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6 kwietnia 2009 r. delegacja Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego w RP, w składzie: mufti Tomasz Miśkie-
wicz, zastępca przewodniczącego Najwyższego Kolegium 
Adam Świerblewski oraz przewodnicząca białostockiej 
gminy wyznaniowej Halina Szahidewicz, gościła u starosty 
bialskiego, Tadeusza Łazowskiego. Spotkanie poświęcone 
było ochronie miejsc pamięci pozostałych po społeczno-
ści tatarskiej na terenie powiatu bialskiego. Na zaproszenie 
gospodarza uczestniczyli w nim także Janusz Maraśkie-
wicz, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, Waldemar Droździak - wójt Gminy Łomazy, 

Krzysztof  Iwaniuk, wójt Gminy Terespol, dyrektor GOK 
w Łomazach Ryszard Bielecki i dyrektor GOK w Korosz-
czynie Karol Gójski. Obecni byli pasjonaci tatarszczyzny 
i regionalizmu: Cezary Nowogrodzki oraz Łukasz Rado-
sław Węda. 

Starosta podkreślił wartość znajdujących się na terenie 
powiatu cmentarzy tatarskich, mizarów w Studziance i Le-
biedziewie-Zastawku. Zaproszeni goście wyrazili zadowo-

lenie z dotychczasowych kontaktów z dawnym centrum 
osadnictwa tatarskiego. Co ciekawe, przodkowie Adama 
Świerblewskiego i Haliny Szahidewicz pochodzili ze Stu-
dzianki i okolic. Zwrócono uwagę na potrzebę ochrony 
tutejszych miejsc pamięci i pochówku Tatarów z parafii 
muzułmańskiej w Studziance. Wójtowie zadeklarowali 
dalszą pomoc w opiece nad wymienionymi nekropolia-
mi. Dyskutowano ponadto na tematy związane z praw-
nymi uregulowaniami sytuacji byłych ziem wakufnych 
w miejscowościach, które zamieszkiwała społeczność  
tatarska. 

Janusz Maraśkiewicz 
stwierdził konieczność prze-
prowadzenia konserwacji co 
najmniej dwóch nagrobków 
na mizarze w Lebiedziewie-
Zastawku. Jak powiedział 
wójt Waldemar Droździuk, 
mizar w Studziance jest pe-
rełką naszego rejonu i będzie 
dokładał wszelkich starań, aby 
zachować, a nawet poprawić 
jego stan z uwagi na ożywie-
nia zainteresowania tematyką 
tatarską wśród młodzieży Stu-
dzianki i okolicy. 

Uczestnicy spotkania 
omówili sprawę wydania fol-
deru upamiętniającego osad-
nictwo tatarskie w rejonie 
bialskim, co wiąże się z obcho-
dami 330. rocznicy tego wyda-

rzenia. Zgodnie uznano, że warto popularyzować tę tema-
tykę i należy wykorzystać ją w promowaniu turystycznych 
walorów tego terenu. Następnie delegacja MZR udała się 
na cmentarz tatarski w Lebiedziewie-Zastawku, gdzie kon-
tynuowano dyskusję.

Tekst: Łukasz Radosław Węda
Fot. Jerzy Trudzik

■

Święte Księgi religii monoteistycznych
ski. Do tego dwutomowe tłumaczenie Świętej Księgi is-
lamu, Koranu, dokonane przez prof. Józefa Bielawskiego.  
Otwiera je wstęp Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej, To-
masza Miśkiewicza. Seria zawiera ponadto Słownik Biblij-
ny – opracowany w Oxfordzie przewodnik po miejscach, 
postaciach oraz zagadnieniach wiążących się ze Starym 
i Nowym Testamentem.

8 kwietnia 2009 r. można było kupić pierwszy, liczący 
830 stron, tom Biblii. Kolejne księgi będą ukazywać się 
w sprzedaży co tydzień. 

Musa Czachorowski
■

Delegacja MZR z wizytą u starosty bialskiego

Staraniem spółki Agora we współpracy z poznańskim 
Wydawnictwem Świętego Wojciecha oraz wydawnictwami 
Austeria i Faktor ukazała się publikacja na polskim rynku 
zgoła bezprecedensowa: Księgi Święte Religii Monoteistycznych.  
Jest to 9-tomowa seria, zawierająca 4 tomy Pisma Świę-
tego Starego i Nowego Testamentu, tzw. Biblię poznańską pod 
redakcją ks. Michała Petera i ks. Mariana Wolniewicza, 
z wstępem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stani-
sława Gądeckiego; dwa tomy Tory, czyli Pięcioksięgu Moj-
żesza, w pochodzącym z XIX wieku tłumaczeniu rabina 
Izaaka Cylkowa, wraz z jego komentarzami. Przedmową 
zaś opatrzył ją Michael Schudrich, Naczelny Rabin Pol-
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Dzień islamu w Katowicach

wają się 26 stycznia każdego roku. Pokazano również slajdy ze 
strony Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz pierw-
szą stronę Koranu wydrukowanego w 1858 roku w Polsce. 
Następnie prowadzący mówił o celowości poznawania islamu: 
przydać się tu mogą polskie publikacje, np. leksykon Agaty Ma-
rek i Agaty Skowron-Nalborczyk Nie bój się islamu. W dyskusji, 
która się później wywiązała, wskazywano na potrzebę częst-
szego organizowania takich spotkań. Idea Dnia islamu została 
przez uczestników spotkania oceniona bardzo pozytywnie.

Tekst: Marek Moroń
Fot. Krzysztof  Kuś

■

Tatarzy na piastowskim zamku

Z inicjatywy Marka Mo-
ronia, członka Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów, 9 
kwietnia 2009 r. w Bibliotece 
Śląskiej w Katowicach odby-
ło się spotkanie zatytułowane 
Dzień islamu w Polsce. Wcześ-
niej biblioteka przygotowała 
zaproszenia oraz plakat, prze-
kazane Jabbarowi Koubaisy, 
zastępcy przewodniczącego 
Ligi Muzułmańskiej. Infor-
macja o Dniu została zamiesz-
czona na stronie www.mzr.pl 
oraz przekazana w katowickim 
Centrum Kultury Islamu LM. 
W sali „Benedyktynka” zebra-
ło się 30 osób. Przybyli m.in. 
przedstawiciele śląskiego od-
działu Ligi Muzułmańskiej, 
z kierownikiem Centrum Kul-
tury Islamu imamem Abdel-
wahabem Boualim na czele, 
a także Michał Łyszczarz z Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zułmanów. W czasie ponadgodzinnego spotkania Marek Mo-
roń opisał historię i zadania Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zułmanów, przytaczając fragmenty deklaracji z roku 1998 oraz 
deklaracji końcowej konferencji islamsko-katolickiej, która 
odbyła się w Rzymie 6.11.2008 r. Omówił też 600-letnią obec-
ność islamu i muzułmanów w Polsce, informując przy tym 
o działalności Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rze-
czypospolitej Polskiej i innych organizacji muzułmańskich
W dalszej części imprezy zaprezentowano slajdy z dziewięciu 
dotychczasowych Dni islamu w Kościele katolickim, które odby-

Wystawę Tatarzy Polscy – Historia i Kultura, która do końca 
marca br. była prezentowana w Szczecinie, przygotował Dział 
Wystaw Zamku Książąt Pomorskich, kierowany przez Barbarę 
Igielską. To pani kierownik i jej pracownikom należy zawdzię-
czać, że zgromadzono tu eksponaty pochodzące z większości 
muzeów w kraju. Przygotowania trwały cały rok, gdyż wiele 
czasu zajęła kwerenda zabytków przeprowadzona nie tylko 
w muzeach, ale także i w większych bibliotekach. Odbywała 
się ona w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Wroc-
ławiu. Najwięcej eksponatów wypożyczyło jednak Muzeum 
Podlaskie w Białymstoku, gdzie od wielu lat gromadzone są 
zabytki dotyczące Tatarów polskich. Zajrzano do kolekcji pry-
watnych, nie pominięto także Muzeum w Kórniku, Muzeum 
Miasta Gdyni w Gdyni czy Muzeum Ziemi Sokolskiej w So-
kółce.

Otwarcie wystawy w Galerii Gotyckiej Zamku miało 
miejsce 18 grudnia 2008 r. Gości powitała dyrektor Zamku 
Wioletta Anders, o pracach przy wystawie mówiła jej ko-
misarz, wspomniana już wyżej, Barbara Igielska. Ze stro-

ny społeczności tatarskiej głos zabrali: Halina Szahidewicz, 
przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku, Maciej Konopacki z Sopotu, nestor działalno-
ści społeczno–kulturalnej Tatarów polskich i niżej podpisany, 
który był konsultantem merytorycznym wystawy.

Co zobaczyliśmy na wystawie? Oczywiście, skoro doty-
czyła ona Tatarów, to nie mogło się obejść bez broni wschod-
niej, którą walczyli nie tylko Tatarzy, ale i rycerze polscy. 
Z eksponatów XX-wiecznych zaprezentowano bluzę mun-
durową wraz z czapką Tatarskiego Pułku Ułanów Mustafy 
Achmatowicza z okresu wojny z bolszewikami lat 1919-1920, 
zobaczyliśmy też bluzę mundurową ułana Szwadronu Tatar-
skiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich z lat 1936-1939.

Nikt ze zwiedzających nie mógł przejść obojętnie obok 
kilimów modlitewnych produkcji perskiej oraz tureckiej, 
sprowadzanych przez Tatarów, jak także przez rozmiłowaną 
w oriencie szlachtę polską. Obok nich znalazły się muhiry, 
wykonywane ręcznie przez samych Tatarów i drukowane, 
sprowadzane przez nich z Turcji i Tatarstanu. Były obra-
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zy Maksymiliana Gierymskiego i Aleksandra Orłowskiego, 
przedstawiające walki z Tatarami lub postacie samych Tata-
rów. Tę kolekcję uzupełniały szkice broni wschodniej Jana 
Matejki.

Odwiedzający wystawę przystawali przy mapie rozmiesz-
czenia osad tatarskich w dawnej Rzeczypospolitej, którą w la-
tach sześćdziesiątych XX w. wykonał Ali Smajkiewicz z Gdań-
ska, były mieszkaniec Wilna.

Rzucał się w oczy obraz żołnierza I Brygady Legionów 
Aleksandra Sulkiewicza, przyjaciela Józefa Piłsudskiego. Jego 
autorem jest Maria Dołęga, plastyczka gdyńska. Natomiast jej 
córka Zuzanna wykonała portret Farydy Miśkiewicz, rodowi-
tej słonimianki, matki piszącego te słowa. Jako modele posłu-
żyły im archiwalne fotografie.

Odnośnie fotografii, to na gotyckich kolumnach rozwie-
szono aż 6 plansz, ukazujących życie Tatarów od momentu 
narodzenia się sztuki fotografii, tj. od końca XIX w., po na-
sze czasy. Były tam portrety, fotografie familijne, zbiorowe, 
w tym ze służby wojskowej jeszcze w armii rosyjskiej, a póź-
niej w Wojsku Polskim.

Innym działem tej ekspozycji w wielkiej przestrzeni Gale-
rii Gotyckiej Zamku były gabloty z wydawnictwami poświęco-

nymi islamowi, wojnom z Turcją czy Tatarami z XVII i XVIII 
w., wydawnictwa późniejsze, jak tłumaczenie Koranu Bucza-
ckiego z 1858 r., prasa Tatarów polskich z lat międzywojen-
nych XX w.: „Rocznik Tatarski”, „Życie Tatarskie” (kontynu-
acja z lat międzywojennych) oraz „Pamięć i Trwanie”.

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedza-
jących, tym bardziej, że podczas niej wyświetlany był film po-
święcony Tatarom, którego autorami byli Małgorzata Prokop 
i Ireneusz Paczkowski, z Art. Studia w Szczecinie.

O zainteresowaniu nią mogą też świadczyć wpisy do księ-
gi pamiątkowej, w większości życzliwe wobec wystawy i jej 
autorów.

Aleksander Miśkiewicz
■ 

Chrońmy pamięć o przodkach
Książka zawiera 94 biogramy w dwu wersjach języko-

wych, po litewsku i rosyjsku, poczynając od syna Tochtamy-
sza, chana Złotej Ordy, Dżelal ad-Dina, który dowodził od-
działami tatarskimi w bitwie pod Grunwaldem. Znajdziemy 
w niej informacje o naszych przodkach – wojownikach, po-

słach i tłumaczach w służbie królew-
skiej. Są tu noty m.in. generała Józefa 
Bielaka, działacza niepodległościo-
wego Aleksandra Sulkiewicza, ge-
nerała Macieja Sulkiewicza, senatora 
Aleksandra Achmatowicza, profeso-
ra Stefana Bazarewskiego, prawni-
ków Leona i Olgierda Kryczyńskich, 
a także sylwetki Tatarów z Litwy: dra 
doc. Kowieńskiego Uniwersytetu 
Technicznego Romualdasa Makave-
ckasa (Romualda Makowieckiego), 
pułkownika armii litewskiej Alek-
sandrasa Makulavičiusa (Aleksan-
dra Makułowicza), imama meczetu 
w Rejżach Danieliusa Makulavičiusa 
(Daniela Makułowicza), primabaleri-
ny Olgi Malijenaite i innych.

Redakcja Przeglądu Tatarskiego 
przesyła Autorom książki wyrazy 
uznania za ten wysiłek. Podejmiemy 
również starania, aby ta wielce war-
tościowa - nie tylko dla społeczno-
ści tatarskiej - praca ukazała się też 

w języku polskim. Tymczasem chętni do nabycia publikacji 
mogą zgłaszać zamówienia na adres: ahma@poczta.wp.pl.

Musa Czachorowski
■

Wystawa Tatarzy Polscy – Historia i Kultura. Galeria Gotycka 
Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 18 XII 2008 – 22 
III 2009 r. Komisarz wystawy - Barbara Igielska, aranża-
cja artystyczna - Agata Kosman, konsultant merytorycz-
ny - Aleksander Miśkiewicz, autorzy filmu - Małgorzata  
Prokop, Ireneusz Paczkowski, Art. Studio w Szczecinie. 
Podczas otwarcia wystąpił zespół Buńczuk z Białegostoku.

Polscy Tatarzy, jak każdy zresztą naród, powinni pa-
miętać o swych dawnych wybitnych przedstawicielach. Oni 
przecież budowali naszą teraźniejszość, są (a przynajmniej 
powinni być) wzorem do naśladowania. Świadectwem do-
brej krwi płynącej w żyłach społeczności. Powodem do 
słusznej dumy z wartości, które 
przecież dziedziczymy. Dzięki nim 
istnieje nierozerwana więź pokoleń 
- jesteśmy świadomi własnej toż-
samości; gdy zapomnimy o swoich 
godnych przodkach, staniemy się 
sierotami bez historii i bez przy-
szłości. Czas jest nieubłagany: lu-
dzie odchodzą, zaś pamięć ulatuje. 
Chrońmy ją więc, jeżeli tylko chce-
my pozostać sobą.

Nasi pobratymcy z Litwy po-
stanowili opracować biogramy wy-
bitnych postaci tatarskiej wspólnoty. 
To ogromnie cenna inicjatywa, któ-
rej pomysłodawcą jest przewodni-
czący Związku Wspólnot Tatarów 
Litewskich dr Adas Jakubauskas. 
Współpracowali z nim dr Galim Sit-
dykow, działacz i redaktor naczelny 
miesięcznika Lietuvos totoriai oraz dr 
Stanisław Dumin z Moskwy, histo-
ryk i heraldyk, autor m.in. Herbarza 
Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Dzięki ich pracy, na początku czerwca br. uka-
że się książka Lietuvos totoriai istorijoje ir kultűroje. Литовские 
татары в истории и культуре – czyli Tatarzy litewscy w historii 
i kulturze.



Pułkownik Jakub Azulewicz 
– dowódca 6 Pułku Przedniej Straży Wielkiego Księstwa Litewskiego

Czyn zbrojny Tatarów litewskich u schyłku Rzeczypo-
spolitej w II połowie XVIII w. nie znalazł - jak dotąd – od-
zwierciedlenia w postaci odrębnej publikacji, chociaż historycy 
pisali dużo na temat udziału Tatarów w konfederacji barskiej, 
wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim 
w monografiach, rozprawach oraz artykułach poświęconych 
tym wydarzeniom�. Sporo miejsca poświęcono także Tatarom 
w edycjach źródeł z tego okresu�. Najwięcej uwagi badaczy 
skupił Józef  Bielak (1741-1794), kawalerzysta, dowódca 4 Puł-
ku Przedniej Straży Wielkiego Księstwa Litewskiego, uczestnik 
licznych kampanii i bitew3. Inni Tatarzy – dowódcy pułków 
jazdy Przedniej Straży, zasłużeni oficerowie walczący w obro-
nie Rzeczypospolitej, nie doczekali się jak dotąd źródłowych 
biografii, chociaż wielu z nich na to bez wątpienia zasługuje. 
W tym gronie w pierwszej kolejności chlubną kartę zapisał 
Jakub Azulewicz (ok. 1745-1794), pułkownik jazdy, poległy 
śmiercią żołnierską w obronie Wilna 11 sierpnia 1794 r.4

Jakub Azulewicz urodził się, według Stanisława Kryczyń-
skiego, około 1745 r. jako syn rotmistrza Aleksandra Mustafy 
i Felicjanny z Tuhan-Baranowskich5. Natomiast według usta-
leń wydawców spisów oficerów Wojska Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, urodził się około 1731 r.� Sporne jest także miejsce 
urodzenia. Azulewicze vel Aziulewicze pieczętowali się her-
bem Azulewicz i Alabanda (w polu czerwonym strzała srebrna 
żeleźcem ku górze, w szczycie hełmu ręka zbrojna z mieczem 
w złoto oprawnym, do cięcia w lewo)7. „Znakomity ród po-
chodzenia zawołżańskiego, przybyły na Litwę w połowie XV-
go stulecia wraz z chorągwią juszyńską, do której stale był 
zapisany. Podług tradycji pochodzić mają od murzy Erustana 
(dlatego to biorą i przydomek Erustan), którego synem miał 
być Kurmańczuk, żyjący w końcu XV-go wieku. Ten to Kur-
mańczyk zapewne musiał otrzymać liczne nadania od króla 
�  B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równoległych od roku 
1717 do roku 1831, Warszawa 1925. W. Konopczyński, Kazimierz Pułaski, Kraków 
1931; S. Kryczyński, Tatarzy  litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej (jako 
t. III Rocznika Tatarskiego), Warszawa 1938; idem, Jakub Jasiński, Kraków 1948; 
idem, Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi, t. I 1772-1800, Wilno 1913; J. Tyszkiewicz, 
Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 1998, s. 19-43; L. Żytkowicz, Litwa 
i Korona w 1794 r., Ateneum Wileńskie, t. XII, 1937. Por.  L. Kryczyński, Bibliografia 
do historii Tatarów polskich, Zamość 1935 i in.
�  Akty powstania Kościuszki. Wyd. Sz. Askenazy, W. Dzwonkowski, t. I – II, 
Kraków 1918; S. Kryczyński, Materiały do historii pułków tatarskich w Polsce, Rocz-
nik Tatarski, t. II, Zamość  1935; S. Tuhan-Baranowski, Z aktów wojskowych o Ta-
tarach litewskich 1782-1792, Ateneum Wileńskie, 1929 z. 1-2 i in.
3  S. Kryczyński, Generał Józef  Bielak (1741-1794), Rocznik Ta-
tarski, t. I, 1932; idem, Bielak Józef, PSB, t. II, 1936; J. Tyszkiewicz,  
Józefa Bielaka służba żołnierska i jego udział w insurekcji kościuszkowskiej, Rocznik 
Tatarów Polskich, t. II, Gdańsk 1994; idem, Kampanie 1792 i 1794 roku IV 
Pułku Przedniej Straży wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, (w:) idem, Z historii..., 
s. 19-28.
4  O Jakóbie  Azulewiczu pisał dotąd w zasadzie tylko S. Kry-
czyński, Życiorysy zasłużonych muślinów, Jakób Azulewicz, Rocznik Ta-
tarski, t. II, Zamość 1935, s. 407-414; idem, Azulewicz Jakób, PSB,  
t. I, 1935, s. 191.
5  Rok (około) 1745 podaje S. Kryczyński, Życiorysy..., s. 407, ale w PSB już 
hipotetycznego roku ur. J. Azulewicza nie wymienia.
�  Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 250.
7  A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, Warszawa 1899, s. 58,  s. Dziadulewicz, Herbarz 
rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 36.

Kazimierza Jagiellończyka, jak tego dowodzą nazwy kilku wsi, 
położonych w powiecie trockim, jakto: Ponary-Kurmańczyki, 
Poporcie-Kurmańczyki i Lemuciany Kurmańczyki, od dawien 
dawna będących w posiadaniu Azulewiczów” - odnotował au-
tor Herbarza rodzin tatarskich w Polsce – Stanisław Dziadulewicz�. 
Orientalista, dr Jakub Szynkiewicz podaje, że Azjul-Azil-Adil, 
to imię własne z języka arabskiego, oznaczające sprawiedliwe-
go�.

Dziadulewicz wywodzi pochodzenie Jakuba z linii Smol-
skiego, syna Sieńki, a wnuka Aziula, wzmiankowanych w lu-
stracji Kierdeja, właścicieli dóbr w ziemi trockiej. Synami Smol-
skiego byli Mustafa, Janusz i Hussejn, wzmiankowani w 1665 r.  
jako współwłaściciele Ponar-Kurmańczyków i Lemucian–
Kurmańczyków. Mustafa miał m.in. syna Samuela i wnuków: 
Macieja – rotmistrza królewskiego, Jakuba, Józefa i Aleksan-
dra. Synami Jakuba byli: Abraham, w roku 1772 chorąży, Józef  
– w 1773 r. namiestnik i Aleksander Mustafa, w 1777 rotmistrz 
królewski. Aleksander Mustafa był żonaty dwukrotnie: ze 
wspomnianą Felicjanną z Baranowskich, a następnie z Feli-
cjanną z Adamowiczów�0.

19 lutego 1757 r. król August III nakazał ustąpienie z 25 
włók w Studziance Eliaszowi Łowczyckiemu i z 8 włók w tejże 
wsi Zuzannie Ułanowej. Całość dóbr – 33 włóki w Studzian-

� S. Dziadulewicz, op. cit., s. 36.
� J. Szynkiewicz, Tłumaczenie słów i nazw orientalistycznych, (w:)  
S. Dziadulewicz, op. cit., s. 459.
�0  Ibidem, s. 38.
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ce, leżącej w kluczu łomaskim ekonomii brzeskiej, otrzymał 
właśnie Aleksander Mustafa Azulewicz i jego żona Felicjanna 
z Tuhan-Baranowskich. W ten sposób większość Studzinaki, 
w której znajdował się jedyny w tej części kraju meczet, znala-
zła się w rękach Azulewiczów. Cała wieś należała wówczas do 
Tatarów��. Niezależnie od tego, jaką przyjmiemy datę urodze-
nia późniejszego pułkownika – około 1731, czy około 1745 r. 
– nie urodził się on w Studziance, tylko w którymś z tatarskich 
dóbr Azulewiczów w ziemi trockiej. Był bowiem synem rotmi-
strza Aleksandra Mustafy i Felicjanny z Baranowskich��.

Z analizy źródeł wynika, że ziemię nadaną Tatarom w eko-
nomii brzeskiej w 1679 r. przez króla Jana III Sobieskiego, 
otrzymali oni na prawie lennym w zamian za obowiązek służ-
by wojskowej, przy czym cieszyli się stosunkowo dużą swobo-
dą. Zwolnieni byli od czynszów i hiberny, płacili tylko zwykłe 
podatki uchwalane przez sejm dla ogółu szlachty. Za zgodą 
królewską wolno było Tatarom ziemię sprzedawać, zastawiać, 
puścić w dzierżawę, a chociaż nie posiadali praw dziedzicznych 
i znajdowali się na łasce królewskiej, były to warunki niezwy-
kle dogodne. Mieli też prawo wyrębu drzewa i propinacji na 
swój użytek. W 1697 r. król August II zamienił obowiązek 
służby wojskowej na czynsz, potwierdzając przy okazji dawne 
prawa. Aleksander Mustafa Azulewicz w 1757 r. ze Studzianki 
był z hiberny zwolniony, lecz miał odbywać służbę wojskową  
„w rotmistrzowskim poczcie i moderunku”13.

Niemal wszyscy Tatarzy, obdarzeni ziemią na prawie len-
nym w ekonomii brzeskiej, w XVII i XVIII w. służyli w wojsku 
Rzeczypospolitej. Służyli pod swoimi chorągwiami, należący-
mi do lekkiej jazdy autoramentu polskiego, które wchodziły 
w skład pułków: Królewskiego, Buławy Wielkiej Litewskiej 
i Buławy Polnej, oraz w chorągwiach magnackich. Kilka po-
chlebnych wzmianek poświęcił Tatarom służącym w jeździe 
Jędrzej Kitowicz: „Pod te znaki (lekkie) nie dobierano na towa-
rzystwo koniecznie samej szlachty; wolno tu było być towarzy-
szem i nieszlachcicowi i Tatarowi; dlatego też wielu tu bardzo 
służyło Tatarów /.../. Bywali też pod lekkimi znakami rotmi-
strze i inni oficerowie Tatarowie; pod takimi bywała pewniej-
sza dla towarzystwa płaca (żołd). Tatarowie albowiem – kocha-
jący się w trzeźwości i oszczędności - nie wpadają w potrzebę 
krzywdzenia innych żołdem /.../”14. Najstarszym z oddziałów 
tatarskich wojska litewskiego był 4 Pułk Przedniej Straży, który 
utworzono w 1733 r. z tatarskich chorągwi nadwornych woje-
wody kijowskiego Potockiego. Początkowo znajdował się na 
służbie saskiej, zaś w 1764 r. przeszedł na żołd Rzeczypospoli-
��  Akty izdawajemyje Wilenskoju Archeograficzeskoju Kommisieju dla rozbora driew-
nich aktow, t. V, Wilno 1871, s. 402-403.
��  Najprawdopodobniej urodził się w Ponarach–Kurmańczykach, Lemu-
cianach-Kuramńczykach, lub w Adamanciach, które w 1775 r. rtm Aleksan-
der  Mustafa wraz z żona sprzedali Baranowskim. Por. S. Dziadulewicz , op. 
cit., s. 37-38. Nie znajduje zatem potwierdzenia barwny opis S. Kryczyńskie-
go: „Dzieciństwo swoje Jakób spędził w Studziance, typowej wiosce tatarskiej 
z drewnianym meczetem, miziarem i dworkami Tatarów Czymabjewiczów, 
Lisowskich, Olejkiewiczów /.../”. Idem, Życiorysy..., s. 411.
13  A. Kołodziejczyk, Tatarzy regionu bialskopodlaskiego w XVII-XX w.,  
(w:) idem, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce  
w XVII-XX wieku, Siedlce 1997, s. 118. Konstanty Górski, Historia jazdy polskiej, 
Kraków 1894, s. 343 przytacza rejestr kompanii lekkiej Aleksandra Azulewicza, 
rtm. JKMści i Rzeczypospolitej z roku 1750. Liczyła wówczas 45 koni, sam rot-
mistrz wystawił 5 koni, oficerowie i towarzysze – po 2 konie (czyli oprócz siebie 
po 1 pocztowym). Chodzi  zapewne o rtm. Aleksandra Mustafę, ojca Jakuba.
14  J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1951, s. 322, 
324.

tej. Dowodził nim początkowo gen. mjr Czymbaj Murza Rud-
nicki, a od 1764 r. gen mjr Józef  Bielak. Wielu Tatarów służyło 
także w 1 Pułku Przedniej Straży, zorganizowanym w 1776 r. 
z lekkich chorągwi ułańskich. Tatarskim był początkowo rów-
nież 5 Pułk Przedniej Straży; później Tatarzy stanowili w nim 
mniejszość15.

O młodości i stopniach kariery wojskowej Jakuba Azulewi-
cza w źródłach głucho, aż do 20 marca 1775 r., kiedy to uzyskał 
patent oficerski na pułkownika nadwornego pułku królewskie-
go, złożonego z Tatarów��. Najprawdopodobniej Azulewicz 
służył w pułku od około 1746 r. i dosłużył się przed objęciem 
komendy szarży rotmistrza17. Przywoływany już S. Kryczyński 
podaje, że po związaniu konfederacji barskiej, wojewoda wileń-
ski Ogiński wysłał Azulewicza do chana krymskiego Islam Ge-
reja, aby przy nim „prowadził interesy konfederacji i o wszyst-
kim jej donosił��. Trudno o potwierdzenie tego faktu; sam  
S. Kryczyński w Polskim Słowniku Biograficznym pomija ten fakt. 
Islam Gerej (III) zmarł w 1654 r., a w trakcie konfederacji rzą-
dzili chanatem na przemian inni Gerejowie – Krym, Dewelt 
(III), Kapłan (II), Selim (III), Maksud i Sahib (II). 

Uchwały Sejmowe z lat 1775–1776 regulowały status od-
działów królewskich następująco: „A iako Milicya Nadwora, 
którą Nam przez pacta conventa y prawo ostatniego Seymu 
trzymać pozwolono przez czas Panowania naszego wierno-
ści i dzielności swoyey dała dowody, za zgodą wszech Stanów 
mieć chcemy: aby Officeyrowie, towarzystwo, żołnierze oręż 
składający w pułkach y batalionie garnizonu naszego Grodziń-
skiego zarówno z komputowemi za żołnierstwo Rzeczypospo-
litej znanemi byli z ta tylko różnością: że też Milicya nasza Na-
dworna iedynie od rozkazów naszych dependująca, z naszych 
własnych intrat Królewskich tylko płatną jest y być ma”��.

Podróżujący po Rzeczypospolitej w 1778 r. Anglik Wil-
lim Coxe pisał na kartach pamiętnika: „Król posiada oddział 
wojska złożony z 2000 ludzi, płatnych z jego prywatnej szka-
tuły i najzupełniej od niego zależnych. Oddział ten składa się 
głównie z ułanów, czyli jazdy lekkiej, która grupami na zmianę 
tworzy eskortę towarzyszącą jego królewskiej mości. Widzie-
liśmy małą ich cząstkę, około trzydziestu ludzi obozujących 
w pobliżu jego rezydencji i mieliśmy później sposobność do-
kładniej im się przyjrzeć. Są to głównie Tatarzy, wielu z nich 
wyznaje mahometanizm, a na ich wierności można w zupeł-
ności polegać. Korpus ten jest złożony z panów i poddanych. 
Wszyscy oni tworzą szwadron kawalerii, lecz nie są uzbrojeni 
jednakowo; każdy z nich – bez względu na rangę – nosi szab-
lę, jak również pistolety, ale panowie mają jeszcze lance, oko-
ło 10 stóp długie, inni zaś miast lanc zbrojni są w karabiny. 
Strój ich składa się z wysokiej czapki futrzanej, zielono-czer-
wonej, i spodni tego samego koloru, które przykrywają buty 
sięgające aż po kostki, oraz z białej spódniczki dochodzącej 
do kolan. Głowy mają zgolone na sposób polski. Lance ich, na 
15  B. Gembarzewski, op. cit., s. 13-15; por. J. Grobicki, Jazda polska za Sasów 
i powody jej upadku w tym czasie, Przegląd Kawaleryjski, 1928 z. 4, s. 316, 319, 
321.
��  AGAD: Zbiór  Popielów. sygn.  223 (artykuł zawierający ranglisty i ra-
porty), k. 137; B. Gembarzewski, op. cit., s. 15.
17  Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 245, 250. Czyli – jeśli przyjąć za 
rok urodzenia 1731 – rozpoczął służbę w wieku 15 lat.
��  S. Kryczyński, Życiorysy..., s. 411.
��  Wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 242; Volumina Legum, t. 8, s. 
549
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których końcu powiewa długa, czerwono-czarna chorągiewka 
w kształcie jaskółczego ogona, są krótsze i słabsze niż lance 
austriackich Kroatów, ale noszą je w ten sam sposób i używają 
ich z taką sama jak tamci zręcznością. Ludzie ci są różnej wyso-
kości i wyglądają pięknie i dorodnie, chociaż spódniczki i wy-
chodzące spod nich spodnie bardzo zniekształcają ich figurę. 
Konie, których dosiadali, były około 14 łokci wysokie, bardzo 
silne w barkach i pełne szczególnego ognia. Polska jest sławna 
z rasy swych koni i król pruski w tym kraju nabywa je zawsze 
dla swojej lekkiej kawalerii. Jednak ostatnie wojny domowe nie-
mal zupełnie wyniszczyły tę rasę i magnaci nabywają obecnie 
konie od Tatarów”�0.

Przed J. Azulewiczem 2 pułkiem lekkiej jazdy ułanów Jego 
Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej dowodził płk Abraham 
Skirmont. Pułk stacjonował kolejno w Kobryniu, Łomnej 
i Janowie. W lutym 1777 r. według etatu w jego trzech szwa-
dronach: pułkownikowskim, rtm. Gazeya Koryckiego i rtm. 
Ambrożego Brinkena, miało służyć 411 ludzi (oficerów – 19, 
namiestników – 12, towarzyszy – 168, felczerów – 4, tręba-
czy – 13, podoficerów – 12, pocztowych – 180, kowalów – 3). 
Faktycznie składały się wówczas z 269 oficerów, towarzyszy 
i pocztowych (oficerów – 14, namiestników – 9, towarzyszy 
– 99, felczerów – 4, trębaczy – 11, podoficerów – 9, poczto-
wych –120, kowalów – 3)��.

W związku z aukcją wojska, Sejm Wielki 3 września 1789 r. 
powziął następującą uchwałę: „(...) uchylając konstytucje tysiąc 
siedemset szóstego roku folio 868 o milicji Naszey napisaną, 
pułki Nasze dwa konne nadworne po długim życiu Naszym, 
w usługę Rzeczypospolitej oddane mieć chcemy i wówczas 
żołnierz ten jako kraiowy, nieodwołocznie na wierność i po-
słuszeństwo Rzeczypospolitej i iey komendzie wykonać przy-
sięgę będzie obowiązany, czego Komissyi Woyskowej dopilno-
wać zalecamy i pułki te w takowym smutnym przypadku jako 
obiąć w służbie i żołd Rzeczypospolitey wchodzące w komen-
dę swoią obiąć nakazujemy”��.

Sejm ekstraordynaryjny warszawski 1775 r. podjął uchwa-
łę o budżecie wojska Rzeczypospolitej. Ustalono, iż każdy 
z ówczesnych pułków litewskiej Przedniej Straży będzie kosz-
tował 200 320 złotych polskich rocznie. Nie oznaczało to wy-
sokich kosztów, zważywszy iż pełny etat pułku jazdy narodo-
wej opiewał na 507 950 zł, pułku pieszego gwardii litewskiej 
– 595 220, a pułku pieszego polowego – 395 605 zł rocznie23. 
Tymczasem założony expens dwuletni pułku Azulewicza za 
sierpień 1781 – lipiec 1783 r. miał wynieść 395 381 zł, zaś rze-
czywiście wydano 395 124 zł24. W następnych latach przewidy-
wano na oba pułki nadworne ułanów (Koeniga i Azulewicza)  
po 197 tys. zł rocznie25.

7 maja 1792 r. król Stanisław August Poniatowski zapro-
ponował Komisji Wojskowej przeniesienie nadwornego pułku 
ułanów Azulewicza na etat wojska Rzeczypospolitej. 15 maja 
1792 r. Sejm powziął w związku z tym następującą uchwałę: 
„Wszystkie milicje nadworne, gdziekolwiek będące i pod ia-
�0  W. Coxe, Podróż po Polsce 1778 roku, (w:) Polska stanisławowska w  oczach 
cudzoziemców. Oprac. i wst. W. Zawadzki, t. Warszawa 1965, s. 607-608.
��  Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 243-244.
��  Volumina legum, t. 9, s. 107.
23  Ibidem, t. 8, s. 645.
24  T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski..., t. III, s. 69.
25  Ibidem, t. IV, s. 300.

kimkowlwiek pretextem przed ustanowieniem prawa niniejsze-
go uzbroione, od tego momentu maią bydź niniejszym prawem 
na żołd Rzeczypospolitej poddane komendantom respective 
tym, których My Król do komenderowania woyskiem regular-
nym wyznaczyliśmy”��. W związku z tym jednostkę przemia-
nowano w lipcu 1792 r. na 6 Pułk Przedniej Straży. Rozpoczę-
to też formowanie 7 Pułku tatarskiego szefostwa Aleksandra 
Ułana27. Pułk 6 figurował w składzie jazdy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z września 1792 r., gdy komendę obejmował het-
man polny Szymon Kossakowski.

Etat jazdy W. Ks. Litewskiego przedstawiał się wówczas 
następująco:

jednostka etat faktycznie brak

Brygada I  
(Husarska albo Kowieńska) ����  1349 270

Brygada II  
(Petyhorska lub Pińska) ����  ��0� ��

Gwardia Konna 318 318 -

1 Pułk Przedniej Straży 
komendy M. Kirkora ��� 702 ��0

2 Pułk Przedniej Straży 
komendy J. Jeleńskiego ��� 567 45

3 Pułk Przedniej Straży 
komendy  
A. Chlewińskiego

��� 475 137

4 Pułk Przedniej Straży 
komendy  
Józefa Bielaka

��� 597 15

5 Pułk Przedniej Straży 
komendy  
S. Byszewskiego

��� 540 72

6 Pułk Przedniej Straży 
komendy  
Jakuba Azulewicza

411 407 4

7 Pułk Przedniej Straży 
komendy  
Aleksandra Ułana

500 409  ��

Łącznie więc etat wynosił 7727 oficerów i żołnierzy, bra-
kowało zaś 755 ludzi��.

W kampanii wojennej 1792 r. pułki nadworne jazdy Keni-
ga i Azulewicza nie wzięły udziału. „(...) Żaden oddział tej kon-
nicy prochu nie wąchał, odbywszy tylko spacer wojskowy pod 
sam koniec kampanii” – stwierdził Adam Wolański��. Stacjo-
nujący w Kobryniu pułk Azulewicza przynależał do garnizonu 
Warszawy i winien liczyć 378 głów i 393 konie. Według raportu 
jego dowódcy, datowanego 1 stycznia 1792 r., składał się z go-
towych do służby 226 jeźdźców i 217 koni, „lecz doliczyliśmy 
komenderowanych 152 głów i 176 koni w przypuszczeniu, że 
��  Volumina Legum, t. L 9, s. 443.
27  T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski..., t. V, s. 141.
��  Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. XXIII, 161.
��  A. Wolański, op. cit., s. 389.
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ich ściągnięto”30. Z chwilą wybuchu wojny polsko-rosyjskiej 
pułk podążył do obozu na Pradze. 13 lipca składał się z 393 
oficerów i żołnierzy oraz tyluż koni (wcześniejszy raport Azu-
lewicza z Ciecichowa 14 czerwca wymieniał głów i koni po 
403, brakowało zaś 9). Pod Pragą stało w lipcu bez mała 6000 
wojska (piechoty 2482, kawalerii 2847, „artylerii z inżynierami” 
- 493, razem 5822 żołnierzy). „Szkoda, że król tyle czasu wojska 
trzymał bezczynnie, gdy dodane do którejkolwiek z działają-
cych armii przyniosłoby niezawodnie ogromną pomoc i może 
by odmienne koleje nadały tej smutnej wojnie” – podkreślił  
A. Wolański31.

Dopiero 15 lipca wojsko ruszyło spod Pragi, przez Wę-
grów ku Brześciowi. Gdyby jednak Rosjanie stanęli tam pierw-
si, pułk Azulewicza miał pójść ze wsparciem do korpusu 
Michała Zabiełły. 19 lipca wojsko królewskie dociągnęło do 
Sokołowa. Wcześniej – 17 lipca – komenderujący Arnold By-
szewski posłał pułk Azulewicza do Broku. 20 lipca Azulewicz 
pisał stamtąd do króla: „Stanąwszy w Broku za ordynansem 
WKMci, wysłałem patrole poza Bugiem na prawo ku Ciecha-
nowcu i na trakt tykociński ku Łomzie [Łomży] – zaś na lewo 
ku Ostrołęce i ku Serocku... Na Bugu, lubo według ordynan-
sów sprawadziwszy na tę stronę promy, pozatapiać kazałem, 
lecz nadaremnie, gdyż wszędy piechotą przejść można”32. 
W rzeczywistości więc pułk pozostawał w bezczynności aż do 
końca kampanii, ograniczając się do marszów po Mazowszu 
i Podlasiu, rozsyłania patroli i zatapianie promów.

Wcześniej Azulewicz i inni oficerowie, Tatarzy, interwe-
niowali u króla w sprawie gwałtów, których dopuszczały się 
wojska rosyjskie na ich rodzinach. „Gazeta Narodowa i Obca” 
z 4 lipca donosiła: „Tak daleko kozacy rozwolnieni są w swa-
woli, iż z kobiet polowanie robią psami szczując, a osobliwie 
niegodziwym pożądliwościom swoim z uczciwych kobiet ofia-
rę robią czego najwięcej z narody Tatarskiego pozostałe same 
w domach kobiety doświadczają”33. Powołując się na zasługi 
własne i przodków, na wierność Rzeczypospolitej34, słali Tata-
rzy do króla skargi z prośbą o ratunek. Pisali zbiorowo 6 lipca 
oficerowie tatarscy (Azulewicz pułkownik, Sobolewski rot-
mistrz z towarzyszami broni), odbywający służby w Borkowie, 
pod stolicą, pisały 15 lipca żony wojskowych, <<wierne po-
dolanki spod komendy Azulewicza pułkownika>>, lecz, cóż 
król mógł poradzić w kraju, już zajętym przez neprzyjaciela” 
– pisał A. Wolański35.

23 lipca 1792 r. król Stanisław August Poniatowski przy-
stąpił do konfederacji targowickiej. Wojna była skończona. Po 
kapitulacji pułk Azulewicza przypisano do dywizji Michała Za-
biełły z kwaterą w Płocku. Rozkazem hetmańskim Szczęsnego 
Potockiego z 21 września rozwiązano pułk Ułana, natomiast VI 
pułk pozostał na etacie wojskowym36, a jako miejsce jego posto-
ju ustalono Kobryń. W marcu 1793 r. zaliczony został do trze-
30  Ibidem, s. 302.
31  Ibidem, s. 617.
32  Ibidem, s. 661.
33  Gazeta Narodowa i Obca, nr 53 z 4 VII 1792, s. 314.
34  Gazeta Narodowa i Obca z 26 maja 1792 r. donosiła: „Naród Tatarski 
przez wysłanych  z pomiędzy siebie deputowanych, doniósł na sesji  prowin-
cjonalnej WXLit., iż tak w Warszawie jako też i po prowincjach, waleczni ci 
żołnierze zebrawszy się do swoich Mołłów czyli duchownych, zaprzysięgli na 
Alkoran bronić Króla, Ojczyzny i  ustawy sejmowej”. Ibidem, nr 42, s. 249.
35  A. Wolański, op. cit., s. 555.
36  T. Korzon, Wewnętrzne dzieje..., t. V, s. 271.

ciej dywizji kawalerii gen. Antoniego Chlewińskiego37. 31 mar-
ca 1794 r. miał liczyć według etatu 612 ludzi (bez 5 woźniców):  
17 oficerów sztabu, 18 oficerów, 5 namiestników, 264 towarzy-
szy , 30 podoficerów, 5 trębaczy, 264 szeregowych, 3 felczerów, 
3 siodlarzy i 3 kowali. Brakowało zaś 3 oficerów sztabu, 48 
towarzyszy, 17 podoficerów oraz 76 szeregowych, 2 felczerów  
i 1 siodlarza. 70 procent obsady oficerskiej stanowili Tatarzy 
litewscy. Na 44 oficerów, tylko 12 było innego pochodzenia. 
Dowodził płk. J. Azulewicz, podpułkownikiem był Eliasz So-
bolewski (patent z 15 marca 1793 r.). Spośród trzech majorów 
wakowały stanowiska dwóch: Stanisława Königa (odszedł 25 
sierpnia 1783 r.) i Franciszka Gordona (1 czerwca 1792 r.), 
a w służbie pozostawał Eliasz Chalecki (nominacja z 15 marca 
1793 r.). Szwadronem pierwszym dowodził Gazey Korycki, a od 
30 sierpnia 1791 r. – Mustafa Szumski, drugim – Ambroży Brin-
ken, w latach 1781-1793 – Eliasz Sobolewski, od 15 marca 1793 
r. Gazey Ułan; trzecim – Eliasz Chalecki (w latach 1776-1793), 
natomiast od 15 marca 1793 r. – Aleksander Talkowski. W puł-
ku służyli też: brat Jakuba - Abraham (Abrahim), chorąży (1770) 
i porucznik (8 marca 1777 r.), który odszedł z pułku w 1782 r.;  
syn Dawid – urodzony ok. 1755 (?), namiestnik (1777 r.),  
chorąży (2 marca 1792 r.), drugi syn Abraham, namiestnik  
(1788 r.), chorąży (1 marca 1792 r.), jak również najmłodszy 
– Maciej (Mehmet), występujący w źródłach także jako Musta-
fa, chorąży (1 marca 1784), rotmistrz (18 marca 1793 r.)38.

16 kwietnia 1794 r. pułk liczył 465 ludzi i 453 konie. Sztab 
stacjonował w Janowie, około 20 km na pn. zach. od Sokółki. 
Spośród jego 6 chorągwi, 3 stacjonowały we wsiach nad grani-
cą pruską, a po jednej w Augustowie, Suchowoli i Sztabinie39. 
„W kwietniu r. 1794 Azulewicz należał do tych dowódców 
polskich, którzy pierwsi przyłączyli się do insurekcji” – pod-
kreślił S. Kryczyński40. 16 kwietnia proklamowano „Akt związ-
ku w Szawlach, uczynionego przez wojskowych”, wszczynając 
faktycznie powstanie na Litwie. Na czele związku wojskowych 
stanął gen. mjr A. Chlewiński, który tegoż dnia wysłał roz-
kazy do podległych mu jednostek. W ordynansie przesłanym 
na ręce członka sprzysiężenia, szefa gwardii konnej litewskiej 
Jana Stryjeńskiego, polecał płk. Azulewiczowi, by ze względu 
na dużą odległość podporządkował się poleceniom szefa41. 
Azulewicz przyprowadził swój pułk do Sokółki, dla osłonię-
cia stojącego tam 2 pułku pieszego, „gdzie jeśli Bielak przybę-
dzie i inni cnotliwi obywatele, spodziewać się należy korpusu 
dosyć mocnego” – czytamy w raporcie dla Rady Najwyższej 
Narodowej42. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż adiutantem 
hetmana Szymona Kossakowskiego był Abraham Azulewicz, 
syn Jakóba. Wraz z hetmanem zbiegł z zagarniętych przez 
konfederatów Lukojni – majątku Kossakowskiego. 22 kwietnia 
przywiózł ojcu rozkaz hetmański, nakazujący 6pułkowi marsz 
do Oran43, którego ten nie wypełnił.

Zgodnie z ordynansem gen. Chlewińskiego jeszcze z Sza-

37  Z. Sułek, op. cit., s. 24.
38  Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskiego..., s. 244-250; S. Dziadulewicz, op. 
cit., s. 38-39.
39  Z. Sułek, op. cit., s. 133.
40  S. Kryczyński, Azulewicz Jakób..., s. 191.
41  L. Żytkowicz, Litwa i Korona w 1794 r., Ateneum Wileńskie,  1937, s. 
538.
42  Akty powstania Kościuszki, t. I, s. 50.
43  Z. Sułek, op. cit., s. 183.
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wel, J. Stryjeński nakazał J. Azulewiczowi, aby stojącymi w So-
kółce 6 pułkiem i 2 regimentem litewskim, rozpoczął marsz do 
Bielska Podlaskiego, gdzie gromadziła się dywizja litewska44. 
W jej skład wszedł też 4 pułk szefostwa J. Bielaka, a na czele 
dywizji stanął książę Franciszek Sapieha. Do Sokółki wypra-
wiono 40 kawalerzystów – ochotników płka Andrzeja Kaza-
nowskiego i stu jazdy Azulewicza – dla osłony „zgromadzo-
nych tam obywateli powiatu grodzieńskiego, zamierzających 
uchwalić akces do powstania”45.

W drugiej połowie czerwca Azulewicz wraz z pułkiem 
znajdował się w Brześciu i stamtąd patrolował okolice. 24 
czerwca patrol pod dowództwem por. Azulewicza (Józefa?) 
zagarnął do niewoli rosyjską eskortę pontonów, płynących 
Bugiem. W tych dniach 6 pułk wszedł w skład korpusu gen. 
Macieja Frankowskiego i 2 sierpnia 1794 r. przymaszerował do 
Wilna. Bronił miasta od strony traktu raduńskiego, na który 
11 sierpnia skierowane zostało główne natarcie wojsk rosyj-
skich. „Na samym początku ataku dwa bataliony kosynierów 
pierzchły, a regiment trzeci został odcięty i zabrany, zginęło 
dwustu żołnierzy i piętnastu oficerów, <<resztę wykłuto i roz-
pędzono>>” - pisał H. Mościcki46. W szarży kawaleryjskiej na 
Rosjan, którzy przedarli się przez pozycje polskie, poległ płk 
Jakub Azulewicz47. Niedołężnie dowodzona przez A. Chlewiń-
skiego obrona miasta załamała się. 12 sierpnia Wilno skapitu-
lowało.

Po śmierci płka J. Azulewicza dowództwo przejął ppłk.  
E. Sobolewski, który 22 sierpnia pisał do króla: „Gdyby po 
utracie szeffa Azulewicz w czasie potyczki pod Wilnem, awans 
na mnie spada, udaje się do wspaniałych względów pańskich, 
abym tęż rangę mógł pozyskać. Obywatel zaś Eljasz Chale-
cki, major równy w zalecie i cnocie żołnierskiej, w niczym nie 
ubliżony, czego dawał dowody podczas siedmioletniej wojny 
i teraz we wszystkich zdarzeniach, uprasza, aby mógł postą-
pić na podpułkownika. Co zaś starszy syn nieboszczyka szefa 
Azulewicza Maciej Azulewicz, jako już dosłużył się rottmi-
strzostwa w tym że pułku 6-ym, dając równy ze wszystkiemi 
officyerami dowód odwagi dobrego żołnierza, oddaje się pro-
tekcji w.k.mości do awansu na majora wraz za azardy i zasługi 
ojca swojego wszędzie i zdatność do postąpienia i wyawanso-
wania się na majora” E. Sobolewski awansował na pułkownika  
25 września 1794; w tym dniu E. Chalecki otrzymał awans na 
podpułkownika48. 4 listopada pułk walczył na szańcach Pragi, 
ponosząc poważne straty, następnie, jak wszystkie inne oddzia-
ły polskie, został rozwiązany.

Pułkownik Azulewicz spoczął najprawdopodobniej na 
cmentarzu tatarskim w Studziance. Według S. Dziadulewicza, 
miał on z pierwszą żoną Marjanną z Józefowiczów dwóch 
synów: Dawida, wylegitymowanego w roku 1805 ze szlache-
ctwa przed wileńską deputacją wywodową szlachecką z her-

44  Ibidem, s. 233.
45  Ibidem, s. 235.
46  H. Mościcki, Generał Jasiński..., s. 279-280.
47  S. Kryczyński, Życiorysy..., s. 413; idem, Azulewicz Jakób..., s. 1919; T. Ko-
rzon, Wewnętrzne dzieje..., t. VI, s. 222; H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe..., s. 
256.
48  J. Riabinin (wyd.), Korespondencja króla z  naczelnikiem podczas powstania 
1794 r., Przegląd Historyczny, 1914 z.3, s. 371; Wojsko Wielkiego Księstwa Litewskie-
go..., s. 249-254. Nie wiemy, kiedy M. Azulewicz otrzymał awans na majora, najpraw-
dopodobniej w tym samym dniu.

bem „Alabanda”, oraz wspomnianego Abrahama (Abrahima), 
właściciela części Studzianki, wylegitymowanego w 1840 r. 
przez Heroldią Królestwa Polskiego. Z drugą żoną, Elżbietą 
z Kryczyńskich, miał syna Mustafę, którego syn Dawid wyle-
gitymował się ze szlachectwa przez Heroldią Królestwa Pol-
skiego w 1851 r.49

Płk J. Azulewicz oprócz Studzianki posiadał również do-
bra w Ortelu Królewskim, które w r. 1866 zostały przez jego 
potomków sprzedane Janowi Lisowskiemu. Część „A” Stu-
dzianki – własność Azulewiczów, oraz cześć „B” – Azulewi-
czów i Kryczyńskich była systematycznie umniejszana przez 
sprzedaże. W 1846 r. część „A” Ortela o wartości szacunkowej 
6300 rubli srebrem należała do Heleny Kryczyńskiej, Samue-
la Kryczyńskiego, Kunegundy Azulewicz i Józefa Azulewicza. 
Studzianka „A” należała wówczas do Abrahama Azulewicza 
oraz Marianny i Jana Bielaków, a wyceniono ją na 10500 rbs.; 
cześć „B” Studzianki o nieustalonej wartości należała do Ko-
ryckich, Azulewiczów, Kryczyńskich i Baranowskich50.

Grób płka Jakuba Azulewicza - „dzielnego żołnierza, 
wielkiego patrioty, chluby rodu Azulewiczów” – jak określił 
S. Dziadulewicz51, nie zachował się na cmentarzu w Studzian-
ce. W roku 1915 wycofujące się z Królestwa Polskiego wojska 
rosyjskie spaliły drewniany meczet w Studzience wraz z prze-
chowywanym tam sztandarem 6 Pułku Przedniej Straży. Cała 
rodzina pielęgnowała tradycję i pamięć pułkownika – ojca 
i dziadka. 8 lipca 1812 r. Maciej Azulewicz, były rotmistrz i ma-
jor 6 Pułku Przedniej Straży pułkownika, wydał odezwę do 
Rady Konfederacji Generalnej Królestwa Polskiego, aby wolno 
mu było utworzyć konny pułk tatarski52. Myśl tę wcielili w ży-
cie Tatarzy, formując ostatecznie jeden szwadron jazdy. Maciej 
Azulewicz, zmarły w 1884 r. w wieku 72 lat, właściciel części 
Studzianki, kolator meczetu, kazał sobie wyryć na nagrobku, 
że był wnukiem Jakuba, szefa pułku byłych wojsk polskich53. 
Amurat Azulewicz, rodem ze Studzianki, za czynny udział 
w powstaniu 1863 r. został zesłany na Sybir, skąd po amnestii 
powrócił pieszo około 1878 r. do rodzinnej wsi, chory i sterany 
ciężkim życiem na wygnaniu. Kiedy „sędziwy i zacny” dziedzic 
Studzianki, Maciej Azulewicz, „sprzyjający ongiś w powstaniu 
i cieszący się znacznym mirem wśród swoich współbraci, za-
pytał żartobliwie swego krewniaka Amurata Azulewicza, po co 
powrócił on do Studzianki, odrzekł mu powstaniec Amurat, że 
pozostawił tutaj majątek, a mianowicie trzy arszyny ojczystej 
polskiej ziemi, na której pragnie umrzeć”54.

Czynem wojennym, ofiarą krwi i życia w obronie niepod-
ległej Rzeczypospolitej, Tatar litewski płk Jakub Azulewicz 
i jego trzej synowie na trwałej wpisali się w dzieje i wielkie 
tradycje oręża polskiego.

 Arkadiusz Kołodziejczyk
■

49  S. Dziadulewicz, op. cit., s. 39; A. Boniecki, op. cit., T. I, s. 58.
50  A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 122, 127-128; AGAD: KRSW, sygn. 6559.
51  S. Dziadulewicz, op. cit., s. 39.
52  B. Gembarzewski, Wojsko Polskie 1807-1814, Warszawa 1912,  
s. 126; S. Kryczyński, Azulewicz Jakób...,  s. 191.
53  A. Kołodziejczyk, Tatarskie cmentarze w Lebiedziewie i Studziance, (w:) 
idem, Rozprawy i studia..., s. 151.
54  Murza Najmański [L. Kryczyński], Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów 
litewskich do powstania 1863 roku, Rocznik Tatarski, t. I, Wilno 1932, s. 262-263.
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Muzułmański cmentarz wojskowy pod Kałuszynem
W XIX wieku Kałuszyn stanowił wielokulturowe miastecz-

ko, którego liczba mieszkańców w okresie międzypowstanio-
wym wynosiła od 2 do 4 tysięcy�. Na krótko przed wybuchem 
powstania listopadowego żyło tu 1819 osób (dane z 1827 r.) i sta-
le ich przybywało. Oprócz Polaków miasteczko zamieszkiwali 
Żydzi, stanowiący wówczas znaczną część mieszkańców. Trze-
cią grupą religijną, która pojawiła się w Kałuszynie na początku 
lat trzydziestych XIX wieku, byli wyznawcy islamu – Czerkiesi. 
Tworzyli oni najmniejszą grupę wyznaniową, ale wraz ze swą 
kulturą i religią nadawali zapewne znaczny koloryt wielokulturo-
wemu Kałuszynowi.

Muzułmanie przybyli do Kałuszyna zaraz po powstaniu 
listopadowym 1830–1831 roku�. Władze rosyjskie rozlokowały 
w miasteczku Kaukaski Dywizjon Konno-Górski, którego sze-
regi zasilali muzułmańscy Czerkiesi. Byli oni strażą przyboczną 
feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Służąc w jednostce celowo za-
prawianej w dzikości i okrucieństwie, w okresie swego stacjono-
wania w Kałuszynie dopuścili się wielu kryminalnych wyczynów.

 Kaukaski Dywizjon Konno-Górski od 1835 roku wchodził 
w skład Brygady Nieregularnej, znajdującej się pod dowódz-
twem księcia Dawida Bebutowa i Konno-Muzułmańskiego Puł-
ku pod dowództwem płk. Hassana Bek Agałarowa. Szeregi tych 
jednostek zasilali muzułmanie z Azji Środkowej, Azerbejdżanu, 
a także Tatarzy Krymscy, Czerkiesi i Czeczeńcy.

Dywizjon Konno-Górski stacjonował m.in. w Skiernie-
wicach, Sochaczewie i Kałuszynie, zaś jego komendantem był 
ppłk Sułtan Adil Girej3. Prawdopodobnie na przełomie lat trzy-
dziestych i czterdziestych XIX w., obowiązki lekarza pełnił Igna-
cy Bortkiewicz, absolwent Uniwersytetu Petersburskiego4. Nie 
wiadomo do kiedy dywizjon rozlokowany był w Kałuszynie. Na 
kilka lat przed wybuchem powstania styczniowego opuścił teren 
Królestwa, a na jego miejsce przysłano jednostkę złożoną z nie-
muzułmanów. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XIX wieku, w związku z nasilającymi się w Królestwie Pol-
skim manifestacjami patriotyczno-religijnymi, poprzedzającymi 
wybuch powstania styczniowego, władze rosyjskie ściągnęły do 
Kałuszyna 24 pułk kozaków dońskich5. Jednostka ta zyskała 
sobie ponurą sławę w tłumieniu powstania 1863-1864 roku na 
wschodnim Mazowszu i południowym Podlasiu.
� Zob.: S. Pazyra, Studia z dziejów miast mazowieckich, Lwów 1936, s. 301; K. 
Kubiak, Kałuszyn (rys historyczny miasta), Szkice Podlaskie, z. 2, Siedlce 1986; 
oraz: W. Więch-Tchórzewska, Z dziejów Kałuszyna, Prace Archiwalno-Konser-
watorskie na terenie woj. siedleckiego, z. 8, Siedlce 1993, s. 57–58.
� A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998,  
s. 61; Idem, Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce 
XVII–XX wieku. W 600-lecie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Siedlce 1997, s. 199; Idem, Cmentarze muzułmańskie,  
[w:] Tatarzy polscy – dzieje i kultura, Biuletyn Instytutu Filozoficzno-Histo-
rycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 1998, nr 12, s. 31.
3 Zob.: Rocznik Urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa 
oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1855, War-
szawa 1855, s. 144-145.
4 Zob. nekrolog I. Bortkiewicza w: Kurier Warszawski 1846, nr 339, s. 
1612; nr 344, s. 1641-1642
5 Zob.: A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie..., s. 44; S. Góra, Partyzant-
ka na Podlasiu 1863-1864, Warszawa 1976, s. 49, 129, 193, 232; M. Pawliszczew, 
Tygodnie polskiego buntu, t. 2, wstęp i opracowanie naukowe A. Zawilski, Warsza-
wa 2003, s. 613; a także: K. Groniowski, Dowództwo rosyjskie wobec manifestacji 
warszawskich 1861 roku, Przegląd Historyczny 1961, t. 52, s. 726, 735.

Rozlokowanie dywizjonu wymusiło na władzach rosyjskich 
założenie cmentarza pod Kałuszynem. Podobne cmentarze 
o charakterze wojskowym powstały wówczas m.in. w Czerwon-
ce pod Sochaczewem (1842 r.), Warszawie przy ulicy Tatarskiej 
(druga poł. XIX w.) oraz w Suwałkach (druga poł. XIX w.)�. 
Cmentarz muzułmański pod Kałuszynem założono najprawdo-
podobniej w połowie lat trzydziestych XIX wieku. Usytuowano 
go na wzgórzu, tuż za miasteczkiem, przy szosie Kałuszyn–
Siedlce, po prawej stronie. Funkcjonował prawdopodobnie do 
początku lat sześćdziesiątych XIX wieku7.

W końcu lat sześćdziesiątych XIX wieku cmentarzyk mu-
siał znajdować się już w znacznej ruinie, skoro Leopold Mikul-
ski, początkujący prawnik i korespondent „Przeglądu Tygodnio-
wego”, a z czasem jeden z czołowych ideologów pozytywizmu 
warszawskiego, w 1869 roku, w bardzo surowej ocenie kału-
szyńskich realiów, pisał: „Znajduje się [pod Kałuszynem – dop. 
E.N.] też mahometański cmentarz, który długo swą oryginal-
nością zwracał uwagę przechodnia. Ręka psotnika jednak i czas 
tak zgubnie oddziałały na ten zabytek, że dziś jest w zupełnej 
ruinie”�.

Cmentarz, jak wynika z nieco późniejszego źródła, otoczo-
ny był murem z „wieżą bramną”. Stanisław Ostrowski, przejeż-
dżający w 1899 roku przez Kałuszyn, zapisał na łamach „Ty-
godnika Ilustrowanego”: „O wieczornym zmierzchu ujrzeliśmy 
wreszcie stary cmentarz muzułmański pod Kałuszynem, jego 
wieżę bramną i szare kamienie, pod któremi leżą kości Czer-
kiesów, stanowiących niegdyś przyboczną straż Paskiewicza”�. 
Niestety, do naszych czasów nie zachowały się żadne inskrypcje 
z nagrobków.

Wiadomości o pochowanych tam żołnierzach dostarczają 
jedynie księgi metrykalne parafii kałuszyńskiej z XIX wieku. 
Czerkiesi zgłaszali informacje o zgonach proboszczowi kału-
szyńskiemu, jako „urzędnikowi trzymającemu akta stanu cy-
wilnego”. Z akt metrykalnych dowiedzieć się można o kilku 
zmarłych żołnierzach stacjonującej w Kałuszynie jednostki. 
Zawarte w nich informacje dostarczają jedynie danych perso-
nalnych, jednak ze względu na brak jakichkolwiek wiadomości 
o pochowanych tam żołnierzach są one niezwykle cenne. Z całą 
pewnością nie są to nazwiska wszystkich osób spoczywających 
na tym cmentarzu.

W aktach metrykalnych parafii kałuszyńskiej z okresu mię-
dzypowstaniowego odnaleźć można tylko kilka nazwisk Czer-
kiesów, pochowanych na podkałuszyńskim mizarze. W kolejno-
ści chronologicznej byli to:
� A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie, s. 43-44, 59, 75, 82; T. Rudkowski, 
Cmentarze mazowieckie, [w:] Dziedzictwo kulturowe Mazowsza. Archeologia – Archi-
tektura – Etnologia, Warszawa 2001, s. 137.
7 Cmentarz ten wzmiankowany jest m.in. w: Słownik geograficzny Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 3, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chle-
bowskiego, W. Walewskiego, Warszawa 1882, s. 728; L. de Verdmon Jacques, 
Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 
1902, s. 86; Znacznie szerzej zob.: A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie, 
s. 61.
� Cyt. za: L. Mikulski, Kałuszyn w sierpniu 1869, Przegląd Tygodniowy 1869, nr 
38, s. 324 (rubryka: Korespondencja od i do Redakcji).
9 S. Ostrowski, Wycieczka do Liwia i Węgrowa, Tygodnik Ilustrowany 1899, 
nr 30, s. 592; A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie, s. 61.
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*  16 listopada 1844 roku „o godzinie dziesiątej wieczór umarł 
Zachariasz Izakow, rodziców niewiadomo, lat trzydzieści 
sześć mający, żołnierz dziesiątej roty Pułku Xięcia Wołkoń-
skiego”�0. (nr aktu 92/1844)

*  6 października 1850 roku „o godzinie dziewiątej rano stawili 
się Jakób Stankiewicz lat dwadzieścia jeden i Eliasz Hopejow 
lat trzydzieści pięć mający obydwaj żołnierze z Pułku Pie-
chotnego i oświadczyli iż w dniu piątem bieżącego miesią-
ca i roku o godzinie dziewiątej wieczór umarł w Kałuszynie 
Jerzy Filipow podoficer z tegoż Pułku lat trzydzieści siedem 
mający, syn z rodziców niewiadomo”��. (nr aktu 113/1850)

*  27 marca 1854 roku „stawili się Darysław Mamyjew lat dwa-
dzieścia ośm i Datum Birokow lat dwadzieścia pięć liczący, 
obydwaj czerkiesi górno-Kaukaskiego Dywizjonu w Ka-
łuszynie stojącego i oświadczyli, że w dniu dwudziestym 
piątym bieżącego miesiąca o godzinie trzeciej popołudniu 
umarł tu w Kałuszynie Tata Bazylew, Czerkies lat dwadzieś-
cia cztery mający, syn z rodziców niewiadomych”��. (nr aktu 
47/1854)

*  „9 czerwca 1854 roku zmarł żołnierz Fiodor Jerafiejew z puł-
ku I brygady rezerwowej dywizji 3 piechotnego Korpusu 
Smoleńskiego piechotnego 16 pułku muszkieterskiej roty. 
Zgłosili zgon: Jakob Romanow lat 24 i Szymon Popow, lat 
35, obydwaj trębacze przy dywizjonie Kaukasko-konno-Gór-
skim w Kałuszynie stojącym”13.

*  21 maja 1856 roku „w nocy umarł Wasili Albekow, czerkies 
konno-górskiego dywizjonu w Kałuszynie stojącego, lat 
trzydzieści mający, syn z rodziców niewiadomo”14. (nr aktu 
67/1856)

*  11 marca 1858 roku „Sąd Policji Prostej Okręgu Siennickiego 
w Expedycyji do Proboszcza Parafii Kałuszyńskiej oświad-
czył, że w Kałuszynie umarł Semen Trołow, kozak z pułku 
dońskiego kozaków syn z rodziców niewiadomo”15. (nr aktu 
35/1858)

W akcie zgonu Semena Trołowa zapisano, że pochowano 
go na cmentarzu parafialnym w Kałuszynie. Świadczy to, że już 
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku 
mizar kałuszyński znajdował się w ruinie, skoro zaprzestano na 
nim pochówków. We wcześniejszych księgach metrykalnych, 
z drugiej połowy lat trzydziestych i początku lat czterdziestych 
XIX wieku, a więc z okresu stacjonowania w Kałuszynie wspo-
mnianej jednostki, nie ma żadnego śladu o zgonach Czerkiesów, 
co nie świadczy, że nie miały one miejsca.

Z chwilą odejścia Czerkiesów z zaboru rosyjskiego kału-
szyński mizar zaczął popadać w coraz większą ruinę, ale prze-
trwał jednak różne burze dziejowe. W czasach II Rzeczypo-
spolitej zbyt żywa była pamięć o czasach zaborów, by zadbać 
�0 Archiwum Parafialne w Kałuszynie, Księga zmarłych za lata 1844-1851 
(Zmarli w 1844 r.), sygn. 31, nr aktu 92.
�� Ibidem, Księga zmarłych za lata 1844–1851 (Zmarli w 1850 r.), sygn. 31, 
nr aktu 113.
�� Ibidem, Księga zmarłych za lata 1852–1857 (Zmarli w 1854 r.), sygn. 34, 
nr aktu 47.
13 Ibidem, Księga zmarłych za lata 1852–1857 (Zmarli w 1854 r.), sygn. 34, 
nr aktu 23.
14 Ibidem, Księga zmarłych za lata 1852–1857 (Zmarli w 1856 r.), sygn. 34, 
nr aktu 67.
15 Ibidem, Księga zmarłych za lata 1858–1870 (Zmarli w 1858 r.), sygn. 36, 
nr aktu 35.

o niszczejący cmentarz dawnych żołnierzy carskich. Zresztą 
same władze Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, 
sporządzając tuż przed wybuchem II wojny światowej spis 
istniejących na terenach II Rzeczypospolitej nekropolii mu-
zułmańskich, o mizarze w Kałuszynie całkowicie zapomniały. 
W spisie zabrakło też cmentarzy w Suwałkach, Lebiedziewie 
na Podlasiu oraz wielu innych, już wówczas niefunkcjonują-
cych��.

O wyglądzie cmentarza i znajdujących się na nim nagrob-
ków, zachowała się jedynie wzmianka w relacji, pochodzącej 
z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wiadomo, 
że kałuszyński „mizar składał się z ziemnych kopczyków, zmar-
łym muzułmanom nie kładziono tu płyt i nie stawiano kamieni.” 
Wyjątkiem – jak głosi owa relacja – „były dwa pomniki z ce-
gieł, jeden okazalszy »kogoś znaczniejszego«, drugi skromniej-
szy. Tak prezentowała się Czerkieska Góra, jako wzniesienie, do 
około 1950 roku”17.

Niestety, szczegóły z życia i działalności Czerkiesów, któ-
re dostarczyć by mogły wiele bardzo interesujących i zapewne 
burzliwych epizodów z ich pobytu w Kałuszynie, są mało znane. 
Niewielkie wzmianki odnaleźć dziś można jedynie w pamiętni-
kach z tamtej epoki. Kałuszyńscy Czerkiesi, którzy spędzili tu 
kilkadziesiąt lat, nigdy jednak nie zdobyli sobie zbyt dobrej opinii 
wśród ówczesnych pamiętnikarzy.

Natalia Kicka, malarka i kolekcjonerka pamiątek historycz-
nych, autorka interesujących pamiętników, kałuszyńskich Czer-
kiesów ukazała w bardzo ponurym świetle. „Pobyt Czerkiesów 
w Polsce – pisała przed laty N. Kicka na kartach pamiętników 
– ucywilizował ich trochę kosztem krwi naszej. Rozkwaterowani 
w Kałuszynie głównie, napadali raz na dyliżans, wyrzucili nie 
tylko jadących w nim, lecz i konie razem z postylionem; nie dla 
rabunku bynajmniej, tylko chciało im się spróbować ostrza jata-
ganów, od dawna rdzewiejących w pochwach. Zatęsknili za krwi 
widokiem”��.

Stacjonujący w Kałuszynie Czerkiesi jeszcze w połowie lat 
pięćdziesiątych XIX wieku dawali znać o swojej awanturniczej 
i porywczej naturze. W lipcu 1855 roku pięciu nietrzeźwych ka-
walerzystów z Kaukaskiego Dywizjonu Konno–Górskiego, po 
opuszczeniu kwater w miasteczku udało się na szosę w kierunku 
Mińska Mazowieckiego. Napotkawszy tam furmanów żydow-
skich napadli na nich. Zaślepieni szałem i żądzą krwi, jak re-
lacjonowano w ówczesnej prasie warszawskiej, Czerkiesi zabili 
pięciu furmanów, a pięciu ciężko ranili. Z ich ręki padło też sześć 
koni��.

Podczas tego napadu nadjechał dyliżans, wyprawiony 
z Warszawy do Brześcia Litewskiego. „Po spełnieniu pierwsze-
go morderstwa – pisano na łamach warszawskich dzienników 
�� Kalendarz muzułmański Tatarów w Polsce na rok 1939 (1357/8 Hidżry), 
Wilno 1938, s. 62-69; A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie, s. 39.
17 Cyt. za: W. Danielak, Smutek Mizarów, Prawo i Życie 1991, nr 24 (1380), s. 11.
�� Cyt. za: N. Kicka, Pamiętniki, wstęp i przypisy J. Dutkie-
wicz, tekst opracował T. Szafrański, Warszawa 1972, s. 383-384.  
N. Kicka na kartach swych pamiętników przedstawiła barwny opis umundu-
rowania Czerkiesów: Ubranie ich świeciło wszystkimi kolorami tęczy, złotem i srebrem 
przypominało kontusze nasze narodowe, pasami bogatymi przepasane. Nad pasami świe-
ciły rękojeście pistoletów i jatagany, złotem, srebrem i drogimi kamieniami nasadzane. Na 
pięknych koniach arabskiego pochodzenia, w podskokach, w zwartych szeregach jechali. 
Twarze ich ogorzałe, oczy ogniste; czarne spiczaste czapki z baraniego futra dziko i jedno-
cześnie malowniczo wyglądały. Ibidem, s. 383.
�� S. Milewski, Ciemne sprawy dawnych warszawiaków, Warszawa 1981, s. 433.
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– jeźdźcy więcej jeszcze rozjątrzeni strzelili kilka razy do dyli-
żansu, wskutek czego pocztylion został zabity, a żona kapitana 
Komendy Żandarmów w Siedlcach raniona w rękę. Ze znajdu-
jących się w dyliżansie pasażerów urzędnik Dyrekcji drogi War-
szawsko–Wiedeńskiej od dwukrotnego pchnięcia kindżałem 
żyć przestał, a trzy kobiety ratowały się ucieczką”�0. Dyliżansem 
tym, jak pisze Janusz Tazbir, jechać miał Józef  Ignacy Kraszew-
ski, jednak pisarz w ostatniej chwili zmienił na szczęście termin 
wyjazdu��.

„Zanim dowódca dywizjonu otoczył ich ze swoimi ludźmi 
i zmusił do poddania – pisze Stanisław Milewski – zabili jesz-
cze szynkarza i jego 15–letniego syna oraz ranili napotkanego 
jeźdźca i zabili jego konia”. Porywcza natura Czerkiesów z Ka-
łuszyna, dała o sobie znać zapewne niejeden jeszcze raz. Prasa 
warszawska zapewniała, że po tym wyczynie Czerkiesi „wkrótce 
będą najsurowiej ukarani”��.

„Takie zdarzenia – podsumował S. Milewski – budziły gro-
zę i panikę nie mniejszą niż bandyckie wyczyny opryszków”23. 
Przestępcze wyczyny kałuszyńskich Czerkiesów szeroko ko-
mentowała ówczesna „Gazeta Rządowa”, a za nią „Kurier War-
szawski”. Bardzo negatywnie odbijały się one na wizerunku mia-
steczka. Kałuszyn, jak słusznie zauważył Janusz Tazbir, przez 
całe XIX stulecie nie cieszył się dobrą opinią24. Do negatywnego 
wizerunku miasteczka przyczynili się jednak nie tylko Czerkiesi, 
ale również Żydzi, stanowiący w owym czasie znaczną część tu-
tejszych mieszkańców.

Obecnie po niewielkiej społeczności muzułmańskiej w Ka-
łuszynie nie ma właściwie żadnego śladu. Pozostały tylko nazwy 
toponomastyczne. Jedna z ulic, położona w północno-wschod-
niej części miasta, przy której najprawdopodobniej stacjonowa-
li Czerkiesi, określana była mianem Irkucka25. W świadomości 
mieszkańców pierwotna nazwa ulicy, przyjęta zapewne jeszcze 
w XIX wieku, funkcjonuje do dziś (Irkucek lub Jarkucek). Na-
tomiast teren, na którym jeszcze do lat 50. ubiegłego stulecia 
znajdował się mizar, wciąż nazywany jest Górą Czerkieską��. 
Obecnie teren cmentarza jest niezabudowany, nie ma na nim 
żadnych śladów nagrobków ani mogił.

Do połowy XX wieku cmentarz stanowił atrakcję tury-
styczną i miejsce spotkań. Tu i ówdzie znaleźć można o nim 
jedynie bardzo niewielkie, lakoniczne wręcz wzmianki. We 
wspomnieniach Abrahama Goldberga czytamy, że członkowie 
kałuszyńskiego „Bundu” w czasach konspiracyjnych spotkań, 
w burzliwych latach 1905-1907, zbierali się „za mostem war-
szawskim z jednej strony miasta, i na czerkieskim cmentarzu 
z drugiej strony miasta”27.

Kałuszyński mizar, w opłakanym już stanie, przetrwał do 
zakończenia II wojny światowej. W początkach lat 50. pozostałe 
na nim nagrobki zostały użyte (!) do utwardzenia nawierzchni 

�0 Ibidem,  s.  433.
�� J. Tazbir, Długi romans z Muzą Klio, Warszawa 2007, s. 13.
�� S. Milewski, op. cit., s. 433.
23 Ibidem, s. 433.
24 Zob.: J. Tazbir,  op. cit., s. 13; S. Milewski, op. cit., s. 433.
25 A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie, s. 44. 
�� W. Danielak, op. cit., s. 11.
27 A. Goldberg, Z dziejów Powszechnego Żydowskiego Związku Robotniczego Bund 
w Kałuszynie. Wspomnienia z lat 1905-1939, Rocznik Kałuszyński 2007,  z. 7,  
s. 155.

ulicy Warszawskiej. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesią-
tych XX wieku, gdy zaczęto utwardzać szosę Kałuszyn-Siedlce, 
przy której położony był mizar, dokonano całkowitej dewastacji 
tej niewielkiej nekropolii.

„Wozakom, którzy dostarczali żwiru – relacjonował przed 
laty W. Chróścicki, ówczesny prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Kałuszyńskiej – płacono od ładunku, bez oglądania skąd 
pochodzi. Wozacy zwrócili uwagę na Czerkieską Górę. Nie zda-
jąc sobie sprawy z tego, że kopią na cmentarzu, ładowali żwir 
z rzekomo bezpańskiego ugoru. Dopiero, gdy z jednego z wo-
zów wypadać zaczęły kości i rozpoznano, iż są to szczątki ludz-
kie, eksploatacji żwirowiska zaprzestano”��. W ten oto sposób 
kałuszyński mizar, mimo niewątpliwych walorów zabytkowych 
oraz niebagatelnego znaczenia dla kultury materialnej regionu, 
uległ całkowitej, celowej dewastacji. „Niestety, nie pozostał, ani 
jeden kamień z napisem. Czerkieska Góra, teraz dziki wykop, 
leży w tym krajobrazie, jak niemy wyrzut” – pisał o mizarze Wie-
sław Danielak��.

Obecnie na terenie cmentarza nie ma żadnych śladów po 
istniejących tam niegdyś nagrobkach. Szkoda, że miejsce to nie 
jest nawet oznaczone tablicą informacyjną. „Być może przy oka-
zji rekonstrukcji kirkutu w Kałuszynie – pisał przed kilkunastu 
laty Wiesław Danielak – władze zdecydują się ogrodzić i ten 
przedziwny cmentarz; już bez nagrobków, ale ze szczątkami 
przybyszów z Kaukazu, rzuconych w te strony carskimi rozka-
zami i spoczywających w miejscu, do którego nikt z ich bliskich 
drogi nie znalazł i zapewne już nie znajdzie”30.

Losy kałuszyńskiego mizaru niczym w zasadzie nie różniły 
się od losów kilku innych tego typu nekropolii na Mazowszu 
i Podlasiu. Nieubłaganie przemijający czas okrutnie obszedł się 
również z pozostałymi mizarami muzułmańskimi. „Na Podlasiu 
– jak pisze A. Kołodziejczyk – nagminna była plaga rozbijania 
piaskowcowych nagrobków na osełki do kos”. W ten sposób 
zniszczeniu uległy mizary w Czerwonce pod Sochaczewem, Su-
wałkach czy Lebiedziewie na Podlasiu31. Słusznie zatem Zdzi-
sław Skrok zastanawiał się przed laty „czy ów brak szacunku 
dla cmentarzy ludów, które niegdyś żyły na terenie ziem pol-
skich, nie jest świadectwem naszego narodowego szowinizmu, 
naszego braku – wbrew temu, co z upodobaniem wmawiają 
nam publicyści – historycznej wyobraźni. Cmentarze bowiem, 
obok samej wartości historycznej ich nagrobków, zaświadczają 
również o bogactwie źródeł, z jakich czerpała i czerpie swe ko-
rzenie nasza kultura”32. Dziś słowa te odnieść można nie tylko 
do zniszczonego cmentarza muzułmańskiego oraz dwóch nie-
istniejących już cmentarzy żydowskich33, ale także i cmentarza 
katolickiego, na którym od kilkunastu już lat sukcesywnie usu-
wane i niszczone są zabytkowe, XIX-wieczne nagrobki, a ich 
miejsce zajmują nowe.

 Emil Noiński
■

�� W. Danielak,  op. cit.,  s. 11.
�� Ibidem,  s. 11.
30 Ibidem,  s. 11.
31 A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie,  s. 34.
32 Z. Skrok, Wykopaliska z pogranicza światów, Warszawa 1988, s. 15.
33 E. Noiński, Cmentarze żydowskie w Kałuszynie, Midrasz 2007,  nr 4 (120),  s.  17.  
Odbudową cmentarza żydowskiego w Kałuszynie zajmuje się Zvi Kamionka,  pre-
zes ziomkostwa kałuszyńskiego w Izraelu.
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Tatarski architekt
Tatarski ród szlachecki Kryczyńskich, według doku-

mentów Heroldii Senatu Rosji, znany jest od 15 listopada 
1644 roku, czyli od momentu objęcia przez Ilję Kryczyń-
skiego w posiadanie dóbr Dowbuciszki. Posiadłość ta le-
żała w rejonie benickim powiatu oszmiańskiego guberni 
wileńskiej. 27 lutego 1776 roku Kryczyńscy zostali właś-
cicielami posiadłości Kaskiewicze. Władali także innymi 
majątkami. W końcu XIX w. w Heroldii rozpatrywano 
sprawę rodu Kryczyńskich, w którym wymieniano 75 
osób. Wielu Kryczyńskich odbywało państwową służbę 
wojskową i cywilną w powiecie oszmiańskim. Możliwe, 
że pod wpływem tego, Stefan Kryczyński wiele lat póź-
niej napisał pracę „Historia architektury oraz architektura 
pałaców XIV-XVI ww. w ujeździe oszmiańskim guberni 
wileńskiej”. Jego właśnie nazwisko – Stefan Samojłowicz 
Kryczyński – wymieniane jest w gronie najbardziej zna-
nych architektów Rosji początku XX w. 

S. S. Kryczyński projektował swoje prace 
w najrozmaitszych stylach, jak neoklasycyzm, 
modernizm oraz neorosyjski. W latach 
1899–1917 jego projekty architekto-
niczne można było znaleźć w maga-
zynach: „Architekt” („Зодчий”), 
„Budowniczy” („Строитель”), 
„Moskiewski Rocznik Archi-
tektoniczny” („Московский 
архитектурный ежегодник”), 
„Apollo” („Аполлон”), „Wia-
domości Inżynierów Cywil-
nych” („Известия гражданс-
ких инженеров”), „Lampa” 
(„Светильник”), „Odrodzenie 
Rosji” („Возрождение Рос-
сии”), „Świat Architektury” 
(„Мир архитектуры”). W czaso-
piśmie „Architekt” z roku 1902, na 
stronie dwudziestej zostały zamiesz-
czone zdjęcia planu głównego i części 
fasadowej podmiejskiego pałacu, domów 
oraz zabudowań w posiadłości księcia P. A. 
Oldenburskiego, znajdującej się w guberni nowogrodz-
kiej (powiat wałdajski obwodu borowieńskiego). Budowa 
wspomnianego przedsięwzięcia została przez Kryczyń-
skiego zrealizowana.

2 marca 1902 r. (według starego kalendarza) w pe-
tersburskiej gazecie „Nowe czasy” („Новое время”) zo-
stała zamieszczona wiadomość Rosyjskiej Agencji Tele-
graficznej o tym, że 28 kwietnia 1902 r. na odbywającym 
się w Tyflisie konkursie na projekt Domu Narodowego 
imienia Zubałowa, pierwszą nagrodę w wysokości 500 
rubli otrzymał Kryczyński z Sankt-Petersburga; zaś do-
piero drugą, w wysokości 300 rubli, Sarkisow z Tyflisu. 
12 kwietnia 1902 r. w gazecie „Nowy Przegląd” („Новое 
обозрение”), wydawanej w Tyflisie, w rozdziale „Prze-
gląd Miejscowy” („Местное обозрение”) powiadomiono, 
że podczas ostatniego posiedzenia komitetu Towarzystwa 

Trzeźwości, w obecności P. K. Zubałowa oraz cywilne-
go inżyniera Kryczyńskiego, postanowiono dokonać kilku 
zmian w projekcie Domu Narodowego imienia Zubałowa, 
ponieważ zdecydowano się dodać pomieszczenia czytel-
ni, biblioteki oraz wprowadzić zmiany w foyer. W celu 
ulepszenia oświetlenia w sali wstawiono dodatkowy rząd 
okien. 

Spadkobiercy K. J. Zubałowa zdecydowali się polecić 
architektowi Rogojskiemu zbudowanie Domu Narodowe-
go według projektu Kryczyńskiego. W gazecie „Mowa” 
(„Речь”) z 7 grudnia 1909 r., wydawanej w St Petersburgu, 
w rozdziale „Wieści Artystyczne” (Художественные вес-
ти”) informowano, że 3 grudnia 1909 r. w Moskiewskiej 
Wspólnocie Architektonicznej odbyło się wręczenie na-
grody w konkursie na projekty budynków Moskiewskiego 
Muzeum Publicznego oraz Muzeum Rumiancewskiego. 
Wśród petersburskich architektów wyróżnienia otrzymali: 

inżynier cywilny S. S. Kryczyński oraz architekt-
malarz N. W. Wasiliew. Wydatki na realizację 

projektów szacowano na milion rubli. 
W „Wiestniku Libawskim” (Либавс-

кий вестник”) z 22 marca 1911 r. 
pisano o wizycie w mieście gu-

bernatora Kurlandii  S. W. Na-
bokowa, przewodniczącego 
posiedzenia komitetu w spra-
wach budowy w Libawie świą-
tyni-pomnika Imperatora 
Aleksandra III. Projekt Kry-
czyńskiego, wykonany w sty-
lu rosyjskim i niezgłoszony 
wcześniej do konkursu, został 
przyjęty. 

Na rogu ulic Mirgorodzkiej 
i Połtawskiej w St Petersburgu 

znajduje się cerkiew fiodorowskiej 
ikony Matki Boskiej, ufundowana 

z okazji 300-lecia Domu Romanowych. 
Wzniesiono ją w latach 1910–1913. W skład 

komitetu do spraw budowy cerkwi weszli między 
innymi: N. Wasiliew i S. S. Kryczyński, którego to właś-
nie projekt zajął pierwsze miejsce w konkursie. Założenie 
cerkwi ku czci 300-lecia Domu Romanowych odbyło się 
5 sierpnia 1911 r. Napisano niejeden materiał o jej pro-
jekcie, natomiast w magazynie „Budowniczy” („Зодчий”) 
z 1910 r. na stronach 38-40, jak również z roku 1914 na 
stronach 11-13, oraz w magazynie „Apollo” („Аполлон”) 
z roku 1914, zamieszczono kopie projektu Kryczyńskiego. 
W 1915 r. w magazynie „Budowniczy” („Зодчий”) ukazał 
się artykuł Łukomskiego, w którym autor niepokoił się, że 
cerkiew nie będzie współgrała z zespołem nowoczesnej 
zabudowy, która miała powstać na placu.

S. S. Kryczyński stworzył około 100 projektów bu-
dynków, między innymi teatru oraz meczetu w Wilnie, 
instytutów politechnicznych w Irkucku oraz Krasnoda-
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rze, Wojskowej i Okręgowej Szkoły Zawodowej w Kras-
nodarze, handlowych szkół zawodowych w Lubani oraz 
St Petersburgu, na terenie Fabryki Putiłowskiej. W celu 
poznania zasad budownictwa szkół oświatowych zwie-
dził Niemcy, Szwecję oraz Finlandię. Kryczyński wykonał 
projekt szpitala w Samarze oraz miasta-ogrodu w Krasno-
darze. Według projektu S. S. Kryczyńskiego zbudowano 
cerkiew prawosławną Gminy Palestyńskiej, która, niestety, 
w 1932 r. została wysadzona w powietrze. Przypominała 
ona świątynie starożytnej Rusi. Oprócz wymienionych, ar-
chitekt zaprojektował cerkiew prawosławną miasta Vichy 
we Francji, prawosławne świątynie w Libawie, Aleksan-
drowie i St Petersburgu. Ta ostatnia znajdowała się na uli-
cy Czajkowskiego, w domu należącym do Wielkiej Księżny 
Olgi Aleksandrownej.

Stefan Samojłowicz Kryczyński urodził się 20 stycznia 
1874 r. w posiadłości Kaskiewicze powiatu oszmiańskie-
go guberni wileńskiej w rodzinie generała-majora Samojły 
Kryczyńskiego. Matka Zuzanna Dawidowna, z domu Tol-
ska, w 1895 r. mieszkała w Wilnie przy ulicy Mostowej. 

Średnie wykształcenie uzyskał w szkole realnej w Wil-
nie. W 1897 r. ukończył Instytut Inżynierów Cywilnych 
w St Petersburgu. Od roku 1900 r. pracował na stano-
wisku głównego architekta w Kierownictwie Straży Gra-
nicznej Rosji. Pod jego kierownictwem opracowano w tej 
instytucji większość projektów. Były to m.in.: zachowany 
po dziś dzień budynek Kierownictwa Straży Granicznej 
z wewnętrzną cerkwią, znajdujący się przy ulicy Czerwo-
nego Kursanta 34, zbudowany w 1910 r., powstała w r. 
1906 stajnia w Parku Szuwałowskim pod St Petersbur-
giem, uważana za jedną z jego najpiękniejszych prac. 
Użyto tu przepięknej kombinacji muru ceglanego wykoń-
czonego dzikim kamieniem. Po 1925 r. budynek został 
przebudowany. Po r. 1906 niedaleko Parku Szuwałow-
skiego wzniesiono pałac Woroncowej-Daszkowej, przy-
pominający pałac Pawłowski oraz niektóre zabudowania 
na Kamiennym Ostrowie w St Petersburgu. W 1908 r. 
u Moskiewskich Wrót wzniesiono budynek jego projektu, 
w którym później ulokował się Instytut Weterynarii Eks-
perymentalnej. Dzisiaj znajduje się tam Katedra Chemii 
Akademii Weterynarii. 

W 1899 r. S. S. Kryczyński mieszkał przy ulicy Priadilnoj 
(dziś ul. Łabutina) w domu pod numerem 19. W tym czasie 
pracował na stanowisku architekta w Zarządzie Wpływów 
Nieopodatkowanych. Znacznie później w sąsiednim domu 
pod numerem 17 mieszkał architekt Kaszin-Linde, znany 
z tego, że był jednym z autorów projektu stadionu im. Ki-
rowa w Leningradzie. Wraz z nim mieszkała żona Erzuła 
Eduardowna, doskonale władająca językiem francuskim. 
Później zaś także jego dzieci i wnuki.

Kryczyński ożenił się z Marią Glebowną, córką Gle-
ba Iwanowicza Uspienskiego. W 1904 r. urodził im się 
syn Gleb, po roku - Borys, a nieco później córka Irina. 
Właśnie Borysowi winniśmy wdzięczność za to, że w la-
tach 1925-1926, już po śmierci ojca, sporządził spis jego 
prac. Lista ta wymagała jednak sprecyzowania zgodności 
powstałych projektów wobec zrealizowanych konstrukcji. 
W spisie, na przykład, znalazły się następujące projekty: 

Domu Narodowego oraz Teatru Newskiego Towarzy-
stwa Trzeźwości Narodowej na Trakcie Szliselburskim 
w St Petersburgu, Zawodowej Szkoły Handlowej fabryki 
Putiłowskiej, Zawodowej Szkoły Handlowej w Lubani 
powiatu nowgorodzkiego guberni nowgorodzkiej, Domu 
Chóralnego w siole Siabrienice tegoż powiatu. Na stacji 
Czadowo, niedaleko wsi Siabrienice, szwagier Kryczyń-
skiego, syn Gleba Iwanowicza Uspienskiego, architekt 
Aleksandr Glebowicz Uspienskij w latach 1902-1904, 
bezpłatnie zrealizował projekt cerkwi na cześć kazań-
skiej ikony Matki Boskiej. Budowa rozpoczęła się, jed-
nak 26 marca 1907 r., po operacji wycięcia ślepej kiszki  
A. G. Uspienskij zmarł. Budowa została ukończona do-
piero w 1912 r. Pierwotny projekt był nieco zmieniony: 
zamiast pięciu kopuł wybudowano zaledwie jedną.

Stefan Kryczyński, o wiele wcześniej niż jego koledzy, 
zaczął używać żelazobetonu. Właśnie z tego tworzywa 
wykonane jest sklepienie Fiodorowskiej Cerkwi Prawo-
sławnej w Zaułku Towarnym. We wspomnianym wcześ-
niej pałacu Jekateriny Woroncowej–Daszkowej, architekt 
wykorzystał tę samą technologię, konstruując z żelazo-
betonu dach klasycznej pałacowej posiadłości. Nieprzy-
padkowo właśnie w tym miejscu podczas wojny uloko-
wał się sztab Frontu Leningradzkiego. Prawdopodobnie 
dzięki tej technice, budynek wytrzymał bombardowania. 
W latach 1908–1910 Kryczyński dwukrotnie uczestniczył 
w projektowaniu należących do Gwardyjskiego Towarzy-
stwa Handlowego domów towarowych, przedstawiają-
cych sobą złożone ażurowe żelazobetonowe konstrukcje. 
Jeden z budynków Towarzystwa umiejscowiony miał być 
w Gatczynie.

W 1909 r. komitet do spraw budowy meczetu kate-
dralnego w St Petersburgu, na rogu Prospektu Kron-
werkskiego i Zaułka Ugłowego, zakupił kawałek gruntu 
u wdowy po tajnym radcy Wasiliewie. Kryczyński wyjechał 
do Samarkandy, aby zapoznać się z istniejącymi konstruk-
cjami. Nad projektem pracowali z nim N. Wasiliew i A. 
Gogen. Pierwsze prace wykonano w roku 1913, a następ-
nie w latach 1920-39. W okresie 1913-14, według projektu 
architekta, na Prospekcie Kamiennoostrowskom 44-b po-
stawiono duży czteropiętrowy dom w stylu klasycznym, ze 
starannym uwzględnieniem detali. Właśnie w tym domu, 
w mieszkaniu nr 4, do śmierci mieszkał wraz z rodziną. 
Zmarł zaś 9 sierpnia 1923 r.

Wśród oryginalnych prac Stefana Kryczyńskiego moż-
na wymienić dom malarza Szczerbakowa przy ulicy Czecho-
wa 4a w Gatczynie, zbudowany w stylu modernistycznym 
oraz miasteczko Fiodorowskie w Carskim Siole (wspólnie 
z W. A. Pokrowskim). W latach 1918-20, Kryczyński był 
profesorem architektury w Kubańskim Instytucie Politech-
nicznym, a od 1921 r. – Instytucie Inżynierów Cywilnych 
oraz od 1922 r., przewodniczącym Zarządu Architektonicz-
no-Budowlanego w Piotrogradzie. Fachowcy mówią o nim, 
że miał rzadko spotykaną intuicję, z łatwością przepowia-
dał nowe tendencje w architekturze. Gdyby żył dwadzieścia 
lat dłużej, stworzyłby całkowicie nowe kierunki w budow-
nictwie i nie wiadomo, jakby wtedy wyglądałby nie tylko St 
Petersburg, ale i cały świat.
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Wart podkreślenia jest również projekt budynków 
Akademii Pediatrycznej, znajdującej się na rogu Prospek-
tu Wielkiego Sampsonijewskiego oraz ulicy Litewskiej 
w St Petersburgu. W latach 20. kompleks ten nosił nazwę 
Instytutu Macierzyństwa i Noworodków. W spisie prac  
S. S. Kryczyńskiego, jego syn zamieścił projekty elektro-
wni w St Petersburgu oraz miasta-ogrodu dla wiejskiej 
posiadłości Pargołowo, oraz budynku ministerstw rządu 
Serbii. Wiadomo, że w 1922 r. pod przewodnictwem Ste-
fana Samojłowicza Kryczyńskiego zostały odbudowane 
i odrestaurowane budynki Ambasady Niemiec, świątyni 
buddyjskiej, jak również i gmach, zajmowany wcześniej 
przez Ambasadę Szwecji.

Będąc ciężko chorym, Kryczyński wciąż bezustannie 
pracował. Pamięć o nim na zawsze pozostanie wśród jego 
potomków. 

Znane budynki S. S. Kryczyńskiego 

Budynek stajni w posiadłości A. E. Woroncowej-
Daszkowej (St Petersburg, Park Szuwałowski); budynek 
Instytutu Weterynarii Eksperymentalnej, 1908; budynek 
Kierownictwa Straży Pogranicznej z wewnętrzną cer-
kwią (St Petersburg, ulica Czerwonego Kursanta 34), 
1910; Dom Towarowy Gwardyjskiego Towarzystwa 
Handlowego (St Petersburg, ulica Zeliabowa 21/23), 
1908-1910, pod kierownictwem E. F. Wirricha; Sankt-
Petersburski Meczet Katedralny (Prospekt Kronwerks-
ki 7), 1910, według projektu N. W. Wasiliewa z uczest-
nictwem A. I. Gogena; kompleks świątyni-pomnika na 
cześć 300-lecia Domu Romanowych (St Petersburg, ulica 
Połtawska), 1911–1914; posiadłość malarza P. E. Szczer-
bowa (Gatczyno, ulica Czechowa 4a), 1910–1911; pałac  
E. A. Woroncowej-Daszkowej (St Petersburg, Park Szuwa-
łowski), 1912–1915, wspólnie z N. W. Wasiliewym; dom 
emira Buchary (Sankt Petersburg, Prospekt Kamiennoos-
trowski 44b), 1913; miasteczko Fiodorowskie w Carskim 
Siole, 1913–1917, wspólnie z W. A. Pokrowskim; Świą-
tynia Nikołaja Mirlikijskiego, 1913-1915, nie zachował 
się; Dom Narodowy oraz Teatr Newskiego Towarzystwa 
Trzeźwości Narodowej; budynek Imperatorskiego Pale-
styńskiego Towarzystwa Prawosławnego; rząd budynków, 
dopełniających kompleks miejskiego dziecięcego szpitala, 
1916; odbudowa oraz restauracja budynków Ambasady 
Niemiec, buddyjskiej świątyni oraz byłej Ambasady Szwe-
cji, 1922.

 Piotr Nowikow 
Newa (Нева) 12/2002

Tłumaczenie: Tatjana Čachorovska
 
Meczet w Wilnie

W połowie lutego 2009 r. udało się znaleźć oryginalny, 
unikatowy 100-letni szkic meczetu wileńskiego, autorstwa 
znanego litewskiego Tatara - architekta Stefana Kryczyń-
skiego. Jest on nieco uszkodzony, myślę jednak, iż specja-
liści będą mogli go odrestaurować. Za zachowanie szkicu 

chcę serdecznie podziękować szanownej członkini wspól-
noty tatarskiej Felicji Makawieckiene, mieszkającej we wsi 
Żodziszki w rejonie Olickim.

Historia projektu meczetu wileńskiego jest bardzo cie-
kawa. Przed I wojną światową wspólnota Tatarów posta-
nowiła wybudować w Wilnie, w okolicy Łukiszek, meczet 
murowany w miejsce starego XVI-wiecznego budynku 
drewnianego. W tym celu w całej społeczności tatarskiej 
zaczęto zbierać pieniądze i zamówiono projekt u znanego 
ówcześnie architekta Stefana Kryczyńskiego. Meczet miał 
być budynkiem znacznym i wyjątkowym, aby swym wido-
kiem upiększać Wilno. Miał łączyć cechy architektury litew-
skich Tatarów i motywy charakterystyczne dla całej kultury 
muzułmańskiej. Komitet do spraw budowy meczetu zebrał 
10 000 złotych carskich rubli, jednak po rozpoczęciu wojny 
pieniądze te zaginęły, a projekt nie został zrealizowany.

Dzisiaj, kiedy Związek Wspólnot Tatarów Litwy roz-
waża możliwość zbudowania w Wilnie meczetu, a tym sa-
mym dopełnić historyczną sprawiedliwość, zrealizowanie 
projektu, którego idea powstała przed 100 lat, byłoby ze 
wszech miar godnym przedsięwzięciem. W litewskiej sto-
licy powstałby meczet, który w 1910 r. zaprojektował nasz 
rodak architekt Stefan Kryczyński. Byłby to zarówno po-
mnik jego twórczości, a także wyraz szacunku dla naszych 
przodków, żyjących na progu XX w. To, co nie udało się 
zrealizować przed stu laty, ma szansę być spełnione przez 
żyjące teraz pokolenie litewskich Tatarów.

 Adas Jakubauskas
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Dialog chrześcijańsko-muzułmański  
w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

stąd z zaproszeniem do poznania pełnego jego dziedzictwa, 
zwłaszcza przez tych, którzy są duchowo związani z Abraha-
mem i którzy wyznają monoteizm”�.

Słowa, wypowiedziane dwadzieścia pięć lat temu, wyra-
żały nie tylko stosunek Jana Pawła II i Kościoła katolickiego 
do islamu – były zaproszeniem do dialogu. Zaproszenie to 
zostało niewątpliwie przyjęte, chociaż nie przez wszystkie 
środowiska muzułmańskie. Wspólnota islamu nie stano-
wi bowiem – w przeciwieństwie do Kościoła katolickiego 
– zhierarchizowanej jedności, co jest widoczne nawet przy 
pobieżnej obserwacji politycznego życia współczesnego 
świata. W sensie doktrynalnym islam również zaleca dialog, 
o czym wyraźnie mówi Koran: „Zaiste są wśród narodu pis-
ma wierzący w Boga i w to, co zesłane wam i co zesłane 
im. Są oni pokorni przed Bogiem i nie zamieniają znamion 
Boga na znikome wartości. Czeka ich nagroda u ich Władcy 
i Żywiciela, albowiem jest On szybkim rachmistrzem”3. Inny 
werset Koranu mówi: „Ktokolwiek z muzułmanów, żydów, 
sabejczyków lub chrześcijan wierzy w Boga Jedynego, Dzień 
Ostateczny i czyni dobro – nie ma dla tych obawy, ani nie 
doznają mąk”4. 

Gdyby przeanalizować stosunek cywilizacji muzułmań-
skiej do świata chrześcijańskiego, to, oprócz wrogości i agre-
sji, znajdziemy również wiele świadectw podziwu, szacunku 
i zainteresowania. Należy też zaznaczyć, że społeczeństwa 
muzułmańskie, które zapoznały się głębiej z kulturą chrześci-
jańską, przejęły wiele jej wartości, nie zatracając swojej islam-
skiej tożsamości. Przykładem jest malutka społeczność pol-

�  Islam w dokumentach Kościoła i nauczanie Jana Pawła II (1965–1996), zebrał 
i oprac. E. Sakowicz, Warszawa 1997, s. 21. 
3  Koran, sura „Rodzina Imrana”, werset 199 (w:) Wersety z Koranu ( tłum. 
Jakub Szynkiewicz), wyd. I, Wilno 1935, wyd. II, Białystok 1995, s.125.
4  Koran, sura „Zastawiony stół”, werset 69, jw.

Pontyfikat Jana Pawła II w spo-
sób radykalny zmienił relacje ka-
tolicko-muzułmańskie, stanowiąc 
całą epokę kulturowej przemiany. 
Wzajemne stosunki pomiędzy re-
ligijnymi instytucjami i wyznawca-
mi nacechowane były wrogością, 
nieufnością lub też lekceważeniem 
i nieuznawaniem swoich racji. Po-
czątek tym przemianom dał Sobór 
Watykański II, jak też okres ponty-
fikatu Jana XXIII. Później wiele dla 
wzajemnego zrozumienia chrześ-
cijan i muzułmanów zrobił Paweł 
VI. Podsumowaniem tych zmian 
były rządy Jana Pawła II w Koście-
le katolickim, które to przyczyniły 
się do powstania trwałych wzajem-
nych relacji, opartych na szacunku 
i próbach zrozumienia postawy 
drugiej strony. W dokumencie So-
boru Watykańskiego II mówi się: 
„Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, 
czcicieli jedynego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosier-
nego i wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, który 
przemówił do ludzi. Starają się również poddawać z całej du-
szy Jego ukrytym postanowieniom, tak jak poddał się Bogu 
Abraham, do którego islamska wiara chętnie się odwołuje. 
Jezusa wprawdzie nie uznają za Boga, czczą Go jednak jako 
proroka, a Jego dziewiczą matkę, Maryję, darzą szacunkiem 
i niekiedy pobożnie Ją wzywają. Oczekują nadto dnia sądu, 
kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrzeszonym ludziom. 
Dlatego też cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie 
przez modlitwę, jałmużnę i post”�. 

Jan Paweł II zaś, zwracając się do przedstawicieli wspól-
noty muzułmańskiej we Francji 31 maja 1980 r., wypowiedział 
słowa: „Z wielką radością pozdrawiam was, muzułmanie, nasi 
bracia w wierze w jedynego Boga”. Z kolei w przemówieniu 
do przywódców muzułmańskich, wygłoszonym w Nairobi 7 
maja 1980 r., powiedział: „Przy różnych okazjach mówiłem 
o dziedzictwie religijnym islamu i jego wartościach ducho-
wych. Kościół katolicki zdaje sobie sprawę z tego, że kult 
oddawany jedynemu, żywemu, istniejącemu, miłosiernemu 
i wszechmogącemu Stwórcy nieba i ziemi jest wspólny dla 
niego i dla islamu. Jest to wielka więź łącząca wszystkich 
chrześcijan i muzułmanów.

Z dużym zadowoleniem stwierdza on także, że wśród 
łączących go z islamem elementów znajduje się cześć odda-
wana Jezusowi Chrystusowi i Jego Niepokalanej Matce. Koś-
ciół katolicki podejmuje wszelkie wysiłki dla podtrzymania 
dialogu politycznego z islamem, opierając się na istniejących 
więzach, które próbuje coraz bardziej zgłębić – zwraca się 
�  Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra 
aetate 3, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety i deklaracje. Tekst polski, 
nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002.
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skich muzułmanów, Tatarów, istniejąca w „chrześcijańskim 
morzu” od sześciuset lat. 

W 1999 r., podczas kolejnej pielgrzymki Jana Pawła II 
do Polski, na spotkaniu w Drohiczynie przedstawiciele pol-
skich muzułmanów tatarskich przekazali Papieżowi w da-
rze ryciny, przedstawiające siedemnaście meczetów dawnej 
Rzeczypospolitej i opatrzone napisem: „Polscy muzułmanie 
dziękują Kościołowi katolickiemu, uosabianemu przez Waszą 
Świątobliwość, za sześćset lat tolerancji wobec muzułmanów 
w państwie chrześcijańskim”. Można powiedzieć, że słowa 
te pod podobiznami staropolskich meczetów symbolizowały 
i w pełni oddawały stosunek polskich muzułmanów do pol-
skiego Papieża.

Tatarzy polscy są ludnością autochtoniczną Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stanowiąc jednocześnie etniczną i religijną 
mniejszość, która wywodzi się od dawnych Tatarów Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Osadnictwo tatarskie w Rzeczypo-
spolitej datuje się na okres panowania dynastii Jagiellonów, 
a swój szczyt przeżywało w XVI w., kiedy przyznano polskim 
Tatarom prawa w rozumieniu ówczesnym praw obywatel-
skich, gwarantujące swobodę wyznawania religii muzułmań-
skiej i kultywowania etnicznych obyczajów. Prawa te i wol-
ności zostały zabezpieczone przez ustawy sejmu lubelskiego 
z 1569 r., stanowiące podstawę ustroju ówczesnego państwa 
polskiego do 1791 r., czyli do czasu uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, która potwierdziła nadane Tatarom polskim dawne 
przywileje i wolności. Tatarzy byli związani z państwowością 
Rzeczypospolitej od końca XV w., będąc ważnym elementem 
jej ówczesnych sił zbrojnych.

Są więc oni z jednej strony mniejszością religijną, właś-
nie jako muzułmanie, zaś z drugiej ludnością autochtoniczną, 
biorącą udział w budowaniu państwa polskiego, mają pełne 
prawo do własnej tożsamości narodowej i religijnej. Jest ona 
oparta na odmiennej zasadzie niż funkcjonowanie mniejszo-
ści muzułmańskich w Unii Europejskiej, gdzie ludność mu-
zułmańska nie identyfikuje się z historyczną tradycją narodów 
państw, wśród których żyje. Doceniła to również II Rzeczy-
pospolita, ustawą sejmową z 1936 r. o stosunku państwa do 
wyznania muzułmańskiego, potwierdzające status tatarskich 
muzułmanów w Polsce. 

Warto niewątpliwie przypomnieć, że w spotkaniu z Ja-
nem Pawłem II w Drohiczynie uczestniczył jeszcze inny Ta-
tar, mufti muzułmanów Syberii Zachodniej z Nowosybirska, 
co miało symboliczną wymowę, wówczas niestety niezauwa-
żoną, a jakże istotną i ważną w obecnej sytuacji.

W sensie szerszym, globalnym, pontyfikat Jana Pawła II 
oznaczał dla wspólnoty muzułmańskiej porzucenie postawy 
konfrontacyjnej na rzecz postawy dialogowej oraz szansę na 
pokojową koegzystencję dwóch religii - mimo aktualnych, 
jakże bolesnych i krwawych konfliktów, w które uwikłani są 
chrześcijanie i muzułmanie w Iraku, Bośni, Libanie, Nige-
rii, Sudanie. Zmarły Papież proponował honorowe wyjście 
z odwiecznego konfliktu – dialog i wzajemne poszanowanie. 
Wezwanie Jana Pawła II do okazywania w Kościele kato-
lickim szacunku islamowi i dawania przez samego Papieża 
świadectwa temu wezwaniu, tak bardzo doceniane przez 
muzułmanów z diaspory, jak chociażby w Polsce, dają mu 
trwałe miejsce w historii cywilizacji. Jego pontyfikat był 

niewątpliwie czasem poszukiwania, wspólnego przeżywa-
nia Transcendencji przez chrześcijan, muzułmanów, a tak-
że żydów. Wspólnego, ale zarazem obok siebie; wspólnego, 
ale zarazem wobec siebie – nie w duchu konfrontacji, ale 
uważnej obserwacji, refleksji i dyskusji. Czas ten, niestety, 
dobiegł końca, przechodząc w narastający konflikt ideolo-
giczny. Należy mieć nadzieję, że nie rozwinie się on z fazy 
wstępnej w kolejną, czyli fazę walki politycznej, a w konse-
kwencji – zbrojnej.

W wizji relacji chrześcijańsko-muzułmańskich, jaką za-
pewne kierował się Jan Paweł II, było miejsce na refleksję 
na temat samej istoty dialogu: „Dialog jest przede wszystkim 
stylem działania, postawą i duchem, który przyświeca postę-
powaniu. Zakłada uwagę, szacunek i przychylność wobec 
drugiego człowieka, a także uznanie jego osobowej tożsa-
mości, jego sposobów wyrażania siebie, jego wartości. Taki 
właśnie dialog winien być normą i stylem całego chrześcijań-
skiego posłannictwa, a także jego poszczególnych elementów 
zarówno, gdy chodzi o zwyczajną obecność i świadectwo, 
jak też o służbę czy bezpośrednie przepowiadanie (Kodeks 
Prawa Kanonicznego, 787, par. 1). Posłannictwo, które nie 
byłoby przeniknięte duchem dialogu, byłoby sprzeczne z wy-
mogami prawdziwego człowieczeństwa i ze wskazaniami 
Ewangelii”5.

Jest to, w ocenie muzułmańskiej, twórcze, kreatywne 
rozwinięcie deklaracji Nostra aetate, stwierdzającej, że Bóg 
jest jeden i wszyscy ludzie są braćmi, co wynika z wiary 
w Jego istnienie i jedność, i zarazem uznającej, że religie 
niechrześcijańskie, judaizm i islam, są nosicielami części 
prawdy objawionej. Od tych stwierdzeń jest tylko krok do 
działalności Jana Pawła II, radykalnie zmieniającej stosunek 
Kościoła do muzułmanów. W orędziu na zakończenie Ra-
madanu w 2003 r. Papieska Rada do Spraw Dialogu Mię-
dzyreligijnego tak określa duchową podstawę wspólnoty 
muzułmańsko-chrześcijańskiej: „Prawda jest pierwszym fi-
larem, gdyż zakłada uznanie, że istoty ludzkie nie należą do 
samych siebie, lecz zostały powołane do tego, by spełniać 
wolę Boga, Stwórcy wszystkich, który jest Prawdą absolutną. 
W relacjach międzyludzkich prawda wyraża się szczerością, 
niezbędną dla wzajemnego zaufania i owocnego dialogu, 
który prowadziłby do pokoju. (...) Niemniej pokój nie może 
istnieć bez sprawiedliwości, szacunku dla godności i praw 
każdego człowieka. To właśnie brak sprawiedliwości w rela-
cjach międzyludzkich, społecznych i międzynarodowych po-
woduje tyle niepokoju we współczesnym świecie i prowadzi 
do przemocy”.

W tym miejscu arcybiskup Michael L. Fitzgerald, prze-
wodniczący Rady, cytuje słowa z przemówienia Jana Pawła 
II podczas Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu 
w 2002 r.: „Jeśli pokój jest darem Boga i w Nim ma swoje 
źródło, to gdzie można go szukać i jak można go budować, 
jeśli nie w osobistej i głębokiej relacji z Nim samym?” Mi-
kołaj Bierdiajew zaś w swojej Autobiografii filozoficznej tak oto 
ujął ten problem: „Całe życie poszukiwałem prawdy, którą 
od początku znalazłem, będącą a priori mojej drogi życiowej. 
Istnieje Wyższa Prawda, która nie przypomina tego świata 
i wszystkiego co jest w tym świecie, ale powinna się ujaw-

5  Tamże, s. 40.
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niać, wcielać w człowieka”. Tą wyższą prawdą jest – dialog 
– spotkanie ludzi i ksiąg świętych, spotkanie różnych form 
modlitwy i duchowości w swojej różnorodności, osobności 
i inności – jednia mistyki i wzajemnego rozumienia, nie dia-
log już, a współrozumienie, które ofiaruje prawdziwe pojed-
nanie, akceptację drugiego.

Dialog ten, toczący się na wielu płaszczyznach, przybiera 
też formę tzw. dialogu życia, ponieważ wyznawcy obu religii 
muszą współistnieć na tej samej planecie. „Dziś szczególnie 
nam potrzeba dialogu i wzajemnego szacunku. Niech temu 
celowi służy Dzień Islamu. Głębsze poznanie źródeł naszej 
wiary, świętych tekstów – Biblii i Koranu – uczy nas, że nie 
może być żadnego usprawiedliwienia dla walki i terroru w imię 
boga, ponieważ Bóg nasz jest «Bogiem pokoju». Czas niepo-
koju wzywa nas do budowania pokoju dziś”. Tak pisał w 2004 
r. biskup Tadeusz Pikus, przewodniczący Komitetu Dialogu 
z Religiami Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski i członek 
zarządu głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów 
w orędziu na IV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce  
26 stycznia 2004 r. Dialog chrześcijańsko-muzułmański 
w Polsce, zainicjowany w Pieniężnie w 1985 r., również roz-
wijał się zgodnie z myślą Soboru Watykańskiego II i w du-
chu, jaki nadał dialogowi Jan Paweł II swymi czynami i swoją 
otwartością. W dialogu trzeba zwracać uwagę na czynniki 
osobowościowe, które w przypadku zmarłego Papieża wy-
datnie przyczyniły się do wzajemnego zbliżenia chrześcijan 
i muzułmanów.

Dialog polega bowiem na wyjściu ku temu, co odmienne, 
na pochyleniu się nad odmiennością i na radości z wzajem-
nego obcowania duchowego. Wielki turecki poeta mistyczny 
Yunus Emre tak by go scharakteryzował:

Jeśli my kogoś miłujemy,
To i świat cały go miłuje,
Czemuż „Nie miłuj” mówić mamy?
Jedne są wrota, jedna droga.
Ibn Arabi natomiast, największy mistyczny filozof  isla-

mu, pisał: „Dlaczego Jezus był wspierany przez Ducha? (...) 
Narodził się w sposób cudowny (...)”. To też jest wspólne 
doświadczenie chrześcijaństwa i islamu – doświadczenie bo-
skości z jednej strony, a misji proroczej z drugiej, i wspólne 
jest wielbienie postaci Jezusa, jakże częste wśród mistyków 
obu religii.

W swojej książce Przekroczyć próg nadziei Jan Paweł II tak 
opisał postawę muzułmanów wobec postaci Jezusa: „Bóg Ko-
ranu, obdarzony zostaje najpiękniejszymi imionami, jakie zna 
ludzki język, ale ostatecznie jest to Bóg pozaświatowy. Bóg, 
który pozostaje tylko Majestatem, a nie jest nigdy Emanue-
lem, Bogiem-z-nami. Islam nie jest religią odkupienia. Nie ma 
w nim miejsca dla krzyża i zmartwychwstania, chociaż wspo-
mniany jest Jezus, ale jedynie jako prorok przygotowujący na 
przyjście ostatecznego Proroka – Mahometa. Wspomniana 
jest Maryja, Jego dziewicza Matka”�.

Warto też podkreślić, że wartością niejako samoistną 
w relacji chrześcijańsko-muzułmańskich jest nacechowany 
szacunkiem stosunek do osoby Abrahama, jego wiary i po-
�  E. Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i poso-
borowych (1963–1999), Warszawa 2000, s. 368.

stawy, do faktu, że jest wspólnym prorokiem trzech wielkich 
religii monoteistycznych i do jego odpowiadającej woli Boga 
podstawy wyjścia ku temu, co inne, odmienne, nieznane. 
Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II, mówiąc o religiach Abra-
hama, monoteistycznych wspólnotach czczących Boga oso-
bowego.

Jan Paweł II dał temu wyraz również w spotkaniu z mu-
zułmańskimi przywódcami religijnymi w Dakarze 22 lutego 
1992 r., mówiąc: „Jest czymś bardzo naturalnym, że wierzący 
w Boga spotykają się ze sobą jako bracia. Chrześcijanie i mu-
zułmanie wraz z wyznawcami judaizmu należą do tak zwanej 
«tradycji Abrahama». Tradycja każdej z trzech religii nazywa 
Abrahama «bliskim przyjacielem Boga» ( w języku arabskim 
al-khalil). Zasłużył on na ten tytuł swą niezachwianą wiarą 
w Boga. Opuszczając ojczyznę, aby udać się tam dokąd Bóg 
go prowadził, Abraham kierował się przeświadczeniem, że 
jedynie Bóg godzien jest uwielbienia i wyłącznie Jemu należy 
być posłusznym. Także w chwilach doświadczeń Abraham 
pozostał wiernym i posłusznym sługą Boga”7.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że zarówno postać 
Abrahama jak i jego ufność w Boga były podstawą filozoficz-
nej i teologicznej refleksji Sörena Kierkegaarda, prekursora 
egzystencjalizmu. a więc i współczesności.

Dialog to ponadto wspominanie Boga, wspólne i wza-
jemne wobec siebie. W praktyce mistycznej islamu istnieje 
rytuał zwany zikr – wspominanie Boga, Jego imion, Jego 
przymiotów i właściwości. To wspominanie Boga, Jego właś-
ciwości i przymiotów jest praktyką zbliżoną do chrześcijań-
skiej praktyki odmawiania litanii i różańca, a przeżycie obec-
ności Boga, czy bycia w Nim, jest też dobrze znane mistykom 
chrześcijańskim. Praktyka mistyczna, praktyka modlitwy, me-
dytacji może zbliżać, budować, łączyć. Poświadczył to zmarły 
Papież. Na zakończenie wspomnianego już spotkania z mu-
zułmańskimi przywódcami w Dakarze wypowiedział słowa 
modlitwy, które są bliskie i chrześcijanom, i muzułmanom 
i które pozwolę sobie zacytować na zakończenie:
Boże nasz Stwórco,
Ty jesteś dobry, a Twoje miłosierdzie nie ma granic, Ciebie wielbi całe 

stworzenie.
Boże, Ty dałeś nam wewnętrzne prawo, wedle którego winniśmy żyć.
Pełniąc Twoją wolę spełniamy nasze zadanie.
Krocząc Twoimi ścieżkami zaznajemy pokoju duszy.
Tobie ofiarowujemy nasze posłuszeństwo.
Prowadź nas we wszystkich dziełach , jakie podejmujemy na ziemi.
Uwolnij nas od złych skłonności , które odwracają nasze serca od Two-

jej woli.
Nie pozwól abyśmy się od Ciebie oddalali.
Boże, Sędzio całej ludzkości, pomóż nam, abyśmy w dniu ostatecznym 

znaleźli się pośród Twoich wybranych.
Boże, dawco sprawiedliwości i pokoju, obdarz nas prawdziwą radością, 

autentyczną miłością i trwałą solidarnością między narodami.
Napełnij nas po wszystkie czasy Twoimi darami. Amen!
Niech Bóg miłosierdzia, Bóg miłości, Bóg pokoju błogosławi każdego 

z was i wszystkich waszych bliskich.

Selim Chazbijewicz 
■

7  Islam w dokumentach Kościoła..., s. 173.
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Niektóre aspekty społeczne i kulturowe  
islamu europejskiego

nie na główne tendencje w państwach o najznaczniejszym 
odsetku wyznawców islamu.

Francji największa grupa to emigranci z byłych fran-
cuskich kolonii i obszarów mandatowych w Afryce Pół-
nocnej – przede wszystkim Algierii oraz Tunezji i Maroka. 
Analogiczny czynnik historyczny zadziałał w Wielkiej Bry-
tanii: tutaj muzułmanie to głównie mieszkańcy dawnych 
Indii Brytyjskich – obecnych Indii, Pakistanu i Banglade-
szu. W Niemczech migracje rozpoczęły się w latach 50. na 
podstawie umów z krajami muzułmańskimi – np. z Tur-
cją. Stąd największą grupę muzułmanów stanowią tam 
właśnie Turcy. We wszystkich krajach Europy Zachodniej 
przebywa znaczna liczba imigrantów z Iranu (po rewolucji 
muzułmańskiej w 1979 r.) i z Iraku (najpierw po dojściu 
do władzy Saddama Husajna do władzy w 1979 r., potem 
głównie po amerykańskiej inwazji z 2003 r.). To sprawia, że 
struktura społeczna imigracji muzułmańskiej jest rozmaita 
i daleko niejednorodna, nawet jeśli chodzi o imigrantów 
z jednego kraju. Wśród Pakistańczyków, Algierczyków, Tu-
nezyjczyków Marokańczyków i Turków istnieje znaczna 
przewaga „gastarbeiterów”, zazwyczaj ludności wywodzą-
cej się ze wsi i małych miast, wychowywanej w tradycyj-
nych wartościach. Szczególnie rażące w tym kontekście są 
dla Europejczyków kwestie sytuacji kobiet w takich spo-
łecznościach. Nie znaczy to, że nie ma wśród tych naro-
dowości imigrantów-intelektualistów, ale stanowią zdecy-
dowaną mniejszość. Inaczej jest w przypadku Irańczyków, 
Irakijczyków, Libańczyków czy Syryjczyków. To przede 
wszystkim migranci polityczni, niejednokrotnie pisarze czy 
naukowcy. Stąd mnogość zagadnień i problemów wspól-
noty muzułmańskiej, stąd różnorodność prób rozwiązań 
coraz to nowych zjawisk społecznych i kulturowych.

Jednym z ważniejszych zjawisk o charakterze społecz-
no-politycznym jest wzrost radykalizmu wśród drugiego 
i trzeciego pokolenia imigrantów, co zadziwia mniej uważ-
nych obserwatorów. Stanowi zaś ono konsekwentne na-
stępstwo uplasowania imigrantów na społecznej drabinie 
w społeczeństwach przyjmujących. Rodzice i dziadkowie 
obecnych nastolatków i dwudziestolatków zamieszka-
li w najbiedniejszych dzielnicach miast, często nie mając 
żadnych perspektyw rozwojowych. W dodatku zakładali 
czasowość swojego pobytu w krajach przyjmujących, stąd 
nie dążyli do przenikania do społeczeństw krajów euro-
pejskich, zamykając się w swego rodzaju gettach. Takie 
zamknięcie powodowało w rzeczywistości „redystrybucję 
ubóstwa” połączoną z tradycyjnym pojmowaniem więzów 
rodzinnych. Nie ulegali rzeczywistym wpływom kultury 
zachodniej, przejmując z niej jedynie powierzchowne ele-
menty (zazwyczaj związane z aspektem technologicznym 
nowoczesności), które po prostu umożliwiały im funkcjo-
nowanie w nowych warunkach. W tej sytuacji ujawniło się 
typowe dla współczesnej kultury muzułmańskiej rozłączne 
traktowanie osiągnięć technologicznych i rozwoju myśli. 
W wyniku takiego systemu wychowawczego oraz kseno-

Europa jest zjawiskiem niepowtarzalnym, o tym niko-
go chyba nie trzeba przekonywać. Wykazuje się ogromną 
chłonnością kulturową, a co za tym idzie – synkretyzmem 
kulturowym. Do czasów nam współczesnym synkretyzm 
ten pozostawał jednak głównie w ramach samej, wielowąt-
kowej wprawdzie, ale ograniczonej konkretnymi granicami 
kultury europejskiej. Obecnie pojawiają się nowe aspekty 
problemu – obecność w Europie tradycji wywodzących się 
z innych kultur, z których szczególnie widoczna jest kul-
tura islamu. Liczebność populacji muzułmańskiej w tych 
krajach europejskich, gdzie stanowi ona ludność przyby-
łą pokazuje, że z punktu widzenia demografii sytuacja jest 
dla Europejczyków trudna. Ogółem w Zachodniej Euro-
pie mieszka około 15 milionów muzułmanów. Są to dane 
szacunkowe, ponieważ w wielu krajach nie prowadzi się 
statystyk tego typu, jednocześnie spora liczba wyznawców 
islamu to imigranci nielegalni, niewykazywani w żadnych 
statystykach. Największe wspólnoty muzułmańskie miesz-
kają we Francji – ok. 4,5 mln., w Niemczech – ok. 3,3 mln. 
i Wielkiej Brytanii – ponad 1,5 mln. Znaczna grupa mu-
zułmanów żyje także w Holandii – 900 tysięcy. Biorąc pod 
uwagę procentowy udział ludności muzułmańskiej w po-
szczególnych krajach Europy, największy odsetek ludności 
stanowią oni we Francji, Holandii i Szwajcarii. 

Islam w Europie: „autochtoni” i imigranci
Muzułmanie w Europie zarówno pod względem et-

nicznym, jak i sytuacji społeczno-historycznej nie stanowią 
jedności. Łączy ich tylko wiara, sama w sobie zróżnicowana, 
ale pretendująca do jedności, której źródła są jednakowe dla 
wszystkich odłamów. Muzułmanów europejskich podzielić 
można na trzy grupy. Pierwsza to muzułmanie bałkańscy 
– ludność miejscowa, która w wyniku skomplikowanych 
procesów historycznych uległa islamizacji. Na tym obsza-
rze istnieją dwa państwa absolutnie muzułmańskie: Albania 
oraz Bośnia i Hercegowina. Druga grupa, nieliczna wpraw-
dzie, ale niezwykle interesująca z punktu widzenia kultu-
rowego, to potomkowie muzułmanów, którzy przybyli na 
tereny europejskie kilkaset lat temu, ulegając w tym czasie 
akulturacji, ale nie tracąc swojej muzułmańskiej tożsamości. 
Trzecia wreszcie to wyznawcy islamu, którzy przybywali do 
Europy od lat 60. XX wieku – głównie emigranci ekono-
miczni oraz – w mniejszym stopniu – emigracja polityczna. 
Emigranci, którzy przybyli do Europy „za pracą” stanowią 
tę grupę społeczną, która w największym stopniu – obok 
oczywiście wydarzeń politycznych o charakterze ogólno-
światowym – stanowią o obrazie islamu i jego wyznawców 
na naszym kontynencie.

Etniczne zróżnicowanie emigrantów muzułmańskich 
widać wyraźnie w poszczególnych krajach. Wynika ono 
zarówno z czynników historycznych, jak i jest efektem wy-
darzeń politycznych ostatnich kilkudziesięciu lat. Trudno 
oczywiście charakteryzować skład etniczny muzułmanów 
we wszystkich krajach europejskich – można wskazać jedy-
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fobicznych zachowań społeczeństw przyjmujących, per-
spektywy młodych ludzi z imigranckich przedmieść Paryża 
czy Londynu były bardzo marne – samo „muzułmańsko” 
brzmiące nazwisko wystarczy, aby taki człowiek już na 
starcie miał mniejsze szanse niż jego francuski czy angiel-
ski rówieśnik o identycznych kwalifikacjach. Nowa ojczy-
zna w ten sposób okazywała się macochą. Takie między 
innymi były przyczyny niedawnych krwawych awantur na 
paryskich przedmieściach. Choć przepisy prawne traktują 
wszystkich równo, rzeczywistość kształtuje się odmiennie 
i to właśnie ona, a nie przepisy, warunkuje takie a nie inne 
reakcje społeczne.

Problemem Unii Europejskiej jest niejednolitość 
w kształtowaniu polityki wobec imigrantów. Każdy kraj 
członkowski buduje ją wedle swoich doświadczeń i możli-
wości. To skutkuje także zróżnicowaną polityką wobec już 
mieszkających w tych krajach muzułmanów. Prawne po-
łożenie tych mniejszości nie jest jednolite. Niektóre kraje 
zdają się nie zauważać w ogóle, że istnieją, inne wyraźnie 
próbują włączać ich przedstawicieli do życia społeczne-
go i politycznego. Jednym z najczęściej pojawiających się 
problemów jest brak jednej reprezentacji wspólnot muzuł-
mańskich w poszczególnych państwach. Odgrywa tu rolę 
z jednej strony wewnętrzne zróżnicowanie islamu (odłamy 
i sekty), z drugiej zaś także partykularyzmy etniczne. Stąd 
powstają dziesiątki, często rywalizujących ze sobą organi-
zacji, z których wiele uważa się za najważniejszych repre-
zentantów muzułmanów w danym państwie europejskim. 

Tym niemniej warto wskazać na kilka metod rozwiązy-
wania trudności oraz na dalsze problemy. Zaobserwować 
można dwie tendencje w traktowaniu muzułmanów w kra-
jach europejskich. Pierwsze mają charakter asymilacyjny. Są 
one charakterystyczne dla Niemiec, widać je wyraźnie także 
we Francji. Rządy tych państw dążą do uczynienia Niem-
ców lub Francuzów z Turków albo Marokańczyków. Taka 
polityka z góry skazana jest na klęskę. Wynika to z faktu, 
że o ile mieszkający w Europie muzułmanie nie zawsze są 
muzułmanami praktykującymi i ich religijności można wie-
le zarzucić, to pozostają cały czas „muzułmanami kulturo-
wymi”. A ponieważ islam nie dzieli świata na sfery sacrum 
i profanum, nawet ci imigranci, którzy nie czują silnych 
związków z religią, w aspekcie kulturowym pozostają mu-
zułmanami i w praktyce trudno ich poglądy i zachowania 
odróżnić od tych pozornie „zwesternizowanych” czy „zse-
kularyzowanych”. Ten brak rozdziału tego, co religijne od 
tego, co świeckie był także przyczyną konfliktu, jaki wy-
buchł we Francji w związku z zakazem noszenia w instytu-
cjach publicznych chust muzułmańskich. 

Drugim rozwiązaniem jest promowany m.in. w Wiel-
kiej Brytanii i Holandii multikulturalizm. Koncepcja ta za-
kłada istnienie odrębnych grup społeczno-kulturowych, 
które żyją w oderwaniu od siebie i niewiele interesują się 
sobą nawzajem. Po wydarzeniach w londyńskim metrze 
ogłoszono klęskę tak pojmowanego multikulturalizmu. 

Czy zatem nie istnieje sposób skonsolidowania spo-
łeczeństwa zachodniego z imigrantami ze świata islamu? 
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Przez 
dziesięciolecia popełniono w tym zakresie wiele błędów, 

stąd najprawdopodobniej uporanie się z problemem wyma-
gać będzie wiele wysiłku przez wiele lat. Doskonałym przy-
kładem współistnienia dwóch odmiennych kultur są dzieje 
Tatarów polsko-litewskich – ich historii w tym miejscu nie 
trzeba przypominać. Znajomość dziejów muzułmańskiej 
kultury Tatarów polskich ułatwia odpowiedź na bardzo ak-
tualne dziś w Europie pytanie, kiedy możemy uznać proces 
integracji międzykulturowej za zakończony, czy też zakoń-
czony powodzeniem. Wobec tych dylematów stają bowiem 
coraz liczniejsze mniejszości muzułmańskie w zachodnich 
krajach naszego kontynentu.

Próbą połączenia zachodniego sekularyzmu i islamu 
jest koncepcja „euroislamu”, forsowana przez Bassama 
Tibiego, niemieckiego politologa pochodzenia syryjskiego, 
która jednak pozostanie najprawdopodobniej tylko i wy-
łącznie utopią, ponieważ islamu nie da się pogodzić z se-
kularyzmem, aby pozostał islamem. Chyba, że komuś nie 
zależy na tym, żeby pozostać muzułmaninem, ale wtedy 
„euroislam” tym bardziej nie jest potrzebny. Euroislam po-
wstał w kontekście rozważań o „obywatelskości” w Euro-
pie i traktowany jest jako sposób włączenia muzułmanów 
do społeczeństwa obywatelskiego. Aby jednak pozostać 
prawdziwym muzułmaninem bardzo trudno będzie być 
„obywatelem Europy”, jeśli nie nastąpią wspomniane wy-
żej procesy akulturacyjne. Wymaga to jednak z pewnością 
jeszcze dużo czasu i wysiłku z obu stron. Europejczycy 
powinni zaakceptować w krajobrazie swoich miast kolej-
ne minarety, muzułmanie zaś – zrezygnować z niektórych 
zasad, które implikuje prawo muzułmańskie, całkiem od-
mienne w strukturze i zasięgu od prawa w naszej cywiliza-
cji. Inną propozycją są rozważania jednego z najwybitniej-
szych przedstawicieli islamu w Europie, Tariqa Ramadana. 
Wskazując na to, że podstawą tożsamości muzułmanina 
zawsze jest religia i jednocześnie próbując pogodzić islam 
ze standardami kultury europejskiej, Ramadan chyba nie 
znajdzie jednak realizatorów swojej teorii, która, podobnie 
jak „euroislam”, także najprawdopodobniej skazana jest na 
wyłącznie „książkową” egzystencję.

W tym kontekście trudnym zagadnieniem jest ewentu-
alny akces Turcji do Unii Europejskiej. Nie ma tu jedno-
myślności, co wynika z różnych doświadczeń poszczegól-
nych państw ze swoimi mniejszościami muzułmańskimi. 
Problem nie jest łatwy i wymaga dogłębnej analizy zarów-
no doraźnych, jak i dalekosiężnych skutków gospodar-
czych, politycznych, społecznych i kulturowych. Widać, że 
badane są dwa pierwsze z wymienionych, ważne jednakże, 
żeby nie zapominać o pozostałych. Trudności w asymilacji, 
a nawet akulturacji mniejszości tureckiej w Niemczech oraz 
przenoszenie na teren Europy np. problemów turecko-kur-
dyjskich, jest dowodem, że trzeba bardzo ostrożnie pod-
chodzić do problemu i wykazać się dalekowzrocznością.

Bliskowschodnie wpływy i inspiracje
w kulturze Europy

Warto zwrócić także uwagę na zagadnienia, które 
niezwykle rzadko poruszane są w opracowaniach islamu 
europejskiego, to jest na pewne przejawy wpływu kultur 
muzułmańskich na kulturę europejską – zarówno w jej wy-
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miarze „wysokim”, jak i popularnym. Nie chodzi przy tym 
o „orientalizm” funkcjonujący w Europie przynajmniej od 
opublikowania przez A. Gallanda francuskiego przekładu 
Księgi tysiąca i jednej nocy pod koniec XVIII w. To odrębne 
zjawisko, wielokrotnie i szeroko opisywane, tutaj zaś idzie 
o inspiracje o zdecydowanie współczesnej proweniencji.

W wymiarze wysokim najbardziej widoczne są wpływy 
w dziedzinie literatury pięknej. Na czoło wysuwa się tu nie-
wątpliwie literatura francuska i brytyjska, pewne elementy 
orientalne dostrzec można także w literaturze niemieckiej.

Choć literaturę francuską wymieniłem na początku, 
to tamtejszy orientalizm, czy też jego adaptacja jest może 
najbardziej w tym kontekście dyskusyjna, co wynika z dy-
glosji w krajach Maghrebu arabskiego. W Tunezji, Algierii 
i Maroku język francuski jest drugim, a czasem pierwszym 
językiem elit, zdobywających niejednokrotnie wykształcenie 
we Francji. Stąd trudno często zdecydować, czy dany pisarz 
czy filozof  jest pisarzem francuskim czy marokańskim lub 
algierskim, jak np. Mohamed Khair-Eddine (Maroko) czy też 
Mohamed Dib czy Jamaleddin Bencheikh (Algieria). Jednak 
z pewnością z powodów językowych maghrebijska literatura 
piękna ma łatwy dostęp do czytelnika europejskiego.

Bardziej jednoznaczna jest sytuacja niektórych pisarzy 
działających w Wielkiej Brytanii. Tu odgrywają istotną rolę 
pisarze z sunkontynentu indyjskiego – zarówno pochodzący 
z samych Indii, jak i z Pakistanu. Ważną postacią jest wśród 
nich Hanif  Kureshi, autor powieści i scenariuszy, z których 
część dostępna jest w języku polskim. Z Pakistanu pocho-
dzi brytyjski pisarz Nadeem Aslam, autor wydanej w pol-
skim przekładzie powieści Mapy dla zagubionych kochanków. 
W ostatnich latach zagadnieniem problemów akulturacyj-
nych muzułmanów w Wielkiej Brytanii w poruszający i su-
gestywny sposób zajęła się Zadie Smith w powieści Białe 
zęby. Twórczość pisarzy muzułmańskich z Wielkiej Brytanii 
w celny sposób definiuje sytuację społeczną muzułmanów 
europejskich i sugestywnie ukazuje motywy ich zwrotu ku 
wartościom rodzimym. 

W Niemczech tworzy Irakijczyk z pochodzenia Khalid 
al-Maaly, którego Gedanken über das Lauwarme („Rozważania 
o ciepłych kluskach”) obok utworów poetyckich są porusza-
jącym dokumentem prób akulturacji Araba-muzułmanina 
w społeczeństwie europejskim. Nieco inny typ twórczości 
reprezentuje Syryjczyk Rafik Schami, który, choć jest syryj-
skim chrześcijaninem, zwraca również uwagę na centralne 
problemy akultutacji, próbując „in zwei Sprachen leben” 
i wykazuje w swej twórczości wiele elementów wspólnych 
dla kultury Bliskiego Wschodu, bez względu na wyznanie. 
Świadczy o tym choćby jedna z jego ostatnich książek, Mit 
fremden Augen. Tagebuch („Obcymi oczami. Dziennik”).

W Polsce tworzą poeci wywodzący się z Tatarów 
polsko-litewskich, Selim Chazbijewicz oraz Musa Cza-
chorowski. Nawiązują oni w swej twórczości zarówno 
do dziedzictwa tatarskiego, jak i muzułmańskiego. Na 
uwagę zasługuje poezja i głębokie eseje kulturoznawcze 
Irakijczyka Hatifa Janabiego oraz proza perskiego pisarza 
Kaweh Pur Rahnamy, autora m. in. inspirowanej islamem 
powieści Miłości na imię Sufi. Odrębnym zjawiskiem jest 
korespondująca z realizmem magicznym proza nawró-

conego na islam Piotra Ibrahima Kalwasa (np. powieści 
Salam i Drzwi)

Całkiem oddzielnym zagadnieniem jest twórczość pi-
sarzy muzułmańskich z obszaru Bałkanów, którzy prob-
lematykę muzułmańską ujmują w odmienny sposób, jako 
przedstawiciele muzułmanów, dla których Europa stanowi 
miejsce urodzenia. Literatura ta powstaje przede wszystkim 
w krajach powstałych na gruzach byłej Jugosławii. Z Euro-
pą związana jest cała literatura albańska, której przedstawi-
cielami są m. in. tworzący po francusku Ismail Kadare oraz 
albańskojęzyczni poeci Eqrem Basha i Mazzlum Saneja 
(ten ostatni mieszka na emigracji w Polsce).

Wpływy bliskowschodnie, przede wszystkim tureckie, 
na muzykę bałkańską są zjawiskiem szeroko znanym. Cie-
kawostką są natomiast współczesne wpływy kultur muzuł-
mańskich na zachodnią muzykę popularną. Z jednej strony 
mamy do czynienia z arabskimi, czy ogólniej bliskowschod-
nimi motywami włączanymi do utworów znanych artystów 
zachodnich – np. J.M. Jarre’a, któremu w jednym z utworów 
towarzyszy znana arabska wokalistka Natacha Atlas. Sama 
Natacha Atlas jest przedstawicielką „europejskiej muzyki 
arabskiej”. Jest pół Arabką, choć co do jej pochodzenia 
są wątpliwości. Sama określa swój sposób śpiewania jako 
„chabi moderne” – co można przetłumaczyć jako „ludo-
wo-nowoczesna”. Chodzi oczywiście o ludowość arabską. 
Tak jest nazywany często współczesny arabski pop. Z kolei 
do piosenki Stinga Desert Rose z płyty Brand New Day włą-
czony został wokal Algierczyka, Cheba Mamiego. 

Może wydać się dziwne, ale ten typ nawiązań jest jednak 
rzadszy od akceptacji przez słuchaczy europejskich woka-
listów z obszaru świata muzułmańskiego. Na listach prze-
bojów w ostatnich latach pojawili się między innymi Tar-
kan z Turcji i Khaled z Algierii, któremu największą sławę 
przyniosła piosenka A’isza, nagrana także w wersji polskiej 
przez zespół „Magma”. Cheb Mami i Khaled włączyli do 
europejskiego popu specyficzną formę popularnej muzyki 
arabskiej zwaną raj. W ostatnich latach szczytowe miejsca na 
europejskich listach przebojów zajmowały piosenki Arasha, 
Irańczyka mieszkającego w Szwecji. Z kolei w Wielkiej Bry-
tanii powstała mieszanka ludowej muzyki pendźabskiej i za-
chodniego rocka nazywana bhangara. W ten sposób muzyka 
o odmiennej strukturze brzmienia zaczęła przenikać do na-
szej kultury muzycznej, stając się jej niemal powszechnym 
elementem. Zadziwiającym zjawiskiem jest też niezwykła 
popularność „tańca brzucha”, po arabsku nazywanego ar-
raks asz-szarki czyli „taniec wschodni”. Szkoły tańca brzucha 
mają w Europie, także w Polsce, bardzo duże powodzenie. 
Tańcowi temu także oczywiście towarzyszy specyficzna, 
obca europejskiemu uchu muzyka.

Wydaje się zatem, że pomimo wielkich różnic, których 
moim zdaniem tak naprawdę nigdy nie da się pokonać, 
powoli powstaje coś w rodzaju kultury „muzułmańsko-
europejskiej”. To fenomen, którego na poziomie czysto 
religijnym raczej nie uda się osiągnąć, ale który w kontek-
ście kultury, będącej materią dużo mniej delikatną, a i dużo 
mniej wymagającą, zaczyna już kiełkować.

 Marek M. Dziekan
■
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Wiatrem pisane… 
Najnowszy zbiór wierszy Musy Czachorowskiego, 

pod względem głównych motywów – tatarskich, mistycz-
nych, stepowych – podobny do poprzedniego tomiku (Na 
zawsze * Навсегда, Wrocław 2008), różni się jednak od nie-
go w zasadniczym szczególe, a jest nim forma wiersza: 
rubai. 

Rubai (liczba mnoga: rubaijjat), to przepiękny, wy-
sublimowany gatunek wiersza w poezji muzułmańskiego 
Wschodu, zrodzony na gruncie tradycji perskiej. Spopu-
laryzowany w Europie w połowie XIX wieku, przywę-
drował też do Polski i przyjął się pod spolszczoną nazwą 
rubajat bądź rubajjat (liczba 
mnoga: rubajaty, rubajjaty). 
Jest formą czterowersową 
o rygorystycznie określo-
nym metrum i specyficz-
nym rymie (aaba, aaaa), 
choć od reguły rymu zda-
rzają się niekiedy wyjątki. 
Bardzo charakterystyczną 
cechą klasycznego rubaja-
tu jest tematyka. Mogą nią 
być rozważania natury filo-
zoficznej, refleksyjnej bądź 
religijnej oraz miłość. Ga-
tunek ten szczególnie upo-
dobali sobie muzułmańscy 
mistycy. I choć zdarzały się 
w odległej historii, a tym 
bardziej pojawiają się dzisiaj 
wiersze o charakterze lżej-
szym, nieraz satyrycznym, 
zawsze obecny jest w nich 
element filozoficznej zadu-
my nad światem, czy nad 
sensem życia. Pierwsze 
dwa wersy są zapowiedzią 
myśli, którą poeta pragnie 
przekazać, a właściwe prze-
słanie zawiera się w trze-
cim i czwartym. Ten rygo-
rystyczny wymóg co do tematyki, jak i skondensowana 
forma wiersza, sprawia, że jest to rodzaj wymagający od 
poety prawdziwego kunsztu. 

Najdawniejsze rubajaty, o których dziś wiemy, po-
wstały w Persji w X wieku, co nie oznacza, że nie były 
tworzone wcześniej. Pierwszym znanym z imienia auto-
rem uprawiającym ten gatunek był Rudaki (zmarły ok. 
941 roku). Największym mistrzem uznany został jednak-
że Omar Chajjam (XII wiek), do dziś pozostający dla poe-
tów niedoścignionym wzorem. W Anatolii rubajat zaczął 
zdobywać popularność w XIII wieku po tym, jak z jego 
formą zapoznał Turków piszący po persku wielki mistyk 
Mevlana (Dżelaleddin Rumi). Odtąd czterowiersz stał się 
jednym z ulubionych gatunków wielu osmańskich mi-
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strzów poezji dywanowej, a w dywanach poezji przezna-
czano mu ostatnią część księgi�. Układano je tam w kolej-
ności alfabetycznej, według ostatniej litery rymu. Wielkim 
twórcą rubajatów był zmarły w połowie XVI wieku Kara 
Fazli, słynny z tego, że pozostawił po sobie ponad sześć 
tysięcy utworów. Wybitni przedstawiciele okresu klasycz-
nego, Fuzuli (zm. 1556) i Ruhi (zm. 1606), stworzyli tylko 
po kilkadziesiąt rubajatów, ale za to doskonałych. Złoty 
wiek tureckiego rubajatu przypada na XVII stulecie, kiedy 
Azmizade Haleti przeszedł do historii poezji osmańskiej 
jako autor 6500 czterowierszy. Kolejnym wielkim miłoś-

nikiem gatunku był Nabi 
(zm. 1712), który stworzył 
150 rubajatów. Tę tradycję 
kontynuowali w XVIII wie-
ku przede wszystkim poe-
ci-mistycy, jak Esrar Dede 
(zm. 1797) i Szejch Galib 
(zm. 1799)�. 

Rubajat wciąż cieszy się 
popularnością wśród poe-
tów Anatolii i Azji Środ-
kowej, choć we współczes-
nej poezji bywa rubajatem 
tylko z nazwy. Twórcami 
pięknych, utrzymanych 
w klasycznej konwencji 
czterowierszy byli wielcy 
XX-wieczni poeci tureccy, 
jak Yahya Kemal Beyatlı 
(zm. 1958), Arif  Nihat Asya 
(zm. 1975), czy Ümit Yaşar 
Oĝuzcan (zm. 1984). Na-
tomiast najwybitniejszym 
przedstawicielem poetów 
piszących rubajaty w stylu 
zupełnie wolnym, był wiel-
ki liryk i rewolucjonista, 
Nazım Hikmet (zm. 1963), 
który stworzył między in-
nymi taki rubajat:

Każdego dnia coraz bardziej przybliża się rozłąka
Żegnaj mój piękny świecie
A ty, wszechświecie
Witaj… 
Na gruncie polskiej poezji, wiersze naśladujące ru-

bajaty w udany sposób tworzyli przedstawiciele Młodej 
Polski: Tadeusz Miciński (zm. 1918) i Antoni Lange (zm. 

�  Dywan (ar. divan) – zbiór wierszy jednego poety, ułożon y według sta-
łego, ściśle określonego porządku. Na pierwszą część (gazeliyat) składały się 
gazele, na drugą (kasidat) – kasydy, na trzecią (musammat) – różne dłuższe 
formy stroficzne, a kolejną część dywanu (rubaiyyat)  mogły stanowić właśnie 
rubajaty. 
�  Wszystkie informacje o budowie i historii tego gatunku poetyckiego po-
chodzą z: İskender Pala, Divan Şiiri Sözlüĝü, İstanbul 2000 oraz Jan Ciopiński, 
Świat dawnej literatury tureckiej, Kraków 1997.   

Rubajaty 
stepowe

             Musa Czachorowski



1929). Później do grona poetów z sukcesem próbujących 
sił w tym gatunku dołączyła Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska, której pośmiertny tomik Ostatnie utwory (Londyn 
1956) zawierał m.in. cykl wierszy Rubayaty wojenne. Ru-
bajat wciąż przyciąga i intryguje polskich poetów, czego 
najlepszym przykładem jest tomik Selima Chazbijewicza 
Rubai’jjat albo czterowiersze, czy prezentowany właśnie zbiór 
wierszy Musy Czachorowskiego. 

Rubajaty stepowe to kolejny już w dorobku Autora wy-
raz tęsknoty za krainą utraconą; za krainą, którą się zna 
tylko z wyobraźni. Jest to także wyraz poszukiwań etnicz-
nych korzeni, powoli zacieranych przez nieubłagany czas. 
Odnajdziemy w tych wierszach wewnętrzny niepokój 
człowieka podążającego śladami przodków w poszukiwa-
niu tożsamości – a niepokój ten wynika z faktu, że coraz 
trudniej je dostrzec… Minęły wieki, odkąd przodkowie 
Autora trafili na polskie ziemie. Czas zrobił swoje: przez 
stulecia zacierał się ślad ich wędrówki. Wiosną porasta-
ła go bujna zieleń wschodnich rubieży, latem zasypywał 
niesiony wiatrem piach ze stepów, jesień – hojnie i spra-
wiedliwie – obdarzała świat strugami deszczu, jednakowo 
zacierając ślady i bosych stóp tatarskich jeńców prowa-
dzonych do Lechistanu, i rycerskich koni, i królewskich 
karet. Zima zaś pokrywała wszelkie tropy ciepłym pu-
chem, zapowiadając, że na wiosnę wszystko będzie jesz-
cze bardziej zatarte i jeszcze mniej widoczne, niż było 
poprzedniej wiosny… Tak przemijają pokolenia polskich 
Tatarów, a słowa Autora: mój ślad na życia drodze trawą już 
porasta, tylko utwierdzają nas w przekonaniu, że Poeta 
jest pogodzony z tym stanem rzeczy i jeśli nawet czuje 
wewnętrzny bunt przeciwko przemijaniu, to przybiera on 
w wierszach bardzo łagodną postać. Bo cóż nam innego 
pozostaje, jak pogodzić się z faktem, że dzieciństwo odjecha-
ło koniem na biegunach, a stare drewniane meczety, stare miziary: 
nasza pamięć po dziadach, to wszystko, co mamy. 

Lekturze rubajatów Musy Czachorowskiego towa-
rzyszy świadomość tęsknoty za światem, który jest bar-
dzo daleko. Tak daleko, że może nigdy nie uda się go 
odwiedzić, zobaczyć; tym bardziej, że ta odległość zdaje 
się mieć wymiar nie tylko geograficzny, ale i historyczny. 
Od czegóż jednak jest niezmierzona ludzka wyobraźnia! 
Szczególnie – wyobraźnia poety… Autor zabiera nas 
więc w świat, za którym tęskni (być może tęskni bardziej 
podświadomie, niż świadomie); w świat zielonych ste-
pów, dzikich koni, wiecznie błękitnego nieba. Zabiera nas na 
tę wyprawę z miejskiego gwaru, z naszego zabieganego 
życia, gdzie nie ma miejsca na zadumę i refleksję. Za-
biera nas na poszukiwanie zagubionego bezimiennego stepu, 
a poszukiwanie to, w rubajatach Musy Czachorowskiego 
nie jest gorączkową pogonią za czymś, co się zanadto 
oddaliło i znikło za horyzontem, tylko raczej pełną za-
dumy i nostalgii spokojną wędrówką, nieśpiesznym piel-
grzymowaniem…

Bardzo ważne miejsce w wierszach Czachorowskie-
go zajmuje sen, a rubajat ósmy jest niemalże apoteozą 
snu. I trudno odmówić Autorowi racji, bo czyż najpięk-
niejszym światem nie jest ten, którego znamy ze snów?  

Śnię konia i źródło, przy którym głęboko śpię, w tym śnie znowu 
wyjeżdżam w step i zalegam w sen. Sen jawi się tutaj jako swo-
isty „środek lokomocji”, który może człowieka zawieźć 
tam, dokąd nie zaprowadzą go jego własne nogi, ani nie 
zawiezie żaden człowieczy wynalazek. Czasem jednak od-
nosi się wrażenie, że sen jest dla poety formą ucieczki 
przed czymś, co zadaje ból lub sposobem na przeżycie 
tego, czego nam nie przyniósł los: Oczy i serce wciąż mam 
otwarte, chcę jednak zasnąć: tylko śpiąc naprawdę żyłem.

Jeśli do tego obrazu rubajatów dodamy jeszcze nie-
ustanne poszukiwanie Boga i nadzieję na spotkanie 
z Nim, miłość i samotność, światło i mrok, życie i śmierć, 
wyniosłe topole, step i tatarską szablę – otrzymamy świat 
poetycki Musy Czachorowskiego… Szczęśliwy ten, kto 
może powiedzieć: Nic nie przemija. Trwa nasza duma i wiara. 
Przechodzi z ojca na syna, serca rozpala.

Oto rubajaty Musy – w stepie gnane, wiatrem pisane; 
pisane z tęsknoty, smutku, miłości… 

Muso, życzę Ci kolejnych pięknych wierszy, a nam 
– kolejnych spotkań z Twoją poezją… 

  Grażyna Zając
Musa Czachorowski, Rubajaty stepowe, Inicjatywa wydawnicza: Çaxarxan  
Xucalıq, Wrocław 2009 * Komisja ds. ochrony dziedzictwa muzułmań-
skiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wydanie pierwsze, Agencja Wydawnicza ARGI, Wrocław 2009,  
ISBN 978-83-60425-37-4 
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Bajka tatarska: Gwiazdeczka
 
Żyła sobie kiedyś na świecie dziewczynka o imieniu 

Zohra*. Była piękna, mądra, zręczna i pracowita. Wszyscy 
dookoła zachwycali się jej rozsądkiem, roztropnością i po-
szanowaniem innych. Kochali Zohrę za to, że nie zadziera-
ła nosa z powodu swojej urody i pracowitości. 

Zohra mieszkała z ojcem i macochą, która będąc za-
zdrosną o pasierbicę, łajała ją za byle głupstwo i obarczała 
dziewczynę najcięższymi pracami w domu. W obecno-
ści ojca zła kobieta powstrzymywała swój język, ale kie-
dy tylko wychodził za próg, znowu zaczynała znęcać się 
nad przybraną córką. Posyłała ją po chrust do ciemnego 
strasznego lasu, gdzie można było spotkać mnóstwo żmij 
i drapieżnych zwierząt. Ale one nigdy nie skrzywdziły do-
brej i łagodnej dziewczynki. 

Zohra pracowała od świtu do 
zmierzchu, starając się zrobić wszystko, 
co jej kazano, aby zadowolić żonę ojca. 
Ale gdzie tam! Pokora i cierpliwość pa-
sierbicy rozwścieczały macochę jeszcze 
bardziej. I tak pewnego wieczoru, kiedy 
Zohra była szczególnie mocno zmęczo-
na nieprzerwaną pracą, macocha poleci-
ła jej nanosić wody z rzeki do przepast-
nego zbiornika. I jeszcze zagroziła: 

- Jeśli do świtu nie na-
pełnisz zbiornika do samiuś-
kiego brzegu, niech twoja noga nie 
przekroczy progu domu! 

Nie ośmieliwszy się sprzeciwić ma-
cosze, Zohra zaczepiła wiadra na ko-
romysło** i poszła po wodę. Tak się 
zmęczyła pracą w dzień, że nogi ledwie 
ją niosły, ręce opadały, a plecy bolały 
nawet pod ciężarem pustych wiader. Na 
brzegu rzeki Zohra postanowiła choć 
troszeczkę odpocząć. Zdjęła wiadra z koromysła, rozpro-
stowała plecy i rozejrzała się. 

Noc była cudowna. Księżyc wysyłał na ziemię sre-
brzyste promyki, a wszystko wokół zamarło w niezwykłym 
spokoju, oświetlone jego blaskiem. W lustrze wody miga-
ły gwiazdy, płynące korowodem po niebiańskim oceanie. 
Wszystko to było tak tajemnicze i urzekająco piękne, że 
Zohra na moment zapomniała o całym świecie. Odeszły 
gdzieś gorycz i niedola... 

Plusnęła ryba o kamień, o brzeg lekko uderzała fala. 
Razem z nią napłynęły wspomnienia szczęśliwego dzie-
ciństwa, znów słyszała ciepły głos ukochanej mateczki... 
Ciężej się zrobiło na duszy nieszczęsnej dziewczynie, gdy 
ocknęła się z chwili zapomnienia. Gorące łzy popłynęły 
jej po policzkach, upadając na ziemię niczym ogromne 
diamenty. 
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Ciężko westchnąwszy, Zohra napełniła wiadra i koro-
mysło niewysłowionym ciężarem przygięło plecy dziew-
czyny. A jeszcze ciężej zrobiło się na sercu. Zohra znów 
popatrzyła na księżyc – nadal płynął po niebiańskiej dróż-
ce, świecąc się i mieniąc. I znów zachciało się Zohrze za-
pomnieć i stać się niebiańskim wędrowcem nieznającym 
goryczy ni trosk, obdarzającym dobrocią i łaską… 

Nagle z nieba spłynęła gwiazdka. Kiedy spadała, na 
ziemi stawało się jaśniej i jaśniej. Zohrze zrobiło się lżej na 
duszy, kamień na sercu przestał ciążyć. Ogarnęła ją słodka 
niemoc, spokój i radość. Poczuła, jak wiadra z wodą sta-
ją się lżejsze i lżejsze... Oczy zamknęły się same. A kiedy 
znów uniosła swoje długie rzęsy, zobaczyła siebie na księ-
życu, w który przedtem tak długo się wpatrywała. Otacza-

ły ją korowodem miliony gwiazd, z któ-
rych jedna błyszczała wyjątkowo jasno. 

Okazało się, że ta gwiazda od za-
wsze przyglądała się Zohrze. Widziała 
jej cierpienia, wzbudzające nienawiść złej 
macochy. To ona otoczyła dziewczyn-
kę swoimi promieniami i zaniosła aż na 
księżyc. Nikt na ziemi tego nie zauważył, 
nikomu to zdarzenie nie zakłóciło spo-
kojnego snu. Na moment zmarszczyło 
się tylko lustro rzeki, ale po chwili było 
znowu gładkie. A wraz ze świtem znikły 
i gwiazdy, i księżyc…

Rankiem na brzeg rzeki przyszedł 
ojciec Zohry. Długo szukał swojej có-
reczki, przywoływał ją, ukochaną i umi-
łowaną. Znalazł tylko dwa wiadra po 
brzegi napełnione wodą. I czy mu się to 
przywidziało, czy stało się to naprawdę 
– w czystej wodzie błysnęła i za chwilę 
znikła maleńka błyszcząca gwiazdeczka. 
Ojcu pociemniało w oczach. Dotknął rę-

koma wiader – zachlupotała woda, zabłyszczała, zamigo-
tała. Jakby nie wody były pełne, a mnóstwa drogocennych 
diamentów… 

Jeśli więc jasną nocą spojrzycie uważnie na księżyc, to 
zobaczycie na nim sylwetkę dziewczyny z koromysłem na 
plecach. Zaś obok księżyca dostrzeżecie świetliście błysz-
czącą gwiazdę. To ta sama, która uniosła dobrą duszę do 
nieba. Nazywają ją gwiazdą Zohry. 

Tłumaczenie: 
Jolanta Czarnotta-Mączyńska

* Zohra - Gwiazda Wieczorna, Wenus 
** koromysło - nosidło do wiader; rodzaj deski z wycięciem na szyję, 

kładzionej na ramiona, o dwu bocznych, prostopadłych prętach, na 
które wiesza się wiadra. 

■



Tatarskie święta
– święto składania ofiar na pamiątkę o gotowości proro-
ka Ibrahima do poświęcenia w ofierze Allahowi swego 
syna. Kilka tygodni przed rozpoczęciem bajramu zaczyna 

się tuczyć zwierzęta ofiarne, obowiązkowo przyrządza się 
potrawy z mięsa.

Uraza-Bajram obchodzi się po ukończeniu trzy-
dziestodniowego postu w miesiącu ramazan. Z rana je 
się słodycze, po czym muzułmanie udają się do meczetu. 
Wieczorem zaś za świątecznym stołem zasiada cała ro-
dzina.

Temat narodowych świąt jest szeroko przedstawiany 
w ludowym folklorze, legendach oraz bajtach, utworach ta-
tarskich pisarzy, kompozytorów i malarzy. Od roku 1992 
dwa święta religijne, muzułmański Kurban-Bajram oraz 
chrześcijańskie Boże Narodzenie, zostały włączone do 
oficjalnego świątecznego kalendarza Republiki Tatarstan. 
Tradycja świętowania Sabantuja żyje po dziś dzień. Liczba 
ludowych świąt wzbogaciła się znacznie o te, w których 
odzwierciedliły się socjalne i polityczne zmiany w społe-

czeństwie. Głównym z nich stał się Dzień Re-
publiki, obchodzony 30 sierpnia. Właśnie tego 
dnia, w 1990 roku, Tatarstan przyjął Deklarację 
Suwerenności. Dzień Republiki odzwiercied-
la zarówno dawne tradycje, jak i współczes-
ność. To wyraz pamięci o przeszłości i dąże-
nie w przyszłość. Tego dnia rozkwitają miasta 
i wsie republiki, cała wielonarodowa społecz-
ność Tatarstanu zbiera się, żeby na scenie pod 
gołym niebem zobaczyć wspaniałe świąteczne 
przedstawienie, ukazujące historyczne obyczaje 
i tradycje, z wyścigami konnymi, ludową walką 
kuresz, pokazem zespołów instrumentów daw-
nych i grup folklorystycznych. 

Праздники, www.tatar.ru
Tłum. Tatjana Čachorovska

■

Emocjonalne i estetyczne życie narodu ujawnia się 
w jego obrzędach oraz świętach. Zgodnie z tradycją od-
świętna kultura Tatarów zawierała zarówno święta religij-
ne - Kurban-Bajram, Uraza-Bajram - i świeckie, 
obchodzone w określonych okresach roku. Cykl 
kalendarzowy świąt narodowych i ludowych 
obrzędów tatarskich zaczyna się od Nauroza, 
który według kalendarza słonecznego przypa-
da 21 marca, w czasie wiosennego zrównania 
dnia z nocą. Niegdyś szakirdowie - uczniowie 
medres - obchodzili domy z pieśniami-życze-
niami, niosącymi pomyślność i zdrowie, za co 
otrzymywali od gospodarzy poczęstunek.

 Zaraz po Naurozie nadchodziła pora 
wiosennego siewu, po zakończeniu którego 
organizowano Sabantuj - Święto Pługa. Hi-
storia Sabantuja jest prawie tak samo stara, jak 
tatarski naród. Już w roku 921 poseł z Bagda-
du, znany badacz Ibn Fadlan, w swoich pra-
cach opisał te bułgarskie święto. Dwa tygodnie 
wcześniej rozpoczynały się przygotowanie do 
uroczystości oraz zbiór prezentów dla zwy-
cięzców w świątecznych imprezach. Rumak zawczasu czuje 
nadejście Sabantuja – mówi tatarskie przysłowie. Program 
święta zawiera występy zespołów, ludowe tatarskie gry 
i konkursy oraz, rzecz jasna, wyścigi konne, wysławiane 
w wierszach i pieśniach, wywołujące podziw i zachwyt. 
Kulminacją Sabantuja są zawody baatyrów w tradycyjnych 
zapasach z pasami, które nazywają się kuresz.

Z rozpoczęciem lata nadchodzi pora szczególnych 
świątecznych spotykania z krewnymi – dżijenami, którzy 
przyjeżdżają w gości i zostają na 3-4 dni. Wieczorami or-
ganizowane są zabawy z pieśniami i tańcami, korowodami 
oraz wesołymi grami, nawiązuje się znajomości, zawiera-
ne są przyjaźnie między chłopakami i dziewczynami, pla-
nuje się przyszłe małżeństwa.

Szczególną wagę przywiązywano do świąt muzułmań-
skich. Największe z nich znaczenie ma Kurban-Bajram 
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Kwintesencja tatarskiego ducha

Szeptucha Zinajda i tatarska magia

Każdy naród ma swoje ludo-
we obrzędy, łączące się ze sporto-
wymi zmaganiami. U Greków były 
to igrzyska, u Hiszpanów korrida, 
u Japończyków – święto rozkwitania 
sakury (japońska wiśnia piłkowana 
– przyp. tłum.), zaś u Rosjan – kar-
nawał. Tatarzy natomiast obchodzą 
Sabantuj – święto wiosennego od-
nowienia przyrody, sięgające swymi 
korzeniami w głąb wieków. 

W tatarskich wioskach już za-
wczasu wybierano majdan – plac, 
na którym odbywało się następnie 
tradycyjne sportowe współzawod-
nictwo. Zazwyczaj była to polana na 
skraju lasu. Jednocześnie szykowa-
no nagrody dla najlepszych: wyszywane ręczniki, chustki, 
koszule. Zgodnie z obyczajem główną nagrodą był baran, 
którego otrzymywał zwycięzca w walce baatyrów. Głów-
nymi punktami Sabantuja była narodowa walka – kuresz 
oraz wyścigi konne.

Początkowo Sabantuj odbywał się przed rozpoczę-
ciem wiosennego siewu, jednak w XX wieku przyjął for-
mę ludowego święta, obchodzonego powszechnie po za-
kończeniu wiosennych prac zasiewnych. Wedle z dawien 
dawna zakorzenionej tradycji w tym radosnym i uroczy-

stym święcie uczestniczą także ta-
tarscy sąsiedzi: Rosjanie, Udmurci, 
Czuwasze, Maryjcy, Baszkirzy. 

W ostatnich latach, już po 
ogłoszeniu przez Republikę Ta-
tarstan suwerenności, Sabantuj 
bardzo się rozwinął. Obchodzony 
jest teraz wszędzie tam, gdzie żyją 
Tatarzy: w Moskwie, Sankt-Peters-
burgu, Taszkiencie, Czelabińsku, 
Jekaterynburgu oraz wielu innych 
miastach. Świętuje się go również 
poza granicami, m.in. w Turcji, Fin-
landii, Niemczech.

Квинтэссенция татарского духа  
С. Исхаков

Татарстан 6/2007
Tłumaczenie: Musa Czachorowski 

■

Na naszym skromnym rynku wydawnictw poświę-
conych polskim Tatarom, każdorazowe ukazanie się no-
wej pozycji wzbudza zainteresowanie. Wciąż przeważają 
publikacje poświęcone dziejom osadnictwa i roli Tatarów 
w „polskim czynie zbrojnym”. Mało kto wychodzi poza 
ten, uświęcony naukowo, historyczny „kanon” mówienia 
o Tatarach. A można przecież skupić się na innej, nie mniej 
istotnej kwestii – na kulturze. W tę lukę wpisuje się Sylwe-
ster Milczarek wydanym ostatnio „Tryptykiem tatarskim”. 

Książka ta, a raczej, można by rzec, książeczka, 
z racji niewielkiego formatu właściwego dla wydaw-

nictw krakowskiej Miniatury, poświęcona została dzie-
dzictwu kulturowemu polskich Tatarów. Na przeszło stu 
stronach „Tryptyku tatarskiego” autor w interesujący 
sposób przestawia zapomniane już tradycje ludowe, po 
których często pozostały tylko etnograficzne wspomnie-
nia. Część z nich zdołał spisać jeszcze przed wybuchem  
II wojny światowej Stanisław Kryczyński. Osoba tego 
znanego badacza i pasjonata tatarskości towarzyszy zresz-
tą opowieściom Sylwestra Milczarka. Kryczyński był bo-
wiem postacią niezwykłą, gdyż jako jeden z pierwszych za-
uważył postępujący zanik kultury tatarskiej. Współcześni 
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rającego wzór dobrego człowieka, którego pobożne życie 
mogłoby być wzorem do naśladowania. Podania oparte na 
takim właśnie motywie były powszechnie obecne wśród 
ludu tatarskiego, o czym świadczyć może chociażby popu-
larność legendy o Ewlijim Kontusiu z Łowczyc. Szeptucha 
Zinajda, podobnie jak imam Bogdanowicz, zajmowała się 
uzdrawianiem ludzi. Motywem tego opowiadania są prze-
de wszystkim pełne wdzięku wspomnienia osób uleczo-
nych przez szeptuchę. Zinajda bowiem swymi uczynkami 
i pobożnością trwale zapisała się w pamięci Tatarów. Tuż 
po jej śmierci powstała legenda mówiąca o tym, iż Bóg 
uznał ją za swą przyjaciółkę i natychmiast zbawił jej du-
szę, aby nie musiała czekać na Sąd Ostateczny w zimnej 
i twardej ziemi. 

Trzecią, a tym samym ostatnią część „Tryptyku tatar-
skiego” stanowi artykuł popularno-naukowy pt. „Legendy, 
czary i gusła ludu tatarskiego w dawnej Polsce”. Sylwester 
Milczarek w ciekawy sposób objaśnia i uzupełnia przed-

stawione w literackich opowiada-
niach przejawy tradycyjnej kultury 
Tatarów. Omawia ponadto zarys 
dziejów osadnictwa i podstawy 
religii muzułmańskiej. W tym też 
kontekście umieszcza kulturę ta-
tarską, której najważniejszymi noś-
nikami są zabytki piśmiennictwa 
religijnego. Sylwester Milczarek 
opisuje ręcznie pisane kitaby i cha-
maiły, wskazując na ich rolę języ-
koznawczą, a przede wszystkim 
kulturotwórczą. Piśmiennictwo 
stanowi bowiem obfite źródło le-
gend i praktyk magiczno-rytual-
nych. Gwoli uzupełnienia autor 
„Tryptyku tatarskiego” opisuje 
aktualny stan badań poświęconych 
polskim Tatarom, a także przybliża 
czytelnikom sylwetki osób nauko-
wo zaangażowanych w krzewienie 
kultury tatarskiej oraz: historyków, 
językoznawców i orientalistów, 

których wiedza znacząco wpłynęła na poznanie przeszło-
ści i prawidłowości współczesnych przemian w obrębie 
grupy etnicznej.

Na zakończenie wspomnieć warto o ciekawej szacie 
graficznej „Tryptyku tatarskiego”. Książkę zdobi szereg 
szkiców przedstawiających meczety tatarskie, które pozo-
stały po wojnie za wschodnią granicą. Większość z nich, 
znajdująca się np. w Mirze, Osmołowie, czy Lachowiczach, 
nie przetrwała do naszych czasów. Recenzowaną publika-
cję wieńczy słownik użytych w tekście zwrotów tatarskich 
i arabskojęzycznych oraz krótka bibliografia. 

 Michał Łyszczarz

Sylwester Milczarek, Tryptyk tatarski, 
Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2008 (wydanie pierwsze),  
ISBN 978-83-7606-027-9

■

tatarolodzy, bo chyba trudno o lepsze określenie profesji 
pasjonatów tatarszczyzny, dopatrują się przyczyn tego sta-
nu rzeczy w głębokiej asymilacji Tatarów z polskim spo-
łeczeństwem, przejawiającym się wrośnięciem w polską 
kulturę i obyczajowość. Jest to proces samoczynny, odby-
wający się z reguły bez zadrażnień czy konfliktów. Tatarzy 
nie czują się bowiem mniejszością, są Polakami. Los ma-
łej grupy, rzuconej w wir wielkiej polityki, nie był jednak 
łatwy. W wyniku działań okupantów i przewalających się 
frontów II wojny światowej życie straciła znaczna część 
tatarskiej inteligencji. Chaos pogłębił rok 1945 i przedzie-
lenie ziem zamieszkanych przez Tatarów granicą państwo-
wą. W Polsce pozostały jedynie dwa meczety i mniej niż 
połowa ogółu przedwojennej ludności tatarskiej. Utracony 
został nie tylko dorobek materialny, przepadły także relik-
ty kultury ludowej, legendy etc. Na dodatek z roku na rok 
ubywa osób starszych, którzy na zawsze zabierają ze sobą 
świadomość przeszłości. Zmiany pokoleniowe powodują 
zanikanie żywych wspomnień, zni-
kają gdzieś stare chamaiły, zaciera 
się pamięć o tradycji przodków… 

Celem autora „Tryptyku ta-
tarskiego” nie było jednakże roz-
ważanie przyczyn regresu kultury 
tatarskiej. Sylwester Milczarek po-
zostawił na boku problemy od lat 
nurtujące naukowców, rozważania 
swe ukierunkował natomiast na 
rekonstrukcję zanikającego świata 
tatarskich tradycji. Elementy kultu-
ry ludowej polskich Tatarów autor 
przedstawił w zbeletryzowanych 
opowieściach o znachorze imamie 
Achmieciu Bogdanowiczu i szeptu-
sze Zinajdzie. Akcja tych opowia-
dań została ulokowana na Kresach 
Wschodnich przed wybuchem II 
wojny światowej. Autor przedsta-
wił w nich tajemnicze i pełne magii 
życie codzienne tamtejszych Tata-
rów. Ciekawym tego przykładem 
jest chociażby opisane uzdrowienie Lajli, ciężko chorej 
kobiety, którą znachor Achmieć wyleczył stosując napary 
z ziół, a także mniej konwencjonalne metody, jak np. oka-
dzanie dymem ze spalonych stron cudownego chamaiłu. 
W praktyce znachora niezbędne było postawienie diag-
nozy, temu celowi służyły wróżby związane z astrologią. 
Achmieć posłużył się tzw. fałem siedmioplanetnym, czyli 
metodą wróżenia opartą na położeniu gwiazd. Uzdrawia-
niu towarzyszyły wypowiadane formuły magiczne, oparte 
na modlitwach i surach z Koranu. A wszystko po to, aby 
wypędzić z ciała chorej Lajli złego ducha – fiereja, który 
rzucił na nią urok. 

O ile opowiadanie o Achmieciu Bogadanowiczu za-
poznawało czytelnika z gusłami i magią tatarską, o tyle 
kolejne ma już odmienny charakter. Przedstawienie życia 
szeptuchy Zinajdy miało zapewne służyć Sylwestrowi Mil-
czarkowi, jako ilustracja typowego modelu legendy, zawie-
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Kuchnia i tradycyjna etykieta stołowa
dostąpił rosyjski car Piotr I, wyruszający z wyprawą na 
Prusy. W domu bogatego kupca Iwana Michlajewa, Piotr 
świętował swoje pięćdziesiąte urodziny. Niezliczona 
liczba sług, kłaniając się carowi w pas, wnosiła: najpierw 
zimne dania z mięs oraz ryb, potem gorące, następnie pieczy-
ste, po którym podawano ciasta, później słodycze rozmaite, zaś 
w przerwach pomiędzy zupami były pierogi.

Specjalne normy i uwarunkowania przygotowywania 
oraz spożywania potraw przyniósł ze sobą islam. Zgod-

nie z zasadami szariatu zakazane jest 
jedzenie świńskiego mięsa, a także nie-
których ptaków, na przykład sokołów 
czy łabędzi. W dziewiątym miesiącu 
księżycowego kalendarza muzułmań-
skiego, ramadanie, gdy na ziemię został 
zesłany Koran, wszyscy muzułmanie 
powyżej 12. roku życia zobowiązani 
są do 29-, 30-dniowego postu, ura-
zy (tat. uraza – post). Oznacza to po-
wstrzymanie się od jedzenia, picia oraz 
współżycia małżeńskiego od wschodu 
do zachodu słońca. Szariat zachęca 
do przestrzegania umiarkowania w je-
dzeniu nie tylko w czasie urazy, ale też 
w codziennym życiu. 

Jeden z głównych nakazów dotyczy 
niepicia wina oraz innych napojów al-
koholowych. Koran mówi, że w winie, 
podobnie jak w hazardzie, zawiera się 

zarówno dobro, jak i zło, jednak zła jest zdecydowa-
nie więcej. Wino stanowi przyczynę i źródło grzechów; 
kto pije, ten traci rozsądek. On nie zna Boga, przesta-
je szanować kogokolwiek. – mówi Prorok Muhammad.
Zgodnie z adabem – etyką muzułmańską – przed przy-
stąpieniem do spożywania posiłku należy umyć ręce. 
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Ciekawa i różnorodna narodowa kuchnia tatarska, 
rozwinęła się nie tylko na podstawie własnych tradycji 
etnicznych. Znaczny wpływ wywarły na nią kuchnie są-
siednich narodów. W spadku po Bułgarach (chodzi tu, 
oczywiście, o Bułgarię Nadwołżańską) do tatarskiego 
jadłospisu weszły: katyk, bal-maj, kabartma, uzupełnia-
jąc tatarski czak-czak i eczpoczmaki; ugrofińska kuch-
nia podarowała pielmieni, Chiny dały herbatę, Uzbecy 
– płow (pilaw), zaś Tadżycy – pechlewe.

Liczni turyści odwiedzający Kazań, uważają tutejszą 
kuchnię za pożywną i smaczną, prostą i zarazem wy-
kwintną. Zaskakuje ich różnorodnością oraz używaniem 
rzadkich produktów, a także gościnność gospodarzy, 
która na długo pozostaje w pamięci. Zgodnie z dawnym 
tatarskim obyczajem, na cześć gości nakrywa się stół 
świątecznym obrusem i ustawia najlepszy poczęstunek: 
słodki czak-czak, szirbet, miód lipowy oraz, rzecz jasna, 
aromatyczną herbatę. Gościnność na Wschodzie zawsze 
była wysoko ceniona. Muzułmanie mówią: Niegościnny 
człowiek jest niepełnowartościowy. Gości należało nie tylko 
podejmować u siebie, ale też obdarować prezentami. We-
dług zwyczaju, goście odwdzięczali się w ten sam spo-
sób. Zgodnie z ludowym przysłowiem, jeśli ktoś cię ugo-
ści, to powinieneś pamiętać, aby się odwzajemnić.

Gościnność uważana była za jedną z głównych zalet 
już wśród Bułgarów. Najpełniej objawiło się to w czasie 
wizyty poselstwa bagdadzkiego kalifa, które przybyło na 
prośbę bułgarskiego chana Ałmysza latem 922 roku, aby 
przyczynić się do przyjęcia islamu przez Bułgarię Nad-
wołżańską. Posłowie byli jeszcze w drodze, gdy synowie 
oraz bracia chana witali ich chlebem, mięsiwem i kaszą. 
Szczególnie zaskoczyło posła Susana serdeczne oficjalne 
przyjęcie w chańskiej jurcie. Z obfitego stołu goście mo-
gli zabrać pozostałe smakołyki do swoich pomieszczeń.
W maju 1722 roku szczodrej kazańskiej gościnności 

Przy stole wypowiada się: bismi llahi arrahmani rrahim 
– w imię Allaha Miłosiernego, Litościwego, podobnie wzno-
si się modlitwę po zakończeniu jedzenia. Mężczyź-
ni i kobiety jedzą oddzielnie. Wybitny tatarski uczony 



Gotujemy tokmacz z łapszą

i encyklopedysta Kajum Nasyri w swojej książce o wy-
chowaniu opisał szereg prawideł, obowiązujących pod-
czas jedzenia: Siadamy do stołu od razu, gdy tylko podane 
zostanie jedzenie. Nie zmuszajmy do czekania na siebie. Jemy 
prawą ręką, jeżeli zaś przy stole znajdują się ludzie godni po-
szanowania, nie sięgamy po jedzenie przed nimi – to dowód 
złego wychowania. Umiar w jedzeniu przynosi wiele korzy-
ści – zachowujemy zdrowe ciało, jasny umysł, dobrą pamięć. 
Podstawę pożywienia Tatarów stanowiła mięsno-mlecz-
na oraz roślinna dieta. Ulubionym mięsem była barani-
na, ceniono także drób. Najpopularniejsze mięsne da-
nia to płow i pielmieni, którymi zgodnie z obyczajem 
ugaszczano przyszłego zięcia i jego druhów. Mleko 
spożywano przede wszystkim w formie przetworzonej. 
Po odstaniu zbierano śmietanę, potem robiono masło. 
Z zsiadłego mleka przyrządzano ulubiony tatarski napój 
– katyk, z którego sporządzało się sjuzmę – tatarski twa-
róg. Odmianami twarogu są eremczek i korm. 

Z całej tej różnorodności potraw najbardziej cha-
rakterystycznymi są: po pierwsze, zupy i buliony mięs-
ne – szułpa, tokmasz, dania mleczne oraz postne. Po 
drugie, rozpowszechnione wśród Tatarów są wyroby 
mączne smażone – bielesz, pieremiacze, bekkeny, ecz-
poczmaki, sumsa oraz inne, nadziewane mięsem, ziem-
niakami lub kaszą. Po trzecie, obecność „herbacianego 
stołu – duszy rodziny”, jak mówią Tatarzy, podkreślając 
znaczenie w biesiadnym rytuale. Herbata i rozmaite wy-
pieki zastępują częstokroć śniadanie lub kolację; herbata 
– to nieodłączny atrybut podejmowania gości. Historyk 
N. Worobiew napisał: Najbardziej rozpowszechnionym napo-

jem wśród Tatarów okazuje się herbata, która piją często i dużo, 
znacznie więcej niż sąsiednie narody. Zachwalanie herbaty 
znajdziemy nawet w tatarskich bajtach-opowieściach: Al-
lah dał na tym świecie wiele różnych smacznych potraw. Nie mogą 
one jednakże porównywać się z herbatą, najważniejszym z leków. 
Tylu cennych i uzdrawiających właściwości nie znajdziesz gdzie 
indziej. Posila głodnych, odmładza chorych i starych. 

Do herbaty podawano słodkie placuszki katłama, 
kosz tele, czak-czak - obowiązkowy poczęstunek na we-
selu, który przynosiła panna młoda, a także jej rodzi-
ce. Z herbatą chętnie spożywano miód. Służył on do 
przyrządzania pjure-alba – obowiązkowego poczęstunku 
z okazji narodzin dziecka, czy weselnego smakołyku bal-
maj. Szirbet – słodki napój owocowo-miodowy, pity był 
również w czasie trwania weselnych ceremonii; oblubie-
nica częstowała nim gości, którzy po wypiciu kładli na 
tacę pieniądze w podarunku. 

Kazańska kuchnia połączyła kulinarne tradycje Buł-
garów, Tatarów, Rosjan. Zaznaczyły się w niej wpływy 
Wschodu i Europy, tworząc w efekcie rzeczywiste bo-
gactwo różnorodnych potraw codziennego oraz świą-
tecznego stołu. Przechowała ona nie tylko wyjątkowe 
receptury narodowej kuchni, ale i istniejącą od wieków 
serdeczną gościnność tatarskiego ludu.

 Кухня, традиции застольного этикета
 www.tatar.ru

Tłum. Olga Kowalewska
Zdj. Michał Łyszczarz
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W tradycji polskich Tatarów zachowało się wiele tra-
dycyjnych potraw, ale warto przecież wzbogacać nasz stół 
nowymi – tatarskimi również - daniami. Taki na przykład 
tokmacz, prosty w przygotowaniu a smaczny. Gotowa-
łem, więc wiem.

Tokmacz to bulion, który przyrządzamy z mięsa wo-
łowego, baraniny, kury lub indyczki. Nie miałem akurat 
baraniny, użyłem zatem około 600 gramów wołowiny 
z kością. Do tego ziemniak (ok. 15 dkg), marchewka, 
średnia cebula, sól i pieprz do smaku.

Do garnka wrzucamy mięso, zalewamy wodą i do-
prowadzamy do wrzenia na silnym ogniu. Wtedy należy 
zebrać szumy, posolić i gotować na wolnym ogniu 2-2,5 
godziny. Kiedy mięso się ugotuje, wyjmujemy je z garnka 
i odkładamy na talerz, zaś bulion przecedzamy. W mię-
dzyczasie ziemniak kroimy w grubą kostkę, cebulę w pier-
ścienie, a marchewkę w krążki. Wszystko wrzucamy do 
ponownie gotującego się bulionu na 25-30 minut, aż wa-
rzywa będą miękkie. 

Wykorzystujemy ten czas na zrobienie łapszy, czy-
li makaronu. Potrzebujemy do tego pół kilograma mąki 
pszennej, ok. 100 ml chłodnej wody lub wystudzonego 
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bulionu, jajko, odrobinę soli. Mąkę przesiewamy na stol-
nicę, formujemy kopczyk i robimy w nim wgłębienie. 
Wlewamy weń wodę albo bulion, wbijamy jajko i solimy. 
Zagniatamy ciasto, aby było odpowiednio twarde i gęste. 
Następnie dzielimy je na niewielkie kulki, które rozwał-
kowujemy na grubość ok. 1-1,5 mm i zostawiamy na 10-
15 minut do podeschnięcia. Teraz ciasto kroimy na paski 
szerokości 4-5 centymetrów, układamy jeden na drugim 
i kroimy, jak makaron właśnie. Można też pociąć je np. 
w romby, kwadraty czy trójkąty.

Warzywa w zupie są już dobre, wrzucamy więc do 
garnka łapszę. Gdy wypłynie na wierzch, gotujemy jesz-
cze ze dwie minuty i zdejmujemy garnek z ognia. Wyjęte 
wcześniej mięso dzielimy na porcje, kładziemy na talerze 
i zalewamy ugotowaną, gorącą zupą. Prawda, że proste? 

Jeżeli tokmacz przygotowany został na uroczyste 
przyjęcie, to podaje się go bez mięsa i ziemniaka, a tylko 
z łapszą. Dodajmy jeszcze, że do zupy można podać ka-
tyk, czyli rodzaj zsiadłego mleka z parzonego mleka. Ale 
o katyku może już innym razem...

 Wasz Musa – kucharz wyśmienity
■


