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Dzień Narodowy Arabii Saudyjskiej
27 września 2010 r. 

w The Westin Warsaw Hotel 
odbyło się uroczyste spo-
tkanie z okazji 80. rocznicy 
Dnia Narodowego Arabii 
Saudyjskiej. Wśród licznie 
przybyłych gości była też 
reprezentacja Muzułmań-
skiego Związku Religijnego 
w RP: mufti Tomasz Miś-
kiewicz z małżonką Barbarą 
Pawlic-Miśkiewicz, członko-
wie Najwyższego Kolegium: 
Adam Świerblewski z mał-
żonką Lillą Świerblewską, 
Maciej Jakubowski i Musa 
Czachorowski, a także prze-

wodnicząca Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej 
w Białymstoku Halina Sza-
hidewicz, Dagmara Sul-
kiewicz, Artur Konopacki 
i Rashad Eltayeb z gminy 
warszawskiej. 

Sympatyczna uroczy-
stość była okazja nie tylko 
do zapoznania się z arab-
ską gościnnością, ale rów-
nież do interesujących 
rozmów oraz nawiązania 
nowych kontaktów. 

Inf. i fot. (ski)
■

MZR reprezentowali m.in. Lilla Świerblewska, Rashad Eltayeb, 
Artur Konopacki, Halina Szahidewicz i Dagmara Sulkiewicz

SZANOWNI  PAŃSTWO!

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pozarządową, zrzeszającą obywateli 
polskich pochodzenia tatarskiego. Nasi przodkowie osiedlili się na terytorium Rzeczypospolitej po-
nad 600 lat temu i stawali orężnie w każdej potrzebie swojej ojczyzny, wybranej z własnej nieprzy-
muszonej woli. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej stara się kultywować i propagować tra-
dycje tatarskie, będące także elementem kultury polskiej. Korzystamy przy tym głównie ze składek 
naszych niezamożnych w większości członków. 

Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie dziękuje wszystkim oso-
bom, które w latach ubiegłych wsparły finansowo naszą działalność. Wzorem lat ubiegłych uprzejmie 
prosimy o przekazanie 1% odpisu podatku należnego za rok 2010 na rzecz naszego stowarzyszenia. 
Przekazując odpis podatku dochodowego na konto Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
wspieracie Państwo naszą działalność na rzecz całego środowiska tatarskiego w Polsce, a w szcze-
gólności organizację obozów dziecięcych i młodzieżowych, festynu „Tatarski Dzień Dziecka w Bo-
honikach” oraz wielu innych przedsięwzięć prezentujących kulturę tatarską w Polsce.         

Aby przekazać 1% odpis podatku należnego proszę na formularzu rozliczeniowym w Urzę-
dzie Skarbowym wskazać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego naszej organizacji: KRS 
0000204972 . Będziemy wdzięczni za przekazanie naszej prośby rodzinie, znajomym.

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją pożytku publicznego (OPP),  znaj-
dującą się w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 204972, zaktualizowanym 
na 15 grudnia 2010 r., a więc jest organizacją uprawnioną do ubiegania się o wsparcie finansowe 
z odpisu 1% podatku dochodowego za rok 2010.

Dziękujemy serdecznie za każdą pomoc. 

Bohoniki, 12 stycznia 2011 r.    Prezes Rady Centralnej ZTRP
                                                               Stefan Korycki
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O Karaimach we Wrocławiu

Magdalena Lewicka

We wrocławskim Muzeum Etnograficznym otwarta zo-
stała 11 października 2010 r. niezwykle interesująca wystawa 
„Karaj jołłary - karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotogra-
fii”. Kuratorki wystawy, Mariola Abkowicz i Anna Sulimowicz 
ze Związku Karaimów Polskich oraz Paulina Suchocka z Mu-
zeum Etnograficznego, zebrały unikatowe fotografie z lat 
1864-1950, pochodzące z prywatnych archiwów polskich Ka-
raimów, w większości po raz pierwszy udostępniane publicz-
nie. Świetnym ich dopełnieniem była ekspozycja „Karaimi 
krymscy w malarstwie Jurija Sulimowa”. Wystawę można było 
oglądać do 30 listopada 2010 r. W gronie licznie zaproszonych 
przedstawicieli mniejszości byli m.in. reprezentujący Ukra-
ińców Igor Salamon, Bułgarów - Dimczo Angełow, a także 
Musa Czachorowski, przez niektórych brany za Karaima…

(ski)
■

O dialogu w Toruniu

Mojżesza Abisyńskiego, Dajr Mar Musa. Do dokonań Jana 
Pawła II na polu działalności dialogicznej nawiązała ostat-
nia prelegentka tejże sesji, dr Dorota Rudnicka-Kassem (UJ, 
Kraków) w referacie Wojna nie jest rozwiązaniem: dialog między-
religijny Jana Pawła II jako program pokoju i stabilizacji na Bliskim 
Wschodzie.

W ostatniej sesji, której moderatorem był dr Stanisław 
Dumin, wystąpił dr Bartłomiej Grysa z analizą tekstu średnio-
wiecznej debaty o. Jerzego z klasztoru św. Szymona Słupnika 

Tamara Jabońska

■

ległych Tatarów w I i II 
wojnie oraz za pomyśl-
ność kraju ojczystego. 
Referat przypominający 
sylwetki Tatarów pol-
skich - w tym Aleksandra 
Sulkiewicza, przyjaciela 
Józefa Piłsudskiego - 
którzy walczyli za wolną 
Polskę w wojnach świa-
towych wygłosił dr Alek-
sander Miśkiewicz. 

Akademię uświet-
nili kombatanci oraz ich 
dzieci i wnukowie. Głos 
zabrał ppor. rez. Stefan 
Milkamanowicz, żołnierz 

II Armii Wojska Polskiego, który swój szlak bojowy zakończył 
w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Swoimi wspomnienia-
mi z II wojny światowej podzielił się Jan Sobolewski. Naj-
pierw przebywał na zesłaniu na Syberii, potem w szeregach 
wojska sowieckiego walczył na froncie wschodnim. O swoim 
zmarłym kilka lat temu ojcu, imamie Aleksandrze Chaleckim, 
mówiła jego córka Emilia Chalecka-Jabłońska wspominając, 
że służył w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wi-
leńskich. Pułk ten stacjonował w Nowej Wilejce koło Wilna. 
Wraz z nim we wrześniu 1939 r. wyruszył Aleksander Cha-
lecki na wojnę. O swoim ojcu mówił także Emir Półtorzycki, 
kreśląc jego sylwetkę jako żołnierza Tatarskiego Pułku im. 
Mustafa Achmatowicza. Po nich zabrał jeszcze głos Jakub 
Półtorzycki, który wspomniał swoją mamę, członkinię Od-
działu Tatarskiego Związku Strzeleckiego w Nowogródku.

 W drugiej części akademii odbył się przygotowany przez 
dra Aleksandra Miśkiewicza pokaz interesujących przeźroczy 
i slajdów „Kresowe tęsknoty”, które przedstawiały sylwetki 
Tatarów w Wojsku Polskim oraz bliskie tatarskim sercom 
kresowe ziemie dawnej Rzeczypospolitej. Na zakończenie od-
śpiewano wspólnie znane i lubiane piosenki wojskowe m.in. 
„My, pierwsza Brygada” i „Przybyli ułani pod okienko”. Po 
akademii, jej organizatorzy zaprosili wszystkich obecnych na 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Tamara Jabońska
Fot. Raszyd Jabłoński

■

 Tatarskie obchody Odzyskania Niepodległości

18-19 października 2010 r. na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa „Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia 
i współczesność, zagrożenia i wyzwania”, zorganizowana 
przez Pracownię Języka i Kultury Arabskiej UMK oraz Insty-
tut Dialogu Dunaj. Jej celem było propagowanie idei dialogu 
pomiędzy chrześcijaństwem i islamem, przedstawienie jego 
genezy, zasad i historii, a także omówienie stojących przed 
nim zagrożeń i wyzwań. 

W uroczystości otwarcia konferencji uczestniczyły m.in. 
władze uczelni, miasta i województwa, przedstawiciele śro-
dowisk naukowych, a także dyplomaci z krajów arabskich 
i muzułmańskich w RP - J.E. Ambasador Algierskiej Republi-
ki Ludowo-Demokratycz-
nej, Abdelkader Khemri, 
J.E. Ambasador Królestwa 
Arabii Saudyjskiej, Walid 
Radwan, J.E. Ambasador 
Republiki Iraku, dr Saad A.J. 
Kindeel i J.E. Ambasador 
Republiki Jemeńskiej, Ali 
Ali Abdulaziz Aqlan. Go-
ściem honorowym była dr 
Jill Carroll, profesor nad-
zwyczajny religioznawstwa 
Rice University w Houston, 
wieloletni dyrektor Centrum 
Boniuk Badania i Propago-
wania Tolerancji Religijnej. 

Pierwszej części obrad 
przewodniczył dr hab. Czesław Łapicz, prof. UMK (Toruń). 
Zagadnienie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w świe-
tle nauczania Jana Pawła II przybliżył prof. dr hab. Eugeniusz 
Sakowicz (UKSW, Warszawa). Historię i perspektywy dialogu 
chrześcijańsko-muzułmańskiego w Polsce omówił mgr Adam 

Murman, występujący w imieniu nieobecnego dr. hab. Selima 
Chazbijewicza, prof. UWM (Olsztyn). Kolejnego prelegenta, 
Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza, zastąpi członek Najwyż-
szego Kolegium MZR i rzecznik prasowy tejże organizacji, 
Musa Czachorowski, który przedstawił historię i działalność 
Tatarów-muzułmanów we współczesnej Polsce. Dr Agata 
Skowron-Nalborczyk (UW, Warszawa) omówiła list skiero-
wany w 2007 roku przez muzułmańskich uczonych i liderów 
z różnych regionów świata do przywódców chrześcijańskich 
- Jednakowe słowo dla nas i dla was - następstwa wyjątkowego gestu mu-
zułmanów wobec chrześcijan w dialogu chrześcijańsko-muzułmańskim.

W sesji drugiej, moderowanej przez prof. dr hab. Euge-
niusza Sakowicza, znalazły się wystąpienia referentów z za-

granicy: dr Jill Carroll (Rice 
University, Houston), dr. 
Arhana Kardaša (Zukunft 
Medien GmbH, Niemcy) 
i dr. Stanisława W. Dumi-
na (Państwowe Muzeum 
Historyczne, Moskwa). 
W dniu następnym odby-
ły się dwie sesje, z których 
pierwszą, prowadzoną 
przez dr Agatę Skowron-
Nalborczyk, otworzył refe-
rat dr Marcina Grodzkiego 
(UW, Warszawa) wprowa-
dzający zebranych w tajniki 
„tajemniczych liter Kora-
nu”. Tematykę przenikania 

religijnego muzułmańsko-chrześcijańskiego kontynuował 
dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Białymstoku), współ-
przewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. 
Wystąpienie dr Marty Woźniak (UŁ, Łódź) prezentowało hi-
storię i dokonania wspólnoty syryjskiego klasztoru p.w. św. 

z trzema muzułmańskimi uczonymi. Mgr Monika Ryszewska 
(UMK, Toruń) przedstawiła wykład pt. Dialog chrześcijańsko 
– muzułmański na przykładzie Niemiec. Obrady zamknął refe-
rat mgr Magdaleny Lewickiej (UMK, Toruń), w którym przy-
bliżyła genezę, cele i działalność Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów. Podsumowania konferencji dokonał prof. dr 
hab. Eugeniusz Sakowicz.

Magdalena Lewicka
Fot. Michał Łyszczarz

My, Tatarska Jazda, 
półksiężyc i gwiazda, na stos 
złożyliśmy swój życia los, na 
stos, na stos: tak śpiewali 
Tatarzy w uformowanym 
na podstawie ochotniczego 
zaciągu Pułku Tatarskiej 
Jazdy im. Mustafy Ach-
matowicza w czasie wojny 
z bolszewikami w latach 
1919-1920. Pułk ten wy-
różniał się odwagą w wielu 
bitwach.

Tatarzy polscy pamię-
tają o tak ważnym święcie, 
jakim jest Odzyskanie Nie-
podległości przez Polskę, 
które przywrócono po 1989 roku. Wszak Polska stała się na-
szą Ojczyzną i dała nam prawa obywatelskie. Staliśmy się czę-
ścią tego narodu. Podczas uroczystości w Białymstoku tatar-
ska delegacja zawsze składa wieniec pod pomnikiem twórcy 
Odrodzonej Polski Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Domu 
Modlitwy odbywa się nabożeństwo w intencji Tatarów, pole-
głych w walce o wolną Polskę podczas I i II wojny światowej, 
a także za pomyślność Rzeczypospolitej.

7 listopada 2010 roku w białostockiej Szkole Podstawo-
wej nr 28 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbyła 
się uroczysta akademia z okazji 92 rocznicy odzyskania nie-
podległości, której inicjatorem był Komitet Rodzicielski dzie-
ci i młodzieży uczęszczającej na lekcje religii. Scenę udekoro-
wano flagami narodowymi oraz buńczukiem, jako symbolem 
dawnej jazdy tatarskiej. Na honorowym miejscu, pod godłem 
państwowym, wisiały portrety Józefa Piłsudskiego i Aleksan-
dra Sulkiewicza, żołnierza I Brygady Legionów. 

Przybyłych gości powitała przewodnicząca Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Halina Szahidewicz, 
przypominając, że Święto Niepodległości jest także świę-
tem Tatarów polskich. Po przemówieniu wszyscy odśpiewali 
hymn państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła”, potem dzieci 
wspólnie recytowały wiersz pt. „Kto ty jesteś Polak mały?” 
Następnie Julia Jakubowska przypomniała wiersze pt. „Ojczy-
zna” oraz „Grób Nieznanego Żołnierza”. W dalszej części 
akademii dzieci, Aisza Jabłońska, Emilka Mucharska, Dawid 
Chazbijewicz i Adam Jabłoński, odmówiły modlitwę za po-

Przewodnicząca Związku Karaimów Polskich w RP 
Mariola Abkowicz w towarzystwie Musy Czachorowskiego
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O wolności sumienia i wyznania Rzeka Mahomet

Oznakowanie rzeki Mahomet to wspólna inicjatywa Sta-
rostwa Powiatowego w Siemiatyczach i Stowarzyszenia Bio-
region.

Tekst i fot. Marcin Korniluk
■

 Obradowała Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów
zało się, że współprzewodniczą-
cymi Zarządu Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów na 
kadencję 2010-2012 zostali wy-
brani: ze strony katolickiej ks. 
dr Adam Wąs SVD (członek 
Komitetu ds. Dialogu z Reli-
giami Niechrześcijańskimi przy 
Radzie ds. Dialogu Religijnego 
Konferencji Episkopatu Polski, 
wykładowca na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim), zaś ze 
strony muzułmańskiej dr Artur 
Konopacki (Uniwersytet w Bia-
łymstoku). Obowiązki sekretarza 

generalnego ponownie powierzono dr Agacie Skowron-Na-
lborczyk, a skarbnika Halinie Szahidewicz, przewodniczącej 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku. 
Członkiem zarządu został też ks. dr Stanisław Grodź SVD. 
Do komisji rewizyjnej wybrano: prof. Jana Tyszkiewicza, Ju-
sufa Konopackiego i Marka Moronia. 

Walne Zgromadzenie Rady podjęło ponadto uchwałę 
o nadaniu tytułu „Człowieka Dialogu” roku 2010. Postano-
wiono zgodnie owym zaszczytnym mianem obdarzyć Halinę 
Szahidewicz w uznaniu jej wielkich zasług dla dialogu chrze-
ścijańsko-muzułmańskiego. Uroczystość z tej okazji odbędzie 
się 26 stycznia 2011 r. podczas XI Dnia Islamu w Kościele 
katolickim w Polsce.

Musa Czachorowski
Fot. Michał Łyszczarz

■

20 listopada 2010 r. w war-
szawskim Centrum Islamu od-
było się Walne Zgromadzenie 
Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zułmanów, poświęcone wybo-
rom nowych władz w kadencji 
2010-2012. Miało ono przede 
wszystkim charakter sprawozdaw-
czo-wyborczy, dobiegła bowiem 
końca kadencja obecnych władz, 
które sprawowały swój mandat od 
r. 2008. W porządku obrad było 
m.in. także przegłosowanie istot-
nych zmian w statucie RWKM. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
wiceprzewodniczący Rady – ze strony muzułmańskiej dr Artur 
Konopacki, ze strony katolickiej ks. dr Adam Wąs, sekretarz ge-
neralny dr Agata Skowron-Nalborczyk, Jusuf  Konopacki, prof. 
Jan Tyszkiewicz, Melika Czechowska, Michał Łyszczarz, Marek 
Moroń i Zdzisław Bielecki. 

Obrady, którym przewodniczył Jusuf  Konopacki, roz-
poczęto modlitwą muzułmańską i katolicką. Po przyjęciu 
porządku obrad, Agata Skowron-Nalborczyk przedstawiła 
merytoryczno-finansowe sprawozdanie z działalności zarzą-
du RWKM za okres od 15.11.2008 r. do 20.11.2010 r. Spra-
wozdanie komisji rewizyjnej złożył Jan Tyszkiewicz. Oba 
dokumenty przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się. 
Podobnie zaaprobowano zgłoszone zmiany w statucie oraz 
siedziby Rady. Następnie przystąpiono do wyboru nowych 
władz. Po podsumowaniu wyników tajnego głosowania, oka-

Musa Czachorowski

neusz Kamiński z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akade-
mii Nauk zaprezentował „Wolność słowa a granice wolności 
sumienia i wyznania”. Omówione zostały ponadto problemy 
związane z nauczaniem religii w szkołach publicznych oraz 
finansowanie szkół wyznaniowych ze środków publicznych. 

 Ta interesująca konferencja, bardzo dobrze przygotowa-
na też logistycznie, wskazała, że wolność sumienia i wyznania 
jest niezwykle istotnym zagadnieniem głęboko wpływającym 
na życie społeczne. To niewątpliwie jeden ze wskaźników 
ludzkiej dojrzałości, a jego właściwe unormowanie może 
uchronić nas od wielu groźnych konfliktów, które dają już 
o sobie znać na całym świecie. 

 Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religij-
nego w RP reprezentował na poznańskiej konferencji Musa 
Czachorowski.

(ski)
■

 Promocja książki Artura Konopackiego 
Muzeum Historyczne w Białymstoku oraz Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało 1 grudnia 2010 
r. spotkanie z dr. Arturem Konopackim, podczas którego pro-
mowano jego książkę pt. „Życie religijne Tatarów na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku”. 

Autor, adiunkt w Zakładzie Historii Wychowania Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 
pochodzi ze znanej tatarskiej rodziny, stąd też zainteresowa-
nie problematyką tej akurat społeczności jest dla niego najzu-
pełniej naturalne. Zbierając materiały do książki Konopacki 
przez wiele lat penetrował sumiennie archiwa m.in. w War-
szawie, Sankt Petersburgu, Mińsku, Grodnie, Lwowie, Wilnie. 
Poszukiwał informacji w bibliotekach i muzeach. Rozmawiał 
w ludźmi. Dzięki temu zgromadził unikatowy w większości 
materiał, który umiejętnie przekazał na stronach książki. Opi-

sując tytułowe zagadnienie przedstawił je szeroko na tle ów-
czesności. Nie wyalienował tatarskiej religijności, ale osadził 
ją w rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturalnej. Tekst 
uzupełniony jest zdjęciami, publikowanymi czasem po raz 
pierwszy. Dopełnia całość aneks, bogata bibliografia, stresz-

czenia po rosyjsku, angielsku i arabsku oraz in-
deks osobowy.

Książka składa się z pięciu rozdziałów: Ta-
tarzy żołnierze-osadnicy, Islam – religia Tata-
rów Wielkiego Księstwa, Rozwój gmin muzuł-
mańskich, tzw. dżemiatów, Rękopiśmiennictwo 
muzułmanów na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Tatarzy litewsko-polscy w XIX wie-
ku. Konopacki opisuje więc w nich m.in. rozwój 
tatarskiej społeczności oraz jej gmin z całym bo-
gactwem obyczajów świątecznych, pogrzebowych 
oraz codzienną religijnością. Wskazuje i analizuje 
problemy związane m.in. z budową meczetów. 

Oczywiście, to jedynie bardzo powierzchow-
ne przybliżenie treści książki Artura. Trzeba ją 
po prostu samemu przeczytać, trzymać w pod-
ręcznej biblioteczce i co pewien czas zaglądać do 
niej ponownie. 

Gratulujemy serdecznie Autorowi udanej publikacji, po-
lecając ją gorąco naszym Czytelnikom.

 (ski) 
fot. Krzysztof  Mucharski 

■

Artur Konopacki Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku
recenzenci: Jan Tyszkiewicz i Andrzej B. Zakrzewski, 
stron 253, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 
ISBN 978-83-235-0762-8

Marcin Korniluk

8 listopada 2010 r. w Siemiatyczach przy ul. Słowiczyń-
skiej ustawione zostały tablice informacyjne przy moście na 
rzece… Mahomet!

Nazwa ta pojawiła się w połowie XII wieku – po najaz-
dach tatarskich, które w owych czasach dotarły w okolice Sie-
miatycz. To jedyna rzeka na świecie o takiej nazwie. Płynie ona 
na północny wschód od Siemiatycz, jest lewym dopływem 
rzeki Kamionki. Długość rzeki wynosi 8 km, a powierzchnia 
zlewni 25 km�. W dolnym biegu meandruje tworząc dolinkę 
o szerokości około 100-200 m, ze stromymi miejscami zbo-
czami, które wznoszą się od kilku do ponad 20 m. 

Rzeka Mahomet umiejscawia się pośrodku podlaskiego 
Szlaku Tatarskiego, świetnie uzupełniając tamtejsze meczety 
i mizary w Bohonikach oraz Kruszynianach.

Powiat siemiatycki przyciąga turystów wielokulturowo-
ścią wschodniego pogranicza, przyrodą i drewnianymi obiek-
tami. Ustawienie tablic z nazwą rzeki Mahomet prowadzących 
przez nią mostach, niewątpliwie podniesie zainteresowanie 
turystów regionem Nadbużańskiego Podlasia. 

29 listopada 2010 roku odbyła się w Poznaniu konferen-
cja „Prawne granice wolności sumienia i wyznania”, przygo-
towana przez Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Program konferencji 
obejmował trzy panele: Wolność religijna a państwo, Wolność 
religijna a jednostka, Wolność religijna a religia, zaś w gronie 
moderatorów byli m.in. sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
prof. Ewa Łętowska i prof. Zdzisław Kędzia z Katedry Prawa 
Konstytucyjnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 Wykład otwierający wygłosiła Halina Bortnowska, filo-
zof, publicystka, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka. W poszczególnych częściach spotkania głos 
zabrali m.in. dr Michał Kowalski z Zakładu Prawa Między-
narodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który 
przedstawił „Symbole religijne w przestrzeni publicznej”, dr 
Paweł Borecki z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu 
Warszawskiego przybliżył „Problem prawa własności a funk-
cjonowanie kościołów i związków wyznaniowych”, zaś dr Ire-
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Międzynarodowe sympozjum muzułmańskie 
w Warszawie

 Celem sympozjum była analiza aktualnego położenia 
wyznawców islamu w tym regionie Europy oraz wypraco-
wanie programu działania, który pozwoli zwalczyć problemy 
i zagrożenia, a jednocześnie pomoże w zachowaniu własnej 
tożsamości i rozwoju. Wystąpienia uczestników dotyczyły 
następujących tematów: Wsparcie społeczności i mniejszości 
muzułmańskich przez Organizację Konferencji Islamskiej; 
Szanse i wyzwania stojące naprzeciw społeczności i mniejszo-
ści muzułmańskich w Europie Środkowej i Wschodniej, ich 
aktywny udział w procesie ogólnego rozwoju; Przyszłość spo-
łeczności i mniejszości muzułmańskich w Europie Środkowej 
i Wschodniej; Pluralizm i pokojowe współistnienie. 

(ski) 
fot. Krzysztof  Mucharski

■

Meczet grafa von Kreutza
Otrzymaliśmy wiadomość od Pana Jacka G., że w przy-

pałacowym parku we wsi Kościelec niedaleko Koła (Wielko-
polska) znajduje się meczet oraz minaret. Rzeczywiście, na 
dołączonej fotografii widać podniszczoną kopułę oraz zwień-

Musa Czachorowski

czoną półksiężycem wieżę minaretu. Stan budowli, niestety, 
raczej nienajlepszy. 

Jak się okazuje, posiadłość kościelecka należała do wywo-
dzącego się z Kurlandii Cypriana Belziga von Kreutza (1777-
1850), szlachcica pochodzenia szwedzkiego, który otrzymał 
ją od cara. Baron von Kreutz, od roku 1839 graf, rozpoczął 
swoją karierę w służbie władców polskich. Od roku 1801 był 
już jednak w armii cara Rosji, a wykazał się m.in. w szturmie 
Warszawy podczas Powstania Listopadowego 1831 r. Oddzia-
ły grafa atakowały uwiecznioną w naszej literaturze narodowej 
Redutę Ordona.

 Tak więc, car w dowód uznania w roku 1836 obdarował 
generała von Kreutza majątkiem Kościelec. Ten zaś w 12-hek-
tarowym parku kazał wybudować meczet oraz minaret. Może 
przyjął islam? Ciekawe, co znajduje się teraz w meczecie. 
A swoją drogą: nagle okazało się, że w Polsce mamy nie trzy, 
ale cztery meczety: w Kruszynianach, Bohonikach, Gdańsku 
i Kościelcu! 

(ski)
■

W dniach 8-10 grudnia 2010 r. odbyło się 
w Warszawie międzynarodowe sympozjum „Issues 
and Conditions of  Muslims of  East and Central Eu-
rope: Realities and Prospects” - „Problemy i sytuacja 
muzułmanów w Europie Środkowej i Wschodniej: 
rzeczywistość i perspektywy.” Organizatorami tego 
pierwszego w Polsce na taką skalę spotkania była Or-
ganizacja Konferencji Islamskiej z siedzibą w Arabii 
Saudyjskiej (Organization of  the Islamic Conference 
- OIC) oraz Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Ho-
norowy patronat nad sympozjum sprawował Minister 
Spraw Zagranicznych RP, Radosław Sikorski. W obra-
dach uczestniczył Sekretarz Generalny OIC, Ekmeld-
din Ihsanoglu. 

Do stolicy przybyli wybitni przedstawiciele mniej-
szości muzułmańskich z Litwy, Łotwy, Estonii, Biało-
rusi, Ukrainy, Rosji, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, 
Bułgarii, Macedonii, Mołdawii, Kosowa, Bośni i Hercegowi-
ny, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji i Słowenii, a także goście 
specjalni z Niemiec, Austrii, Szwecji, Danii oraz specjaliści 
z Arabii Saudyjskiej. Szejchowie, m.in. Muammar Zukorlić - 
Wielki Mufti Społeczności Muzułmańskiej Serbii i Sandżaku, 
Ildar Muhammad - Mufti Estonii, Ravil Gainutdin - Przewod-
niczacy Rosyjskiej rady Muftich, Rifat Fejzić - Główny Mufti 
Czarnogóry, Naeem Tarnawa - Główny Mufti Społeczności 
Muzułmańskiej Kosowa i Sulayman Rajabi - Przewodniczący 
Wspólnoty Muzułmańskiej Macedonii. Przedstawili oni ra-
porty dotyczące aktualnej sytuacji muzułmanów w ich kraju. 
Polskich muzułmanów reprezentował Mufti Tomasz Miśkie-
wicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Turecka odsiecz – 
historia walk tureckiego XV korpusu w Galicji 

w latach 1916-1917
Już rok trwały krwawe boje z Rosjanami między rzeka-

mi Cenówka i Złota Lipa. Wśród jednostek niemieckich i au-
stro-węgierskich walczących w wielomiesięcznych bataliach 
we wschodniej Galicji, były również oddziały z Turcji. Latem 
1917 roku osmańscy wiarusi wraz 
z siłami Południowej Armii Nie-
mieckiej ruszyli w pogoń za cofa-
jącym się przeciwnikiem. Po Ro-
sjanach zostały opuszczone okopy, 
zniszczone i ewakuowane miasta 
oraz wsie�. Tureckie pułki otrzy-
mały rozkaz, by zlikwidować rosyj-
skie jednostki operujące pomiędzy 
Dniestrem a Seretem. W zadaniu 
tym, w połowie lipca 1917 roku, 
uczestniczyła turecka 20 Dywizja 
Piechoty XV Korpusu.

Podczas jednego z zadań bo-
jowych nad Seretem proza życia 
mocno zaskoczyła osmańskich 
żołnierzy. Próba bezpiecznej prze-
prawy przez rzekę na długo wbiła 
się w pamięć tureckiego patrolu. 
W trakcie szukania brodu, Turcy 
zostali zmuszeni do szukania pomo-
cy wśród miejscowej ludności. (…) 
W położonej na jego brzegu (tj. Seretu; 
przyp. K.B.) wielkiej wsi (…) nie widać 
ani jednego mężczyzny. Z chałup wyległy 
za to setki kobiet. Zgromadziły się wokół 
nas, ale nie sposób się z nimi dogadać. Wiemy, jak poprosić po polsku 
o chleb czy wodę, ale nie ma mocnych, żeby zebrać informacje o rzece.

W końcu po długim rozpatrywaniu znalazły starą kobiecinę. (…) 
Podobno znała niemiecki, ale o mało nie wyszliśmy z siebie zanim zdo-
łaliśmy wytłumaczyć jej o co nam chodzi. Dzięki Bogu kobietki były 
chętne pokazać nam drogę�. 

Następnie, jak wspominał to wydarzenie jeden z wete-
ranów galicyjskich walk ppor. Mehmet Şevki (Yazman): (…) 
Zadarły kiecki, ale jak już wcześniej wspomniałem, nie było pod nimi 
śladu pantalonów, szarawarów, czy mówiąc wprost gaci.

Jeśli więc wyobrazicie sobie te podwinięte spódnice, to waszym oczom 
ukaże się następująca scena: My dwaj, w jednakowym odruchu, osłupiali 
patrzymy na siebie, a kobiety, nie zwracając na nas uwagi włażą do wody 
potrząsając obfitymi udami. Ładniutka dziewczyna, przytrzymująca na 
piersiach rąbek spódnicy odwraca się w naszą stronę i w zupełnie dla nas 
niezrozumiałym języku, jak nakręcona zaczyna coś opowiadać o rzece. 
Kolega krzyczy: „Na Boga, kobieto, wejdźże trochę głębiej, niech ci woda 
chociaż do pępka sięgnie, a potem powiesz nam co masz do powiedzenia”. 
�  Więcej: P. Wróbel, Barucha Milcha galicyjskie wspomnienia wojenne 1914-1920, [w]: „Wiek XX 

w źródłach. Opr. M. Sobańska-Bondaruk i S. B. Lenard”, Warszawa 1998, s. 38-40.
�  Cytat za: M. Ş. Yazman (hazirlayan: Şarman K.), „Kumandanim Galiçya ne yana düşer? 

Mehmetçik Avrupa’da”, Istanbul 2006 , s. 249-251 [w]: P. Nykiel: „Słów kilka o tym, co 
łączy Wernyhorę z krakowską turkologią”, http://www.navyingallipoli.com/teksty/wer-
nyhora_pl. pdf.

Krzysztof  Bassara

Ale czy ona coś sobie z tego robiła? Dalej nawijała swoje. Prze-
szedłszy z tą figlarną babeczką całą rzekę, wyszliśmy na przeciwległy 
brzeg i wróciliśmy, ale niczego nie dowiedzieliśmy się na temat brodu. 
Ustaliliśmy więc, że biegnącą zygzakiem przeprawę namacamy żerdzia-

mi, no ale to już nie była robota dla tych 
kobiet.

Żołnierzom pozostało tylko 
czekać, aż nadejdzie reszta kompa-
nii. Jakieś pół godziny później nad 
rzeką pojawili się ich towarzysze 
broni: Żołnierze rozebrali się do pasa, 
ale wmurowało ich, gdy spostrzegli, że 
mające im towarzyszyć kobiety zakasa-
ły spódnice i wysforowały się przed nich. 
Wybałuszone gały wlepili w kołyszące się 
na nogach baby. Po chwili zaczęli szep-
tem wymieniać między sobą uwagi i pod-
śmiechiwać się. W końcu jeden z nich nie 
wytrzymał i powiedział: „Co za cholerny 
kraj! Jak ktoś nie widział ognia bez-
piecznie palącego się koło beczki prochu, 
ani wilka chodzącego z owcą za pan brat, 
to niech przyjedzie do tej Polaków krainy 
i sobie popatrzy.” 

Wkrótce jednak Turcy zostali 
wycofani z frontu i ostatni weterani 
opuścili Galicję w połowie sierpnia 
1917 roku.

Latem 1916 roku strona rosyj-
ska pod dzowództwem gen. Aleksieja Brusiłowa opracowała 
plan zmasowanego natarcia na wojska austro-węgierskie ope-
rujące w Galicji. Z początkiem czerwca 1916 roku cztery ar-
mie rosyjskie przełamały front. Ofensywa była dla sił państw 
centralnych prawdziwym szokiem. Znalazły się w odwrocie, 
ustępując na całej linii walk. Już 20 września zostały zagrożone 
przełęcze na łuku karpackim – ostatniej wielkiej barierze na-
turalnej, która mogłaby zatrzymać Rosjan przed dostaniem się 
na Nizinę Węgierską. Sprawa była bardzo poważna. Na froncie 
zachodnim Niemcy uwikłali się w krwawe walki pod Verdun, 
zaś Austriacy na froncie włoskim. Dzięki niezdecydowaniu 
oficerów ze sztabu gen. Brusiłowa, Niemcom udało się zreor-
ganizować siły i przystąpić do obrony na froncie wschodnim. 
Jednak jednostki austro-węgierskie pod dowództwem feldmar-
szałka von Hötzendorfa potrzebowały wsparcia. Armia C.K. 
ponosiła ogromne straty. Trzeba było łatać dziury w obronie 
frontu galicyjskiego. Austriacy i Niemcy prosili swoich sojusz-
ników o wsparcie.

W Istambule nie zastawiano się długo. Imperium Osmań-
skie zaoferowało swoje wsparcie w postaci kilkudziesięcio-
tysięcznych korpusów posiłkowych. Wystawiono m.in.: VI 
Korpus, który pospieszył z pomocą Bułgarom, XX Korpus 
wzmocniony 117 pułkiem piechoty brał udział w walkach 
w Macedonii, zaś do tej „Polaków krainy” pojechał elitarny 
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XV Korpus (niem. XV Kaiserlich Osmanischen Armeekorps) skła-
dający się z 19 i 20 Dywizji Piechoty.�

Ojcem tego niebanalnego przedsięwzięcia został Enver 
Pasza – turecki minister wojny. Traktując sprawę jako kluczo-
wą dla dalszych przyjaznych kontaktów z Niemcami i Austro-
Węgrami, postanowił wysłać do Galicji dwudywizyjny korpus, 
który swój chrzest bojowy przeszedł rok wcześniej w morder-
czych walkach okopowych o Dardanele. Co więcej, dowodził 
nim wówczas niemiecki generał Otto Liman von Sanders.

Dowódcą XV Korpusu posiłkowego został pułkownik 
Yakup Sevki, zaś od 10.11.1916 r. sławny generał Cevat Pasza 
Çobanli, weteran zaciekłych walk o Dardanele. Według stanu 
na 10.06.1916 r. XV Cesarsko-Osmański Korpus Armijny li-
czył 30 tys. ludzi, lecz ostatecznie doszedł do 33 tys. żołnie-
rzy (docelowo zamierzano utworzyć korpus posiłkowy w sile 
40 tys. żołnierzy).

Dzięki nowo otwartej linii kolejowej Bagdad – Berlin, już 
z końcem lipca 1916 roku do Galicji przybył pierwszy trans-
port tureckich żołnierzy, jak się później okazało, kontyngentu 
Kanonenfutter (pol. mięso armatnie). W prasie państw central-
nych, a za sprawą korespondentów wojennych „The New 
York Times” nawet w USA, głośno było o wytrawnych żoł-
nierzach z Turcji. Biuro prasowe Wolffa z Berlina (27 lipca) 
głosiło: Wojska tureckie w Galicyi. Jak słychać, niebawem liczyć się 
trzeba z pojawieniem się wojsk tureckich w walkach przeciwko Rosy-
anom w Galicyi. Fakt ten stanowi dowód bitności wojsk Turcyi, i jedno-
litości frontu bojowego mocarstw centralnych4. 

W ciągu 22 dni, etapami z dwóch stacji w Turcji, Uzun-
köprü oraz Alpullu, poprzez Bałkany, Węgry, Kraków, Prze-
myśl, i później do Lwowa, osmańscy żołnierze pociągami do-
jeżdżali na galicyjski teatr wojenny. Po raz pierwszy od XVII 
wieku muzułmańskie wojska pojawiły się w tak odległym 
zakątku Europy Środkowo-Wschodniej. Na Wołyniu, Podolu 
i dalej na wschód, gdzie na krańcu dawnej Rzeczypospolitej 
rozciągały się Dzikie Pola, wśród miejscowej ludności do dnia 
dzisiejszego zachowała się pamięć o najazdach tatarskich. Po-
między Romanówką a Smarzowem, w tzw. tatarskiej mogile, 
między ludzkimi kościami znajdowano siedemnastowieczną 
broń, świadectwo walk z muzułmańskimi zagonami z Kry-
mu. W okolicach wsi Białokrynica na dawnym pobojowisku 
z 1667 roku wciąż wznosi się niewielki kurhan z kamiennym 
krzyżem pamiątkowym. W tym miejscu przez 17 dni zacię-
te walki z Turkami i Kozakami toczył król Jan III Sobieski. 
Jednak tym razem wyznawcy religii Proroka znad Bosforu 
przybyli na Wołyń i Podole, aby wspierać chrześcijańskie siły 
austro-węgierskie i niemieckie.

19 sierpnia, na kilka dni przed oficjalnym objęciem stano-
wisk bojowych przez Turków, głównodowodzący na tym od-
cinku frontu arcyksiążę Karol wystosował depeszę do sułtana 
Mehmeta V Reşada. Jak relacjonował to wydarzenie krakowski 
„Czas”: (…) Z wojennej kwatery prasowej donoszą: Jego cesarska i kró-
lewska Wysokość jenerał kawaleryi i admirał arcyksiążę Karol Franci-

�  W skład 19 DP (dca ppłk Şefik) wchodziły: 57 pp (mjr Hayri), 72 pp (mjr Rifat), 77 pp 
(mjr Yarbay Saip), kombinowany pułk artylerii (mjr Ziya), 5 szwadron 4 pułku kawalerii 
(w sumie tylko 100 koni), 4 kompania 3 batalionu saperów. Skład uzupełniała kompania 
łączności, kompania sanitarna, tabory oraz pododdziały logistyczne. 20 DP (ppłk Yasin 
Hilmi) miała analogiczny skład: 61 pp (ppłk Bahattin), 62 pp (mjr Nazmi Bey), 63 pp 
(mjr Ahmed Muhtar) oraz 20 pułk artylerii (mjr Suleyman Avni), 4 kompania 4 batalionu 
saperów, 6 szwadron 12 pułku kawalerii oraz odpowiednie służby tyłowe.

4  Cytat za: „Czas”, 1916, nr 374 (27 VII).

szek Józef  wystosował, z okazyi nadejścia carskich otomańskich wojsk na 
front wojsk podległych jego komendzie, do sułtana depeszę powitalną.

Sułtan polecił c. i k. pełnomocnikowi wojskowemu, wręczył mu tę 
depeszę, donieść arcyksięciu, że szczególnie się cieszy, iż wojska jego stoją 
pod rozkazami następcy tronu i że żywi największą nadzieję szczęśliwe-
go wyniku sprzymierzonej broni.5 

W rzeczywistości siły korpusu zostały podporządkowane 
bezpośrednio niemieckiemu dowództwu Południowej Armii 
Niemieckiej. Komendę na tym odcinku frontu sprawował ge-
nerał Felix Graf  von Bothmer.

Po przegrupowaniu Turcy ruszyli od razu na front. 19 DP 
pod dowództwem ppłka Mehmeta Şefika przypadł odcinek 
wzdłuż Złotej Lipy (północny dopływ Dniestru; ob. obwód 
tarnopolski na Ukrainie) na linii Potutory – Bożyków. Bez-
pośrednio w dolinie rzeki usadowiła się 20 DP, która zajęła 
okopy pomiędzy Bożykowem a Łysą. Stanowiska przejęto 
oficjalnie 22 sierpnia. Turcy wypełnili tu lukę o szerokości 28 
kilometrów, powstałą po zdziesiątkowanej rosyjskimi atakami 
54 Dywizji austriackiej. Nie był to teren przyjazny dla obroń-
ców i atakujących. W łagodnych dolinach rzek: Świru, Gniły 
i Złotej Lipy, znajdowały się bagniste, trudne do przebycia 
przeprawy, nad którymi górowały zalesione pagórki. Sam Se-
ret, jak inne dopływy Dniepru, stanowiły wartkie i głębokie 
potoki trudne do pokonania nawet przez zwierzęta.

Bohaterzy spod Galliopoli, dowodzeni przez gen. von 
Bothmera, znaleźli się wśród oddziałów niemieckich i austro-
węgierskich. Zwłaszcza w tych ostatnich nie brakowało Po-
laków, Czechów, Słowaków, Ukraińców, Węgrów, Włochów, 
Bośniaków i wielu innych narodów wieloetnicznego impe-
rium Habsburgów. Na prawej flance graniczyła graniczyła 
z Turkami 55 Dywizji Piechoty gen. Flajszmana z Legionu 
Strzelców Siczowych. W sierpniu 1916 roku strzelców prze-
niesiono pod Brzeżany, gdzie okopali się na wzgórzu Łysonia. 
Na lewej flance w czerwcu i lipcu 1916 roku rozlokował się 57 
pułk piechoty, w którym większość żołnierzy stanowili rekru-
ci z powiatów: Tarnów, Pilzno, Dąbrowa Tarnowska. Pułk ten 
obsadził stanowiska na wschód od Monastyrzysk, a także pod 
Beresteczkiem. Szczególnie ciężkie boje toczył jego pierwszy 
batalion. Od 10 do 15 lipca pułk walczył w okolicach Hreho-
rowa i Olszy. Po 22 lipca siły austriackiej 12 Dywizji Piecho-
ty, w ramach której operował 57 pp, zostały zluzowane przez 
niemiecką 1 Dywizję Rezerwową. W bezpośredniej styczno-
ści z żołnierzami osmańskimi pozostawał ponadto niemiecki 
korpus gen. Hoffmanna, w którym również nie zabrakło Po-
laków z lwowskiego 19 pułku Landwehry. 

Po drugiej stronie frontu, wzdłuż wschodniego brzegu 
Złotej Lipy stacjonowały rosyjskie pułki z dywizji 43 i 113, 
w których dominowali etniczni Rosjanie. Wraz z przybyciem 
Turków na front galicyjski rosyjskie dowództwo zluzowało te 
jednostki, wysyłając na ich miejsce 3 Turkiestańską Dywizję 
składającą się Tatarów, Czerkiesów, Kałmuków i Kazachów, 
wśród których nie brakowało wyznawców islamu. W opinii 
rosyjskich strategów, taki zabieg miał na celu złamanie karno-
ści wśród muzułmańskich żołnierzy Imperium Osmańskiego 
i przyczynić się do ich dezercji. Jednak zdarzały się przypadki, 
że to z rosyjskich szeregów całe grupy muzułmańskich żołnie-
rzy przechodziły na stronę państw centralnych, by dołączyć 
do walczących po ich stronie tureckich współbraci w wierze.
5  Cytat za: „Czas”, 1916, nr 416 (19 VIII).

Wraz z nastaniem września 1916 roku Rosjanie przystąpili 
do frontalnego natarcia. Ich jednostki wbiły się klinem między 
niemieckie a tureckie pułki i żołnierze osmańscy zostali zmu-
szeni do odpierania zaciekłych szturmów przeciwnika. Silne 
ataki, poprzedzane intensywnym ostrzałem artyleryjskim, do-
prowadziły do niemal całkowitego 
odcięcia tureckiego korpusu od sił 
niemieckich. 6 września z linii Sa-
rańczuki - Lipnica Dolna wycofała 
się 1 Rezerwowa Dywizja Bawarska. 
Osamotniona turecka 20 Dywizja 
Piechoty za cenę 600 zabitych, ran-
nych i wziętego do niewoli całego 1 
batalionu 61 pułku piechoty obroni-
ła pozycję nad Złotą Lipą. 

Najkrwawsze walki miały miej-
sce 16-17 września. W ciągu pierw-
szego dnia na pozycje niemieckie, 
austro-węgierskie i tureckie trzy-
krotnie szturmowało aż 13 pułków 
rosyjskich. Tym razem oprócz ka-
nonady artyleryjskiej Rosjanie użyli 
gazów bojowych. Przez 12 godzin na 
XV Korpus uderzały wojska carskie. 
Straty były ogromne. W niektórych 
kompaniach zginęli wszyscy ofice-
rowie. Dzień później nastały jesz-
cze bardziej zacięte szturmy i Turcy 
rzucili do okopów wszystkie rezerwy. Nawet dowódcy pułków 
brali udział w bezpośrednich bojach. W wielu miejscach do-
chodziło do brutalnych walk wręcz. Do połowy września XV 
Korpus stracił 95 oficerów i 7 000 żołnierzy zabitych, rannych, 
zaginionych i wziętych do niewoli.

Pod koniec września 1916 r. nastąpił kolejny szturm. Tym 
razem Rosjanie rzucili do ataku III Korpus Kaukaski. Żołnie-
rze carscy z determinacją atakowali na bagnety, jednak turecka 
piechota nie ustępowała. Z pogardą dla śmierci walki prowa-
dzono do ostatniego naboju. Wielu rannych żołnierzy tureckich 
odmawiało ewakuacji z frontu. Postawa ta wzbudzała uznanie 
wśród Niemców i Austriaków. W Berlinie i Wiedniu nie szczę-
dzono pochwał, depesz gratulacyjnych, a także odznaczeń.

Wraz z nadejściem zimy zapał przeciwników znacząco 
opadł. Obie strony uzupełniały straty i przygotowywały się 
do ostatecznego natarcia. Jednak w lutym 1917 roku armia 
rosyjska została rozłożona fermentem wewnętrznym. Rosją 
wstrząsnęła rewolucja. Nad Złotą Lipą dochodziło do brata-
nia się wrogich armii. Na stronę turecką przechodziły oddzia-
ły muzułmanów służące w wojskach rosyjskich. Nawet ostat-
ni zryw armii carskiej w lipcu, który przeszedł do historii jako 
ofensywa Kiereńskiego, nie przyniósł pożądanych efektów. 
Siły państw centralnych, a także służące w Galicji jednostki 
tureckie, przystąpiły do pogoni za nieprzyjacielem.

Już od początku wojska osmańskie miały ogromne proble-
my. Nonszalancja dowódców, złe zaopatrzenia, braki w amuni-
cji, broni, mundurach oraz trudne warunki klimatyczne spra-
wiły, że dla austro-węgierskich i niemieckich dowódców Turcy 
stanowili „dziecko specjalnej troski.” Wielu żołnierzy tureckich 
korzystało z rosyjskiej broni, do której amunicję trzeba było 

zdobywać na przeciwniku. Niemcy szkolili oddziały Stoßtrup-
pen, które wielokrotnie dowodziły swojego bohaterstwa bijąc 
się na bagnety i granaty z przeciwnikiem. Z kolei austriacki 
wywiad „rakietami i innymi środkami pirotechnicznymi” oraz 
„zielonymi sztandarami z półksiężycem i gwiazdą”, wabił 

wyznawców religii Proroka służą-
cych w armii rosyjskiej. W związ-
ku z braterstwem wiary w połowie 
kwietnia 1917 roku dwóch Tata-
rów z armii carskiej przekroczyło 
linię frontu i dostało się na tureckie 
stanowiska z listem przyjaźni do 
swoich tureckich braci, doprowa-
dzając do zawieszenia broni.

Opinie o wyposażeniu i umie-
jętnościach Turków nie były, de-
likatnie mówiąc, zbyt pochlebne. 
Minusem był brak wyszkolonych 
oficerów, wielu nie znało języka 
niemieckiego, nie wspominając 
już o prostych żołnierzach. Co 
gorsza, nawet Turcy nie mogli się 
sami ze sobą dogadać, bowiem nie 
wszyscy znali język turecki. Skład 
etniczny XV Korpus stanowił nie-
mal cały przekrój wielonarodowe-
go imperium. Na marginesie warto 
zaznaczyć, że dzięki temu, za spra-

wą C.K. prof. Tadeusza Kowalskiego rozwinęła się krakow-
ska turkologia. W szpitalach we Lwowie, Krakowie i Wiedniu 
przebywali rekonwalescenci tureccy, z którymi możliwy był 
kontakt jedynie przez tłumaczy. W szpitalach na osmańskich 
kuracjuszach profesor T. Kowalski przeprowadzał własne ba-
dania nad kulturą i etnologią turecką.

Braki w uzbrojeniu żołnierze osmańscy nadrabiali bitno-
ścią, dzielnością i poświęceniem, o czym świadczą wysokie 
straty oraz liczba pochwał ze strony sojuszników. Wielokrot-
nie odpierali rosyjskie zmasowane ataki gazowe, nie ustępo-
wali nawet wtedy, gdy kończyła się amunicja. Przechodzili 
do walk wręcz, na bagnety i granaty. Nie ustąpili, kiedy lepiej 
wyposażeni i wyszkoleni sojusznicy cofali się z pozycji bo-
jowych przed nawałą artylerii i rosyjskimi bagnetami. W bo-
jach stoczonych przez XV Korpus nad Seretem, w okopach 
w Galicji, a także szpitalach na tyłach frontu zginęło, zmarło 
w skutek ran, zaginęło lub zostało wziętych do niewoli ok. 
15 000 żołnierzy. Niemymi świadkami tych walk i ofiar żołnie-
rzy osmańskich są wycinki z gazet, listy które nigdy nie doszły 
do swych odbiorców, nieliczne zdjęcia i wspomnienia, a także 
cmentarze i kwatery wojenne na terenie dawnej Galicji. 

Turcy byli chowani na cmentarzach we Lwowie, Krako-
wie i Wiedniu. We Lwowie na austriackim cmentarzu wojen-
nym, który znajdował się na terenie obecnego Cmentarza 
Łyczakowskiego, wydzielona została kwatera muzułmańska 
dla poległych w walkach galicyjskich żołnierzy tureckiego XV 
Korpusu. Niestety, w latach 1948-1949 cmentarz wraz kwate-
rą turecką został zniszczony przez władze radzieckie. Podob-
ny los spotkał większość innych pierwszowojennych grobów 
osmańskich w Galicji. Na Ukrainie, jedna z zachowanych, bar-
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dziej okazałych mogił żołnierzy XV Korpusu znajduje się na 
polowym cmentarzu wojskowym w pobliżu wsi Łopuszana. 
Również w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim można od-
naleźć muzułmańskie kwatery, w których chowano tureckich 
żołnierzy. Kwatery: XXIII, tzw. bośniacka6 oraz XXVI - tzw. 
turecka� stały się miejscami spoczynku dla muzułmańskich 
uczestników walk we wschodniej Galicji. Niestety, w latach 
PRL kwatera turecka – wbrew Ustawie z 28.03.1933 r. o gro-
bach i cmentarzach wojennych8 – decyzją władz komunistycz-
nych została zrównana z ziemią wraz z kilkoma nagrobkami 
tureckimi, które istniały jeszcze pod koniec lat 50. XX w. Osta-
tecznie kwaterę muzułmańską zlikwidowano, a na miejscach 
tureckich grobów pojawiły się chrześcijańskie pochówki.

W kwaterze XXIII, która zachowała dawnego ducha 
Wielkiej Wojny, zgodnie z ideą poszanowania wszystkich żoł-
nierzy, spoczęli obok siebie polegli z własnych i wrogich armii 
– niezależnie od wyznania, pochodzenia i statusu społeczne-
go, którzy walczyli pierś w pierś, a spoczęli ramię w ramię. 
Obok m.in. Niemców, Austriaków, Bośniaków, Polaków i Ro-
sjan pochowano też Turków.

Godnego grobu dla żołnierzy sułtana Mehmeta V, któ-
rzy walczyli z Rosjanami w latach 1916-1917, doczekano się 
dopiero w roku 1997. Dzięki inicjatywie krakowskich turkolo-
gów, Beaty i Piotra Nykielów, oraz attaché wojskowego Repu-
bliki Turcji w Warszawie płka Sabri Dogara udało się postawić 
symboliczny pomnik na terenie dawnej kwatery bośniackiej 

6  Pod koniec czerwca 1915 roku na Cmentarzu Rakowickim został wyznaczony plac 
przez Oddział Grobów Wojennych C. i k. Komendantury Wojskowej w Krakowie (niem. 
Kriegsgräber-Abteilung K.u.K. Militär-Kommando Krakau) jako miejsce spoczynku dla 
żołnierzy muzułmańskich, pierwotnie Niemców i Austriaków, później muzułmańskich 
żołnierzy państw centralnych, głównie Bośniaków (stąd nazwa kwatery) oraz jeńców ro-
syjskich. 

�  Po zapełnieniu się kwatery numer XXIII władze miasta Krakowa oraz wojskowe zade-
cydowały o wyznaczeniu kolejnego placu, na którym chowano by tylko muzułmanów. 
Kwatera ta została wydzielona w październiku 1916 roku.

8  Zgodnie z art. 2. ustawy z dn. 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 
1933, Nr 39; poz. 311, ostatnia zmiana: Dz. U. 2006, Nr 144, poz. 1041): Groby wojenne bez 
względu na narodowość i wyznanie osób, w nich pochowanych, oraz formacje, do których osoby te należały, 
mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą.

Cmentarza Rakowickiego. W czarnym kamieniu w języku pol-
skim i tureckim wyryty został napis: Pamięci żołnierzy tureckich 
poległych na froncie galicyjskim w latach 1916-1917. Jego odsłonię-
cia, podczas oficjalnej wizyty w Polsce, dokonał 9.05.1997 r. 
ówczesny prezydent Turcji Süleyman Demirel.

Tekst i fot. Krzysztof  Bassara
■

Sławomir Hordejuk
Tatar z południowego Podlasia

Przede wszystkim chcę podziękować Pani Marii Radeckiej 
z Warszawy za cenne informacje dotyczące rodziny Lisowskich 
(„Przegląd Tatarski” nr 4/2010). Jest to jakiś sympatyczny 
przypadek, że zdecydowała się Pani napisać o tym akurat epizo-
dzie swojego życia. Tak się bowiem składa, że kiedy siedem lat 
temu zbierałem materiały o południowo-podlaskiej linii tego rodu, 
udało mi się dotrzeć do Antoniny Lisowskiej, żony Aleksandra 
Lisowskiego, który był młodszym bratem wspomnianych przez 
Panią Marii i Eugenii Lisowskich. Dzięki informacjom Anto-
niny oraz opiekującej się nią Marii Daniluk, poznałem historię 
rodu. W swoich zbiorach posiadam także przedwojenną, wykona-
ną w Brześciu, fotografię rodziny Lisowskich. Chcę teraz przed-
stawić postać Aleksandra Lisowskiego, człowieka niezwykłego, 
legionisty, członka ZWZ-AK - Tatara rodem z południowego 
Podlasia. 

Aleksander Lisowski herbu Bończa 
Znamienity tatarski ród Lisowskich pieczętujący się her-

bem Bończa, wywodzi się z okolic Trok na Litwie. Począt-
kowo nosili oni nazwisko Lisowicz, zmieniając je pod koniec 
XVII w. na Lisowski. Protoplastą rodu był Halim-bej, w poł. 
XVI w. właściciel majątku Kulzimanowicze (Wileńszczyzna). 
Jego potomkowie przybyli na południowe Podlasie w począt-
kach XVIII w. W roku 1714 rotmistrz królewski Dawid Li-
sowski (1670-1742) wraz z żoną Reginą z Kieńskich otrzymali 
dożywotnio od króla Augusta II część wsi Studzianka (gm. 
Łomazy). W późniejszych latach, drogą kupna kolejnych dóbr 
ziemskich, Lisowscy pojawiają się w innych wsiach pow. bial-
skiego. Aż do 1762 r. 10 włók ziemi w Ortelu (Królewskim) 
należało do Felicjanny (z Lisowskich) i Macieja Azulewiczów. 
Na początku XIX w. Michał i Felicjanna (z Aleksandrowi-
czów) Lisowscy nabywają ziemię w Małaszewiczach Małych 

(gm. Terespol), a w 1866 r. Jan Lisowski kupuje część „A” 
wsi Ortel Królewski (gm. Piszczac). Po jego śmierci ziemię 
dziedziczą synowie: Albert (1853-1878), po nim jego brat – 
płk Maciej Lisowski (1856-1927), ojciec Aleksandra. W roku 
1899 Maciej sprzedaje ziemię (7 
włók) za 21 tys. rubli inż. Ka-
rolowi Małachowskiemu. Warto 
nadmienić, że była to ostatnia 
rodzina tatarska mieszkająca 
w Ortelu Królewskim. Maciej 
Lisowski nabywa wówczas ma-
jątek (11 włók ziemi) w Malowej 
Górze (gm. Zalesie). W skład 
majątku Lisowskich wchodził 
drewniany dworek wraz z zabu-
dowaniami oraz stadnina koni. 
Niestety, dworek ten kilkanaście 
lat temu został rozebrany. Ma-
ciej Lisowski miał 7 dzieci: Ste-
fanię (zamężną Szehidewicz, zm. 26 kwietnia 1926 r.), Zofię 
(zamężną Achmatowicz, zm. w 1929 r. w Rosji), Marię, Euge-
nię (ur. ok. 1886 r.), Jana (1897-1919) oraz Ibrahima-Alberta 
i Aleksandra, którzy byli bliźniakami. 

Z południowopodlaskiej linii tatarskiego rodu Lisowskich 
wywodziło się wielu znamienitych wojskowych, imamów, pra-
cowników wymiaru sprawiedliwo-
ści oraz ziemian. Do powyższego 
zasłużonego grona należał także 
Aleksander Lisowski. Urodził się 1 
lipca 1902 r. w Malowej Górze. Po 
azanie zapisany został przez ima-
ma Macieja Bajrulewicza do parafii 
muzułmańskiej w Studziance. Jego 
matka, Felicjanna z Buczackich, 
była wnuczką Jakuba Tarak-Murzy 
Buczackiego (1745-1838), mar-
szałka szlachty, sędziego pokoju 
powiatu bialskiego (od ok. 1810 
r. do 1831 r.) oraz posła na Sejm 
Królestwa Polskiego (1818-1822). 
Dziadek Aleksandra – Jan Lisowski, 
był radcą i dziedzicem Ortela Kró-
lewskiego. Natomiast jego pradziad 
po kądzieli to płk Jakub Azulewicz 
(1731-1794 r.), dowódca VI Pułku 
Przedniej Straży Wojsk Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Poległ on 
w obronie Wilna 11 sierpnia 1794 
r. i pochowany został na mizarze 
w Studziance. Z kolei jego krewny, 
Mustafa Lisowski (zm. 1898 r.) w la-
tach 1870-1898 był imamem parafii 
muzułmańskiej w Studziance. Środowisko rodzinne, w któ-
rym Aleksander Lisowski wzrastał, a także tradycje patriotycz-
ne przodków, znacząco wpłynęły na jego osobowość. 

Wczesne lata dzieciństwa upływały mu w atmosferze miło-
ści rodziców. Pomimo rozlicznych obowiązków w prowadzeniu 
majątku, znajdowali czas dla każdego z dzieci i poświęcali im 
należytą uwagę. Od 1 września 1911 r. do 22 czerwca 1915 r. 

Aleksander Lisowski uczęszczał do Gimnazjum Humanistycz-
nego im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. 
Po wybuchu I wojny światowej rodzina zmuszona była ewaku-
ować się na Wschód. W 1918 r. A. Lisowski ukończył prywatne 

gimnazjum w mieście Orzeł 
(Rosja), a 8 września tego sa-
mego roku Lisowscy powró-
cili do Malowej Góry. Od 15 
kwietnia 1919 r. do 31 marca 
1920 r. Aleksander pracował 
w charakterze urzędnika prak-
tykanta w kancelarii sędziego 
śledczego II Rewiru w Między-
rzecu Podlaskim. W roku 1920, 
podobnie jak jego starszy brat, 
wstąpił do 5 Pułku Ułanów 
Wojska Polskiego. Jan Lisowski 
zginął w 1919 r., natomiast on 
sam był dwukrotnie rany.

Od 1 maja 1921 r. zatrudniony został w Prokuraturze 
przy Sądzie Okręgowym w Białej Podlaskiej. Do 1 stycznia 
1926 r. pełnił funkcję kancelisty, następnie do końca 1929 r. 
starszego kancelisty. Od początku roku 1930 do końca 1935 
pracował na stanowisku rejestratora, zaś od 1 stycznia 1936 
roku do września 1939 jako starszy rejestrator. W latach 

1931-1933 był żonaty z Fatymą 
Jasińską. Dużym ciosem była 
dla niego najpierw śmierć ojca,  
20 czerwca 1927 roku, potem 15 
sierpnia 1939 r. matki. Oboje po-
chowani zostali na mizarze w Stu-
dziance. Po śmierci męża, Felicjan-
na Lisowska nie była w stanie (ze 
względu także na wiek) prowadzić 
majątku. Został on sprzedany, zaś 
rodzina Lisowskich przeniosła się 
do Brześcia, gdzie zamieszkali na 
ul. Kolejowej 9. 

Po wybuchu II wojny świato-
wej Aleksander Lisowski przeby-
wał w Dokudowie k. Białej Pod-
laskiej oraz w folwarku Szenejki k. 
Studzianki (od 11 września 1939 r. 
do 30 maja 1940 r.). W czasie hi-
tlerowskiej okupacji pracował jako 
sekretarz Sądu w Białej Podlaskiej 
(od 1 czerwca 1940 r. do 15 lip-
ca 1944 r.). Jednocześnie włączył 
się w działalność konspiracyjną 
w strukturach ZWZ–AK (od 1 
lipca 1941 r. do 21 lipca 1944 r.). 

Zajmował się m.in. kolportażem nielegalnej prasy. Bliskim 
jego współpracownikiem był dr prawa Bogusław Selim Bo-
jarski (1902-1943). Przed wojną Bojarski pełnił funkcję pro-
kuratora Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej. Aresztowany 
28 października 1943 r., po dwóch tygodniach przesłuchań 
(13 listopada 1943 r.) został rozstrzelany na Placu Wolności 
w Białej Podlaskiej.

Felicjanna Lisowska (siedzi po lewej) 
wraz z rodziną. Brześć, ok. 1937 r.

Felicjanna Lisowska (z Buczackich) z dziećmi: 
Stefanią i Aleksandrem. Fot. ok. 1910 r

hisToria
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4 sierpnia 1944 r. A. Lisowski roz-
począł pracę na stanowisku sekretarza 
Prokuratury Sądu Okręgowego w Lu-
blinie – Oddział w Białej Podlaskiej. 
1 stycznia 1945 r. awansował na stano-
wisko starszego sekretarza rachunko-
wego Prokuratury Powiatowej w Bia-
łej Podlaskiej. W lipcu 1950 r. został 
kierownikiem sekretariatu Prokuratu-
ry i na tym stanowisku pracował do 
31 marca 1968 r. Z początkiem roku 
1969 przeszedł na emeryturę. Pomimo 
tego, aż do 1975 r. pracował jeszcze 
na 1/2 etatu. W 1953 r. zawarł zwią-
zek małżeński z Antoniną Raczyńską 
(1911-2006). Wyznania - islamu - nie 
zmienił. Zmarł 24 października 1979 
roku w Białej Podlaskiej i pochowany 
został na tamtejszym cmentarzu miej-
skim. Pogrzeb zgromadził liczną rze-
szę pracowników sądu i znajomych. 
Odznaczony był m.in. Brązowym 
Krzyżem Zasługi.

W pamięci najbliższych, jak rów-
nież byłych pracowników bialskiej 
prokuratury, Aleksander Lisowski po-
został jako osoba niezwykle serdecz-
na i empatyczna, chętna do pomocy innym. Pomimo czasów, 
w których przyszło mu żyć i pracować, często niósł pomoc 
mieszkańcom powiatu bialskiego, narażając się przy tym na 
poważne konsekwencje, nie tylko służbowe. 

Mieszkający do dziś w Białej Podlaskiej Eugeniusz Sace-
wicz (ur. 16.01.1915 r.) przed II wojną światową studiował 
prawo na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie, gdzie 
jak wspomina, spotykał przedstawicieli tatarskiej społecz-
ności. W latach 1946-1972 był prezesem Sądu Okręgowego 
w Białej Podlaskiej i dobrze pamięta Aleksandra Lisowskiego: 
Obaj w okresie okupacji hitlerowskiej należeliśmy w Białej Podlaskiej 
do podziemia. Z tym, że ja miałem mniej szczęścia, gdyż w lipcu 1943 r. 
aresztowano mnie i wywieziono do Oświęcimia, a potem KL Mauthau-
sen. Po wojnie, kiedy zostałem prezesem Sądu Okręgowego w Białej, by-
łem jego przełożonym. Lisowski był Tatarem i muzułmaninem, ale nie 
wszyscy o tym wiedzieli, gdyż nie obnosił się z tym na co dzień. Bardzo 
rzetelnie wykonywał powierzone obowiązki, a przy tym był punktualny, 
kompetentny i niezwykle pracowity. Był do tego stopnia pracoholikiem, 
że nie sposób było wysłać go na odpoczynek. Pamiętam, jak wyjechał na 
urlop (chyba w góry) i już po kilku dniach wrócił do pracy. Dzień po 
jego powrocie do Sądu dotarła kartka pocztowa, wysłana przez niego 
kilka dni wcześniej. 

Aleksandra Lisowskiego wspomina również Maciej Musa 
Konopacki, który miał okazję poznać go na początku lat 60. 
ub. wieku: Przebieg rozmowy ze śp. Aleksandrem Lisowskim miał 
poniekąd nawet dramatyczny charakter. (…) Przed rozstaniem naszym 
poprosił, abym przesłał Jemu tekst modlitwy koranicznej, co też uczy-
niłem. Jest ta modlitwa po dziś dzień z Nim. Ubolewał, że nie może 
znajdować się w gronie współwyznawców. Dał się z miejsca poznać jako 
człowiek wysokiej kultury i właśnie przynależny do formacji staropol-
skich Tatarów! Nie otrzymałem od niego żadnej pamiątki. Najcen-

niejszą zaś mam w sercu, albowiem nieraz 
Aleksandra Lisowskiego przypominam, 
opowiadam o Nim przy nadarzających się 
sposobnościach.

Z obu małżeństw Aleksander 
Lisowski nie pozostawił potomstwa. 
Z drugą żoną, Antoniną, pomaga-
li natomiast w wychowaniu kilkorga 
dzieci. W końcowych latach swe-
go życia mieszkał przy ul. Sitnickiej 
w Białej Podlaskiej. Ostatnią osobą 
będącą pod długą jego opieką była 
Maria Daniluk: „Wujek” bardzo kochał 
dzieci. Starał się bezinteresownie pomagać 
każdemu, kto tej pomocy potrzebował. Był 
bardzo wspaniałym i szlachetnym człowie-
kiem, jakby z innej epoki. Pamiętam jego 
opowieści o rodzicach, których darzył wiel-
kim szacunkiem i miłością. Wspominał 
o latach dzieciństwa i młodości spędzonej 
w Malowej Górze. W latach 60. woził mnie 
w swoje rodzinne strony, gdzie pokazywał 
dawny majątek rodziców. Jeszcze wówczas 
stał drewniany dworek Lisowskich i czwo-
raki. Każdego roku, w rocznicę śmierci 
swojej mamy (15 sierpnia), odwiedzał groby 
rodziców. Cały odcinek z Białej Podlaskiej 

na mizar do Studzianki pokonywał pieszo. Była to taka jego mała 
„pielgrzymka”. Bardzo przeżywał i ubolewał nad tym, że mizar jest 
bezczeszczony. „Wujek” modlił się codziennie. Zamykał się w swoim 
pokoju i wtedy wiedziałam, że nie można mu przeszkadzać. Dla niego 
wyznawana religia była czymś więcej niż tylko zbiorem modlitw. On 
całym swoim życiem uosabiał dobroć i miłość. 

Tekst i fot. Sławomir Hordejuk
■

Bibliografia:
1. Akta osobowe Aleksandra Lisowskiego, przechowy-

wane w archiwum Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
2. Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wil-

no 1929, s. 195.
3. Sąd Okręgowy w Białej Podlaskiej 1919-1931. Zarys historii 

powstania, działalności i zwinięcia Sądu Okręgowego w Białej Podlaskiej, 
Wyd. Drukarnia Braci Drabczyńskich, Warszawa 1934, s. 44.

4. Kołodziejczyk A., Tatarzy regionu bialskopodlaskiego 
w XVII-XX w. [w:] „Z nieznanej przeszłości Białej i Podla-
sia”, pod red. T. Wasilewskiego i T. Krawczaka, Biała Podlaska 
1990, s. 212-213.

5. Konopacki M., Tatarszczyzna na polską modłę [w:] 
„Znak” 1973, nr 2, s. 1546.

6. Relacja pisemna Macieja Musy Konopackiego (w zbio-
rach autora). Sopot, 4 czerwca 2004 r.

7. Relacja ustna Antoniny Lisowskiej. Biała Podlaska, 
6 grudnia 2003 r.
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Aleksander Lisowski 
– kierownik sekretariatu Prokuratury 

Rejonowej w Białej Podlaskiej. 
Fot. 1957 r.
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Kim był ten mężczyzna?
18 września 1952 r. do siedziby Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego w Kaliszu przy ul. Jasnej 1 przy-
szedł ponadsześćdziesięcioletni mężczyzna. Po przedstawie-
niu się został natychmiast aresztowany. Jeszcze tego samego 
dnia aresztanta przewieziono do siedziby Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu.

Naczelnik Wydziału III WUBP w Poznaniu mjr A. Maj-
kowski� w raporcie z 19 września 1952 r. do szefa WUBP 
w Poznaniu� informował, że w związku z prowadzonym roz-
pracowaniem nacjonalistów ukraińskich, organa bezpieczeń-
stwa publicznego otrzymały między innymi informacje, że na 
terenie Kalisza w 1949 r. przebywał były podpułkownik armii 
carskiej, który nawiązał kontakty z miejscowymi nacjonali-
stami. Wobec powyższego wszczęto aktywne rozpracowanie 
ww., lecz po krótkim czasie wyjechał on w nieznanym kierun-
ku. Prowadzone poszukiwania nie dały pozytywnych rezulta-
tów. Aż do września 1952 r.

Informując telefonogramem o aresztowaniu, major A. 
Majkowski, prosił szefa bezpieki we Wrocławiu� o ewentualne 
materiały na ww. będące w posiadaniu tamtejszego WUBP. 
Sprawę traktował jako bardzo pilną, ponieważ postanowie-
nie o tymczasowy aresztowaniu miało zostać uchylone, jeżeli 
w terminie do 20 grudnia 1952 r. nie nastąpi wniesienie aktu 
oskarżenia lub przedłużenie aresztu. Podczas przeprowadzo-
nej w 20 września 1952 r. rewizji osobistej, wśród kilkunastu 
przedmiotów osobistych i niewielkiej sumy pieniędzy, zakwe-
stionowano kieszonkowy kalendarz muzułmański4. 

Kim był mężczyzna, którego funkcjonariusze aparatu 
bezpieczeństwa uznali za niebezpiecznego dla ówczesnego 
ustroju państwowego? Według własnoręcznie sporządzonego 
życiorysu, rodzina Łuchanowów osiedliła się na terenie Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego w XIV wieku5. Przodkowie byli 
rymarzami, wyprawiali skórki. 

Ojciec, osierocony w dzieciństwie Asan Łuchanow, został 
skierowany do Szkoły Kantonistów6. Po jej ukończeniu słu-
żył w armii carskiej. Uczestniczył m.in. w zdobyciu Kokandu 
w 1876 r., w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878 r. i rosyj-
sko-japońskiej 1904-1905 r. Odchodząc w stan spoczynku, 
w stopniu generała-majora, A. Łuchanow otrzymał emeryturę 
w wysokości 75 rubli. Od roku 1905 do 1911 pracował w Za-
rządzie Drogowym w Białymstoku jako siła kancelaryjna. 
� Aleksander Majkowski s. Wilhelma (Wolfa), naczelnik Wydziału III w okresie 15 X 1950 - 14 

I 1956, w 1969 r. wyjechał do USA. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, 
tom I, 1944-1956, redakcja naukowa Krzysztof Szwagrzyk, str. 470, Warszawa 2005.

� W okresie 15.06.1952-11.10.1953 szefem WUBP w Poznaniu był mjr Jan Górecki 
s. Władysława, późniejszy wicedyrektor Departamentu IX Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, tamże, str. 351. 

� Archiwum IPN Oddział w Poznaniu, sygnatura 04/1665 (dalej AIPN Po), telefono-
gram z dn. 19.09.1952 r., str. 17. Dż. Łuchanow mieszkał od stycznia 1946 do 1949 r. we 
Wrocławiu, na stancji przy ulicy Grudziądzkiej 100 m. 2, dzielnica Psie Pole. W okresie 
01.03.1951-20.01.1953 pełniącym obowiązki Szefa WUBP we Wrocławiu był ppłk Eu-
geniusz Dowkan s. Adolfa, 30.04.1954 r. zdegradowany i zwolniony ze służby, „Aparat 
bezpieczeństwa...” str. 467 

4 AIPN Po 04/1665, Protokół rewizji, 20.09.1952 r., str. 22.
5 Do akt sprawy AIPN Po 04/1665 dołączono m. in. dwunastostronicowy życiorys (Po-

znań, dn. 20.09.1952 r.), którego autorem był zatrzymany (karty I-XII). 
6 Szkoła wojskowa.

Arkadiusz Piotrowski

Matka wywodziła się z zubożałej rodziny szlacheckiej 
zamieszkałej w Kowlu. Poznała Asana, oficera piechoty, dla 
którego to zachodnio-ukraińskie miasto było kolejnym gar-
nizonem. Polsko-tatarskie małżeństwo miało czterech synów. 
Starszy Aleksander, był buchalterem w Państwowym Banku 
w Wołkowysku. W stopniu chorążego rezerwy, został zmobi-
lizowany i w 1914 r. zginął. Drugi brat Julian również zginął 
na początku wojny. Kolejny z braci, Mikołaj, który pracował 
w Lublinie jako nauczyciel matematyki w Gimnazjum Pań-
stwowym, zaginął w niemieckiej niewoli. Ojciec Asan zmarł 
w 1911 r., matka Stanisława mieszkała u żony Aleksandra 
w Charkowie, tam też umarła�.

Dżambułat Łuchanow s. Asana i Stanisławy z domu 
Gudziszewskiej, urodził się 27 stycznia 1890 r. w Sokółce. 
Uczęszczał do szkoły powszechnej, a później do gimnazjum 
w Białymstoku, które ukończył w 1908 r. W tymże roku zo-
stał przyjęty do szkoły podchorążych kawalerii w Petersbur-
gu, gdzie otrzymał w sierpniu 1910 r. stopień podporucznika 
z przydziałem do 4 Pułku Huzarów Mariampolskich8. W jego 
szeregach brał udział w I wojnie światowej w randze rotmi-
strza9. Po wydarzeniach marcowych 1917 r., w wyniku których 
car Mikołaj II abdykował, Łuchanow wstąpił w kwietniu do 1 
Pułku Ułanów Krechowieckich w składzie polskiego I Kor-
pusu Wschodniego generała Dowbora-Muśnickiego10. 

Ciąg dalszy być może nastąpi…
Arkadiusz Piotrowski

■

Ludzkie losy
Przedstawiona powyżej historia to jedynie fragment skom-

plikowanych i niejasnych ludzkich losów. Kim naprawdę był 
Dżambułat Łuchanow, były carski oficer drobnoszlacheckie-
go, kresowego pochodzenia, sądząc po imieniu wywodzący się 
prawdopodobnie z któregoś z kaukaskich lub środkowoazjatyc-
kich narodów? Opowieść ta może mieć swój dalszy ciąg. Jej au-
tor, Arkadiusz Piotrowski, podąża śladami Łuchanowów. Nie-
stety, tropów jest niewiele, a i te zagmatwane, często donikąd. 

Rodzina Łuchanowów związana była z Białymstokiem i So-
kółką. Może wiedzą o niej cokolwiek nasi Czytelnicy z Podlasia. 
Wdzięczni będziemy za każdą, najmniejszą nawet wskazówkę. 

Musa Czachorowski
■

�  Życiorys zatrzymanego, karta IX.
8  AIPN Po 04/1665, Protokół przesłuchania świadka, 18.10.1952 r., karta 32. 4 Mariam-

polski Pułk Huzarów w składzie 2 Brygady, 4 Dywizji Kawalerii należał do 6 Korpusu 
Armijnego armii carskiej, stacjonował w Białymstoku. Łuchanow pełnił w nim służbę do 
15.11.1910 r., po czym został przeniesiony do dywizji kawalerii w Mandżurii. W 1913 r. 
ponownie skierowano Łuchanowa, awansowanego na porucznika, do Mariampolskiego 
Pułku Huzarów.

9  Tamże, Raport o przyjęciu sprawy do prowadzenia, 17.10.1952 r., karta 30. Walczył na 
froncie północnym w Prusach Wschodnich, pod Warszawą i Rygą.

10  Łuchanow miał w nim pełnić funkcję dowódcy I szwadronu, w stopniu rotmistrza. In-
formacje dotyczące przebiegu służby wojskowej wymagają zdaniem autora weryfikacji.
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Andrzej Kaproń

Piekarze tureccy w Zamościu
Osiedlenie się piekarzy tureckich w Zamościu było na-

stępstwem li tylko ostatniej zawieruchy wojennej. Trafili tu 
jednak nieprzypadkowo, wszak w mieście mieli powinowatych 
i znajomych, a wszystkie nitki wewnętrznych powiązań prowa-
dziły do przedwojennej Cukierni i Piekarni Tureckiej przy ul. 
Świętoduskiej 10 w Lublinie�. W niej to ponownie zeszły się 
drogi przyjaciół z dzieciństwa Recepa Yazici Oglu Efendiego 
i Ishaka Fazli Oglu Efendiego, który przyjechał do pracy ra-
zem z synem Mehmetem. Wspólne mieszkanie w sąsiedztwie 
piekarni dodatkowo wzmocniło więzi przyjaźni.

Recep Yazici Oglu Efendi urodził się 3 maja 1883 r. w Paza-
rze koło Rize. Był synem Alego i Hafize. W dzieciństwie uczęsz-
czał do miejscowej szkoły przy meczecie. Zapewne rychło oddał 
go ojciec do terminu, by został piekarzem. Jednakże przebiegu 
jego kariery zawodowej w ojczyźnie nie znamy. W Polsce poja-
wił się stosunkowo późno, a pierwszy meldunek o jego poby-
cie w Krzemieńcu pochodzi z 10 września 1929 r. Zasadniczo 
pracował w tamtejszej piekarni prowadzonej przez rodaków, ale 
oddelegowywany był do Tureckiej Cukierni i Piekarni „Angora” 
Nâzima Bosika w Równem i Piekarni Stefanii Abdullah Oglu 
w Wilnie, gdzie poznał krajana Izira Abdullah Oglu. Do Lubli-
na sprowadził się 25 stycznia 1932 r. i natychmiast podjął pracę 
w Cukierni i Piekarni Tureckiej. Za jego radą kierownictwo pie-
karni zawezwało z Suwałk Ishaka Fazli Oglu z synem�.

Ishak Fazli Oglu Efendi, urodzony w 1883 r. w Pazarze, 
był synem Alego i Hanife. Prawdopodobnie razem z Recepem 
Yazici Oglu uczył się w szkole przy meczecie. Jak większość ko-
legów po fachu, około 14 roku życia trafił do piekarni. W mło-
dości wyjeżdżał gdzieś „za chlebem” (do Królestwa Polskiego?), 
ale po założeniu rodziny (najprawdopodobniej Ayşe była jego 
jedyną żoną) mieszkał i pracował w Pazarze. Często borykał 
się z kłopotami mate-rialnymi. W roku 1931 został zmuszony 
wyemigrować z synem do Polski. Osiedli w Suwałkach, gdzie 
podjęli pracę w znanej piekarni i cukierni tureckiej przy ul. Ko-
ściuszki 78. Do Lublina przeprowadzili się 3 II 1932 r.�

Lubelska Cukiernia i Piekarnia Turecka cieszyła się bar-
dzo dobrą opinią. Uwielbiały ją dzieci. Julia Hartwig jeszcze 
niedawno wspominała sprzedawane w niej klejące się ciastka 
z miodem i orzechami4. Piekarnia była jasna, z dużym oknem 
wystawowym, na którym ciasta z kruszonką, słodkie chlebki, kajzerki 
i bułki w kształcie małych człowieczków, rogaliki i parki posypywane 
makiem, okrągłe bułeczki maślane mięciutkie i lśniące5. Stale praco-
wało w niej kilku Turków. O ile dla Ishaka Fazli Oglu i Rece-
pa Yazici Oglu była ona jedynie kolejnym miejscem pracy, to 
dla młodziutkiego Mehmeta stała się prawdziwą szkołą życia. 

� Należała do rodzinnej firmy „Cukiernia i Piekarnia Turecka Mustafa Pirim Zade 
i S-ka”, przy czym główny udziałowiec, Mustafa Pirim Zade (1879-1944), mieszkał 
w Warszawie. Powstała na bazie Piekarni Konstantynopolskiej, założonej jesienią 
1901 r. przez Alego Bad Oglu (Badoglu) z Rize. Zob. A. Kaproń, Pierwsi piekarze 
tureccy w Lublinie, „Nowy Tydzień w Lublinie” 2007, nr 8, s. 26.

� Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Starostwo Grodzkie Lubelskie 1919-1939 
(SGL), sygn. 114, k. 34-35; Archiwum Państwowe w Zamościu (APZ), Starostwo 
Powiatowe w Zamościu 1944-1950 (SPZ), sygn. 90, k. 67; sygn. 95, k. 44, 48.

�  APL, SGL, sygn. 111, k. 13, 18-24; APZ, SPZ, sygn. 90, k. 67, 115; sygn. 95, k. 43.
4  http://www.tnn.pl/himow_fragment.php?idhr=1559
5  D. Mostwin, Cień księdza Piotra, Baltimore - Toruń 2004, s. 96.

A miał się od kogo uczyć. W tym czasie pracował w niej m.in. 
wysokiej klasy specjalista od wyrobu ciast tureckich Hasan 
Bozaci Oglu (1888-?)6.

Właściwie już w Lublinie Mehmet Nuri Fazli Oglu Efen-
di, urodzony 10 V 1916 r. w Pazarze, się usamodzielnił. Jako 
pomocnik cukiernika, w zawodzie od 1930 r., na powrót udał 
się do Suwałk (4 VII - 17 XI 1932), a potem został oddele-
gowany do Krakowa, do pracy od połowy grudnia 1932 r. do 
połowy 1933 r. w piekarni tureckiej przy ul. Floriańskiej 24. 
W sierpniu 1934 r. wyjechał z ojcem do Kobrynia�. Dziwnym 
trafem mieszkał tam także Recep Yazici Oglu, który 11 XII 
1933 r. wyjechał z Lublina do Augustowa8. W Kobryniu zasta-
ła go wojna. Możliwe, że prowadził tam piekarnię9.

W 1936 r. Mehmet Nuri Fazli Oglu przeprowadził się do 
Włodawy, gdzie z pomocą ojca błyskawicznie rozkręcił inte-
res. Tuż przed wojną był właścicielem cukierni przy ul. 3 Maja 
i dwóch piekarń. Jedna mieściła się przy ul. Sejmowej, druga zaś 
przy ul. Piłsudskiego. Zatrudniał głównie Polaków. Najdłużej 
pracował u niego czeladnik piekarski Bronisław Wojtasik10.

Na początku wojny Mehmet Nuri Fazli Oglu wyjechał 
w interesach i sprawach rodzinnych do Turcji. Zainwestował 
w rodzinny zakład wyrobu guzików. W marcu 1940 r. Niemcy 
zarekwirowali piekarnie i cukiernię, a Mehmeta Nuriego Fa-
zli Oglu aresztowali. Na wolność wyszedł 4 miesiące później, 
prawdopodobnie na skutek interwencji Hüsreva Geredego, 
ambasadora tureckiego w Berlinie. Majątku jednak nie odzy-
skał. Stracił m.in. 3 piece piekarskie, 2 maszyny do mieszania 
ciast, maszynę do mielenia bułek, ubijaczkę, maszynę do ro-
bienia lodów. Na wiosnę 1941 r. wyjechał z rodziną do Zamo-
ścia��. Trzy lata wcześniej Mehmet Nuri Fazli Oglu ochrzcił 
się (na chrzcie otrzymał imiona Mieczysław Ryszard) i oże-
nił z Cecylią Szyszkowską (1917-?). We Włodawie doczeka-
li się pierworodnego syna Feriduna Jerzego. Jakub Zygmunt 
i Enver Edward Maciej urodzili się już w Zamościu. 

Zaraz po przyjeździe do Zamościa Mehmet Nuri Fazli 
Oglu otrzymał pozwolenie władz okupacyjnych na urucho-
mienie piekarni. Przychylne temu było też polskie podziemie. 
Piekarnię Turecką otworzył w kamienicy przy ul. Bazyliańskiej 
14. Faktycznie była to piekarnia z działem cukierniczym i skle-
pikiem. Pomimo stałej pomocy ojca zatrudniał 2-3 pracowni-
ków (wypiekano do pół tony pieczywa na jedną zmianę). Pod 
koniec wojny założył 2 zakłady filialne��. W okresie okupacji 
niemieckiej pracowali u niego m.in. Bronisław Wojtasik (do 
marca 1942 r.), Bolesław Abdułłach-Ogły (8 VII 1941 - 22 
VII 1944?), Zygmunt Watras (10 I 1942 - 30 VI 1943)��.

6 APL, SGL, sygn. 107, k. 80-83.
� Ibidem, sygn. 111, k. 8, 13, 18-24; APZ, SPZ, sygn. 90, k. 67; sygn. 604, k. 2.
8 Najprawdopodobniej pracował w piekarni i cukierni „Angora”, której właścicielem 

był jego krajan, Kâmil Takoş.
9  APL, SGL, sygn. 114, k. 34-35; APZ, SPZ, sygn. 93, k. 3v-4.
10  Ibidem, sygn. 649, k. 48.
��  APZ, Akta osób i rodzin (Akta os.), sygn. 1170/27 (Jakub Erol).
��  Informacje przekazane autorowi 23 września 2010 r. przez p. Andrzeja Kędziorę.
�� APZ, SPZ, sygn. 90, k. 115; sygn. 604, k. 2; sygn. 649, k. 10, 12, 48, 54, 58; A. Kę-

dziora, Encyklopedia ludzi Zamościa, Zamość 2007, s. 75.

hisToria

 W pierwszej połowie 1943 r. do Zamościa sprowadził się 
Recep Yazici Oglu. Zamieszkał razem z żoną, Falimą, w domu 
przy ul. Zarwanica 19, gdzie otworzył Piekarnię Turecką. Naj-
prawdopodobniej zatrudniał tylko czeladnika Zygmunta Wa-
trasa (10 VII 1943 - 1 VI 1945), byłego pracownika Mehmeta 
Nuriego Fazli Oglu14.

 Praca w obu piekarniach była ciężka, lecz w miarę bez-
pieczna. Niemcy dawali bowiem dużo swobody w zakresie 
działalności gospodarczej obywatelom państw neutralnych, 
a takimi byli Turcy. Uciążliwe i niebezpieczne dla nich były tyl-
ko wyjazdy do Berlina w sprawach paszportowych. Po przeto-
czeniu się frontu nieoczekiwanie wyrosła im konkurencja ze 
strony Antoniego Abdułłach-Ogły.

 Urodził się on w czerwcu 1889 r. w Pazarze jako Izir Abdul-
lah Oglu. Pochodził z rodziny arabskiej, od niedawna osiadłej na 
wybrzeżu Morza Czarnego. Jego ojcem był Ibrahim, Egipcjanin, 
matką zaś Hodżiłła, sturczona Arabka15, która zmarła przy jego 
porodzie. Jego wychowaniem zajęła się macocha. Dzieciństwo 
spędził w dzielnicy portowej Izmiru, gdzie ojciec prowadził ka-
wiarnię (posiadał też hotel i gaj pomarańczowy). Mały Izir szyb-
ko poszedł do szkoły przy meczecie. Z nauką większych kłopo-
tów nie miał, ale rozpuszczony przez macochę i trzy przyrodnie 
siostry sprawiał trudności wychowawcze w szkole. W wieku 
czternastu lat, wychłostany trzcinką przez mułłę, zbuntował się 
i uciekł z domu. Ukrył się na zacumowanym statku angielskim, 
na pokładzie którego pływał potem jako majtek. Odwiedzał 
głównie porty nad Oceanem Indyjskim. Na ląd zszedł definityw-
nie w 1905 r. we Władywostoku, gdzie przygarnęli go rodacy pro-
wadzący piekarnię. Chcąc nie chcąc, trafił do terminu. Przeszko-
dą uniemożliwiającą podjęcie innej pracy i awans zawodowy był 
brak jakichkolwiek dokumentów tożsamości. Ostatecznie wła-
dze miejskie Władywostoku udzieliły mu pomocy, ale po odbiór 
paszportu tureckiego musiał udać się w 1909 r. aż do konsulatu 
w Wilnie. Powrót na Daleki Wschód nie miał sensu. 

 Pozostawszy w Wilnie, podjął pracę w piekarni tureckiej, 
mieszczącej się w kamienicy na rogu ulic Trockiej i Niemieckiej. 
Niebawem poznał Stefanię Sobolewską (1892-1974), ekspe-
dientkę z pobliskiego żydowskiego sklepu z obrazami. Zapałał 
do niej tak wielką miłością, że aby ją poślubić, ochrzcił się i przy-
jął sakrament bierzmowania. W związki małżeńskie wstąpił 12 
VIII 1912 r. Stefanii i Antoniemu Abdullah Oglu ślubu udzielił 
ks. Adolf  Michniewicz w kościele pobernardyńskim św. Fran-
ciszka przy ul. Świętej Anny. Po wybuchu I wojny światowej 
Izir (Antoni) Abdullah Oglu, nadal legitymujący się paszportem 
tureckim, został internowany. Wyznaczony do transportu na 
Syberię, zabrał w podróż ciężarną żonę z córką Eleonorą na 
ręku. Po drodze przekupił strażników, którzy pozwolili mu wy-
siąść z rodziną w Morszańsku koło Tambowa. Z uwagi na stan 
żony i brak oszczędności musiał pozostać na miejscu. Pracował 
w piekarni, najpierw jako pomocnik, a potem czeladnik. 

 W 1916 r. usamodzielnił się i wynajął podobno aż pięcio-
pokojowe mieszkanie. W grudniu 1918 r. wrócił z żoną i dzieć-

14 APZ, SPZ, sygn. 90, k. 115; sygn. 95, k. 44; sygn. 649, k. 10.
15 Dariusz Górny, opierając się na wspomnieniach Karoliny Popko, prawnuczki Anto-

niego Abdułłach-Ogły, twierdzi, że była ona Turczynką o imieniu Chodziułła (Z tu-
reckiego Pazaru do Zamościa. Historia życia Antoniego Abdułłach-Ogły, zamojskiego 
piekarza, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2007, nr 1, s. 49). Nie zwrócił jednak 
uwagi na poprawność zapisu imienia Hodżiłła (Hojilla) oraz fakt, iż jest ono starym 
imieniem arabskim, do dzisiaj nienadawanym Turczynkom.

mi: Eleonorą, Władysławem i Bolesławem do wygłodzonego 
Wilna. Zamieszkali w sąsiedztwie piekarni Jana Michała hr. 
Tyszkiewicza przy ul. Stefańskiej 29. Antoni Abdullah Oglu 
podjął pracę w piekarni, a jego żona została ochmistrzynią we 
dworze Tyszkiewiczów w Wace pod Wilnem (dzisiaj w grani-
cach miasta). Wzbogacili się pod koniec lat 20., gdy Antoni 
był już mistrzem16 i właścicielem piekarni, zarejestrowanej na 
nazwisko żony, najpierw przy ul. Zygmuntowskiej 22, a potem 
przy ul. Trockiej 16. Utrudnieniem w prowadzeniu rodzinne-
go interesu był przede wszystkim brak obywatelstwa polskiego 
przez Antoniego Abdullah Oglu. Otrzymał je wraz z rodziną 
w 1931 r. Równocześnie przyjął nazwisko Abdułłach-Ogły, 
tj. fonetyczny zapis imion tureckich (osmańskich) Abdullah 
Oglu, co dosłownie oznacza „syn Abdullaha”. W 1934 r., po 
zatargach z Żydami, zamknął piekarnię i wyjechał z rodziną 
do Tyszowiec��. Tu otworzył nową piekarnię. Oprócz przy-
uczającego się do zawodu syna, Bolesława (1917-1986), od 1 
lipca 1936 r. do pierwszego dnia wojny miał ucznia Stanisława 
Szeremetę. Podczas okupacji niemieckiej zatrudniał pomocni-
ków. Nieszczęście dotknęło go 22 VII 1944 r., gdy w trakcie 
walk frontowych, być może wskutek podpalenia przez wyco-
fujących się Niemców, spłonęła piekarnia. Rodzina Abduł-
łach-Ogły przeprowadziła się do Zamościa18.

 Antoni i Bolesław Abdułłach-Ogły uruchomili piekarnię 
na zapleczu kamienicy przy ul. Ormiańskiej 18. Błyskawicznie 
pozyskali klientów, zachwyconych smakiem tureckich chleb-
ków, pieczywa drożdżowego i bułeczek kupowanych w ich 
sklepie z wejściem od ulicy. Na dodatek szybko wykruszała 
się im konkurencja.

 Już jesienią 1945 r. Mehmet Nuri Erol19 wyjechał do Łodzi, 
by rozkręcić biznes. Pod jego nieobecność piekarni doglądał oj-
ciec, mieszkający wtedy samotnie przy ul. 1 Maja 10. W pracy 
pomagał mu Merih Mirfazi (1896-?), Turek z Kaukazu, wynaj-
mujący z synem, Idrisem (1928-?), mieszkanie przy ul. Pereca 
9. Niestety, w 1947 r. Ishak Fazli Oglu niespodziewanie umarł. 
W tej sytuacji Mehmet Nuri Erol zwinął interes w Zamościu 
i w następnym roku otworzył Cukiernię Turecką przy ul. No-
wotki 17 w Łodzi. Urządzenia piekarni i sklepu w Zamościu ak-
tem notarialnym z 18 stycznia 1949 r. wydzierżawił na dwa lata 
za kwotę 25 tys. zł miesięcznie Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska” w Mokrem20. Do wykończonego i w pełni 
wyposażonego mieszkania w Łodzi żonę z synami sprowadził 
w 1950 r. Tu spędził resztę życia, pochłonięty różnorakimi in-
teresami w Łodzi i Turcji. Jego rozległą działalnością gospo-
darczą i kontaktami osobistymi zainteresowało się nawet SB. 
Zmarł 18 III 1992 r. w Łodzi. Cukiernia, pod innym zarządem 
i adresem, funkcjonuje do dzisiaj w tym samym miejscu��.

16  Mistrzem został 2 grudnia 1927 r. Wpisu do księgi mistrzów wileńskiego cechu pie-
karskiego dokonano 11 grudnia 1927 r. pod pozycją 55. Por. APZ, SPZ, sygn. 604, k. 
13; D. Górny, op. cit., s. 50.

��  W Wilnie pozostała Eleonora, która w 1933 r. poślubiła Edwarda Adamowicza.
18  APZ, SPZ, sygn. 604, k. 13; sygn. 649, k. 39, 52; Księga adresowa Polski (wraz z W. M. 

Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1928, s. 2151; Księga 
adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, 
Warszawa 1930, s. 2135; D. Górny, op. cit., s. 48-50; A. Kędziora, op. cit., s. 11.

19  Nowo przyjętego nazwiska konsekwentnie używał dopiero od 1968 r. Podobnie po-
stępowała jego żona z synami.

20  APZ, Akta notariusza Zdzisława Piwowarskiego w Zamościu, sygn. 5, nr rep. 44.
��  APZ, SPZ, sygn. 90, k. 152; Akta os., sygn. 1170/27; IPN BUiAD 00945/1953 i IPN 

BUiAD 01434/300 (lista Wildsteina); A. Kędziora, op. cit., s. 75.
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 Recep Yazici Oglu zamknął piekarnię na przełomie 1946 
i 1947 r. Najprawdopodobniej wrócił z żoną do Turcji. Firmę 
przejął Hakki Pirim Zade, który prowadził cukiernię „Bosfor” 
przy ul. Grodzkiej 8. Niebawem i on wyjechał z Zamościa��.

 Piekarnia Antoniego i Bolesława Abdułłach-Ogły, sta-
jąc się monopolistą w zakresie produkcji pieczywa tureckiego, 
wyśmienicie prosperowała do 1952 r., kiedy to władze komu-
nistyczne zamknęły sklep, zmuszając tym samym właścicieli 
do zawieszenia produkcji. Piekarnia odrodziła się na Bazyliań-
skiej, w dawnej drwalni szpitalnej. W 1958 r. firmę przejął Bo-
lesław Abdułłach-Ogły. Jego ojciec wyjechał do Wrocławia, 
gdzie zakupił piekarnię przy ul. Świstackiego. Do Zamościa 
przyjeżdżał często, aż w trakcie kolejnych odwiedzin u syna 
ciężko zachorował i trafił do miejscowego szpitala. Nie moż-
��  Informacje przekazane autorowi 23 września 2010 r. przez p. Andrzeja Kędziorę.

na było mu już pomóc. Zmarł na szpitalnym łóżku 14 IX 
1970 r. Po jego śmierci Bolesław Abdułłach-Ogły przeniósł 
piekarnię do kamienicy przy ul. Grodzkiej 20. Działała tam 
krótko, pomimo iż rozrosła się do pięcioosobowego zakła-
du. Ostatecznie Bolesław Abdułłach-Ogły zamknął piekarnię 
i przeprowadził się do Warszawy. Podobnie jak ojciec zmarł 
podczas odwiedzin u rodziny w Zamościu��.

 Antoni i Bolesław Abdułłach-Ogły są jedynymi pieka-
rzami tureckimi pochowanymi na zamojskiej ziemi.

Andrzej Kaproń
(Przedruk z Archiwariusza Zamojskiego 2010 

za zgodą Redakcji i Autora)
■

��  D. Górny, op. cit., s. 50; A. Kędziora, op. cit., s. 11.

Nedim Useinov
Dom Pojednania i Spotkań. 

Działania na rzecz pojednania i dialogu kulturowego
Kilka słów na wstępie

Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana (DMK) 
założyli w 1992 roku gdańscy franciszkanie. Celem braci 
mniejszych konwentualnych 
było powołanie instytucji, re-
alizującej misję w duchu fran-
ciszkańskim między innymi 
poprzez projekty obywatelskie 
i młodzieżowe. Pomysł zakon-
ników zainteresował i skłonił 
do współpracy grupę młodych 
działaczy społecznych, którzy 
przyjęli przyświecającą Do-
mowi ideę zbliżenia poprzez 
spotkanie i poznanie innych 
ludzi, kultur i religii. Powstał 
kilkuosobowy zespół pracow-
ników różnych narodowości 
i wyznań. Są wśród nich Polacy, Ukraińcy, Tatarzy Krymscy 
i Rosjanie; katolicy, prawosławni i muzułmanie.

DMK realizuje swoją działalność programową na kilku 
różnych płaszczyznach: od tematycznych wymian młodzieżo-
wych, poprzez programy edukacyjne i obywatelskie po pro-
jekty kulturalne i religijne dla uczniów, studentów i profesjo-
nalistów z różnych krajów Europy i Świata.

 Dlaczego Krym?
Pierwsze kontakty z Krymem Dom św. Maksymiliana 

nawiązał już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy 
zakończyła się masowa repatriacja Tatarów Krymskich. We 
współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi gosz-
czono wówczas w DMK nauczycieli krymskotatarskich, któ-
rzy na Pomorzu przejmowali polskie doświadczenia w zakresie 
edukacji regionalnej na przykładzie społeczności kaszubskiej. 
Od 2000 roku w Domu św. Maksymiliana gościły kolejne de-
legacje ze szkół z krymskotatarskim językiem wykładowym. 

Przyglądając się polskiemu systemowi edukacyjnemu, goście 
zastanawiali się nad rozwiązaniami dla swoich placówek. Mogli 
też korzystać z wiedzy polskich ekspertów m.in. z gdańskiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli oraz innych ośrodków dzia-

łających w zakresie edukacji. 
Zdobyte doświadczenia krym-
scy pedagodzy wykorzystywali 
do przygotowywania opraco-
wań metodycznych i progra-
mów nauczania w szkołach 
z krymskotatarskim językiem 
wykładowym.

Wkrótce po wizytach na-
uczycieli, na studia do polskich 
uczelni wyższych przybywać 
zaczęli z Krymu pierwsi mło-
dzi Tatarzy w ramach wspar-
cia zorganizowanego przez 

organizacje pozarządowe. W DMK organizowano dla nich 
krótkie kursy języka polskiego i swoiste obozy adaptacyjne. 
W Polsce młodzi abiturienci z Krymu dostawali stypendium 
na pokrycie kosztów utrzymania i byli zwalniani z opłat za 
studia. Dzięki środkom z Tatarskiego Funduszu Stypendialne-
go (założonego w Nidzicy) naukę na uniwersytetach Lublina, 
Warszawy i Gdańska podjęło łącznie 10 osób. Po kilku latach, 
kiedy zabrakło środków na dalszą realizację programu, część 
studentów powróciła na rodzime uczelnie. Niektórym udało 
się dokończyć studia w Polsce. W tym gronie znalazł się au-
tor niniejszego tekstu, który po otrzymaniu dyplomu magistra 
politologii na Uniwersytecie Gdańskim został koordynatorem 
projektów międzynarodowych w DMK.

Intensyfikacji działań programowych DMK sprzyjały 
narodziny na Ukrainie społeczeństwa obywatelskiego po tzw. 
Pomarańczowej Rewolucji. W Polsce przyjęto to z dużym en-
tuzjazmem. Szczególne oczekiwania wiązano z reformami de-
mokratycznymi, które postulował nowo wybrany prezydent, 

deklarujący także rychłą integrację kraju do Unii Europejskiej. 
Reformy systemowe nie nabrały jednak oczekiwanego rozpę-
du. W ocenie społecznej od 2004 roku do końca kadencji pre-
zydenckiej Wiktora Juszczenki nie doszło do upragnionych 
przez naród przeobrażeń i poprawy jakości życia. 

Dlaczego Ukrainie nie udało się powtórzyć polskiej drogi 
do wolności? W dużej mierze dlatego, że jest ona państwem 
wielonarodowym z zamrożonymi wewnętrznymi konfliktami 
etnicznymi. Jaskrawą ilustracją tych zagrożeń jest dwumilio-
nowy i wieloetniczny Krym. Zamieszkiwany m.in. przez et-
nicznych Rosjan (ok. 60 
%), Ukraińców (22-24 %) 
i Tatarów Krymskich (12 
%), Półwysep Krymski jest 
papierkiem lakmusowym 
ukraińskiej demokracji. 
Destabilizacja sytuacji etno-
politycznej w tym regionie 
może stanowić poważne 
zagrożenie dla suweren-
ności państwa. Niebezpie-
czeństwo to wiąże się z sil-
nymi wpływami Moskwy, 
które przejawiają się m.in. 
w podsycaniu tendencji se-
paratystycznych wśród zamieszkałej na Krymie społeczności 
rosyjskiej. Dialogowi rządu ukraińskiego z przedstawicielami 
skonfliktowanych społeczności sprzyjałaby umiejętność wy-
chodzenia naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom.

Wraz z przyjęciem w 2004 roku wartości demokratycz-
nych i obywatelskich, społeczeństwo ukraińskie zaczęło sięgać 
po polskie doświadczenia w zakresie reform. Dzięki fundu-
szom unijnym i rządowym rozpoczęto organizację wizyt stu-
dyjnych i staży dla profesjonalistów ze Wschodu. Przyjeżdżali, 
by podpatrywać różne rozwiązania, a następnie wprowadzać 
je u siebie. Zaowocowało to nie tylko reformami wzorowa-
nymi na polskich doświadczeniach, ale także zacieśnieniem 
dobrosąsiedzkich stosunków.

Wybrane działania projektowe 
realizowane obecnie na Krymie
Po stażach studyjnych dla nauczycieli krymskotatarskich 

pod koniec lat dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcz-
nych, przyszedł czas na systematyczną współpracę szkolną 
zainicjowaną w Gdańsku przez Dom Pojednania i Spotkań. 
Z pierwszą wizytą na Pomorze w ramach projektu „Radio 
internetowe dla młodzieży” przyjechali wówczas ucznio-
wie szkół krymskotatarskich z rejonu Dżankoj na północy 
Krymu. Program dofinansowywano ze środków polskiego 
ministerstwa edukacji. Odbywały się też rewizyty polskich 
uczniów ze szkół partnerskich. Harmonogram wizyt zazwy-
czaj obejmował kilkudniowe warsztaty dziennikarskie i kom-
ponent etnograficzny. Celem przewodnim przedsięwzięcia 
było uruchomienie w szkołach wiejskich na Krymie małych 
studiów radiowych z dostępem do Internetu, dzięki którym 
polscy i ukraińscy uczniowie mogą dzielić się z rówieśnikami 
informacjami na temat życia swojej szkoły. Program zain-

augurowano w roku 2008, a zakończono dwa lata później. 
W tym czasie wyposażono w sprzęt audiowizualny pięć ma-
łych szkolnych studiów radiowych w tym rejonie. Zainicjo-
wano też cykliczną wymianę szkolną w ramach współpracy 
samorządu gminy Żukowo z rejonem dżankojskim, których 
władze upoważniły prowadzone przez siebie jednostki szkol-
ne – Liceum nr 2 im. Jana Heweliusza z polskiej strony i Maj-
ską Ogólnokształcącą Szkołę z Krymskotatarskim Językiem 
Nauczania po stronie ukraińskiej – do partnerskiej współ-
pracy przy projektach Domu Pojednania i Spotkań. W latach 

2007-2010 przeprowadzo-
no kilka wizyt studyjnych, 
warsztatów i seminariów, 
w których uczestniczyło 
ponad 50 uczniów i nauczy-
cieli z Półwyspu Krym-
skiego i województwa po-
morskiego.

Z a p o c z ą t k o w a n e 
przed trzema laty tworze-
nie sieci szkół z radiem 
internetowym na Krymie 
jest obecnie elementem 
szerszej inicjatywy w ra-
mach tatarsko-kaszubskiej 

współpracy pod hasłem Etno DIALOG. Program edukacji mię-
dzykulturowej dla uczniów i nauczycieli z Krymu i Kaszub. Projekt 
zainaugurowały we wrześniu 2010 r. tygodniowe warsztaty 
metodyczne dla nauczycieli i dyrektorów szkół z Krymu i Ka-
szub, które odbyły się w Gdańsku. 

Etno-DIALOG stanowi część szerszej i długotermino-
wej inicjatywy DMK pod nazwą Etno-MOST, zakładającej 
w kolejnych latach organizację w szkołach kaszubskich i ta-
tarskich na zasadzie Telemostu cyklu interaktywnych zajęć 
interkulturowych. Stanie się to możliwe dzięki wykorzy-
staniu komunikatorów sieciowych. Przy realizacji projektu 
Dom św. Maksymiliana będzie podobnie jak dotychczas 
wnioskować o wsparcie finansowe z Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych. Cenną będzie także pomoc 
merytoryczna Centrum Edukacji Nauczycieli i Uniwersyte-
tu Gdańskiego. Ważne jest też zaangażowanie wieloletnich 
partnerów – Rejonowej Administracji Państwowej w Dżan-
koj i Urzędu Gminy Żukowo. 

Powyżej zarysowano część z dotychczas zrealizowanych 
i trwających projektów Domu Pojednania i Spotkań w zakre-
sie edukacji obywatelskiej i międzykulturowej. Rocznie DMK 
organizuje kilkanaście programów wielonarodowych, w któ-
rych udział bierze kilkaset osób z całego świata. Znaczną ich 
część stanowią projekty wspierające przemiany demokratycz-
ne i wolnorynkowe w krajach Europy Wschodniej.

Czytelników, pragnących dowiedzieć się więcej na temat 
DMK lub/i zainteresowanych współpracą zachęcamy do od-
wiedzenia strony internetowej www.dmk.pl. Działajmy razem!

Nedim Useinov
■

hisToria
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Óscar de la Cruz Palma
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O tłumaczeniach KOranu na łacinę1*

hisToria

Rozważania na temat tłumaczeń Koranu na łacinę należa-
łoby zacząć od postawienia sobie dwóch zasadniczych pytań: 
dlaczego w ogóle tłumaczono muzułmańską Świętą Księgę 
w chrześcijańskiej Europie i dlaczego tłumaczono ją właśnie 
na łacinę, język, który przecież 
nie był językiem mówionym? 
Odpowiedź na drugie z tych 
pytań nastręcza mniej trudno-
ści niż na pierwsze: mimo że 
łaciny nie używano potocznie, 
pozostawała językiem na-
uki i literatury. Tłumaczy się 
to faktem, że tylko nieliczni 
spoza kościoła potrafili pisać 
i czytać, a scentralizowany 
Kościół posługiwał się przede 
wszystkim łaciną jako języ-
kiem Biblii i Ojców Kościoła. 
W konsekwencji, wraz z rozprzestrzenianiem się wiary chrze-
ścijańskiej, łacina stała się dominującym językiem pisanym na 
terenie średniowiecznej Europy. 

Uczucia, jakie średniowieczni i przednowocześni uczeni 
europejscy żywili wobec islamu, Proroka Mahometa i Ko-
ranu nie były ani jednoznaczne, ani łatwe do zdefiniowania. 
Uczonych chrześcijańskich często oburzały treści koranicz-
ne, ponieważ według nich stały w jaskrawej sprzeczności ze 
słowem Biblii, a zarazem niezwykle ich intrygowały i często 
prowokowały do sięgania do komentarzy arabskich z zakresu 
nauk koranicznych. Koran, jako dzieło objawione był gorąco 
krytykowany i odrzucany, jako dzieło literackie studiowany 
i analizowany, a jego kunsztowne i starannie przygotowane 
edycje dodawały splendoru europejskim bibliotekom.

Mimo że problematyka tłumaczeń Koranu na łacinę jest 
złożona, możemy pokusić się o próbę przedstawienia nieco sche-
matycznego spisu wykonanych w Europie przekładów. Niniejsza 
panorama obejmuje okres od roku 1142 do 1698. W dwunastym 
wieku opat Cluny, Petrus Venerabilis (Piotr Czcigodny) jako 
pierwszy zlecił tłumaczenie Świętej Księgi islamu na łacinę, nato-
miast pod koniec siedemnastego wieku ostatnią łacińską wersję 
wykonał orientalista Ludovico Marracci. Podczas tak długiego 
okresu wielokrotnie zmieniał się kontekst historyczny w Euro-
pie, również jeśli chodzi o kontakty ze światem muzułmańskim. 
W efekcie zmieniała również motywacja poszczególnych tłuma-
czeń. Dobrym dowodem złożoności tego fenomenu są komen-
tarze pozostawiane na marginesach lub na osobnych kartach, 
które odnajdujemy w poszczególnych tłumaczeniach. 

Badając zagadnienie w porządku chronologicznym, należy 
najpierw zwrócić uwagę na przekład Anglika Roberta z Ket-

ton (1142–1143) i innych współpracowników Piotra Czci-
godnego. Petrus Venerabilis żył w latach ok. 1092/94-1156 
i, jak wspomnieliśmy, zapisał się w historii jako opat Cluny. 
Gdy w roku 1142 odwiedził Półwysep Iberyjski, celem jego 

wizyty było rozpowszechnie-
nie porządku kluniackiego 
w tamtym regionie, dopiero 
co na nowo zdobytym przez 
chrześcijan (arabska nazwa 
tych ziem to al-Andalus). Pe-
trus Venerabilis zajmował się 
przede wszystkim pisaniem 
traktatów przeciw herezjom 
na gruncie chrześcijańskim 
i gdy znalazł się na terenie 
obecnej Hiszpanii, uznał za 
stosowne zebranie muzuł-
mańskich tekstów źródło-

wych i zlecenie ich tłumaczenia w celu podważenia przedsta-
wionych tam argumentów teologicznych. Jego pomysł walki 
z islamem był na tyle oryginalny, że miał się opierać na faktach 
(łac. auctoritates) i racjonalnych argumentach, a nie — jak do-
tychczas — na mitach i legendach. 

I tak oto, gdzieś w dolinie Ebru, nieopodal Tarazony, opat 
najął tłumaczy, którzy zajmowali się przekładem literatury na-
ukowej z arabskiego na łacinę. Z ich grona należy wyróżnić Ro-
berta z Ketton i jego przyjaciela, Hermana z Karyntii. Petrus 
Venerabilis zlecił swoim pracownikom łacińskie tłumaczenie 
Koranu i innych dzieł, traktujących o życiu Proroka Mahometa, 
historii Arabów i doktrynie muzułmańskiej. Trzy z nich, które 
prawdopodobnie miały być traktowane jako całość zatytuło-
wana Fabulae Sarracenorum (Bajki Saracenów), nosiły wiele mó-
wiące tytuły: Chronica mendosa et ridicula Sarracenorum (Kłamliwa 
i śmieszna kronika Saracenów) skompilowana przez Roberta 
z Ketton, Liber de generatione Machumet et nutritura eius (Księga 
o narodzinach i wychowaniu Mahometa) przygotowana przez 
Hermana Dalmatę, Liber de doctrina Machumet (Księga o doktry-
nie Mahometa) również Hermana Dalmaty, do tych dzieł dołą-
czyła również Apologia Alquindi przypisywana Piotrowi z Tole-
do (łac. Petrus Toletanus). Gdy dzieła te były już gotowe, Piotr 
Czcigodny wysłał je Świętemu Bernardowi z Clairvaux, wraz 
z listem, w którym opisuje proces doboru tekstów, wymienia 
imiona tłumaczy i wyłuszcza cele, które mu przyświecały. Do-
łączyły do tego później dwa inne traktaty oczerniające islam, 
Summa totius haeresis Saracenorum. Summula quaedam breuis contra 
haereses et sectam Saracenorum siue Ismaelitarum. (przypisywana Pio-
trowi Czcigodnemu lub Piotrowi z Poitiers i Piotrowi z Toledo), 
Liber contra sectam siue haeresim Sarecenorum (przypisywana Piotro-
wi Czcigodnemu). Na potrzeby dalszych badań nad tymi trak-
tatami ich zbiór nazwaliśmy Corpus Islamolatinum.

Pierwszy, tendencyjny, przekład Koranu na łacinę autor-
stwa Roberta z Ketton doczekał się długiego życia: łacińskie 
tłumaczenie, razem z trzema tekstami zatytułowanymi Fabulae 
Sarracenorum, zostało wydane drukiem w Szwajcarii przez hu-
manistę, który przyjął iście renesansowy pseudonim Teodor Bi-

bliander (zhellenizowana wersja jego szwajcarskiego nazwiska 
Theodor Buchmann). Ze względu na fakt, że ta właśnie wersja 
Koranu ukazała się drukiem, stała się ona najpopularniejsza 
w całej Europie, a co za tym idzie, służyła za bazę dla przekła-
dów na europejskie języki nowożytne. 

Niezależnie od przekładu Roberta z Ketton, pół wieku póź-
niej, w roku 1210, powstało kolejne tłumaczenie, wykonane na 
zlecenie Rodriga Jiméneza de Rady, arcybiskupa Toledo. Wyko-
nał je w latach 1209-1247 Marek z Toledo, kanonik w kościele 
toledańskim od 1193 do 1216 roku. Podobnie jak Robert z Ket-
ton, zajmował się początkowo tłumaczeniami dzieł naukowych, 
konkretnie medycznych, z arabskiego na łacinę. Jak podaje sam 
tłumacz w prologu do swojej wersji Koranu, do wykonania ni-
niejszego przekładu skłonili go arcybiskup Don Rodrigo i Don 
Mauricio, archidiakon kościoła toledańskiego i późniejszy biskup 
Burgos. Dwa dzieła z zakresu muzułmańskiej literatury religijnej 
przetłumaczone przez Marka z Toledo to pełen przekład Kora-
nu, datowany na 1210-1211 i zbiór rozważań na temat jedności 
Boga autorstwa Mahdiego Almohadow, Ibn Tumarta, przeło-
żony w Toledo w 1213, również wykonany na prośbę Rodriga 
Jiméneza de Rady i Dona Mauricia.

W prologu do swojej wersji tłumaczenia Koranu, oprócz 
dedykacji, w której wymieni są sponsorzy, mamy też zapewnie-
nie, że owe tłumaczenie ma za zadanie pomoc w walce z here-
zją i dostarczenie argumentów do walki na słowa z wyznawca-
mi islamu. Oprócz tego, w przedmowie znajdujemy opis życia 
Proroka, który nie tyle przedstawia kłamliwe informacje, ile 
opisuje prawdziwe lub prawdopodobne wydarzenia dotyczące 
Mahometa i powstania islamu w krzywym zwierciadle, dając 
tym samym popis tendencyjnej retoryki średniowiecznej.

Kolejne, trzecie, znane nam tłumaczenie Koranu należy 
przypisać Janowi z Segowii (Juan de Segobia, żył w latach ok. 
1400–1458). Pod koniec życia, które spędził wdając się w po-
litykę soborową, m.in. zwią-
zaną z Soborem w Bazylei 
(1432) i Ferrarze-Florencji 
(1438-1442), i po złożeniu 
urzędu przeora Aiton w Sa-
baudii (Francja), postanowił 
zająć się wykonaniem no-
wego tłumaczenia Koranu. 
W postanowieniu tym sekun-
dował mu kardynał Mikołaj 
z Kuzy, a adresatem tego 
tłumaczenia miał być papież 
Pius II (Eneasz Sylwiusz 
Piccolomini). Tłumaczenia 
Jana z Segowii miało być wy-
konane w trzech językach: 
arabskim, kastylijskim (hisz-
pańskim) i łacińskim. Do 
wykonania tego ambitnego 
dzieła został zatrudniony mufti i fakih z Segowii, wykształcony 
muzułmanin Iça Gidelli. Gidelli najpierw wykonał dosłowne 
tłumaczenie na kastylijski, które wykorzystał Jan z Segowii do 
napisania łacińskiej wersji tekstu. Niestety, z tego podwójnego 
hiszpańsko-łacińskiego tłumaczenia zachował się jedynie pro-
log, napisany po łacinie (chociaż nie wyklucza się możliwości, iż 
być może jeden z rękopisów znajdujących się w Bibliotece To-
ledańskiej zawiera to właśnie hiszpańskie tłumaczenie Koranu).  

Prolog, który się zachował, zawiera pewne informacje na temat 
celu owego tłumaczenia i sposobu współpracy Jana z Segowii 
i Içy Gidelliego. Z przedmowy można wywnioskować, ze Jan 
z Segowii chciał naprawić nieprecyzyjne określenia i błędy, któ-
re według niego popełnił w swoim tłumaczeniu Robert z Ket-
ton. Jan z Segowii znał przekład Koranu autorstwa Roberta 
z Ketton i posługiwał się nim, przygotowując swoje traktaty 
o wyższości doktryny chrześcijańskiej. 

Humanista i orientalista Guglielmo Raimundo da Mon-
cada, znany również jako Flawiusz Mitridates (zmarł w 1495), 
podarował diukowi Urbino, Federico III da Montefeltro 
(1422-1482) Kompendium Koranu (łac. Compendium Alchoran), 
niemniej jednak wszystko wskazuje na to, ze kompendium to 
obejmowało jedynie łaciński przekład sur XXI i XXII a nie 
całość tekstu. Do tego cząstkowego tłumaczenia dołączony 
był słowniczek łacińsko-arabski, przekład niektórych modlitw 
muzułmańskich i traktat Liber de doctrina Mahumet w przekła-
dzie Hermana z Karyntii, pochodzący ze zbioru Piotra Czci-
godnego (wspomnianego powyżej).

Kolejne łacińskie tłumaczenie Koranu z 1518/1525 roku 
zawiera liczne wstawki, korekty i interpolacje, wskazujące na 
intensywną pracę korektorską, która miała za zadanie oddać 
w ręce czytelnika jak najlepiej przetłumaczony tekst. W jednym 
z dwóch rękopisów zawierających to tłumaczenie zachował 
się prolog kopisty-korektora, z którego dowiadujemy się, że 
ten przekład Koranu został wykonany na zlecenie brata Egi-
dia z Viterbo, kardynała i nuncjusza papieskiego. Wiemy, że Jan 
Gabriel z Teruelu (Iohannes Gabriel Terrolensis), prawdopo-
dobnie konwertyta z Aragonii, przetłumaczył w roku 1518 Ko-
ran dla kardynała Egidia, który w owym czasie był nuncjuszem 
papieskim u króla Portugalii i Kastylii. Oryginalny rękopis, jaki 
zamówił Egidio, miał, według prologu, składać się z czterech 
kolumn: pierwsza zawierała tekst arabski, druga — tekst arab-
ski w transkrypcji, trzecia zawierała łacińskie tłumaczenie tek-

stu, a w czwartej kolumnie 
znajdowały się pewne notatki 
(łac. annotationes quasdam), któ-
re zapewne miały na celu ob-
jaśnienie treści koranicznych.

Również w 1518, czyli 
w tym samym roku, na któ-
ry datowane jest oryginalne 
tłumaczenie zlecone przez 
kardynała Egidia z Viterbo, 
pewien ambasador muzuł-
mański został zaatakowa-
ny przez piratów na trasie 
z Kairu do Fezu i wzięty do 
niewoli. Więźniem tym był 
al-Hasan al-Wazzan, znany 
również jako Leo Africanus. 
Przez koneksje kardynała 

z papieżem Leonem X więzień ten znalazł się pod egidą Egi-
dia z Viterbo, który został jego ojcem chrzestnym: al-Hasan 
ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wazzan został ochrzczony 
przez Leona X i zmienił imię na Joannes Leo dnia szóstego 
stycznia 1520 roku w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie. 
Egidio z Viterbo najprawdopodobniej uznał, że dzięki Le-
onowi Afrykańczykowi pogłębi swoją znajomość arabskiego 
i w konsekwencji zlecił swojemu synowi chrzestnemu spraw-

�* Artykuł ten powstał w ramach projektu „La percepción del Islam en la Europa cristia-
na. Traducciones latinas del Corán y controversias islamo-cristianas”, FFI2008-06919-
C02-02/FILO del SPGPI-MICINN ydel projecte de recerca consolidat SG 00824 de 
la AGAUR - Generalitat de Catalunya, kierowanego przez Dr. José Martínez Gázquez. 
Więcej informacji na temat łacińskich tłumaczeń Koranu i literatury z zakresukontrower-
sji religijnej można znaleźć na stronie Projektu: http://hipatia.uab.es/islamolatina.
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dzenie łacińskiego przekładu Jana Gabriela z Teruelu. Tak 
oto, w 1525 w rezydencji kardynała w Viterbo Leo Africanus 
sprawdził i poprawił łacińskie tłumaczenie Koranu hiszpań-
skiego pochodzenia. 

Niewykluczone, ze francuski jezuita, orientalista Guillau-
me Postel (1510-1581), kierowany wizją świata pozbawionego 
różnic religijnych (utopia, przez którą miał poważne problemy 
z Inkwizycją), również wykonał tłumaczenie Koranu na łaci-
nę. Dowodem tego może być wzmianka w Drugiej Księdze 
jego dzieła De orbis concordia (O zgodzie na świecie) wydanego 
w Bazylei w 1544. Mimo to w innym jego dziele Alcorani seu 
legis Mahometi et evangelistarum concordia liber (O pokoju miedzy 
Koranem, czyli Prawem Mahometa i Ewangeliami) z 1543, 
gdzie autor porównuje islam i protestantyzm, nie można do-
szukać się śladów nowego tłumaczenia. 

Następny z późniejszych przekładów Koranu przypisuje 
się Cyrylowi Lukarisowi (Cirilus Lucaris, Κύριλλος Λούκαρις 
1572–1638) ze względu na dedykację, którą możemy prze-
czytać w jednym z zachowanych rękopisów. Z owej dedykacji 
można również wywnioskować, że było to tłumaczenie wyko-
nane na zlecenie. Zainteresowanie Lukarisa Koranem można 
tłumaczyć okolicznościami historycznymi, w jakich dane mu 
było żyć. Wiele nam wiadomo na temat jego pełnego kompli-
kacji politycznych życia, szczególnie począwszy od momentu, 
gdy został on patriarchą Konstantynopola. 

Lukaris był prawosławnym Kreteńczykiem, którego 
pierwsze imię brzmiało Konstantyn Lukaris, gdy w roku 
1602 objął urząd patriarchy Aleksandrii, przybrał imię Cyryla 
I. Zachował to samo imię, gdy, siedmiokrotnie, obejmował 
patriarchat Konstantynopolu w latach 1612–1638. Patriar-
chat ten charakteryzował się znacznym filoprotestantyzmem, 
którego odbicie można znaleźć w przypisywanym mu dziele 
Confessio Fidei Orthodoxae (Wyznanie wiary prawosławnej) wy-
danym w Genewie w 1629 r., tekst ten wywołał prawdziwy 
skandal w całej Europie. Objęcie patriarchatu Konstantyno-
pola w owych czasach oznaczało funkcjonowanie w epoce 
skomplikowanej sytuacji politycznej; patriarcha miał władzę 
nad społeczeństwem chrześcijańskim na terytorium tureckim, 
ale jego decyzje musiały być zaakceptowane przez sułtana, 
co wiązało się z płaceniem wygórowanego podatku Wyso-
kiej Porcie (dworowi Turków Otomańskich). Należy również 
wziąć pod uwagę fakt, że obejmowanie urzędu przez kolej-
nych patriarchów było traktowane jako źródło dochodu dla 
budżetu tureckiego. Kandydatura Cyryla Lukarisa na urząd 
patriarchy miała poparcie władców Europy centralnej, pod-
czas gdy jego przeciwnik Cyril de Berrhée, miał poparcie Rzy-
mu i obydwaj na zmianę obejmowali ten urząd.

Owa skomplikowana sytuacja chrześcijanina przewodzą-
cego pod panowaniem tureckim mogła służyć za wystarczają-
ce wytłumaczenie dla potrzeby wykonania przekładu Koranu. 
Tekst przypisywany Cyrylowi nie zachował się w komplecie 
(brakuje sur XXX, 9/10–XCIII), chociaż jest on powiększony 
o przetłumaczone z arabskiego komentarze. Należy również 
wspomnieć, że chociaż biografia Lukarisa jest znana, na próż-
no by szukać w dziełach większości historyków jakichkolwiek 
wzmianek na temat przypisywanego mu tłumaczenia Koranu.

Franciszkanin ze Śląska, Dominicus Germanus de Silesia 
(żył w latach ok. 1588–1670) spędził ostatnie lata swojego ży-
cia w klasztorze San Lorenzo de El Escorial (w pobliżu Ma-

drytu) pracując nad nowym przekładem Koranu. Tłumaczenie 
te zachowało się w kilku rękopisach, z których przynajmniej 
dwa to autografy (autor tłumaczenia był zarazem kopistą). Rę-
kopisy te ukazują żmudny i intensywny proces wprowadzania 
poprawek i zmian do tekstu. Obok owego tłumaczenia można 
znaleźć notatki i komentarze, również w języku arabskim. 

Jeśli chodzi o biografię tego tłumacza, to należy wspo-
mnieć, że wyruszył on z misją na Wyżynę Irańską i przebywał 
w Isfahanie, gdzie pogłębiał swoją znajomość arabskiego i per-
skiego (znał również język turecki) oraz miał możliwość do-
kładniejszego przyjrzenia się kulturze muzułmańskiej, podróż 
ta zaowocowała nie tylko przekładem Koranu jego autorstwa, 
ale również traktatami filologicznymi, między innymi grama-
tyką arabską i obszernym słownikiem zatytułowanym Fabrica 
linguae Arabicae cum interpretatione latina et italica, accommodata ad 
usum linguae uulgaris et scripturalis (Budowa języka arabskiego wraz 
z tłumaczeniem na łacinę i na włoski, przystosowana do użytku 
potocznego i piśmiennego), wydrukowanym w Rzymie w roku 
1639. Dominicus Germanus de Silesia miał zamiar stworzyć 
przekład Koranu jak najbardziej precyzyjny pod względem ję-
zykowym, o tym zamiarze świadczy nawet sam tytuł Interpretatio 
Alcorani litteralis (Dosłowne tłumaczenie Koranu).

Kolejny orientalista Ludovico Marracci (1612-1700) rów-
nież spędził ostatnie lata swojego życia, redagując tłumacze-
nie Koranu na łacinę, było to ostatnie tłumaczenie Świętej 
Księgi na ten język. Jego działalność naukowa jako specjalisty 
w językach Wschodu była zakrojona na szeroką skalę, między 
innymi brał on udział w tłumaczeniu Biblii na arabski i działał 
w ramach komisji badającej prawdziwość tak zwanych Oło-
wianych Ksiąg z Sacromonte (Granada, 1595). W r. 1656, na 
specjalne polecenie papieża, objął katedrę hebrajskiego i ję-
zyków semickich na Uniwersytecie della Sapienza, w Rzymie, 
a jego działalność naukowa obejmowała również zasiadanie 
w różnych komisjach instytucji kościelnych, brał on na przy-
kład udział w opracowaniu Spisu Ksiąg Zakazanych (Index 
librorum prohibitorum) czy w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary 
(Congregatio de Propaganda Fide), i właśnie w ramach tej Kon-
gregacji wykonał tłumaczenie Koranu (wskazując czytelniko-
wi miejsca, w których tekst koraniczny zawiera „najbardziej 
rażące błędy”). W prologu do tłumaczenia Marracci relacjo-
nuje swoją działalność naukową. Ponieważ on również czytał 
przekład Roberta z Ketton (wymieniony wyżej), podkreśla 
konieczność wykonania naukowego przekładu Koranu. Jego 
tłumaczeniu towarzyszyła nie tylko piękna oprawa graficzna, 
ale również liczne komentarze, które zostały zaczerpnięte ze 
źródeł arabskich i chrześcijańskich.

Zagłębiając się w problematykę tłumaczeń Koranu na 
łacinę, można zadać sobie kilka ogólnych pytań: jakie są mo-
tywacje osób, które wypowiadają się na temat innych religii 
i innych kultur? Do jakiego stopnia uczeni i badacze są w sta-
nie zaakceptować różnice w sposobie myślenia i zachowania 
osób, których kulturę badają? I ostatnio: ile negatywnych ste-
reotypów, których średniowiecznej proweniencji nawet się 
nie spodziewamy, pokutuje po dziś dzień, jeśli chodzi o islam 
w szczególności i inne religie i kultury w ogóle?

Óscar de la Cruz Palma
Katarzyna Krystyna Starczewska

■
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Masoneria a islam (2)

największego muzułmańskiego uniwersytetu Al-Azhar w Ka-
irze – Muhammad Abduh. Członkiem zakonu wolnomular-
skiego był Arabi Pasza, przywódca powstania antytureckiego 
i antybrytyjskiego w 1882 r. W okresie brytyjskiej dominacji 
zaczęły powstawać loże rytu szkockiego, podległe Wielkiej 
Loży Anglii. Pod koniec XIX w. powstała Wielka Loża Naro-
dowa Egiptu. W tym też czasie istniały w Egipcie 54 loże, zaś 
w latach 1940-1957 – 18 warsztatów masońskich w Kairze, 

33 w Aleksandrii, 10 w Port 
Saidzie, 2 w Mansurah i 2 
w Ismailiji oraz jeden w Fa-
jum, na południowej granicy 
z Sudanem. Loże te skupia-
ły muzułmanów, chrześcijan 
i Żydów. Począwszy od kedy-
wa Ismaila, za rządów które-
go zbudowano Kanał Sueski, 
aż po przedostatniego króla 
– Fauda, każdy z egipskich 

monarchów piastował godność Wielkiego Mistrza Wielkiej 
Loży Narodowej Egiptu. Na terenie Egiptu istniały też dwie 
loże żydowskiej masonerii B’nai B’rith, skupiające diasporę 
żydowską. Członkiem loży był też ostatni monarcha Egiptu 
– król Faruk, obalony w 1952 r. przez juntę Wolnych Ofice-
rów na czele z Naserem. Z współczesnych monarchów mu-
zułmańskich członkiem loży był nieżyjący król Jordanii Hu-
sein, oficjalnie podający się za potomka w prostej linii rodu 
Proroka Mahometa.

 Warto tu wspomnieć o lożach w Maghrebie – arabskim 
zachodzie, jak nazywa się Algierię, Tunezję i Maroko. Człon-
kiem loży był najprawdopodobniej słynny emir Abd-el-Ka-
der, przywódca algierskiego powstania przeciw Francuzom 
w latach 1832-1847. W r. 1832 Francuzi założyli pierwszą lożę 
algierską „Belizariusz”, a piętnaście lat później istniało ich tam 
już około dziesięciu. W r. 1867 powstała loża w marokańskim 
mieście portowym Tanger, na początku pod patronatem Naj-
wyższej Rady Francji, zaś nieco później w Ceucie - Wielkiego 
Wschodu Hiszpanii. 23 marca 1973 r., sąd miasta Casablanca 
po długiej procedurze uznał, że wolnomularstwo jest zbieżne 
z zasadami islamu, dając tym samym religijny werdykt co do 
pozytywnego charakteru masonerii i umożliwiając jej swobod-
ny rozwój w Maroku. W r. 1999 powstała Wielka Loża Maro-
ka utworzona przez Wielką Lożę Narodową Francji. Współ-
cześnie współpracuje ona z Wielką Lożą Narodową Polski.

 Muzułmanie i chrześcijanie uczestniczą ponadto w wol-
nomularstwie południowoafrykańskim, np. w Wielkiej Loży 
Natalu powstałej w 1858 r. Obecnie tylko w prowincji Kwazu-
lu-Natal działa około czterdziestu lóż rytu szkockiego. Gwoli 
dokumentacyjnej ścisłości warto odnotować tendencje nawią-
zywania do islamskiej mistyki w bektaszyckiej odmianie, asy-
milowanej przez XX-wieczny europejski ruch okultystyczny. 
Mam tu na myśli barona Rudolfa von Sebotendorfa i założoną 
przez niego „masonerię turecką”. Sebotendorf  jest wymienia-
ny jako jeden z okultystycznych prekursorów hitlerowskiego 
nazizmu, założyciel pangermańskiej loży „Thule”, skąd miała 
wywodzić się NSDAP.

Wszyscy oni byli członkami masonerii. Dążyli do prze-
kształcenia Turcji w państwo typu nacjonalistycznego na wzór 
europejski. Byli to: minister spraw wewnętrznych Taalat pa-
sza, minister wojny Enwer pasza i Dżelal pasza. Taalat pasza 
był mistrzem osobnej tureckiej loży zależnej od Wielkiego 
Wschodu, sekretarzem loży był mistrz bractwa bektaszi, pisarz 
i filozof  Ryza Tefvik, zaś członkiem szejch-ul-islam, czyli religij-
ny zwierzchnik Turcji i całego islamu Musa Kiazim Effendi. 
Enwer pasza, minister wojny, bezpośrednio odpowiedzialny 
za wplątanie Turcji w I wojnę światową po stronie Niemiec 
oraz oskarżany przez ormiański ruch o eksterminację ponad 
miliona Ormian w r. 1915, był uważany za polskiego Żyda, 
o czym pisze John Buchan w swojej powieści „Greenmantle” 
o ruchu młodotureckim.

Warto na marginesie wspomnieć o zupełnie w Europie 
i w Polsce nieznanej postaci – Leopoldzie Wajsie, Żydzie ga-
licyjskim, który później w Pakistanie jako Muhammad Asad, 
był jednym z ideowych twórców muzułmańskiego fundamen-
talizmu. Jego książki, takie jak „Islam na rozdrożu” czy „Dro-
ga do Mekki”, należą dziś do klasycznej lektury fundamen-
talistów islamskich. Mimo to, Asad również pisał o regresie 
cywilizacji islamu wobec Europy, którego zniwelowanie było 
celem dziewiętnastowiecznej masonerii w świecie islamu. In-
spirację masońską, nawiązującą do związków węglarskich, miał 
także ruch odrodzenia narodowego krymskich Tatarów, ściśle 
współpracujący z Komitetem Jedność i Postęp. Członkiem 
loży był Dżamaladdin al-Afgani, patron meczetu w Gdańsku, 
twórca nurtu modernizmu muzułmańskiego, a więc ruchu 
odnowy islamu w duchu nawiązania do europejskich trady-
cji politycznych i zwolennik europeizacji islamu. Członkiem 
loży w Salonikach był twórca tureckiej republiki i narodowej, 
europeizacyjnej rewolucji, Kemal Pasza Ataturk. Członkami 
lóż byli też dwaj ostatni sułtanowie Turcji osmańskiej: Meh-
med V Reszad i Mehmed VI Wahidettin, jak i ostatni kalif  
– zwierzchnik islamu, następca Proroka – Abdulmedżid II, 
zdetronizowany i wygnany z Turcji w 1924 r.

Pod koniec XIX wieku w Turcji istniały również loże fran-
cuskie podległe Wielkiemu Wschodowi Francji, skupiające też 
Polaków, których los zagnał nad Bosfor. Były to Union d’Orient 
i Etoile de Bosphore. Należeli do nich m.in. A. Michałowski, Z. 
Mineyko, Ludwik Sas-Monastyrski, ostatni dowódca Kozaków 
otomańskich, Władysław Kościelski - Sefer Pasza, Muzaffer Pa-
sza – syn Michała Czaykowskiego - Sadyka Paszy, Tadeusz Oksza-
Orzechowski, ostatni agent główny Hotelu Lambert w Stambule 
– współkierowanego naonczas przez masona, księcia Witolda 
Czartoryskiego, oraz wielu innych�. Członkiem wolnomularstwa 
narodowego był generał Józef  Bem, późniejszy Murad Pasza.

 Również w Egipcie – drugim co do wielkości i znacze-
nia kraju muzułmańskim – istniała tradycja wolnomularska. 
W rozumieniu nowoczesnej organizacji masońskiej, dała jej 
początek obecność Napoleona w Egipcie; stąd loże egipskie 
w większości podległe były Wielkiemu Wschodowi Francji. 
Masonem był m.in. słynny teolog, reformator islamu, rektor 

� Jerzy S. Łątka, Odaliski, poturczeńcy i uchodźcy. Z dziejów Polaków w Turcji. Kraków 
2001, s. 145.
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Wspomnę jeszcze o polskim Tatarze Leonie Arsłanie 
Bohdanowiczu w okresie międzywojennym pracowniku 
MSZ, po wojnie zamieszkałym w Paryżu. Był on po 1945 r. 
członkiem emigracyjnej loży polskiej Kopernik i przewod-
niczącym odtworzonego szczątkowo na emigracji Związku 
Kulturalnego Tatarów Polskich. Wspomina o nim Ludwik 
Hass w „Słowniku Biograficznym Masonerii Polskiej”. Boh-
danowicz był w latach 30. pracownikiem konsulatu polskie-
go w Marsylii z siedzibą w Algierze, pisał dużo artykułów 
w językach angielskim i francuskim o tradycji polsko-litew-
skich Tatarów. Współpracował z polskimi ośrodkami na 
uchodźstwie, m.in. Instytutem Reduta w Londynie. Na mar-
ginesie – tatarskim pochodzeniem legitymował się również 
Walerian Łukasiński, twórca wolnomularstwa narodowego 
i patron jednej ze współcześnie istniejących lóż Wielkiej 
Loży Narodowej Polski.

 Ideały masonerii nie stoją w sprzeczności z założeniami 
religii islamu, o czym świadczy przynależność doń przywódców 
świata muzułmańskiego. Wręcz odwrotnie, takie sformułowa-
nia pojęcia Istoty Najwyższej, jak Wielki Architekt i Wielki Bu-
downiczy, odpowiadają muzułmańskiej teologicznej koncep-
cji Boga. Postęp i tolerancja, które szerzy masoneria, również 
w żaden sposób nie są sprzeczności z doktryną islamu. Fakt, 
iż członkami lóż byli zwolennicy modernizmu muzułmańskie-
go, łącznie z jego ideowym inspiratorem, zwolennicy europe-
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izacji i liberalizacji muzułmańskiej obyczajowości, powoduje, 
że masoneria stała się przedmiotem ataków fundamentalistów 
muzułmańskich, którzy z natury rzeczy są zajadłymi przeciw-
nikami modernizmu.

 W większości krajów arabskich i muzułmańskich maso-
neria jest zdelegalizowana, co wszak nie oznacza, iż jest ona 
sprzeczna z zasadami islamu. Rządy większości krajów arab-
sko-muzułmańskich ustępują tu niewątpliwie naciskowi „opi-

nii publicznej”, którą w tym 
wypadku kształtują przede 
wszystkim krzykliwe media 
fundamentalistów. Wyjątek 
stanowią dwa państwa, Ma-
roko i Liban.

 Należy więc podkreślić 
zarówno obecność maso-
nerii i masońskiej tradycji 
w historii islamu, jak i rolę, 
jaką masoneria – poprzez 

działalność swoich członków – odegrała w przemianach poli-
tycznych i społecznych w kręgu islamskiej cywilizacji na rzecz 
postępu, liberalizmu i demokracji. 

Selim Chazbijewicz
■

Selim Chazbijewicz
Polscy Tatarzy w północnej Afryce

W okresie II Rzeczypospolitej liderzy ruchu kulturalnego 
i społecznego polskich Tatarów uważali, że ich grupa etniczna 
ma polityczną oraz kulturową misję, polegającą na łączeniu 
i pośrednictwie pomiędzy Zachodem i Wschodem. Z tej to 
racji predestynowani są niejako do uczestnictwa w wszelkie-
go rodzaju działalności, mającej europeizować muzułmański 
Wschód i przybliżać jego wartości Europejczykom. Ówcze-
sny lider ruchu kulturalnego i społecznego polskich Tatarów, 
Olgierd Najman Mirza Kryczyński, pisał na ten temat: Tatarzy 
litewscy mogą być przewodnikami na Wschód tych rzeczywistych war-
tości, które wytworzyła cywilizacja zachodnia, jak to zmysł organiza-
cyjny, pracowitość, energię, wysokie zdobycze kultury materialnej itp., 
a jednocześnie interpretatorami dla Zachodu tych wszystkich pierwiast-
ków duchowo-twórczych, które zawiera w sobie wielka i piękna dusza 
Wschodu, nie znająca tych głębokich przeciwieństw i rozdźwięków które 
szarpią światem zachodnim.� 

Tego typu misję można było zmieścić w kategoriach ak-
tywnego wspierania rodzącej się polskiej dyplomacji. Świad-
czą o tym przedstawione poniżej fakty, m.in. udział Olgierda 
Najman Mirzy Kryczyńskiego w Międzynarodowym Kongre-
sie Geograficznym w Kairze w charakterze członka delegacji 
polskiej, przedstawiciela polskich muzułmanów, 1-9 kwietnia 
1925 r.� Podczas pożegnalnego bankietu, 9 kwietnia w He-
liopolis Palace, Olgierd Kryczyński wygłosił krótkie przemó-
wienie, w którym przedstawił życzenia rozwoju Egiptu od 
polskich muzułmanów. Powiedział ponadto, że polscy muzuł-

�  Olgierd Najman Mirza Kryczyński, Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litewscy, [w:] 
Rocznik Tatarski, t.1 Wilno 1932, s. 11.

�  Rocznik Tatarski, op. cit., s. 325-326.

manie mogą być doskonałymi pośrednikami pomiędzy świa-
tem Orientu a Polską i Europą. Kryczyński udzielił również 
wywiadu, który ukazał się w francuskojęzycznym czasopiśmie 
La Liberte 6 kwietnia 1925 roku w Kairze, gdzie mówił o sytu-
acji polskich muzułmanów. Odczyt na ten temat wygłosił też 
7 kwietnia w Towarzystwie Ligi Orientalnej w Kairze. Spo-
tykał się z przedstawicielami ówczesnego rządu egipskiego, 
m.in. z ministrem spraw zagranicznych i władzami religijnymi 
Egiptu, i wszędzie istnienie niewielkiej grupy polskich muzuł-
manów, przyjęcie przez nich kultury zachodniej i zwyczajów 
europejskich przy zachowaniu religii islamu wzbudzało po-
dziw i zainteresowanie. Również w Polsce podróż ta znalazła 
oddźwięk w prasie. Słowo wileńskie w numerze 174 z 1925 
roku pisało: Kongres ten (…) odbył się z inicjatywy i pod protektora-
tem kalifa egipskiego i miał na celu wzajemne zainteresowanie się w sto-
sunkach społecznych i kulturalnych muzułmanów. Jak musiał impo-
nująco reprezentować mahometanów z Polski Mirza-Kryczyński, niech 
świadczy dowód najwyższego dlań uznania władców Wschodu, którzy 
nadali mu specjalne odznaczenie, wyrażając swój podziw dla swych nie-
znanych uprzednio współwyznawców z Państwa Polskiego, którego mie-
nią się prawymi obywatelami. Delegat polski Mirza-Kryczyński dostał 
między innymi Order Nilu od kalifa egipskiego i kosztownie wydany 
złotym drukiem Koran od muftiego jerozolimskiego.�

Jednocześnie państwa zachodnie zaczęły interesować się 
polsko-litewskimi Tatarami, jako dobitnym przykładem moż-
liwości inkulturacji muzułmanów i ich asymilacji z tradycjami 
i cywilizacją europejską. Już w 2 lutego 1932 roku, Andree 

� Leon Najman Mirza Kryczyński, Tatarzy polscy a wschód muzułmański, [w:] Rocznik 
Tatarski, t. 2, Zamość 1935, s. 98.

Bonamy, gubernator kolonii francuskich w Afryce, spotkał się 
z przedstawicielami polskich Tatarów. Wspomniany już Ol-
gierd Kryczyński wydał na jego cześć raut, na którym obecny 
był ówczesny wojewoda wileński Zygmunt Beczkowicz, wy-
bitny wileński artysta-malarz i profesor Uniwersytetu Stefana 
Batorego Ferdynand Ruszczyc oraz przedstawiciele społecz-
ności tatarskiej Wilna.4

W roku 1926 zwierzchnik polskich muzułmanów, mufti 
dr Jakub Szynkiewicz, wyjechał do Egiptu, gdzie 13-19 maja 
uczestniczył w odbywającym się w Kairze Wszechmuzułmań-
skim Kongresie w sprawie wskrzeszenia kalifatu.5 W roku 
1930 mufti wyjechał do Hidżazu, Palestyny i Syrii oraz po-
nownie do Egiptu. W Kairze został przyjęty na audiencji przez 
króla Egiptu Fuada I. Monarcha ofiarował niewielką sumę na 
budowę meczetu w Warszawie (500 f.szt.). Mufti Szynkiewicz 
ofiarował zaś królowi Egiptu adres dziękczynny po francusku, 
w którym zawarto podobizny siedemnastu meczetów tatar-
skich na terenie ówczesnego państwa polskiego.

W latach 1934-1936 w Kairze na religijnym uniwersytecie 
Al-Azhar studiowało dwóch polskich Tatarów, absolwentów 
orientalistyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Byli 
to Mustafa Aleksandrowicz i Ali Woronowicz. Ich tamtejsze 
studia teologii muzułmańskiej zaowocowały książką o pol-
skich muzułmanach, napisaną po arabsku przez Alego Wo-
ronowicza i wydaną w Egipcie. Mustafa Aleksandrowicz był 
później pracownikiem polskiego konsulatu w Jerozolimie aż 
do 1946 roku.

W roku 1934 Leon Kryczyński, lider ruchu kulturalnego 
polskich Tatarów, wydawca i redaktor Rocznika Tatarskiego, ów-
czesny wiceprezes sądu okręgowego w Zamościu, odbył po-
dróż morską do Maroka. Odwiedził Casablankę, Rabat, Mek-
nes i Fez. 14 kwietnia przyjął go na audiencji w swoim pałacu 
4 Rocznik Tatarski, t. 1, op. cit., s. 326-327.
5 Rocznik Tatarski, t. 2, op. cit., s.101.

w Rabacie sułtan Maroka Sidi Mohammed Ben Mulej-Jussuf, 
w obecności szefa protokołu dyplomatycznego Mohammada 
Mammeri. Kryczyński przedstawił sułtanowi sytuację pol-
skich muzułmanów i wyraził wdzięczność pod adresem władz 
polskich za przychylny stosunek do mniejszości muzułmań-
skiej. Sułtan ofiarował Leonowi Kryczyńskiemu swoją foto-
grafię z własnoręczną dedykacją. To przyjęcie przedstawiciela 
polskich muzułmanów przez sułtana spotkało się z zaintere-
sowaniem prasy, zarówno polskiej, jak i francuskojęzycznej, 
marokańskiej. Artykuły i notatki zamieściły takie tytuły jak: 
Kurier Warszawski z 4 maja 1934, Ilustrowany Kurier Codzienny 
z 6 maja1934, L’Echo du Maroc z 14 kwietnia 1934, Ekspress 
Poranny z 9 maja 1934, Słowo wileńskie z 13-15 czerwca 1934 
r. Sam Kryczyński wydał napisaną w języku francuskim bro-
szurkę pt. Sous le soleil du Maroc. Impressions de voyage (Pod słońcem 
Maroka. Wrażenia z podróży) w roku 1934 w Warszawie. 

Leon Bohdanowicz, od roku 1935 pracownik polskiej 
placówki konsularnej w Marsylii z siedzibą w Algierze, pod-
czas studiów w Paryżu wygłosił odczyt na temat polskich 
muzułmanów dla ówczesnych arabskich studentów z Algierii 
i Maroka. Podczas drugiej wojny światowej znalazł się w II 
Korpusie Wojska Polskiego. W roku 1946 wydał w Jerozo-
limie po francusku broszurkę o polskich muzułmanach, zaś 
potem mieszkał i pracował w Paryżu.

W okresie międzywojennym artykuły na temat polskich 
Tatarów ukazywały się w prasie algierskiej i marokańskiej, tak-
że po arabsku, np. tekst Ahmeda Ben Hadż abd el Kadri O Ta-
tarach polskich w czasopiśmie algierskim Belag z 12 lipca 19316. 
Taki był to skromny wkład niewielkiej społeczności polskich 
Tatarów w polsko-północnoafrykańskie relacje w okresie 
międzywojennym.

Selim Chazbijewicz
■

6 Leon Kryczyński, op. cit., s. 126.

Magdalena Lewicka

Jak Hayr ad-Din próbował pogodzić islam z demokracją (2)
Władza ograniczona prawem 

Hayr ad-Din nie wzywa do zmiany systemu władzy, lecz 
w jego myśli, podobnie jak w koncepcjach większości współ-
czesnych mu reformatorów, jak choćby Ibn Abi ad-Dayyaf�, 
przeważają rozważania mające na celu zagwarantowanie spra-
wiedliwości (‘adl) i wolności (hurriya), jako wartości, które są 
„podstawą prawa muzułmańskiego” i wyznacznikiem na drodze 
postępu i rozwoju. Winny być one ukonstytuowane i chronione 
suwerennym prawem, a poszanowanie owego prawa prowadzi 
z jednej strony  do rozwoju państwa: „Narody, które osiągnęły 
najwyższy stopień prawości to te, które szanują swoje prawo 
oparte na sprawiedliwości politycznej, podczas gdy nieposza-
nowanie prawa stanowiło przyczynę ich regresu”, a z drugiej do 
ochrony jego obywateli: „W europejskich królestwach szacu-
nek i nieprzerwane oddziaływanie prawa pod nadzorem ahl al-
hall wa-al-‘aqd zabezpiecza prawa poddanych i ich wolność oraz 

� Ibn Abi ad-Dayyaf, op. cit., rozdział 1, Wstęp (Al-Muqaddima), Władza absolutna (Al-
Hukm al-mutlaq), Władza ograniczona prawem (Al-Hukm al-muqayyad bi-qanun), Władza 
demokratyczna (Al-Hukm al-dżumhuri).

chroni słabych przed tyranią silnych, a także broni pokrzywdzo-
nych przez despotyczną władzę.”� 

Ważne jest podkreślenie autora, że „prawo jest wiążące 
zarówno dla władców, jak i dla poddanych”, co implikuje jego 
kolejny wniosek, że stan państw zarządzanych bez zastoso-
wania prawa uwarunkowany jest kompetencjami sprawują-
cych rządy: „W królestwach, w których administracja nie ma 
swoich sprecyzowanych praw strzeżonych przez ahl al-hall 
wa-al-‘aqd, bogactwo i niepowodzenie sprowadza się do osoby 
króla, a rozmiar ich sukcesu uwarunkowany jest jego potęgą 
i praworządnością.” Konieczne jest zatem ustanowienie praw, 
które – jak mówi – dzielą się w państwach europejskich na 
dwie kategorie, a mianowicie – przepisy regulujące stosunki 
pomiędzy państwem i poddanymi oraz normy dotyczące wza-
jemnych relacji obywateli. 

Pierwsza kategoria dotyczy praw i obowiązków państwa, 
a w jej zakres wchodzą następujące kwestie: wolność obywa-
telska, którą gwarantuje ochrona praw obywateli, określenie 

� Hayr ad-Din at-Tunusi, op. cit., s. 112.
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podstaw prerogatyw państwa republikańskiego lub monarchii, 
takich jak zastosowanie przepisów prawnych, kierowanie 
polityką wewnętrzną i zagraniczną, działania wojenne oraz 
zawieranie traktatów pokojowych i handlowych, nadawanie 
urzędów, mianowanie ministrów i innych urzędników pań-
stwowych, a także pobieranie podatków. Ad-Din dodaje, 
iż: „Ustanowienie tej kategorii praw ma miejsce we Francji 
za zgodą większości ludzi prawych spośród mieszkańców 
państwa, korzystających z praw osobistych i politycznych, 
podczas gdy w innych wymagane są poza wspomnianymi 
warunkami bądź to odpowiednia wiedza, bądź posiadanie 
określonej kwoty podlegającej opłacie, bądź też rodzaj pre-
stiżu nazywany przez nich „szlachectwem”. Wyrażenie zgody 
następuje osobiście bądź za pośrednictwem wybieranego do 
tej czynności pełnomocnika.” Druga kategoria obejmuje pra-
wa ustanowione dla rozstrzygania spraw mieszkańców, a „ich 
ustanowienie tej kategorii praw i ich modyfikacja w sposób 
właściwy dla sytuacji następuje poprzez zgodę dwóch rad, 
Najwyższej Rady – złożonej z członków rodziny królewskiej 
i osób wybranych dożywotnio przez króla spośród wybitnych 
osobistości państwa oraz Rady Reprezentantów - złożonej  
z osób wybieranych przez naród celem ochrony jego praw 
i dbania o praworządność państwa.”� 

Władza ma być więc ograniczona prawem, zobowiązu-
jącym władcę nie tylko do zmiany i eliminacji tego, co nie-
słuszne (taghir al-munkar), ale także do słuchania rad teologów 
(‘ulama’) i decydentów (ahl al-hall wa-al-‘aqd). 

Konsultacja 
Ograniczenie autorytetu władcy jest usprawiedliwione 

koncepcją konsultacji (maszwara), wywodzącą się z muzułmań-
skiej idei szura, która oznaczała koraniczny nakaz naradzania 
się Proroka Muhammada z przedstawicielami ummy. Autor 
podkreśla, że Bóg zesłał Rasulowi ów nakaz, choć był on po-
wszechnie uznany za doskonałego i nieomylnego. Zważywszy 
na jego boskie natchnienie nie miał potrzeby konsultowania 
się ani słuchania rad jakichkolwiek ludzi czy złożonych z nich 
organów, mimo to maszwara miała stać się częścią sunny – tra-
dycji obowiązującej pierwszego i kolejnych władców społecz-
ności muzułmańskiej. 

Poparciu tej tezy, a więc słuszności i konieczności kon-
sultacji, mają służyć przytoczone opinie: prawnika Ibn 
al-‘Arabiego, kalifów ‘Alego Ibn Abi Taliba, ‘Umara Ibn 
al-Hattaba i Mu‘awiyi oraz teologa Al-Ghazalego: „Ibn al-
‘Arabi powiedział: „Konsultacja jest podstawą religii i sun-
ny boskiej w obu światach (al-muszawarat asl ad-din wa sunnat 
Allah fi al-‘alamayn). Prawo to obowiązuje ogół stworzeń od 
proroka aż po najmniejszą istotę.” A oto słowa ‘Alego – oby 
Bóg był z niego zadowolony: „Nie jest słuszną rezygnacja 
z konsultowania” (la sawab fi tark al-muszawara) (...) Muzuł-
mański autorytet, Al-Ghazali, twierdził: „Kalifowie i królo-
wie muzułmańscy domagają się reakcji nawet przemawiając  
z kazalnicy”. ‘Umar Ibn al-Hattab – oby Bóg był z niego zado-
wolony – powiedział podczas kazania: „Jeżeli zbłądzę, o wier-
ni, przywróćcie mi równowagę”. Odpowiedział mu jeden  
z muzułmanów: „Na Boga, ‘Umarze, przywrócimy ci ją przy 
pomocy ostrzy naszych mieczy.”4

W oparciu o argument, że działanie na podstawie jednej 
opinii (bi-ar-ra’y al-wahid) jest błędne, Hayr ad-Din postulu-

� Hayr ad-Din at-Tunusi, op.cit., s. 201.
4 Hayr ad-Din at-Tunusi , op. cit., s. 106-107.

je konsultację władcy z decydentami (ahl al-hall wa-al-‘aqd), 
a więc ich udział w sprawowaniu rządów i sprawach politycz-
nych państwa. Przyznaje, że istnieją monarchowie obdarzeni 
cechami, które pozwoliłyby im rządzić bez odwoływania się 
do konieczności maszwara, pod warunkiem, że mieliby opar-
cie w mądrych i wyrozumiałych ministrach, jednak dodaje, że 
takie sytuacje należą do rzadkości. Omawiając zasady kon-
sultacji Hayr ad-Din ponownie przywołuje kwestię podziału 
władców na trzy typy w oparciu o ich ludzką naturę: „Albo 
posiada pełnię wiedzy i umiłowanie dobra ojczyzny, jest zdol-
ny do realizacji tego, co korzystne dbając o to, co najbardziej 
właściwe, albo posiada pełnię wiedzy, lecz jego osobiste cele 
i namiętności nie pozwalają mu na dbanie o interes ogółu, 
albo nie posiada żadnej wiedzy.” Dla władcy, którego cechu-
ją doskonałe umiejętności i dążenie do realizacji wszystkiego 
tego, co jest zgodne z powszechnym interesem, obowiązek 
konsultacji (maszwara), choć nie jest konieczny, nie stanowi 
przeszkody ani utrudnienia w sprawowaniu rządów, prze-
ciwnie – może być narzędziem współpracy, której celem jest 
dobro ogółu. Co zaś się tyczy dwóch kolejnych typów mo-
narchów – dla nich konsultacja jest warunkiem niezbędnym, 
a służyć ma przeciwstawieniu się złym skłonnościom lub po-
mocy w sprawowaniu rządów, co sprawia, że sprawy państwa 
toczą się właściwym torem, nawet, jeśli władca jest niewolni-
kiem swoich skłonności bądź niekompetencji. 

Według Hayra ad-Dina współuczestniczenie w rządach de-
cydentów na zasadzie konsultacji w żaden sposób nie narusza 
autorytetu władcy: „Nie można stwierdzić, że „współpraca ahl 
al-hall wa-al-‘aqd z władcami w sprawowaniu władzy ogranicza 
autorytet władcy i jego kompetencje.”, jest natomiast czynni-
kiem, który zapewnia państwu zapewnia „trwałość i znaczne 
korzyści.” . Przywołuje Zasady władzy5 autorstwa Al-Mawardiego, 
który rozważając kwestię ministerstwa jako pełnomocnictwa, 
rzekł: „Władca mianuje ministra nadając mu stosowne pełno-
mocnictwo do organizacji i realizacji spraw w oparciu o własną 
opinię. I nic nie stoi na przeszkodzie legalizacji tego rodzaju mi-
nisterstw, bowiem Bóg tak mówi opowiadając o swym proroku 
Mojżeszu – pokój z nim: „Daj mi pomocnika z mojej rodziny – 
Aarona, mojego brata! Wzmocnij przez niego moją siłę! Uczyń 
go współtowarzyszem w mojej sprawie.”6 Jeśli było to dozwolo-
ne w misji proroczej, tym bardziej jest dozwolone w imamacie”. 
Moim zdaniem, skoro dozwolony jest współudział w sprawo-
waniu władzy ministra – pełnomocnika we wspomniany wyżej 
sposób i nie jest to uważane za umniejszanie autorytetu władcy, 
to współudział grupy ahl al-hall wa-al-‘aqd w sprawach politycz-
nych jest tym bardziej dozwolony, bowiem mnogość opinii jest 
bliższa siedziby prawdy.”�

Decydenci 
Hayr ad-Din jest przekonany o konieczności konsultacji 

(maszwara) i zmiany tego, co naganne (taghir al-munkar) przez 
ahl al-hall wa-al-‘aqd: „Jest więc jasne, że legitymizacja udziału 
szury w ogólnej polityce (…) jest jak najbardziej właściwa. Po-
nadto szura w postaci, o jakiej wspomnieliśmy, nie niesie ogra-
niczenia zasięgu działania najwyższej władzy ani ograniczenia 
jej kompetencji.”8 Nadał ahl al-hall wa-al-‘aqd aktualne znacze-
nie: „Europejczycy ustanowili parlamenty i dali wolność pra-

5 Al-Ahkam as-sultaniyya wa-al-wilayat ad-diniyya.
6 Koran, sura XX Taha, werset 29-32, przekład J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 374.
� Hayr ad-Din at-Tunusi, op. cit., s. 112-113. 
8 Ibid., s. 115; M. Mazali, op. cit., s. 106.

sie. W krajach muzułmańskich królowie czują respekt wobec 
tych, których zadaniem jest zmiana tego, co naganne, tak jak 
królowie europejscy czują respekt wobec parlamentów i opinii 
publicznej oraz wolności prasy, będących ich pochodną. Cel 
obu instytucji był taki sam, a mianowicie ihtisab, czyli służ-
ba państwu poprzez pilnowanie, aby było ono sprawiedliwe, 
nawet jeżeli ich drogi dochodzenia do tego celu różniły się.” 
W ten sposób identyfikuje ahl al-hall wa-al-‘aqd z parlamentami 
europejskimi: „Ci ludzie są nazywani przez Europejczyków 
delegatami do Rady Reprezentantów, a przez nas ahl al-hall wa-
al-‘aqd, nawet jeżeli nie są wybierani przez ludność.” 

Ministrowie 
W ujęciu Hayr ad-Dina ministerstwa mają charakter 

pełnomocnictw, a nie organów wykonawczych, jak miało to 
miejsce w przeszłości muzułmańskiej, a obecnie w Europie. 
W zakres obowiązków ministrów wchodzi wybór urzędników 
i asystentów za zgodą kalifa albo króla, natomiast podstawą 
dokonywania tegoż wyboru jest zasada przydziału stanowisk 
w oparciu o odpowiednie kwalifikacje. 

Podzielił tu urzędników kalifatu na trzy kategorie: „We-
dług mnie urzędnicy w państwach muzułmańskich dzielą 
się na trzy grupy. Pierwsza z nich rzeczywiście wysoko ceni 
ustanowienie instytucji politycznych i przedkłada wynikające 
z nich możliwości, wolność i korzyści dla ogółu ponad korzy-
ści własne, których pozyskanie umożliwia tyrania. Druga gru-
pa jest nieświadoma owych korzyści i nie dostrzega większej 
różnicy pomiędzy tymi instytucjami a tyranią, co więcej – uwa-
ża, że są one wymysłem naszych czasów, więc zdecydowanie 
optuje za zachowaniem stanu poprzedniego. (...) Trzecia gru-
pa ma świadomość korzyści z jakimi wiąże się ustanowienie 
owych instytucji politycznych i ich znaczenia dla zapewnienia 
dobrobytu państwa i poddanych, jednak przedkłada ponad 
nie własne korzyści, które osiąga dzięki tyranii.” 

Koncepcja reformy systemu władzy wskazuje wyraźnie, 
iż Hayr ad-Din opowiada się za władzą zdecentralizowaną 
i systemem przedstawicielskim, wskazując na nieuniknioną 
porażkę centralnej władzy absolutnej. Jednocześnie podkreśla 
odpowiedzialność za postępowanie (tasarruf), jaka spoczywa 
na wszystkich, którzy zarządzają państwem, od urzędników 
począwszy, przez ministrów po władców. U jej podstaw leży 
zasada ihtisabu ściśle związana z prawem muzułmańskim. Jest 
to bowiem jedna z doktryn islamu oparta na „nakazywaniu 
tego, co jest dobre i zakazywaniu tego, co jest złe” (al-amr bi-
al-ma‘ruf  wa-an-nahy ‘an al-munkar). Nakaz ten wielokrotnie po-
jawia się w Koranie, np. 3:104: „Nakazuje to, co jest uznane 
i zakazuje tego, co jest naganne”; 3:110: „Wy nakazujecie to, 
co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne”; 7:157: 
„On im nakazuje to, co jest słuszne, a zakazuje tego, co nie-
słuszne”, czy 9:71: „Oni nakazują sobie to, co uznane, a za-
kazują sobie tego, co naganne.” 9 Instytucjonalną formą regu-
ły ihtisabu – czy hisby, bo terminy te stosowane są wymienne 
– był muhtasib, urzędnik powoływany przez kalifa bądź jego 
ministra celem kontrolowania ogólnej moralności i zgodno-
ści z zasadami szariatem, przy czym w okresie współczesnym 
Hayr ad-Dinowi urząd ten nie był praktykowany. 

Myśl reformatorska Hayr ad-Dina wpisała się w cieka-
wy dyskurs, który toczy się w świecie arabsko-muzułmańskim 
9 Tłumaczenie wersetów pochodzi z przekładu Koranu autorstwa J. Bielawskiego, Warsza-

wa 1986.

od zarania XIX wieku, dyskurs wokół niezwykle ważnych 
zagadnień ustrojowych, reform polityczno-społecznych, po-
równania systemu przedstawicielskiego, demokracji z jego 
przeciwieństwem, despotyzmem, a także wokół poszukiwania 
dróg wyjścia ze stagnacji i zacofania, którego niezbędnym ele-
mentem była podkreślana przez wszystkich myślicieli reforma 
systemu edukacyjnego. Jego celem było udzielenie odpowie-
dzi na nurtujące przedstawicieli tego świata podstawowe py-
tanie o przyczynę jego upadku i zacofania oraz podstawy eu-
ropejskiej supremacji, z uwzględnieniem roli despotycznych 
rządów, anachronicznych struktur społecznych, braku nowo-
czesnego systemu szkolnictwa i innych zagadnień, ale przede 
wszystkim – skrystalizowanie idei i wyobrażeń dotyczących 
relacji pomiędzy tradycją a nowoczesnością, współczesnym 
systemem państwowym, społecznym i politycznym. 

Tunezyjski reformator był jednym z pierwszych myślicieli 
arabskich, który z ogromną wnikliwością i głęboką świado-
mością obserwował nowożytną cywilizację zachodnią, repre-
zentowaną przede wszystkim przez Francję, ale i inne kraje, 
których przeglądu miał okazję dokonać podczas licznych po-
dróży. Jego poglądy nie były prostą refleksją idei zapoznanych 
zagranicą, ani też powtórzeniem tradycyjnego religijnego świa-
topoglądu, lecz próbą wypracowania kompromisu pomiędzy 
wzorcami europejskimi a szariatem i osadzenia go w tradycji 
muzułmańskiej, celem pogodzenia z islamem i jego teorią po-
lityczną. U podstaw tej metody legła konieczność udowodnie-
nia, że po pierwsze – owa europejska wiedza i nauki należały 
do świata arabsko-muzułmańskiego, zanim przejął je Zachód, 
a po drugie – nie ma sprzeczności pomiędzy wiarą i nowocze-
snością, przeciwnie – rozwój państwa i społeczeństwa należy 
do religijnych obowiązków władzy, która winna dbać o reali-
zację dobra powszechnego, pomnażanie dóbr i rozwój sfer 
użyteczności publicznej, panowanie sprawiedliwości oraz eli-
minowanie niesprawiedliwości i ucisku, zapewnienie swobód 
obywatelskich, wspieranie działalności gospodarczej i aktyw-
ności społecznej. 

Tak więc podziw autora Najprostszej drogi… dla europej-
skiej myśli politycznej nie implikował ani rezygnacji z tradycji 
muzułmańskiej, ani indyferentyzmu wobec niej, przeciwnie 
– u podstaw owego podziwu legło przekonanie, że myśl spo-
łeczno-polityczna islamu od zarania dziejów głosiła idee sta-
nowiące trzon europejskiej myśli oświeceniowej. To z tradycji 
muzułmańskiej wywodzi prawo jednostki do życia w wolności 
oraz do korzystania z niej w wolnym społeczeństwie, a także 
oparcie idealnego państwa i społeczeństwa na sprawiedliwo-
ści i harmonii pomiędzy władcą a poddanymi. Dzięki temu 
postulaty unowocześniania państwa i społeczeństwa oraz 
przeniesienie na grunt arabsko-muzułmański takich pojęć, jak 
wolność, sprawiedliwość, równość czy prawa obywatelskie nie 
może być rozpatrywane jako odejście od tradycji i zasad islamu. 
Były one zawsze w nich obecne, choć pod innymi nazwami.  
 W ten sposób doktryna społeczno-polityczna Hayr ad-Dina 
oparta została o idee Wielkiej Rewolucji Francuskiej oraz 
o zasadę, że naród powinien korzystać z przywilejów wolno-
ści politycznej i osobistej, zaś mechanizmy regulujące relacje 
pomiędzy władzą i społeczeństwem muszą opierać się na po-
szanowaniu praw.

Magdalena Lewicka
■
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Paweł Borecki

Status prawny muzułmanów we współczesnej Polsce (1)
1. Wprowadzenie
Muzułmanie stanowią obecnie według różnych szacun-

ków od około pięciu tysięcy� nawet do czterdziestu tysięcy 
mieszkańców Polski�. Początek trwałego osadnictwa ludności 
wyznania muzułmańskiego należy wiązać z osiedleniem się od 
roku 1397 Tatarów na Litwie�, pozostającej w unii z Koroną 
Królestwa Polskiego. O ile Europa Zachodnia, w następstwie 
rekonkwisty, pozbawiona była przez ostatnie 500 lat ludności 
muzułmańskiej, a narody bałkańskie, w następstwie podbo-
ju muzułmańskiego, w tym samym czasie kształtowały swo-
ją tożsamość w opozycji do imperium osmańskiego, o tyle 
społeczność tatarsko-muzułmańska w Europie Wschodniej 
osiedliła się w warunkach pokojowych i wrosła w tą ziemie4. 
Na terenach dzisiejszej Polski, na Podlasiu, Tatarzy wyznają-
cy islam zostali osadzeni przez Jana III Sobieskiego w 1679 
r. Współcześnie w Rzeczpospolitej Polskiej oficjalnie dzia-
ła pięć związków wyznaniowych o charakterze islamskim, 
w tym dwie wspólnoty sunnickie5. Wśród nich wyróżnia się, 
istniejący od ponad 80 lat, Muzułmański Związek Religijny, 
skupiający przede wszystkim polskich Tatarów. Jest to jedy-
na muzułmańska wspólnota wyznaniowa funkcjonująca na 
podstawie szczególnej ustawy, określającej jej stosunki z pań-
stwem. Pozostałe muzułmańskie związki wyznaniowe opie-
rają swój statusu na rejestracji w rejestrze kościołów i innych 
związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), w konsekwencji na 
ustawie 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wy-
znania. Zachodzące we współczesnej Polsce procesy społeczne 

1 Zob. Religia. Encyklopedia PWN, t. 8, red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2003, s. 177. 
2 Według informacji członka organów kierowniczych Muzułmańskiego Związku Religijne-

go z kwietnia 2007 r. Zdaniem Samira Ismaila, lidera Ligii Muzułmańskiej, w Polsce może 
przebywać nawet 60-65 tys. muzułmanów, zamieszkałych na stałe oraz uchodźców. Agata 
Skowron-Nalborczyk szacuje liczbę muzułmanów w Polsce – autochtonów i napływo-
wych - na od 15 tys. do 26 tys. (zob. A. Skowron-Nalborczyk, Status prawny muzułmanów 
w Polsce i jego wpływ na organizację ich życia religijnego [w:] Muzułmanie w Europie, red. Anna 
Parzymies, Warszawa 2005, s. 230). 

3 W latach 1396-1399 schronił się na Litwie chan Tochtamysz wraz ze swoimi stronnikami, 
a w 1397 r. przybyło z Krymu kilkuset osadników karaimskich. 

4 R. Vorbrich, Tożsamość Tatarów polsko-litewskich, [w:] Islam w Europie wschodniej. Historia i per-
spektywy dialogu, praca zbiorowa pod red. W. Nowaka i J. J. Pawlika, Olsztyn 2001, s. 15. 
Liczbę Tatarów w I Rzeczypospolitej ocenia się różnie – od 10 tys. do 100 tys. (por. 
J. Talko-Hrynkiewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 1924, s. 49-52, 
B. Szajkowski, Muslims in Poland [w:] G. Nonneman, T. Niblock, B. Szajkowski, Muslim 
Communities In thr New Europe, London 1996, s. 35). Wg danych z 2002 r. wyznawcy is-
lamu stanowili 1,2 mld osób. Muzułmanie zamieszkuję przede wszystkim Afrykę i Azję. 
Islam wyznaje 93% Arabów, większość Turków, Persów, Afgańczyków, Pakistańczyków 
oraz Indonezyjczyków. W Europie islam jest drugą religią po chrześcijaństwie, wyznają go 
muzułmanie na Bałkanach (Turcja, Bułgaria, Kosowo, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, 
a także emigranci muzułmańscy w Europie Zachodniej (Arabowie, Turcy, Pakistańczycy 
i in.). W USA islam jest wyznawany przez niewielkie grupy etniczne, m.in. przez ludność 
pochodzenia afrykańskiego (Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, s. 79).

5 Są to: Muzułmański Związek Religijny w RP, Liga Muzułmańska w RP, Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej, Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya oraz Zachodni Za-
kon Sufi w Polsce. Ponadto islam kultywowany jest także przez Stowarzyszenie Studen-
tów Muzułmańskich oraz Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego. 
Nie są to jednak związki wyznaniowe. 

i gospodarcze, a w szczególności emigracja z krajów Bliskie-
go Wschodu, czy z terenów byłego Związku Radzieckiego 
oraz prawdopodobnie wyższy przyrost naturalny w tej grupie 
ludności, zapewne sprzyjają wzrostowi liczby muzułmanów 
w naszym kraju. Tym większego znaczenia nabiera kwestia ich 
położenia prawnego ze względu na wyznaną religię oraz per-
spektywa jego ewentualnej modyfikacji.

Sytuacja prawna muzułmanów określona jest przede 
wszystkim przez przepisy wyznaniowe Konstytucji RP 
2.04.1997 r., w szczególności przez normy wynikające z art.: 
25, 32, 48 ust. 1, 53, 85 ust. 3, 191 ust.1 pkt. 5 czy 233 ust. 1. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy zasadniczej Konstytucja jest 
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy 
stosuje się bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi 
inaczej. Poza tym sytuację prawną wyznawców islamu kształ-
tują akty prawa międzynarodowego, gwarantujące wolność 
myśli, sumienia i religii oraz zakaz dyskryminacji ze względu na 
religię. Są to przede wszystkim Europejska Konwencja Praw 
Człowieka z 4 listopada 1950 r. (art. 9 i 14) oraz Protokół nr 1 
do EKPCz z 20 marca 1952 r. (art.2), Pakt Praw Obywatelskich 
i Politycznych ONZ z 19 grudnia 1966 (art. 18), Deklaracja 
z 25 listopada 1981 r. w sprawie Wyeliminowania Wszelkich 
Form Nietolerancji i Dyskryminacji ze Względu na Religię lub 
Przekonania a także w szczególnym zakresie Konwencja Praw 
Dziecka z 1989 r. Zgodnie z art. 9 Konstytucji Rzeczypospoli-
ta Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego, 
a w szczególności, w myśl art. 91 ust. 2 ustawy zasadniczej, 
umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą 
wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli 
ustawy tej postanowień nie da się pogodzić z umową. Z po-
śród aktów ustawodawczych pierwszorzędne znaczenie posia-
da ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności su-
mienia i wyznania6, mająca charakter wykonawczy w stosunku 
do przepisów wyznaniowych Konstytucji. W odniesieniu do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego i jego członków po-
nadto znajdują zastosowanie w ograniczonym zakresie posta-
nowienia ustawy z 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa 
do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej 
Polskiej�. Zgodnie z zasadą wewnętrznej autonomii związków 
wyznaniowych muzułmańskie wspólnoty religijne funkcjonują 
także w oparciu o swoje prawo wewnętrzne – statuty, których 
postanowienia nie powinny być sprzeczne z przepisami ustaw 
chroniących bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie 
i moralność publiczną, władzę rodzicielską oraz podstawowe 
prawa i wolności innych osób8.

2. Prawne gwarancje indywidualnej wolności sumie-
nia i wyznania muzułmanów.

Konstytucja gwarantuje każdej osobie, zatem również 
muzułmanom, bez względu na obywatelstwo, wolność su-
mienia i religii. Nie definiując wolności sumienia ustrojodawca 
wskazuje na jedno szczególne uprawnienie, mieszczące się w ra-

6 Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965. 
7 Dz. U. Nr 30, poz. 240 oraz z 1945 r. Dz. U. Nr 48, poz. 271 i 273.
8 Zob. art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

mach tzw. sprzeciwu sumienia – odmowę służby wojskowej, 
ze względu na przekonania religijne lub wyznawane zasady 
moralne. Konsekwencją tego może być skierowanie do służby 
zastępczej (art. 85 ust. 3)9. Szersza perspektywa respektowania 
sprzeciwu sumienia istnieje w odniesieniu do duchowieństwa. 
Jest ono bowiem 
w ramach obowią-
zujących przepisów 
ustaw zwolnione 
z obowiązków nie-
możliwych do pogo-
dzenia z pełnieniem 
funkcji duchownego 
lub osoby zakon-
nej. W przypad-
ku duchownych 
m u z u ł m a ń s k i c h 
przytoczona zasa-
da znajduje jednak 
ograniczone zasto-
sowanie. Nie pod-
legają oni z mocy 
prawa zwolnieniu 
ze służby wojskowej 
z bronią w ręku, a z przyczyn obiektywnych nie dotyczą ich 
przepisy o ochronie tajemnicy spowiedzi. Generalnie, jak sta-
nowi art. 3 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r., korzystanie z wol-
ności sumienia i wyznania nie może prowadzić do uchylania 
się od obowiązków publicznych nałożonych przez ustawy. 

Konstytucja precyzuje natomiast zakres pojęcia wolności 
religii. Wolność ta obejmuje swobodę wyznawania lub przyj-
mowania religii, według własnego wyboru oraz uzewnętrznia 
indywidualnie lub z innymi, zatem również poprzez związki 
wyznaniowe i inne organizacje o charakterze religijnym, pu-
blicznie lub prywatnie swojej religii, przez uprawianie kultu, 
modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i na-
uczanie. Ustawa zasadnicza nie wspomina wprost o wolności 
zmiany religii. Prawo to jest wszakże expresis verbis sformuło-
wane w art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ 
z 1948 r. oraz w art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wy-
znania w zakresie gwarantowanych uprawnień szczegółowych 
zapewnia prawo do należenia lub nienależenia do związków 
wyznaniowych. W tym zakresie normy prawa polskiego po-
zostają w sprzeczności z szariatem, zabraniającym pod groźbą 
śmierci apostazji od islamu10. 

Wolność religii, w myśl Konstytucji obejmuje także posia-
danie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb 
ludzi wierzących��, oraz prawo osób do korzystania z pomocy 

9 Skierowanie do służby zastępczej reguluje ustawa z 28.11.2003 r. o służbie zastępczej (Dz. 
U. Nr 233, poz. 2217 oraz z 2005 Dz. U. Nr 180, poz. 1496). W świetle tego aktu decyzja 
komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej ma w swej istocie charakter uznaniowy. 

10 Wśród muzułmanów występują jednak rozbieżności interpretacyjne co do sankcji za apo-
stazję w prawie koranicznym.

��  Zgodnie z wykładnią historyczną art. 53 ust. 2, to nie uznanie organów administracji pu-
blicznej, lecz aspiracje i oczekiwania wiernych są w tym zakresie decydujące. Przytoczony 
przepis wyklucza arbitralne limitowanie budownictwa sakralnego przez władze publicz-
ne. Współcześnie w Polsce znajdują się trzy maczety należące do MZR: w Bohonikach, 

religijnej tam gdzie się znajdują (art. 53 ust. 2). Ustawodawca 
konstytucyjny wyklucza zmuszanie kogokolwiek do uczestni-
czenia, ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych, odno-
si się to także do dzieci. Jednostka podlega ochronie także przed 
subtelnymi formami presji w sprawach religijnych. Ustrojodaw-

ca gwarantuje tzw. 
prawo do milczenia, 
tzn. nikt nie może 
być obowiązany 
przez organy władzy 
publicznej do ujaw-
nienia swoich prze-
konań religijnych, 
światopoglądowych 
i filozoficznych (art. 
53 ust. 7). Odpo-
wiada temu prawo 
podmiotowe do za-
chowania milczenia 
w sprawie swojej 
religii lub świato-
poglądu, o którym 
wspomina ustawa 
o gwarancjach wol-

ności sumienia i wyznania. Państwo od kolebki aż po grób nie 
powinno interesować się wyznaniem swoich obywateli��. 

Ustawa z 17 maja 1989 r. zawiera najbogatszy w pol-
skim systemie prawnym, otwarty katalog uprawnień jednostki 
w zakresie wolności sumienia i wyznania. Wśród nich warto 
szczególnie wymienić istotne dla żyjących w diasporze muzuł-
manów prawo do utrzymywania kontaktów ze współwyznaw-
cami, w tym prawo do uczestniczenia w pracach organizacji 
religijnych o zasięgu międzynarodowym, prawo do wytwa-
rzania i nabywania przedmiotów potrzebnych do celów kultu 
i praktyk religijnych oraz do korzystania z nich, czy prawo do 
wytwarzania, nabywania i posiadania artykułów potrzebnych 
do przestrzegania reguł religijnych. Należy w związku z tym 
odnotować, że szczegółowe polskie normy dotyczące uboju 
zwierząt dopuszczają wyjątki od obowiązku ogłuszenia zwie-
rzęcia przed uśmierceniem oraz dotyczące unieruchomienia 
bydła przed ubojem zgodnie z obyczajami religijnymi��. Po-
zwala to na zachowanie szczególnych wymogów muzułmań-
skiego systemu halal14. Wydaje się jednak naruszeniem wolności 

w Kruszynianach oraz w Gdańsku. Ponadto istnieje siedem cmentarzy muzułmańskich, 
w tym trzy czynne: w Warszawie, Bohonikach i Kruszynianach. 

�� Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 95-96. 
�� Zob. §7 ust. 3 oraz §8 ust.2 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego 
uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102 
oraz z 2006 Dz. U. Nr 153, poz. 1096) 

14 Halal - tzn. zgodny z prawem islamu (nadający się do spożycia). Zasady uboju halal: zwie-
rzę podczas uboju powinno być zwrócone głową na (południowy wschód) kierunek 
modlitwy muzułmańskiej Kibla, podczas uboju (przecinania gardła) należy wypowiedzieć 
słowa: Bi-smi (A)llahi ar-rahmani ar-rahim oraz Allahu akbar, ubój prowadzi oraz nadzoruje 
osoba wyznania muzułmańskiego, zwierzę przed ubojem powinno być żywe (okazywać 
oznaki życia), narzędzie służące do uboju powinno być ostre (nóż, kosa itp.), zwierzę 
powinno być zarżnięte jednym cięciem – szybkim, krew z ubitego zwierzęcia powinna 
spłynąć maksymalnie. Istnieje możliwość uboju za pomocą specjalnej klatki, którą nale-
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praktykowania religii uznanie przez centralne organy admini-
stracji państwowej prawa do wystawiania certyfikatu halal pro-
duktów mięsnych i spożywczych na terenie Polski wyłącznie 
w odniesieniu do lidera Muzułmańskiego Związku Religijne-
go Muftiego Tomasza Miśkiewicza15. 

Wolność religii obejmuje także prawo do zwolnienia od 
nauki i pracy w dni będące świętami religijnymi, nie będące 
ustawowo dniami wolnymi od pracy. Pomimo, że muzuł-
manom nie zagwarantowano bezpośrednio w akcie ustawo-
dawczym, analogicznie jak dwunastu kościołom i związkom 
wyznaniowym w latach 1989-1997, jako dni wolnych piątków 
oraz największych świat tej religii ustalonych zgodnie z kalen-
darzem muzułmańskim, to ich prawo do obchodzenia świat 
religijnych wydaje się być dobrze zabezpieczone. Muzułma-
nin winien zgłosić prośbę o zwolnienie z pracy lub z nauki 

ży zamontować przodem w kierunku na południowy wschód. Klatka tylko i wyłącznie 
wspomaga ubój, natomiast sam ubój prowadzi muzułmanin. MZR posiada nawet umowy 
z kilkoma zakładami przetwórstwa mięsnego, które dokonują uboju wg wskazówek mu-
ftego. Mięso jest eksportowane m.in. do Niemiec, gdzie zabronione jest zabijanie zwierząt 
bez wcześniejszego ogłuszenia.

15 Ustalenia tego rodzaju zostały podjęte 16.11.2006 r. pod czas spotkania w siedzibie 
Głównego Lekarza Weterynarii.

przynajmniej siedem dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca 
zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnie-
nia na co najmniej trzy dni przed terminem. Szkoła natomiast 
ustala dla ucznia (studenta) sposób wyrównania zaległości dy-
daktycznych. Ponieważ tradycyjnym dniem świątecznym dla 
muzułmanów jest piątek, pracodawca jest zobowiązany ustalić 
dla zainteresowanego pracownika indywidualny rozkład czasu 
pracy. Prawo nie przewiduje możliwości odmówienia prośbie 
o zwolnienie od pracy lub nauki w związku z pragnieniem 
obchodzenia świąt religijnych, które nie są dniami ustawowo 
wolnymi od pracy. W praktyce brak jest informacji, aby mu-
zułmanie mieli trudności ze świętowaniem piątku16. 

Paweł Borecki
■

16 Por. M. Winiarczyk-Kossakowska, Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, 
Warszawa 1999, s. 52. Według Samira Ismaila, muzułmanie rozwiązują problem zwol-
nienia z pracy oraz od nauki indywidualnie. Trzeba zarazem przyznać, że nawet nie we 
wszystkich państwach muzułmańskich piątek jest dniem wolnym. Wg danych zebranych 
przez A. Skowron-Nalborczyk muzułmanie-Polacy często przychodzą na modlitwy w nie-
dzielę, gdyż nie każdy może sobie pozwolić na wyjście z pracy w ciągu dnia w piątek. Po 
11.09.2001 r. muzułmanie polscy nie chcą występować z prośbą o zwolnienie na modlitwę 
do pracodawcy, choć nie ma mowy o prześladowaniu ze strony pracodawców (A. Skow-
ron-Nalborczyk, jw., s. 235).

Sylwia Filipowska

Obyczaje weselne Tatarów krymskich w początkach XX wieku1

nawet rzucić na siebie okiem. W święta i w wigilie świąt rodziny 
narzeczonych wysyłają sobie nawzajem prezenty, co jest rodza-
jem sprawdzianu. Kilka miesięcy przed ślubem rodzina dziew-
czyny otrzymuje obiecane pieniądze i bawełnę.

W skrzyni posagowej dziewczyny powinno się znajdować 
od czterdziestu do pięćdziesięciu koszul, około dwudziestu 
ręczników oraz co najmniej po dziesięć czy nawet po piętna-
ście chust i par skarpet. Nie może też zabraknąć jedwabnych 
i wełnianych szali, od pięciu do dziesięciu fartuchów i różnej 
wielkości chusteczek do nosa. Matka zaczyna przygotowywa-
nie posagu dla córki, gdy ta jest jeszcze dzieckiem. Nie na 
darmo wśród Tatarów krymskich popularność zdobyło po-
wiedzenie: „Córka w kołysce, posag w skrzyni”.

Tydzień przed weselem sąsiedzi zbierają się w domu pan-
ny młodej. Mężczyźni gromadzą się w dużej izbie, a po zaba-
wie i posiłku zabierają się za wiązanie sznurków pod sufitem, 
wzdłuż i wszerz izby. Następnego dnia przychodzą sąsiadki 
i krewne, by na rozciągniętych sznurach zawiesić posag dziew-
czyny. Przy skrzyni posagowej powinny zostać położone 
przynajmniej trzy materace, trzy kołdry, trzy duże poduszki, 
pościel, koronki i co najmniej osiem, a nawet dziesięć sukien. 

Obie rodziny ustalają dzień wesela, które zazwyczaj zaczy-
na się w niedzielę rano. Najpierw przychodzi imam i wraz z są-
siadami i krewnymi odmawia modlitwy, a potem wszyscy piją 
kawę. Zgromadzeni mężczyźni zostawiają na stole pieniądze, 
ile kto może, na ogół jednego rubla. Później, pod wieczór przy-
chodzą znajomi, sąsiedzi i rodzina, by życzyć udanego wesela. 
Każdy, kto przychodzi zostawia na stole pieniądze. Ten dzień 
uważa się za początek wesela w domu pana młodego.

Tego samego wieczora w domu panny młodej gromadzą 
się dziewczęta - barwią sobie ręce henną, tańczą, bawią się 

i śmieją. Dziewczyny zostają u panny młodej na noc. W po-
niedziałek przychodzą muzykanci z bębnem, surmą albo sa-
zem. Rodzina pana młodego częstuje przychodzących dże-
mem i kawą. W porze popołudniowej modlitwy panna młoda 
kryje się za ustawioną specjalnie w tym celu zasłoną, a goście 
zbierają się w izbie, w której zgromadzono posag. Twarz pan-
ny młodej przysłonięta jest woalką, a głowa szalem. W tym 
momencie dziewczyna powinna zacząć płakać. Kobiety śpie-
wają pieśni, a stojący przed domem muzykanci przygrywają 
im do wtóru. Po odśpiewaniu pieśni imam odmawia modli-
twę. Bliscy panny młodej ofiarowują duchownemu materiał 
na ubranie oraz koszulę, a następnie całują jego ręce i proszą 
o błogosławieństwo. 

Aż do czwartku częstuje się przychodzących gości jedze-
niem. Zastawiony stół jest bez przerwy ustawiony na widoku. 
W środową noc kobiety dzielą się na dwie grupy i śpiewają 
naprzemiennie, odpowiadając sobie nawzajem. Tej nocy ręce 
panny młodej barwione są henną. W czwartek przygotowuje 
się posiłek dla rodziny pana młodego, która ma przybyć po 
dziewczynę. Zazwyczaj przychodzi około dziesięciu kobiet 
i kilku mężczyzn, a od pięciu do dziesięciu mężczyzn kon-
no wyjeżdża naprzeciw orszakowi panny młodej. Daje się im 
takie prezenty jak bieliznę, chusteczki do nosa czy ręczniki. 
Mężczyźni, którzy przyjechali po pannę młodą, zasiadają ra-
zem z mężczyznami z rodziny dziewczyny, a ona sama czeka 
w osobnym pokoju, skryta za zasłoną. Po wyznaczeniu dwóch 
świadków czytana jest specjalna modlitwa ślubna i w ten spo-
sób ślub zostaje zawarty. Potem zbiera się posag, zawieszony 
pod sufitem i chowa do skrzyni. 

Na skrzyni posagowej sadza się jakieś dziecko z rodziny 
panny młodej. Ci, którzy przychodzą, by zabrać skrzynię, mu-
szą dać dziecku przesłane przez pana młodego prezenty i do-
piero potem skrzynię wraz z posagiem można załadować na 
wóz. Także i tragarzom daje się w prezencie po ręczniku. Ktoś 
z bliskich panny młodej wskakuje na wóz z posagiem i tańczy. 
Po chwili złożone na wozie sprzęty są zabezpieczane, przy-
wiązywane i wóz rusza w drogę. Muzykanci, grając piosenkę 
„Płacz, panno”, zmuszają dziewczynę do płaczu. Jeden z krew-
nych panny młodej jedzie wraz z nią wozem, inni wsiadają do 
dorożek i na furmanki, zaś jeszcze inni odprowadzają ją jadąc 
wierzchem. Po drodze ludzie nie raz zatrzymują orszak, by wy-
łudzić prezenty. Zazwyczaj otrzymują przygotowane wcześniej 

w tym celu ręczniki, chusteczki do nosa czy bieliznę. Do uprzęży 
końskich przywiązuje się kawałki materiału, chusteczki i ręczni-
ki. Drogę, która normalnie zajmuje godzinę, orszak przebywa 
w trzy godziny, by wreszcie dotrzeć do domu pana młodego. 
Brat panny młodej lub inny jej krewny bierze dziewczynę na 
ręce i zsadza z wozu. Nawet jeśli nie wziąłby jej na ręce i tak 
otrzymałby od pana młodego prezenty. Goście, którzy przybyli 
wraz z dziewczyną, częstowani są sorbetem, a po wypiciu na-
poju żegnają się i odjeżdżają. Przy pannie młodej zostaje tylko 
jedna z jej najbliższych krewnych. Osiem do dziesięciu kobiet 
nocuje zaś u sąsiadów, by wieczorem pomóc młodej mężatce 
rozpakować rzeczy, a rano zaprowadzić ją do teściowej i do 
sąsiadów, nakazać jej ucałować ręce starszych i w ten sposób 
oficjalnie powierzyć dziewczynę opiece nowej rodziny.

Jeśli podczas tego obrzędu, po drodze, wyniknie sprzeczka 
między kobietami ze strony panny młodej i pana młodego, krew-
ne dziewczyny nie otrzymują posiłku. Ale zakończenie pochodu 
zawsze jest radosne, kobiety zbierają się na pogaduszki. Dziewięć-
dziesiąt dziewięć procent krymskich mężatek jest zadowolonych 
z męża i szczęśliwych w małżeństwie, za co dziękują Bogu. 

Wieczorem wesele przenosi się do domu pana młodego. 
Osobno zbierają się starzy, a osobno młodzi, którzy bawią się 
do samego rana. Przygotowuje się około czterdziestu, a nawet 
pięćdziesięciu stołów z jedzeniem. Po posiłku ci, którzy chcą, 
zwłaszcza starsi, mogą od razu iść, a reszta zostaje i jest czę-
stowana napojami. Nawet jeśli wesele kosztuje do pięciuset 
rubli, to tej nocy zbiera się więcej niż tysiąc. Pan młody może 
odetchnąć, gdyż ma zabezpieczony byt na kilka miesięcy.

W sobotę muzykanci znów przychodzą do domu pana 
młodego. Sąsiedzi i krewni przynoszą kolejne prezenty i zaba-
wa trwa w najlepsze. W sobotę rano matka panny młodej wy-
syła do zięcia wiadomość, by na konkretny dzień przygotował 
posiłek i kawę dla takiej to a takiej liczby gości. Najczęściej 
spotkanie odbywa się jeszcze tego samego dnia, w sobotę. 
Wówczas rodzina pana młodego oficjalnie zaprasza rodzinę 
panny młodej wraz z gośćmi na ucztę, a każdy z zaproszo-
nych przysyła tacę baklawy lub inne słodycze. 

Tym uroczystym posiłkiem kończy się trwające tydzień 
wesele.

Z języka tureckiego przełożyła Sylwia Filipowska
■

Grzegorz Czerwiński
Wieszcz narodu tatarskiego

Gabdulla Tukaj, mimo swojego krótkiego życia, stworzył 
wiele znakomitych dzieł literackich i publicystycznych. Pisał 
wiersze i poematy współczesne, satyry, bajki i utwory dla dzieci, 
wykorzystywał również klasyczne gatunki literatury Wschodu 
– rubajjaty, gazele i kasydy. Zajmował się ponadto krytyką lite-
racką i przekładem, wydawał gazety i czasopisma, propagował 
język tatarski. Jego twórczość, sytuująca się pomiędzy romanty-
zmem a realizmem krytycznym (podobnie jak u rosyjskich klasy-
ków – Puszkina, Lermontowa czy Gogola, pogłębiona jednakże 
o tzw. romantyzm wschodni), zapoczątkowała nurt przedrewo-
lucyjnej literatury tatarskiej. Współcześnie Tukaj jest uważany za 
jednego z najwybitniejszych poetów tatarskich (pisze się o nim 
jako o przedstawicielu realizmu lirycznego) i jednego z twórców 
współczesnego języka tatarskiego. 

Tukaj, czyli Gabdulla Tukajew, syn Muhammedgarifa (tatar. 
Gabdulla Mөxəmmətgərif  ugli Tuqayev) przychodzi na świat 14 
(26) kwietnia 1886 roku w Guberni Kazańskiej w rodzinie prostego 

mułły. Pięć miesięcy po narodzinach przyszłego poety umiera jego 
ojciec, a w wieku czterech lat Tukaj traci również matkę. Od tej 
pory wychowuje się jako sierota pod opieką obcych ludzi – m.in. 
w Kyrłaju (1892–1895), który uwiecznił w poemacie Szurele, oraz 
w Uralsku (do 1907 roku), gdzie poeta rozpoczyna naukę w medre-
sie i szkole rosyjskiej, a w późniejszym czasie współpracuje z pierw-
szymi pismami tatarskimi i drukuje swoje debiutanckie wiersze. 
W 1907 roku przyjeżdża do Kazania i od razu nawiązuje kontakty 
z tatarską młodzieżą skupioną wokół gazety „Al-Islah”, rzuca się 
w wir wytężonej pracy pisarskiej i wydawniczej. Po kilku latach, na 
skutek postępującej choroby, Tukaj udaje się w celach leczniczych 
na południe, w stepy Kazachstanu. Umiera niespełna rok po po-
wrocie do Kazania – 2 (15) kwietnia 1913 roku. Stolica Guberni 
Kazańskiej pogrąża się po jego śmierci w żałobie. Redakcja gazety 
„Ang” publikuje wspomnieniowo-żałobny numer poświęcony po-
ecie. Młoda inteligencja tatarska ma świadomość, że odszedł wielki 
człowiek.

Nauka • liTeraTura

Wszyscy Tatarzy krymscy znają się między sobą. Toteż, 
gdy trzeba rozejrzeć się za kandydatką na żonę, odpowiedniej 
dziewczyny szuka się z pomocą sąsiadów albo krewnych. Na-
stępnie wysyła się w swaty mężczyznę, cieszącego się powszech-
nym szacunkiem, który, prosząc o rękę dziewczyny, powołuje 
się na wolę boską. Jeśli otrzyma pozytywną odpowiedź, rodzi-
na chłopca wybiera się do domu panny, niosąc tacę z baklawą 
albo innymi słodkościami, zaręczynowe puzderko i zawiniątko, 
a w nim prezenty dla przyszłej panny młodej, takie jak kawałek 
materiału czy rajstopy. Rodzina panny młodej także wysyła do 
domu pana młodego prezenty – a to chusteczkę, a to skarpety. 
Swatka, czuwająca nad trwałością przedmałżeńskiej ugody, do-
staje chustę, zaś swat ręcznik. Tak wyglądają zaręczyny.

Rodzina narzeczonego powinna przekazać rodzinie narze-
czonej kilka kilogramów bawełny i pieniądze (w zależności od 
sytuacji materialnej może to być około stu rubli), a samej dziew-
czynie - aksamit na suknię lub krótki kożuszek zwany tonczuk, 
pościel i chusty, włącznie z chustą do stroju ślubnego.

Młodzi trwają w narzeczeństwie przez rok. W tym czasie 
nie mogą się widywać, choć zwyczaj „podchodzenia pod okno” 
nieco łagodzi ten zakaz. Od czasu do czasu chłopak przychodzi 
wraz z towarzyszami do domu rodziny narzeczonej, jest miło 
przyjmowany i częstowany posiłkiem. Po jedzeniu wychodzi 
przed dom i zagląda do środka przez okno. W tym samym 
czasie dziewczyna zerka od drugiej strony. To jedyny moment, 
kiedy mogą się zobaczyć, oczywiście o ile zezwoli na to ojciec 
dziewczyny. Jeśli ojciec nie wyrazi zgody, narzeczeni nie mogą 

� Opis obyczajów weselnych, panujących na początku XX wieku na Krymie, odnalezio-
ny został wśród dokumentów nieżyjącej już Szefiki Gaspyraly, córki Ismaila Beja. Tekst, 
przygotowany do druku przez Zehrę Gökgöl, córkę Szefiki, ukazał się w czasopiśmie 
„Emel” w 1994 roku (nr 200).
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Poezja Tukaja bardzo szybko zwraca na siebie uwagę kryty-
ków. W omówieniach, które ukazały się jeszcze przed rewolucją, 
zostało zawartych wiele cennych spostrzeżeń dotyczących tematy-
ki utworów tatarskiego autora, wyjątkowości jego talentu poetyc-
kiego, związków jego twórczości z ustną literaturą tatarską oraz 
z tradycją literatury rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Niestety 
już w latach 20. i 30. sowieccy krytycy literaccy dokonują ataku 
wymierzonego w pisarstwo Tukaja 
z pozycji ideologicznych, oskarża-
jąc poetę o nacjonalizm, pochwałę 
religii, „burżuazyjny romantyzm”. 
Od końca lat 30. (wydana w 1939 
roku w języku tatarskim monogra-
fia G. Chalita pt. Narodowy poeta G. 
Tukaj), poprzez kolejne dziesię-
ciolecia, Tukaj funkcjonuje w lite-
raturoznawstwie radzieckim jako 
przedstawiciel realizmu. Estetyczne 
wartości jego poezji są w tamtym 
czasie jeśli nie całkowicie pomi-
jane, to redukowane do poziomu 
„środków wyrazu ideologicznego”. 
Dopiero od lat 60.–70. poezja Tukaja zaczyna interesować bada-
czy z punktu widzenia estetyki i artystycznej konstrukcji dzieła 
literackiego, pojawiają się prace na temat wykorzystywania przez 
poetę określonych gatunków literackich, o tradycji romantycznej 
w jego twórczości czy też o duchowym związku, jaki łączy czło-
wieka i przyrodę.� 

Twórczość Tukaja zajmuje także współczesnych badaczy li-
teratury, szczególnie w Tatarstanie, gdzie poeta już dawno urósł 
do roli wieszcza narodowego – jego dzieła są powszechnie zna-
ne, młodzi Tatarzy uczą się o nich w szkole, a imieniem poety 
nazywane są ulice, instytucje, muzea. 
W badaniach literackich po 1991 
roku pojawiają się nowe zagadnienia 
i konteksty interpretacyjne. Pisarstwo 
Tukaja jest omawiane w perspektywie 
porównawczej nie tylko w odniesieniu 
do dzieł Puszkina czy Lermontowa, 
ale też do twórczości poetów Wscho-
du – Nizamiego, Aliszera Nawoi, Ka-
tipa Czelebiego i innych.� W Polsce 
wiersze autora Szurele są mało znane 
zarówno wśród miłośników poezji, 
jak i badaczy literatury (poza wąskim 
gromem specjalistów�).

Przegląd najważniejszych pro-
blemów zawartych w dziełach Tukaja zacznijmy od wczesnego 
etapu działalności twórczej poety. Już w tamtym okresie – na 
co zwracają uwagę specjaliści-tukajolodzy – wiersze autora wy-
rażały potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym 
narodu tatarskiego. Młody poeta chciał opisywać problemy 
pierwszego dziesięciolecia dwudziestego wieku.4 Postawa silne-
go zaangażowania wpłynęła w konsekwencji na to, iż ówczesne 
wiersze Tukaja charakteryzował przede wszystkim dydaktyzm 
nastawiony, bardzo ogólnie mówiąc, na propagowanie idei „ta-
tarskości” wśród młodzieży turkijskiej w Rosji. Wyrażenie istoty 

� Na temat historii badań nad poezją Tukaja do 1970 r. zob. Н.Х. Лаисов, Лирика Тукая. 
Вопросы метода и жанра. Казань 1970.

� Zob. Хисамов Н., Тукайны төшенy юлында. Казан 2003.
� H. Jankowski, Tukaj Abdulla [w:] Világirodalmi Lexikon, ed. Szerdahelyi István (vol. 15: 

Taa-tz). Budapest 1993. S. 937–938.
4 Zob. Н.Х. Лаисов, Лирика Тукая...

lirycznego „ja” zostało zdominowane, a czasem całkowicie za-
stąpione, przez chęć wypowiedzenia się z pozycji nauczyciela, 
przywódcy, propagatora określonych idei społecznych. Wiersze, 
takie jak np. Słowo do przyjaciół, stanowią poetyckie wezwanie do 
działania. Dla polskiego czytelnika mogą one w pewnym sensie 
przypominać filomackie wiersze Mickiewicza z Odą do młodo-
ści na czele. Szczególnie bliską zbieżność z tradycją filomacką 

możemy zaobserwować czytając 
wiersz W ogrodzie wiedzy, w któ-
rym poeta wzywa swój naród do 
przebudzenia się i wejścia na dro-
gę postępu. Pojawiają się w utwo-
rze pełne młodzieńczego zapału 
słowa skierowane do młodzieży 
tatarskiej. U Tukaja jednak Mic-
kiewiczowskie „my” (które od-
najdziemy również u poety tatar-
skiego w słowach „Mamy własne 
prawa, bracia – udowodnijmy to”) 
jest częściej zastępowane przez 
„wy”, a sam poeta wyłącza nie-
jako swoją osobę ze zbiorowości 

i przyjmuje rolę „oświeciciela” – jednakże bez wywyższania się 
ponad tłum („Tylko wiedza rządzi światem, a nie dzieci ciemno-
ści i mgły”, „Błogosławię was, dzieci i władcy wieku nauki”)5.

Żywe zainteresowanie sprawami społecznymi narodu tatar-
skiego, romantyczny bunt, pochwała wolności, wszechogarnia-
jący optymizm (choć niepozbawiony wątpliwości i rozterek, jak 
np. w wierszu Komu wierzyć?) – wokół takich zagadnień oscylo-
wała tematyka wczesnych wierszy Tukaja. Mimo swojego „użyt-
kowego”, w pewnym sensie, charakteru, dowodzą nie tylko 
dojrzałej postawy obywatelskiej, lecz również wielkości talentu 

literackiego twórcy. Już we wstępnym 
etapie twórczości zarysowują się też 
cechy swoiste warsztatu poetyckiego 
Tukaja, które w następnych latach 
zostaną rozwinięte (chociaż trzeba 
zaznaczyć, iż przedwczesna śmierć 
poety uniemożliwiła pełny rozkwit 
jego talentu).

Jedno z najważniejszych miejsc 
w poezji Tukaja zajmuje rola języka 
i kultury tatarskiej – jako odrębnej 
od kultury rosyjskiej – i niemniej niż 
ta ostatnia wartościowej. W bardzo 
wczesnym wierszu O wolności (1905) 

czytamy o upadku cenzury i jednakowych prawach Tatarów 
i Rosjan, o dżygitach, którzy poświęcili swoje życie sprawie ta-
tarskiej, oraz o studentach – „lwach ziemi ojczystej”, dla których 
tatarscy wojownicy „na szubienice szli” poświęcając swe życia dla 
przyszłych pokoleń. Utwór ten jest pochwałą ofiary „wszystkich 
poległych” i wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy „rozpa-
lili jutrzenkę swobody”. Późniejszy wiersz Mowa ojczysta (1909) 
stanowi z kolei apologię języka tatarskiego jako środka wyrazu 
lirycznego „ja” i jednocześnie organicznego elementu „duszy 
tatarskiej”. Rozpoczyna się on apostrofą skierowaną do mowy 
przodków. Następnie zaś widzimy obrazy dzieciństwa bohatera 
lirycznego, który zaczyna rozpoznawać i rozumieć świat, a także 
komunikować się z Najwyższym za pomocą języka przodków 
– umiłowanego tugan tel, języka ojczystego.

5 Korzystam z rosyjskojęzycznego wydania: Г. Тукай, Избранное. Стихи и поэмы. Казань 
2006.

O mowo ojczysta, śpiewna rodziców mowo!
Świat ludzkich spraw ja poznawałem z tobą.

W późniejszym okresie poezja Tukaja czerpała wiele z ustnej 
twórczości ludowej narodu tatarskiego. Język rodzimy był więc 
dla poety nie tylko fundamentem samoświadomości narodowo-
etnicznej, ale również jedną z dróg wtajemniczenia w wewnętrzny 
świat psychiki ludzkiej. Tatarski folklor objawił przed nim także 
„ciemną stronę” istnienia, był cennym źródłem wiedzy o czło-
wieku i świecie. Obok klasycznej literatury rosyjskiej i zachod-
nioeuropejskiej, stanowił ważny element inspiracji poetyckiej 
– w konsekwencji czego sposób wyrazu lirycznego „ja” w utwo-
rach tatarskiego poety zostaje pogłębiony, a dydaktyzm wierszy 
ustępuje miejsca analizie socjologiczno-psychologicznej.

Z tematem języka i kultury tatarskiej wiąże się zagadnienie tu-
kajowskiego nacjonalizmu, który miał, przede wszystkim, charak-
ter „oświecicielski”. Nie znajdziemy u poety tatarskiego wierszy 
antyrosyjskich. Wręcz przeciwnie, Tukaj wielokrotnie oddaje hołd 
mistrzom literatury rosyjskiej – Puszkinowi i Lermontowowi. 
Jego pozytywnego stosunku do Rosjan 
nie zmieniają nawet wystąpienia prawico-
wych deputowanych Dumy Państwowej 
(Puryszkiewicza i Kielepowskiego), któ-
rzy w swoich przemowach i artykułach 
wysunęli propozycję, aby Tatarzy opuścili 
Rosję i wyjechali do Turcji. Autorom  an-
tytatarskich wystąpień dedykuje Tukaj 
wiersz Nie odejdziemy (1907), w którym 
daje wyraz głębokiej miłości do Rosji jako 
ojczyzny zarówno Rosjan, jak i Tatarów. 
„Wolna Rosja – oto nasz cel”, a także: 
„Gorzka nasza ojczyzna, ale na obczyznę 
nie pójdziemy” – czytamy w przywoła-
nym wierszu.

„Gorzka ojczyzna” w twórczości 
Tukaja – to przede wszystkim obrazy 
biedy i świadomość niskiej pozycji spo-
łecznej większości tatarskich obywateli 
Imperium Rosyjskiego. W napisanym 
jeszcze w 1906 roku wierszu Szakird, albo 
jedno spotkanie odmalował poeta obraz 
nędzy dzieci: widzimy małego chłopca, 
który w podartej odzieży, w dziurawych 
butach, wśród zimowej zawiei, przedziera się przez mroźny 
wiatr i śnieg, maszerując do szkoły.

W przywołanym wierszu dostrzegamy już pewne rysy doj-
rzałego twórcy – przedstawiciela lirycznego realizmu, zwracają-
cego uwagę na konkret, detal, wykorzystującego obrazek poetycki 
i „szkic” – który objawi się w pełni w 1907 roku w wierszach 
takich jak: Przyjacielowi, który o radę prosi..., Rozmyślania jednego tatar-
skiego poety czy Ziemi ojczystej. Jak zauważa jeden z badaczy, dojrzała 
twórczość Tukaja charakteryzuje się już nie oratorstwem i prokla-
macjami, ale objawia się w obrazowej strukturze utworu. „Myśli 
i idee autora wyrażają się w przeżyciach lirycznych, przez jego ide-
owo-emocjonalny stosunek do przedstawionych zjawisk. Wszyst-
ko to staje się [...] wyróżniającą cechą stylu poetyckiego Tukaja. To 
lub inne wydarzenie lub zjawisko interesuje poetę, przede wszyst-
kim, jako przedmiot refleksji albo rozmyślania, jako bodziec do 
wypowiedzenia stanu duszy bohatera lirycznego.”6

Wielkim tematem twórczości Tukaja jest przyroda oraz wza-
jemne relacje człowieka i natury. W większości przypadków nie 

6 Zob. Н.Х. Лаисов, Лирика Тукая...

mamy w jego wierszach jednak do czynienia z „ideą natury”, lecz 
konkretnym pejzażem rodzinnego kraju – krajobrazem okolic 
Kazania, z jego stepami i rozległymi polami. Obrazy przyrody 
stają się w wierszach, takich jak Ziemi ojczystej lub Rodzinna wieś, 
obiektem tęsknot znękanej „cierpieniami duszy tatarskiej”. Oba 
przywołane utwory mają zresztą charakter autobiograficzny, po-
brzmiewają w nich echa wyjazdu poety do Uralska i porzucenia 
tym samym ziemi ojczystej. Sakralna przestrzeń dzieciństwa od-
grywa ważną rolę również w tworzonej przez Tukaja poezji dla 
dzieci. Gdy potraktujemy utwory takie jak Świerk, Deszcz i słońce, 
Latem czy Poranek nie jako wiersze pisane dla najmłodszych, ale 
jako swoiste „poema naiwne” (w nawiązaniu do cyklu Czesława 
Miłosza), odkryją one przed nami cały wachlarz zagadnień doty-
czących magicznego (pierwotnego) związku człowieka i niepoję-
tej, a przy tym uduchowionej, natury.

Autobiograficzne oblicze ma ponadto u Tukaja motyw po-
wrotu po latach do stolicy tatarskiej. Utwory takie jak Kazań i Za-
kazanie czy Para koni stanowią wyraz miłości do Miasta, stanowią 

ponadto ważny element „kazańskiego 
tekstu” literatury tatarskiej. Kazań jawi 
się w nich jako latarnia, która oświetla 
mrok – mrok cywilizacyjny i kulturowy, 
w jakim znajdują się w tamtym czasie 
ziemie zamieszkałe przez Tatarów nad-
wołżańskich.

Szczególnie poruszająca jest jed-
nak filozoficzna poezja Tukaja z lat 
1910–1913, a więc pisana w ostatnich 
latach przed śmiercią. W wierszach 
Zrozumienie prawdy, Błyskawica, Chory 
na wsi, Widzi Bóg czy Chory zmienia 
się zarówno tematyka, jak i nastrój. 
Doświadczenie choroby i przeczucie 
zbliżającej się śmierci powoduje, że 
Tukaj skupia się coraz częściej na pro-
blematyce egzystencjalnej (choć trzeba 
zaznaczyć, że ta ostatnia nigdy nie zdo-
minowała jego późnej twórczości). Sa-
motność, brak nadziei, rysy religijnego 
zwątpienia („Idola w Kaabie widzę”) 
– tak wygląda indywidualna apokalip-
sa umierającego. Z postawą negacji 
i zwątpienia kontrastuje jednak wciąż 

powracający optymizm (widoczny np. w Widzi Bóg), podda-
nie się Bogu i pełne do Niego zaufanie. W tym okresie poeta 
oscyluje często pomiędzy sprzecznościami. Poszukując istoty 
prawdy, doświadcza różnorodnych aspektów ludzkiej egzy-
stencji, co w konsekwencji sprawia, że jego ostatnie wiersze 
cechuje filozoficzna głębia i niejednoznaczność.

Zasygnalizowałem tu niektóre tylko zagadnienia obecne 
w twórczości Tukaja. Starałem się spojrzeć na dzieło tatarskie-
go poety z perspektywy ogólnej, by przybliżyć je polskim miło-
śnikom poezji, literatury tatarskiej, a także wszystkim, którzy 
interesują się kulturą turkijskiego Wschodu. Niestety, dostęp 
do literatury przedmiotu, jak i samej poezji Tukaja pozosta-
je w Polsce utrudniony ze względu na całkowity niemal brak 
publikacji na temat literatury tatarskiej (literatury Tatarów Po-
wołża) w języku polskim.

Grzegorz Czerwiński
(Autor jest pracownikiem naukowym 

Universiteit Gent w Gandawie, Belgia)
■
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Andrzej Saramowicz 
Sufizm – książka rozczarowania

Sufizm dr. Zbigniewa Landowskiego to, jak czytamy na stronie redakcyjnej tej książki, „Podręcznik 
akademicki dotowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.” Jest ona pierwszą pracą w języku 
polskim, która w sposób kompleksowy omawia zagadnienie mistycyzmu muzułmańskiego. Trzysta stron 
zawiera 5 rozdziałów o następującej tematyce: sufizm na przestrzeni dziejów, podstawy doktrynalne sufi-
zmu, praktyki i obrzędy, opis sufickich tarik i ich klasyfikacja oraz sufizm w sztuce. Autor jest adiunktem 
w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistyki. 

Punktem wyjścia rozważań Landowskiego jest zawarta we wstępie teza, że „Nie można korzeni sufi-
zmu oderwać od jego źródła – islamu.” Dalej jednak, również w kolejnych rozdziałach, znajdujemy serię 
niespójnych i niepopartych żadnymi konkretnymi przykładami sprzecznych opinii na temat pochodzenia 
sufizmu. W swoich dywagacjach autor powołuje się na nieaktualne i nieużywane od co najmniej pięćdzie-
sięciu lat teorie orientalistów na temat wpływu pozamuzułmańskich elementów na sufizm, których dzisiaj 
nie przeczytamy już w żadnej poważnej pracy na temat sufizmu.

Znana ze swej skrupulatności Encyklopedia Britannica, definiując sufizm obala mit o jego przedmuzuł-
mańskich i niemuzułmańskich źródłach, ustalając ponad wszelką wątpliwość, że sufizm wyrósł na bazie 
wczesnomuzułmańskiego ascetyzmu, a dopiero później adoptował te elementy, które były zgodne z teolo-
gią i doktryną islamu. Warto zacytować tu, co napisał pod koniec lat 50. Titus Burchardt, szwajcarski mu-
zułmanin i sufi, w An Introduction to Sufi Doctrine: Centralna funkcja sufizmu, jako serca islamu może być niejasna dla 
tych, którzy próbują ocenić go z zewnątrz, ponieważ ezoteryzm, który jest świadom znaczenia i istoty formy, jest jednocześnie 
w stosunku do niej intelektualnie suwerenny i potrafi w każdym wypadku asymilować dla siebie idee i symbole pochodzące 
i będące spadkobierstwem innego tradycyjnego tła.

Rozdział pierwszy jest próbą zarysowania historii sufizmu w okresie między VII a XXI wiekiem. Przechodząc 
do wieku XX, Landowski zastosował określenie neosufi dla sekt „sufickich, ale niemuzułmańskich”. Pomijając 
fakt, że od dawna nie jest już ono używane w światowej literaturze na temat sufizmu, to samo w sobie stanowi 
nieporozumienie, bo skoro autor twierdzi, że sufizm jest muzułmański, zatem nie może być jednocześnie niemuzułmański. Ostatnia część rozdziału (podobnie jak 
dalsze rozdziały) zawiera wiele nieścisłości i błędów merytorycznych, które - z powodu dużej ich ilości - autor niniejszej recenzji zmuszony był umieścić w oddzielnym 
tekście. 

W rozdziale tym (jak również w czwartym) przewija się, jako neosufi, postać niejakiego Osho, niesławnego hinduisty rodem z Indii, znanego również pod imieniem 
Bhagwan Shree Rajneesh. O ile inni neosufi, jak Idries Shah czy Hazrat Inayat Khan, będący z urodzenia muzułmanami, byli też autorami licznych książek o tematyce 
sufickiej, to stosując się nawet do użytej przez dr. Landowskiego definicji neosufizmu, umieszczanie Osho na liście neosufich wydaje się być mało uzasadnione, a wręcz 
kuriozalne. Ciekawym dodatkiem do tego rozdziału jest Kobieta a sufizm. Zawiera obszerną i użyteczną bibliografię dla zainteresowanych tematem.

W rozdziale trzecim autor opisuje doktryny sufickie, jednak poświęca im zaledwie 10 stron! Powtarza tu swoje poprzednie opinie o ich niemuzułmańskim 
pochodzeniu, podkreśla natomiast wpływy szyickie, a nawet starohebrajskie, starochrześcijańskie, egipskie, staroperskie, hinduistyczne i buddyjskie. Landowski 
uważa, że suficki „stan nirwany zawiera uderzające podobieństwo do świata pojęć buddyjskich.” Taką opinię wyraża również Wikipedia, która wydaje się być, 
niestety zbyt często, wyłącznym źródłem wiedzy autora na temat sufizmu. Abu Jazid z Bistamu (zm. 874) był pierwszym sufim, który mówił o unicestwieniu 
jaźni (fana), co było wynikiem jego mistycznego stanu, nie studiów nad buddyzmem. Nie istnieją dowody, że Abu Jazid w ogóle słyszał o nirwanie. Poza tym 
dla sufich fana (unicestwienie ego) i baka (absolutne poddanie się Bogu) nie są tym samym, co nirwana dla buddysty, pomijając różnice w kosmologii obu 
systemów i stosunek do idei osobowego Boga. Upraszczanie pojęć rzadko prowadzi do ich zrozumienia. 

W dalszej części autor pisze, iż „sufi bazują na panteistycznej doktrynie filozoficznej Ibn Arabiego (wahdat al-wudżut, czyli jedność rzeczywistości).” Sufi 
nie opierają się bardziej na „panteistycznej” doktrynie wahdat al-wudżut (jedność istnienia), niż na wahdat al-szuhud (jedność świadectwa Boga). Obie te doktryny 
są punktem widzenia i kwestią mistycznego doświadczenia sufich, którzy tak naprawdę opierają się na centralnej doktrynie islamu – tauhid. Ibn Arabi jeszcze za 
życia radził osobom nieznającym islamskiej teologii (akida) i terminologii sufich, aby się nią nie zajmowali. Poza tym nie używał pojęcia wahdat wudżud w swoich 
traktatach, i nie on jest twórcą tej koncepcji, a andaluzyjczyk Ibn Sabin. Sam Ibn Arabi miał również krytyków wśród sufich, takich jak Ibn Tajmijja, Ahmed 
Faruki Sirhindi czy Shah Waliallah z Delhi, a jego doktryny filozoficzne nigdy nie tworzyły fundamentów sufizmu. 

Na koniec rozdziału, dr Landowski oznajmia, że „najprostszą ‘drogą’ stosowaną przez derwiszy… szczególnie w Maroku, a raczej psychopomostami są używki 
(kawa).” Swój wątek o używkach rozwija w rozdziale czwartym, o praktykach i obrzędach sufich. Jego apogeum stanowi teoria o sufickich metodach „zubożenia” 
(asceza, umartwianie się, zadawanie sobie bólu, post, modlitwa) oraz „wzbogacenia” (muzyka psychodeliczna, taniec, śpiewy mantryczne, używki – kawa, alkohol 
i narkotyki). Modlitwa jest częścią obowiązkowych praktyk muzułmanów (a więc i sufich), zadawanie sobie czy komukolwiek innemu bólu jest w islamie zabronio-
ne. Jeśli sufi używają alkoholu i narkotyków, to nie tylko nie są już muzułmanami, ale również i sufimi. Landowski nie jest niestety jedynym orientalistą, który lansuje 
podobne absurdalne teorie, rzucające krzywdzące i nieprawdziwe światło na sufizm, ale rzutujące również negatywnie na wygłaszających takie opinie. 

 Następny rozdział autor poświęca klasyfikacji i charakterystyce bractw. Choć jest on najdłuższy, to zawiera wiele szczegółów o gałęziach i podgałęziach bractw, 
które nie są szczególnie relewantne czy wnoszące cokolwiek do merytorycznej wiedzy na temat sufizmu. Część treści tego rozdziału zostało po prostu powielone 
i wklejone z wcześniejszej książki autora Islam: nurty odłamy sekty oraz uzupełnione informacjami zaczerpniętymi z Internetu. Wiele z nich, szczególnie dotyczących 
współczesności, zaprezentowanych zostało w raczej zagmatwany sposób, co jest rezultatem braku ich weryfikacji. W nauce zachodniej jest rzeczą niespotykaną, 
aby autor pisząc na temat współczesnych mu ludzi lub grup, wcześniej nie konsultował się z nimi. Landowski, polegając wyłącznie na informacjach z Internetu, 
stworzył wiele supozycji czy wręcz fikcji, które przedstawia jako fakty, a które wprowadzają w błąd osoby nieposiadające wiedzy na ten temat. 

Dobrym przykładem tego może być umieszczanie w kategorii „neosufizmu” istniejącej w Polsce od 1996 roku Szkoły Nauk Sufich, będącej tradycyjną 
formą sunnickiej, muzułmańskiej tariki nakszbandijji i jednego z najbardziej ortodoksyjnych sufickich bractw. Przykład ten dowodzi również, iż dr Landow-
ski nieuważnie czyta i przepisuje informacje zawarte w Internecie. Biorąc pod uwagę, że jego książka zakwalifikowana została jako podręcznik akademicki 
finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uważam, że oddanie jej do druku bez uprzedniej redakcji merytorycznej i kontroli jakości jest 
rzeczą niefortunną. Choć sama idea książki jest dobra, autor powinien konsultować się ze znawcami tematu, a przynajmniej weryfikować zamieszczane w niej 
informacje. W stanie obecnym publikacja ta nie powinna znaleźć się w księgarniach. 

Dr Landowski podjął się dzieła ambitnego, ale okazało się, że ambicja przerosła jego możliwości. Myślę, że sensowniejsze byłoby po prostu przetłuma-
czenie z języków zachodnich którejś z istniejących już prac wybitnych autorytetów w dziedzinie sufizmu, albo jeszcze lepiej – tłumaczenie sufickich klasyków 
z oryginalnych języków – arabskiego, perskiego czy urdu. Tak właśnie uczynił śp. ksiądz Jerzy Nosowski, dzięki któremu mamy Traktat o sufizmie - jedyne dzieło 
sufickiej klasyki w języku polskim.

Andrzej Saramowicz 
Zbigniew Landowski, Sufizm, Wydawnictwo Trio, 2010, ISBN 9788374362443
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