, bardziej identyfikują się z kulturą 
polską niż z arabską czy turecką, gdzie również dominuje islam, stąd różnice 
w praktykach religijnych polskich Tatarów i muzułmanów chociażby 
z Bliskiego Wschodu, a interferencja w tym zakresie z autochtonami. Jak 
podaje Musa Czachorowski: „Nie jest prowadzony żaden rejestr osób 
pochodzenia tatarskiego, a tylko orientacyjnie przyjmuje się, że żyje 
ich w kraju około 5 tysięcy. W Narodowym Spisie Powszechnym 2002 
roku jedynie niespełna pięciuset obywateli podało narodowość tatarską 
(na Dolnym Śląsku np. 10 osób), co świadczy o głębokiej identyfikacji 
z polskością – przy równoczesnym bardzo świadomym zachowaniu 
odrębności religijnej oraz tradycji i pochodzenia” (http://www.tolerancja.
pl/?tatarzy-na-kresach-zachodnich,90). 

Obecnie zatem na odmienność Tatarów składa się wyłącznie 
obrzędowość religijna i pewne cechy antropologiczne, a tym, co istotnie 
wyróżnia ich z otoczenia jest wyznanie. 

Osadnictwu Tatarów na Ziemiach Zachodnich i czynnikom, 
warunkującym zachowanie przez tę grupę (pomimo procesów 
asymilacyjnych) własnej tożsamości poświęcono, zorganizowaną przez 
Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 
konferencję naukową pn. „Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Tatarska 
tożsamość wobec asymilacji” – pod honorowym patronatem Tomasza 
Miśkiewicza Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
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Konferencja zgromadziła badaczy problematyki tatarskiej z wielu 
ośrodków naukowych w Polsce. Cieszyła się również zainteresowaniem 
tatarskiej społeczności, zwłaszcza że w bierzącym roku mija 70 lat od 
przybycia Tatarów na Ziemie Zachodnie.

6 października br. w godzinach popołudniowych w Auli im. prof. 
Stanisława Kirkora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja prasowa 
z udziałem historyka dr. Aleksandra Miśkiewicza oraz redaktora Musy 
Czachorowskiego, rzecznika Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, połączona z promocją wydawnictw tatarskich, w tym m.in. 
publikacji Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce 
w latach 1945-2015 autorstwa Czachorowskiego. Następnie obejrzano 
filmy dokumentujące osadnictwo tatarskie na Ziemiach Zachodnich: dwa 
odcinki cyklu Pomerania Ethnica, Polska 1995 oraz Kurban-Bajram, 
reż. Robert Stando, Polska 1958. Komentarz do prelekcji przygotowała 
Iwona Bartnicka – Kierownik Działu Kultury Filmowej MOS w Gorzowie 
Wielkopolskim, prezes DKF Megaron.

Na kolejny dzień zaplanowano część konferencyjną, która odbywała 
się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa 
Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Jej uczestników powitali 
przedstawiciele władz województwa lubuskiego, miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego oraz Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
– prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Obradom w sesji plenarnej przewodniczył prof. zw. dr hab. Janusz 
Faryś. Po słowie wprowadzającym oddał głos przedstawicielom 
środowiska tatarskiego w osobach: dr. Aleksandra Miśkiewicza (UwB), 
który przybliżył zebranym świat kresowy Tatarów polskich przeniesiony 
nad Wartę i Odrę, dr. Artura Konopackiego (UwB), który na podstawie 
historycznych badań źródłoznawczych udokumentował Trzy fale 
osadnictwa Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej. Od Wielkiego 
Księstwa Litewskiego po Ziemie Odzyskane i mgr Haliny Szahidewicz 
(Muzułmański Związek Religijny w RP), która w ciekawy i barwny 
sposób zaprezentowała Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 



54

Życie Tatarskie 42 (119) sierpień-grudzień 2015

w Białymstoku po 1945 r.
Następnie prowadzono obrady w dwóch panelach tematycznych. 

Panel pierwszy, zatytułowany Tożsamość tatarska, moderował etyk 
i kulturoznawca – dr hab. Przemysław Rotengruber, prof. UAM. 
Prelegenci koncentrowali się na tym, co należy do istotnych wyróżników 
kulturowych tatarskiej grupy etnicznej, a po wydarzeniach na Krymie 
może już mniejszości narodowej? Istotnymi punktami odniesienia było 
rozumienie kultury jako sumy wzorców heterogenicznych i kluczowy 
dla podejmowanej problematyki kierunek we współczesnej humanistyce 
– studia nad pamięcią, czyli próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
co i jak upamiętniać? Upamiętnianie jako ocalanie rzeczy istotnych, 
służących odtwarzaniu depozytu kultury. O cechach wyróżniających 
Tatarów z polskiego otoczenia kulturowego, budujących zarazem ich 
tożsamość w otoczeniu chrześcijańskim mówili zatem: dr hab. Joanna 
Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – 
Religia jako wyróżnik kulturowy społeczności tatarskiej (na przykładzie 
literatury rękopiśmiennej), red. Musa Czachorowski („Przegląd 
Tatarski”) – Literatura i czasopiśmiennictwo tatarskie w Polsce po 1945 
r., dr Magdalena Lewicka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
– Piśmiennictwo Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego jako trwały 
element dziedzictwa kulturowego i nośnik tożsamości społeczności 
tatarskiej na ziemiach Rzeczpospolitej, mgr Olga Kotynia (Uniwersytet 
Warszawski) – Źródła etyki Tatarów jako muzułmanów, dr Bogna Wach 
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim) – Muzułmanie wobec początku życia i śmierci (aborcja 
i eutanazja), dr Paweł Popieliński (Polska Akademia Nauk w Warszawie) 
– Cmentarz tatarski w Warszawie oraz dr hab. Przemysław Rotengruber, 
prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Meczety. 
Pamięć i wzorce kultury.

Panel drugi, zatytułowany Tatarzy poprzez pryzmat historii 
i polityki prowadził dr hab. Paweł Leszczyński, prof. PWSZ z Katedry 
Problemów Bezpieczeństwa Europy Północnej i Środkowo-Wschodniej. 
Tematyka wystąpień koncentrowała się wokół kwestii historyczno-
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politologicznych. Głos zabrali: dr hab. Adam Dobroński, prof. UwB 
(Uniwersytet w Białymstoku) – Tatarzy na Podlasiu po 1945 r., dr 
Arkadiusz Piotrowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
– Historia muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Poznaniu w latach 
1945-1948, mgr Grażyna Kostkiewicz-Górska (Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolski) 
– Działalność Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gorzowie 
Wielkopolskim po 1945, dr hab. Beata Orłowska, prof. PWSZ (Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim), Elżbieta Włodarczyk (Muzułmański Związek Religijny 
w RP) – Historia rodziny tatarskiej, dr Piotr Krzyżanowski (Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim) – Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec Tatarów 
w świetle materiałów źródłowych zgromadzonych w archiwach IPN, 
mgr Miłosz Gerlich (Uniwersytet Wrocławski) – Tatarska periodyzacja 
historii grupy we Wrocławiu po II wojnie światowej, dr Michał Łyszczarz 
(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) – Położenie i status 
prawny polskich Tatarów po 1945 r., dr hab. Paweł Leszczyński, prof. 
PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim) – Sytuacja Tatarów Krymskich przed i po 
18 marca 2014 r. 

Tematyka prowadzonych badań wykazała wyjątkowość Ziem 
Zachodnich pod względem etnicznym i narodowościowym. Gorzowska 
konferencja stanowiła zatem kolejny krok ku udokumentowaniu dziejów 
obecnych w tej części Polski grup kulturowych i rekonstruowaniu ich 
obrazu. Podjęte w ramach analiz socjologicznych, kulturoznawczych 
i prawnych badania to także ważny element ochrony praw mniejszości 
narodowych i etnicznych.

Po podsumowaniu obrad i zakończeniu konferencji jej uczestnicy 
spotkali się przy suto zastawionym specjałami tatarskiej kuchni stole. 
Dyskusje, wspomnienia, wpisy do Księgi Pamiątkowej przedłużyły 
spotkanie do późnych godzin popołudniowych. 
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Musa Czachorowski

„Buńczukowa” promocja

19 grudnia 2015 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku 
odbyła się promocja albumu Haliny Szahidewicz, poświęconemu 15-leciu 
Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”. Autorki 
chyba przedstawiać nie trzeba: od kilkudziesięciu lat jest animatorką 
życia kulturalno-społecznego tatarsko-muzułmańskiej społeczności, zaś 
„Buńczuk” powstał i rozwinął się dzięki jej determinacji, wyobraźni oraz 
ciężkiemu wysiłkowi. Podsumowaniem piętnastu lat istnienia zespołu, 
obrazem działań, a nade wszystko ludzi z nim związanych jest właśnie 
album, zatytułowany po prostu „Buńczuk”.

Sala Domu Kultury wypełniła się do ostatniego miejsca; przyszło 
około stu dwudziestu osób, w tym wielu byłych i obecnych członków 
zespołu, rodzice, dziadkowie, sympatycy, przyjaciele – także 
spoza tatarskiej społeczności. Byli wśród nich: Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz z małżonką, Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, przewodnicząca 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku Lejla 
Majewska, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZ 
w Bohonikach Maciej Szczęsnowicz, prezes Rady Centralnej Związku 
Tatarów RP Jan Adamowicz, prezes Oddziału Podlaskiego ZTRP dr 
Artur Konopacki, prof. Teresa Zaniewska z SGGW w Warszawie, Maria 
Ciuruk – dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku, Lucyna 
Lesisz – kierowniczka białostockiego Muzeum Historycznego oraz 
Karolina Radłowska z Białostockiego Muzeum Wsi. 

Bohaterką spotkania była niewątpliwie Halina Szahidewicz, twórczyni 
i długoletnia opiekunka „Buńczuka”. W prezentowanym albumie zawarła 
nie tylko swoje wspomnienia i refleksje związane z historią zespołu, 
ale też wypowiedzi rodziców oraz osób, które z nim się zetknęły. Nie 
zabrakło, rzecz jasna, głosu „buńczukowych dzieci”, dzisiaj po części 
dorosłych już ludzi. Dla wielu z nich przygoda z tańcem i piosenką 
trwa nadal: sami wprawdzie rzadko pojawiają się na scenie, ale swymi 
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umiejętnościami dzielą się z młodymi następcami. Wszyscy zaś byli 
kolejnym bohaterem promocyjnego wieczoru, prowadzonego przez 
piszącego te słowa. Rozpoczęło go powitanie gości i przedstawienie 
autorki albumu, doskonale obecnym znanej i cenionej. Mufti Tomasz 
Miśkiewicz wraz z pięknymi kwiatami wręczył Halinie Szahidewicz 
ozdobny grawerton z serdecznymi podziękowaniami za dotychczasowe 
dokonania. Bukiet oraz pamiątkową plakietę przekazał przewodniczący 
MGW w Bohonikach Maciej Szczęsnowicz. Były też kwiaty i dobre 
słowa od „Buńczuka”, gratulacje złożyli również Jan Adamowicz i Artur 
Konopacki ze Związku Tatarów RP. 

Halina Szahidewicz, która – jak powiedział niegdyś redaktor Józef 
Wierzba – porwała się z motyką na słońce, tego wieczoru ze wzruszeniem 
opowiadała o pierwszych próbach i występach, o problemach 
z repertuarem oraz strojami, wreszcie o sukcesach i satysfakcji, że jednak 
się udało. Cokolwiek powiedzieć, to Buńczuk – pierwszy taki zespół 
w dziejach polskiej społeczności tatarskiej – istnieje dzięki jej staraniu 
i wytrwałości. Podczas promocji była okazja do zaprezentowania go na 
scenie. Rozpoczęło się od sury Al-Fatiha po arabsku i polsku w wykonaniu 
Adasia Półtorzyckiego, potem kierowniczka zespołu, Anna Mucharska 
zapowiedziała Kubę Andrackiego z recytacją wiersza, następnie Emilka 
Mucharska zaprezentowała się w krymskotatarskim tańcu solowym 
tim-tym. Przypomniała się też Elwira Kudrzycka (Szehidewicz) z gitarą 
i piosenką Yuksek minare. Pierwszą część występów zakończył taniec 
w parach w wykonaniu Moniki Szczęsnowicz, Elwiry Szehidewicz, 
Michała Michajłowa i Stefana Szehidewicza.

Zespół to jednak nie tylko próby, występy 
i sukcesy, ale również odpowiedzialność za młodych 
wykonawców. Halina Szahidewicz jako opiekunka dzieci 
i młodzieży sprawdziła się bez zastrzeżeń, czego dowodem są 
liczne wypowiedzi rodziców oraz samych członków Buńczuka. 
W trakcie uroczystego spotkania na scenie pojawiły się Emilka 
Mucharska oraz Aisza Jabłońska w krymskotatarskim tańcu, a po nich 
Arzy Alijewa i Weronika Klepacka wystąpiły z piosenką Armanczyk. 
Adam Półtorzycki, Adam Aleksandrowicz oraz Selim Mucharski 
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zatańczyli, oczywiście, taniec chłopców, natomiast Kama Iljasiewicz 
zaprezentowała się w nowym tańcu solowym. Potem były jeszcze 
inne, ale równie piękne tańce w wykonaniu młodszych i starszych 
„buńczukowych” artystów. Zainteresowanie wzbudził solowy pokaz 
Reginy, krymskiej mistrzyni tańca, która jest obecnym konsultantem 
artystycznym zespołu. Wykonawcy dawali z siebie wszystko i każdy 
występ był gorąco oklaskiwany przez publiczność.

Buńczuk zbierał zasłużone brawa, a jego założycielka słowa uznania 
i podziękowania od swoich „dzieci” oraz ich rodziców. Były jeszcze 
kwiaty, życzenia i uściski, pamiątkowe fotografie, zaś przy stoliku Haliny 
Szahidewicz ustawiła się długa kolejka chętnych na album z dedykacją. 
Członkowie zespołu otrzymali upominki od Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego. Dodatkowymi atrakcjami była wystawa zdjęć 
z występów autorstwa Krzysztofa Mucharskiego oraz tatarskie potrawy 
wykonane przez Zaremę Alijewą i Emilię Ziółkowską. To sympatyczne 
spotkanie przekształciło się w małe święto tatarskiej społeczności. 
Wszystko za sprawą pewnej Tatarki, która kilkanaście lat temu odważyła 
się porwać z motyką na słońce...

Fot. Krzysztof Mucharski
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