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zmarły 4.09.2015 r. w Białymstoku
spoczął na mizarze w Bohonikach

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE
niedawno zmarł nasz Imam, Stefan Mustafa Jasiński. Smutne, ale takie to już jest ludzkie życie – dobiega końca i nie ma na to żadnej rady. Odejście Imama zamyka jednak pewien etap w dziejach naszej
społeczności. Oto pożegnaliśmy ostatniego tatarskiego imama dawnej szkoły: tatarskiego aż do szpiku
kości, będącego kwintesencją tego, co wielu nazywa tatarskim islamem; stanowiącego swoiste metrum
polskotatarskich zasad, postępowania, po prostu życia. Był całym stuleciem naszej historii. Tatarem
z Tatarów, muzułmaninem z muzułmanów. Polakiem. Człowiekiem. Był...
Odchodzili po kolei: w roku 2012 imam Konstanty Szczęsnowicz, w 2006 – imam Aleksander Chalecki, a przed nimi jeszcze inni: Lut Muchla, Maciej Mehmet Olejkiewicz, Sulejman Safarewicz, Ibrahim
Smajkiewicz, Bekir Jakubowski, Józef Popławski, Ibrahim Miśkiewicz... To tylko część nazwisk. Opuszczali nas jeden po drugim, a 4 września odszedł ten ostatni... Zakończyła się tym samym istotna epoka
w dziejach polskotatarskiej wspólnoty. Czy potraﬁmy we właściwy sposób zdać sobie z tego sprawę?
Czy potraﬁmy ocalić to, co w niej najcenniejsze: tę tatarskość, wyrażającą się m.in. służbą dla całej społeczności, poświęceniem dla niej?
A wystarczy, jeśli każdy zrobi coś na skalę swoich możliwości. Nie są tu potrzebne rzeczy wielkie:
niechaj będzie to chociażby samodzielne i rodzinne uczestniczenie w przedsięwzięciach organizowanych przez Muzułmański Związek Religijny i Związek Tatarów RP, zwiększona obecność na modlitwach, pielęgnowanie w domach i na
zewnątrz naszych tradycji oraz uczenie tego dzieci, wspólne dbanie o meczety i mizary. I autentyczne angażowanie się w działalność
gmin. Jeżeli jednak wszystko zasadzać się będzie wyłącznie na pretensjach i narzekaniu, to nie oburzajmy się, gdy miejsce tatarskich
imamów, przewodniczących gmin i członków zarządów zajmą np. muzułmanie pochodzenia tureckiego, arabskiego lub polskiego.
Obowiązek pracy dla dobra całej społeczności – i odpowiedzialności przed nią – dotyczy każdego z nas: w gminach i poza gminami, w zarządach, w kolegium, na każdym stanowisku i bez jakiejkolwiek funkcji. Ale nade wszystko: szanujmy się, na litość Boską,
szanujmy się wzajemnie... To testament po naszych imamach...
Z pozdrowieniami
Musa Czachorowski
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Witamy na tatarskim balu!
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz

BIBLIOTEKA TATARSKA ON-LINE
Już od ponad ośmiu lat zespół działający przy Najwyższym
Kolegium Muzułmańskim MZR w RP zajmuje się opracowaniami i redakcją wydawnictw, które mają służyć prezentacji
i promocji historii, tradycji, kultury oraz twórczości własnej
Tatarów polskich. Wydawane publikacje – od albumów, po
książki, broszury, informatory – tworzą pokaźną biblioteczkę. W większości drukowane są dzięki dotacjom publicznym, szczególnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
(dawniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ze względu na niewielkie nakłady nie mogły traﬁć do
szerszego grona czytelników, by zaspokoić wszystkich zainteresowanych.
NKM MZR w RP postanowiło rozwiązać ten problem,
tworząc osobną stronę internetową. W lipcu tego roku została uruchomiona BIBLIOTEKA TATARSKA – www.bibliotekatatarska.pl, gdzie czytelnicy mogą czytać, przeglądać
publikacje on-line oraz bezpłatnie pobierać pliki. Na stronie
dostępne są publikacje wydane przez NKM w RP oraz książki udostępnione przez red. Musę Czachorowskiego, który
wydał je w ramach własnej Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq.

BIBLIOTEKA TATARSKA składa się z trzech podstawowych działów: Książki, Czasopisma i Varia. Każda pozycja
posiada notę biblioteczną, informacje ogólne o treści, informację o dotacji ze źródeł publicznych (jeśli dotyczy), informację o autorze oraz zdjęcia. Obok znajdują się pola do
przeglądania on-line lub pobrania pliku PDF/pliku MP3.
Dział ‘Książki’ obejmuje obecnie 16 pozycji, dział ‘Czasopisma’ – trzy tytuły: kwartalnik „Przegląd Tatarski”; „Rocznik
Tatarów Polskich. Seria 2” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”.
Natomiast w dziale ‘Varia’ dostępne są pocztówki „Meczety
na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi” oraz wystawa plansz na
temat historii Tatarów na ziemiach RP. Strona będzie aktualizowana o kolejne wydawane pozycje.
Za koncepcję strony, redakcję i opracowanie tekstów odpowiada Barbara Pawlic-Miśkiewicz. Fotograﬁe publikacji
wykonał Piotr Michałowski. Powstanie strony było możliwe
dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.
Zapraszamy Czytelników do korzystania z zasobów BIBLIOTEKI TATARSKIEJ: www.bibliotekatatarska.pl
Barbara Pawlic-Miśkiewicz

Elwis Osmanow

BACHCZYSARAJ WE WSPOMNIENIACH
PODRÓŻNIKÓW XVI-XVIII W.
Bachczysaraj to jedno z najstarszych
miast Krymu, będące w swoim czasie
stolicą Chanatu Krymskiego [krtat. Qırım
Hanlığı]. Jego powstanie poprzedzał długi okres istnienia Krymskiej Jurty (krtat.
Qırım Yurtu), ułusu, który w XIII wieku
oddzielił się od Złotej Ordy. Stolicą Jurty
był Sołchat [krtat. Eski Qırım], bogate
miasto położone na ważnych szlakach
handlowych. Niestety, historia Chanatu
Krymskiego i Bachczysaraju wciąż jeszcze
pozostaje mało znana.
Pierwsze informacje o stolicy chanatu
pochodzą od polskiego dyplomaty, Marcina Broniewskiego, który jako poseł króla Stefana Batorego przebywał na dworze chana krymskiego w roku 1578. Jego
książka „Opisanie Tatarii”, wydana została po raz pierwszy w Köln w roku 1595.
W języku rosyjskim ukazała się w roku
18671, ale w wersji niepełnej i z wieloma
nieścisłościami. Braki te skorygowano
w dwóch następnych wydaniach w języku
polskim2 i niemieckim3.
1
2
3
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Broniewskij M. Opisanije Kryma, 1867.
Broniewski M. Tartariae description. Opis Tatarii, 2011.
Albrecht S. Herdick M. Im Auftrag des konigs Ein gesandtenbericht
aus dem land der krimtataren die tartariae description des Martinus
Broniovius, 2011, s. 123.

Widok na Bachczysaraj na starej rycinie.

Ze wspomnień M. Broniewskiego wynika, że w roku 1578
Bachczysaraj był jedną z rezydencji władcy, ale jeszcze nie
pozostawał wyłączną stolicą chanatu. Miasto i pałac były
jednakże bezspornie zidentyﬁkowane. „Kamienny dom,
w którym mieszka chan, nazywa się Bachczysaraj… Obok
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miasta zbudowany kamienny meczet
i grobowce chanów,… nieopodal miasta także pobudowano liczne tatarskie grobowce”4. Oprócz tego poseł
najprawdopodobniej widział meczet
Bijuk-Chan-Dżami [krtat. Büyük Han
Cami] – Wielki Meczet Chański, którego kopulaste przykrycie zostało po
pożarze w roku 1736 zmienione na
czteropołaciowy dach. W sąsiedztwie
meczetu znajdował się chański cmentarz i dwa mauzolea z chańskimi mogiłami, z których jedną, datowaną na
XVI wiek, mógł także Broniewski widzieć. Ponadto Broniewski pisał, że na
krańcu miasta jest drugie – Sałaczyk,
niebędący wszakże w owym czasie
częścią Bachczysaraju. Historyczne
centrum Bachczysaraju, pałac chański, już podówczas istniało. Nie można utożsamiać go z Dewlet Serajem
wspominanym w dokumentach Mengli Gireja, położonym prawdopodobnie w części Sałaczyka. Tradycja architektoniczna łączy powstanie BachczyWidok na pałac chański w Bachczysaraju, obraz Jakoba Christopha Miville’a, około roku 1816.
saraju z chanem Sahibem Girejem.
Szczególną wartość dla badaczy ma praca Guillaume’a Le
nych błędów w tłumaczeniu na język rosyjski11. W nowym
Vasseura de Beauplana [około 1595–1673], francuskiego inwydaniu dzieła Czelebiego składającym się z trzech ksiąg
żyniera, pozostającego na służbie u królów polskich i buduzamieszczono opisy wędrówki po rozlicznych krajach Eurojącego twierdze na Ukrainie5. Beauplan nazwał Bachczysaraj
py i Azji, ale bez podróży na Krym12.
jedną z polowych kwater, a następnie stolicą Chanatu KrymWśród innych publikacji, warto zwrócić uwagę na praskiego. Jego zdaniem miasto jako stolica zaistniało po wybucę polskich wschodoznawców, m.in. Z. Abrahamowicza
dowaniu pałacu w latach 1503–15196. Wynika z tego, według
i J. Reychmana, w których znalazły się przetłumaczone na
Beauplana, że pałac mógł powstać za rządów chana Mengli
język polski fragmenty z „Księgi podróży” wraz z komenI Gireja (1467–1515), lub jego syna i następcy Muhammeda
tarzami. Przekład zawiera opis wędrówki Ewliji Czelebiego
I Gireja (1515–1523). Taka opinia nie jest bezpodstawna, skopo Krymie i w rejonie Morza Azowskiego, którego nie ma
ro w obrębie Sałaczyka istniał „Dewlet-Saraj”, wymieniany
w opracowaniu sowieckim13. Książka ta została w roku 1996
w dokumentach epoki Mengli Gireja, ale niebędący jeszprzetłumaczona na rosyjski przez M. B. Kiziłowa14.
cze miastem. Z tego powodu nie można identyﬁkować go
G. M. Burow podjął natomiast próbę prześledzenia toz Bachczysarajem, ponieważ Sałaczyk w owym czasie nie
pograﬁi Bachczysaraju z okolicami na podstawie danych
stanowił jego części.
Czelebiego15. W roku 1999 opublikowano tłumaczenie J. W.
Cennym przyczynkiem do historii Krymu wieków XII-XVII
Bachrewskiego16, a w roku 2008 jego drugie wydanie. W pojest „Księga podróży” tureckiego podróżnika Ewliji Czelerównaniu z pierwszym weszło do niego kilka rozdziałów,
biego [tur. Evliya Çelebi, 1611–1683]. Lektura tekstu pokapoświęconych terenom ord nogajskich na północ od Perekozuje, że informacje o historii Krymu rozrzucone są dosłowpu, naniesiono również wiele sprostowań i uściśleń17.
nie po wszystkich tomach pracy7. Najbardziej jednak pełne
„Księga podróży” wzbudza zainteresowanie przede
i skomasowane wiadomości znajdują się w tomie VII8. Czewszystkim jako dzieło współczesnego, naocznego świadka
lebi znany jest światu naukowemu od wieku XIX, za sprawą
i uczestnika wielu ważnych historycznych zdarzeń. Jednak
przekładu na język rosyjski F. K. Bruna, który opublikował
E. Czelebi szeroko wykorzystywał podania, legendy, opokilka fragmentów z „Księgi podróży”9. Znalazły się one w II
wiadania oraz informacje od ludzi, z którymi się spotytomie wydania angielskiego w tłumaczeniu J. Hammera10.
kał, dlatego nie można bezkrytycznie podchodzić do jego
Wśród współczesnych turkologów wywołują jeszcze więkstwierdzeń. Wątpliwości wzbudzają niektóre, znaczne przesze pretensje niż przekład Hammera, z powodu popełniosadzone, dane, na przykład ilość domów lub liczba ludności.
11
Broniewskij, M. Opisanije Kryma, 2005, s. 147.
Description des contrees du Royaume de Pologne, continues depuis
les conﬁns de la Moscowie, insques aux limites de la Transilvanie. Par
le Sieur de Beauplan, 1651.
6 Boplan G. L. Opisanije Ukrainy, nieskolkich prowincij Korolestwa Polskogo, kotoryje tianutsia ot granic Moskowii do granic Transliwanii,
wmiestie s ich obyczajami, sposobom żizni i wiedienija woin, 1990, s.
201.
7 Cała „Księga podróży” obejmuje dziesięć tomów.
8 Grigorjew A. P „Kniga putieszjestwija” Ewlii Czelebi kak istocznik po
istorii Kryma XIII-XVII ww., 1974, s. 21.
9 Brun F. K. Nieudacznaja osada Azowa turkami w 1641 godu i zaniatije
imi krieposti po ostawlenii onoj kazakami, 1872, s. 161-188.
10 Hammer J. Narrative of travels in Europe, Asia and Africa, in the seventeenth century, by Evliya Efendi, trans. from the Turkish by the
ritter Joseph von Hammer, 1850.
4
5
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Grigorjew A. P „Kniga putieszjestwija” Ewlii Czelebi kak istocznik po
istorii Kryma XIII-XVII ww., 1974, s. 23.
Czelebi E. „Kniga putieszjestwija / izwleczenija iz soczinienija turieckogo putieszestwiennika XVII w., 1961.
Księga podróży Ewliji Czelebiego (wybór), tłumaczyli z języka tureckiego: Z. Abrahamowicz, A. Dubiński, St. Płaskowicka-Rymkiewicz,
redakcja naukowa, wybór, słowo wstępne i komentarze Z. Abrahamowicz. Szkic o Ewliji Czelebim i jego dziele, 1969.
Kniga putieszestwij Ewliji Czelebi. Pochody s tatarami i putieszestwija
po Krymu (1641-1667), pier. M. B. Kiziłowa, 1996.
Burow G. M. Topograﬁja i architiektura Bachczysaraja i jego bliżajszich okriestnostiej w 1665-1666 gg. Po dannym Ewlii Czelebi, 1994, s.
25–32.
Czelebi Ewlija. Kniga putieszestwij: turieckij awtor Ewlija Czelebi
o Krymie (1666-1667 gg.), pier. J. W. Bachrewskogo, 1999.
Czelebi E. Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje oblasti. (Izwleczenija iz soczinienija turieckogo putieszestwiennika XVII wieka), pier.
J. W. Bachrewskogo, 2008.
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Podobnie jak większość
wschodnich pisarzy, Czelebi miał skłonność do
wszelkiego rodzaju przesady, niemniej jednak
obﬁtość istotnego materiału czyni „Księgę podróży” ważnym źródłem
historycznym. W stolicy
Chanatu Krymskiego opisał szczegółowo na wpół
zniszczone lub całkowicie
zburzone budynki i zabudowania, np. pałace
władcy i znacznych murzów, meczety, medresy,
mauzolea-djurbe,
karawan-seraje, łaźnie, domy
mieszkalne,
fontanny,
nagrobne pomniki muzułmańskich cmentarzy
i wiele innych.
W roku 1736, za czasów chana Kaplan Gireja,
wojska rosyjskie pod doWidok na plac przed pałacem chańskim w Bachczysaraju. Obraz Carlo Bossoliego z lat 40. XIX wieku.
wództwem feldmarszałka B. Ch. von Münnicha
przez Perekop wtargnęły na Krym. Po zajęciu Bachczysaraju
6. Burow G. M. Topograﬁja i architiektura Bachczysaraja i jego bliżajszich okriestnostiej w 1665-1666 gg. Po dannym Ewlii Czelebi //
stwierdził on, że miasto opustoszało, domy zostały ograbioIzwiestija Krymskogo riespublikanskogo krajewiedczeskogo muziene, większość zabudowań zrujnowano i spalono18. Na rozja. – 1994. – Nr 5. – S. 25-33.
7. Grigorjew A. P „Kniga putieszjestwija” Ewlii Czelebi kak istocznik
kaz Münnicha jego adiutant, kapitan Ch. H. von Manstein
po istorii Kryma XIII-XVII ww. // Istoriograﬁja i istocznikowiedienije
opisał bachczysarajski pałac w swojej pracy „Zapiski o Rosji
istorii stran Azii i Afriki. – L.: Izdatielstwo LGU, 1974. Wyp.З. – S. 191727–1744”. Można z niej dowiedzieć się o oryginalnym wy28.
8. Kniga putieszestwij Ewlii Czelebi. Pochody s tatarami i putieszestwija
glądzie wielu pałacowych komnat, a także o urządzeniach
po Krymu (1641–1667 гг.) / pier. M. B. Kiziłowa. – Simﬁeropol, Tawchańskich łaźni. Odnotował, że chański pałac był ograbiorija, 1996. – 240 s.
19
ny i „obrócony w popiół, podobnie jak całe miasto” . Słów
9. Mansztejn G. Zapiski o Rossii gienierała Mansztajna 1727–1744 / G.
Mansztej. – SPб.: Tip. W. S. Bałaszewa, 1875. – 399 s.
Mansteina nie należy jednak pojmować dosłownie. Pałac
10. Minich Ernst. Rossija i russkij dwor w pierwoj połowinie XVIII w. –
rzeczywiście silnie ucierpiał podczas pożaru, ale nie został
SPб: Тip. W. S. Bałaszewa, 1891. – 328 s.
11. Czelebi Ewlija. Kniga putieszestwija / izwleczenija iz soczinienija
całkowicie zniszczony. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich, za
turieckogo putieszestwiennika XVII w.: Pieriewod i kommientarii. –
panowania chanów Selameta i Krym Girejów pałac odbudoWyp. 1: Ziemli Moldawii i Ukrainy. – M., 1961. – 340 s.; То że. – Wyp.
wano, korzystając z pomocy i przy współudziale architek2: Ziemli Siewiernogo Kawkaza, Powołżja i Pridonja. – М., 1979. –
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s.; То żе. – Wyp. 3: Ziemli Zakwakazja i sopriedelnych obłastiej
tów oraz artystów-malarzy z Imperium Osmańskiego .
Małoj Azji i Irana. – M., 1983. – 376 s.
Powyższe materiały mogą być wykorzystane w celu
12. Czelebi Ewlija. Kniga putieszestwij: turieckij awtor Ewlija Czelebi
odtworzenia historycznego wyglądu średniowiecznego
o Krymie (1666-1667 gg.) / pier. J. W. Bachrewskogo – Simferopol:
DAR, 1999. – 146 s.
wschodniego miasta, jego historyczno-architektonicznych
13. Czelebi E. Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje oblasti. (Izwi stylistyczno-kulturowych cech Bakczysaraju jako stolicy
leczenija iz soczinienija turieckogo putieszestwiennika XVII wieka) /
Chanatu Krymskiego na przestrzeni dwóch i pół stuleci.
pier. J. W. Bachrewskogo. – Simferopol: Dola, 2008. – 272 s.
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