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Szanowni Czytelnicy,

Wydajemy już drugi tom nowej 
serii „Rocznika Tatarów Polskich”. 
Tytułem nawiązujemy, jak już wcze-
śniej wielokrotnie wspominaliśmy, 
do okresu międzywojennego kiedy 
to ukazywał się „Rocznik Tatarski” 
publikowany przez ówczesną Radę 
Centralną Związku Kulturalno- 
Oświatowego Tatarów RP. W praktyce 
jego wydawcą i redaktorem, a także 
organizatorem i kreatorem był Leon 
Najman Mirza Kryczyński. Współcześnie „Rocznik Tatarów Polskich” 
ukazywał się w latach 1993–2006. Obecnie wydawnictwo zostało po prze-
rwie wznowione, a efektem jest ten właśnie tom. 

Przed redakcją, podobnie jak i przed poprzednimi zespołami redakcyj-
nymi, stanęło trudne zadanie. Z jednej strony staramy się sprostać wymo-
gom naukowości, z drugiej zaś chcielibyśmy, aby nasz „Rocznik Tatarów 
Polskich” był czasopismem zrozumiałym dla współczesnego, nie tylko 
tatarskiego czytelnika, który nie zawsze dysponuje zasobem wiedzy i eru-
dycji pozwalającej na percepcję czysto naukowego tekstu. Chcemy także, 
wzorem naszych poprzedników, żeby nasz „Rocznik” stał się twórczym 
ideowo zaczynem, a publikowane w nim artykuły tworzyły zręby ideolo-
gii pozwalającej przetrwać naszej małej tatarskiej wspólnocie. Tą ideolo-
gią jest przystosowanie naszej społeczności do wymogów otaczającego ją 
świata – do rzeczywistości obecnej cywilizacji; zmiana przy jednoczesnym 
zachowaniu rdzenia naszych tradycji, przekaz pokoleniowy historycz-
nych wartości tworzących etniczność Tatarów polskich, a równocześnie 
unowocześnianie i uatrakcyjnienie form tego przekazu. Celem jest prze-
trwanie żywej polskotatarskiej tradycji.

Jednocześnie jednym z zamiarów naszej redakcji jest informowa-
nie naukowej i czytelniczej publiczności w Polsce o kulturze i tradycji 
i współczesności Tatarów w Europie Wschodniej – Tatarów Krymskich, 
Nadwołżańskich, Astrachańskich, Dobrudzkich. Zwłaszcza Tatarzy 
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Krymscy, wobec faktu okupacji Krymu przez Rosję, potrzebują wspar-
cia zarówno ideowego, jak i politycznego oraz każdego innego. W pew-
nym sensie powtarza się sytuacja okresu międzywojennego, gdy polscy 
Tatarzy wspierali swoich krymskich braci w walce o niepodległość i pró-
bowali wspierać krymską emigrację w Polsce.

Należy mieć nadzieję, że te szczytne i dalekosiężne plany redakcji 
naszego „Rocznika Tatarów Polskich” choć w części zostaną przez nas 
zrealizowane. 

    
      Selim Chazbijewicz
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I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Krzysztof Bassara

MIĘDZY OBCOŚCIĄ A SWOJSKOŚCIĄ, 
CZYLI LITERACKI OBRAZ TATARÓW 

W DAWNEJ POLSCE. ZARYS PROBLEMATYKI

Przez wiele długich wieków dzieje Korony Polskiej związane były moc-
nymi nićmi sąsiedzkich relacji z tatarskim Wschodem. Poczynając od XIII 
stulecia, z niezwykłą intensywnością i zmiennością splatały się one na 
polu polityki, gospodarki oraz kultury. Łączyły się także w toku licznych 
spięć zbrojnych. Co więcej, wielowiekowe, a nade wszystko gwałtowne, 
doświadczenia w obcowaniu z „synami Wielkiego Stepu” wzbudzały 
wśród Polaków wielorakie namiętności oraz poglądy. Te zaś, pod postacią 
stereotypów, mitów lub wyobrażeń zapisały się na trwałe w rodzimej kul-
turze, wywierając wpływ na jakość kontaktów między obiema nacjami. 
Wizerunki Tatarów i tatarszczyzny, które utrwaliła pamięć, a także histo-
riografi a, były przez stulecia wykorzystywane do kształtowania poczu-
cia wspólnoty narodowej Polaków. W oparciu o res gestae, czyli dzieje 
pojmowane jako przedmiot myśli o przeszłości, ale także zapis uprzed-
nich doświadczeń oraz towarzyszących im emocji, kreowano dychoto-
miczną wizję świata, podzielonego na swojską przestrzeń i obcą antytezę. 
Społeczeństwo polskie, posługując się punktami odniesienia w postaci 
uproszczonych, pełnych emocji obrazów stepu kipczackiego oraz jego 
mieszkańców, budowało własną „[...] świadomość i psychikę zbiorową, cha-
rakter i typ psychiczny, swoistości kulturowe i narodowe, [...] style życia, a w kon-
sekwencji – poczucie wspólnotowej tożsamości”1. 

Niezwykle istotną rolę w procesie formowania się więzów identyfi ka-
cji w polskim społeczeństwie pełniła literatura, pojmowana jako dorobek 

1 Cytat za: J. Szmyd, Tożsamość narodowa w procesie cywilizacyjnym. Uwagi na przykładzie polskiego 
charakteru narodowego [w:] „Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konfl ikty etniczne w Europie 
Środkowej i Południowej”, red. T. Falęcki, Kraków 2004, s. 23.
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piśmienniczy, obejmujący literaturę piękną, publicystykę, historiografi ę 
oraz literaturę ludową, kryjącą się pod postacią legend, podań, baśni, przy-
słów i pieśni2. Twórczość ta stała się środkiem komunikowania o wyobra-
żeniach, mitach, a także stereotypach na temat Tatarów, która nie tyle, co 
„pokazuje, jak to właściwie było”3, lecz stanowi zwierciadło „[...] zaintere-
sowań, trosk i radości określonej epoki lub społecznej zbiorowości”4. Przywołując 
już słowa Galla Anonima z jego „Kroniki polskiej”: „[...] dajmy pokój roz-
pamiętywaniu dziejów ludzi, których wspominanie zaginęło w niepamięci wie-
ków [...] przejdźmy do głoszenia tych spraw, które utrwaliła wierna pamięć”5, 
piśmiennictwo należy uznać za jeden z nośników pamięci zbiorowej. 
Wszak w twórczości literackiej utrwalane były systemy wartości, norm 
i wzorców postrzegania oraz stosunku do obcych. One zaś poprzez wpi-
sanie się w dziedzictwo kulturowe przekazywane były kolejnym poko-
leniom, stając się żywym składnikiem tradycji i tożsamości związanej 
z kategoryzowaniem wszelkiej odmienności6. Jak zauważył Aby Moritz 
Warburg, niemiecki historyk sztuki, ta kulturowa komunikacja pokole-
niowa, przełamująca granice miejsca i czasu, nie odbywała się wprost; 
wyobrażenia, symbole i motywy kulturowe przywoływane były prze-
cież w różnych czasach, nabierały zatem nowych form oraz kontekstów. 
Spełniały także takie funkcje społeczne, jakie nadały im kolejne generacje 
twórców i odbiorców7.

Tak też było w przypadku procesu formowania się obrazów Tatarów 
i tatarszczyzny w świadomości oraz kulturze polskiej. Wizerunek ten 

2 Szerzej o literaturze jako źródle historycznym patrz: J. Maternicki, Literatura piękna w nauczaniu 
historii, Warszawa 1963; Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, 
Warszawa 1978; M. Plezia, Wstęp i opracowanie [w:] Gall Anonim, „Kronika polska”, Wrocław 
2003, s. LVIII-LX.

3 Nawiązanie do słów Leopolda Ranke, niemieckiego historyka, „...er will blos zeigen, wie es 
eigentlich gewesen”. Patrz: L. Ranke, Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 
bis 1514, Leipzig 1885, s. VII.

4 Cytat za: B. Geremek, Fabuła, konwencja i źródło. Utwór literacki w badaniu kultury średniowiecza [w:] 
„Dzieło literackie jako źródło historyczne”, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978, s. 
116. 

5 Cytat za: Gall Anonim, Kronika polska, Wrocław 2003, s. 15.
6 Na gruncie polskim zwrócił uwagę na to już w latach 30. XX wieku Jan Bystroń w „Megalomanji 

narodowej”, pisząc, iż „...opis starożytnego autora przechodzi z rękopisu do rękopisu, z książki do 
książki”. Cytat za: J. S. Bystroń, Megalomanja narodowa, Warszawa 1935, s. 61. Patrz również: J. Le 
Goff, Historia i pamięć, Warszawa 2007; M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002; J. 
Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 
Warszawa 2008; Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-
Wolska, Kraków 2009; A. Assmann, Między historią a pamięcią: antologia, Warszawa 2013.

7 Szerzej patrz: A. Warburg, Gesammelte Schriften/A. Warburg. Herausgegeben von der Bibliothek 
Warburg, Leipzig-Berlin 1932, t. I-II; A. Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, Berlin 2000; M. Popiel, 
Estetyka kaprysu. W kręgu wizualizacji, „Teksty Drugie”, 2009, nr 1-2, s. 94-104; „Konteksty. Polska 
Sztuka Ludowa”, 2011, nr 2-3; K. Bojarska, Aby Warburg, na jakiego zasłużyliśmy, „Teksty Drugie”, 
2012, nr 1-2, s. 205-214.
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pod wpływem coraz to nowych relacji polsko-tatarskich ulegał z czasem 
przekształceniom, zwiększając stopniowo swą złożoność. Aby lepiej zro-
zumieć doniosłość doświadczenia wzajemnego obcowania, które rzuto-
wało w późniejszych epokach na kształtowanie się określonych polskich 
postaw i mentalności wobec Tatarów, należy przybliżyć szerszy kontekst 
kulturowy, poprzedzający czasy pierwszego polsko-tatarskiego kontaktu.

Otóż, ciasne dotąd horyzonty wiedzy geografi cznej Europejczyków, 
w wyniku ożywienia intelektualnego w XII wieku zaczęły być poszerzane 
na wpół baśniowymi, na wpół realnymi opowieściami o tajemniczych 
ludach, zamieszkujących nieznane peryferia świata8. Zarówno w wąskim 
gronie łacińskojęzycznych elit intelektualnych, jak też wśród uczonych 
i pisarzy z kręgu kultury bizantyjsko-ruskiego chrześcijaństwa, nastąpił 
wyraźny wzrost zainteresowania odległymi krainami oraz ich mieszkań-
cami. Fascynacja ta wypływała przede wszystkim z ówczesnej wiedzy, 
której strumienie biły z dwóch źródeł. Pierwsze z nich, nawiązujące do 
spuścizny umysłowej Imperium Romanorum, tkwiło w zdobyczach rene-
sansu karolińskiego, humanizmu epoki Ottonów oraz tzw. prerenesansu 
francuskiego, będących największymi osiągnięciami intelektualnymi 
ludzi wieków średnich9. To dzięki nim w europejskiej literaturze ożywała 
cała różnobarwna gama mitologicznych obrazów fantastycznych i obcych 
ludów. 

Drugie z kolei źródło osadzone było w naukach Kościoła powszech-
nego oraz księgach Starego i Nowego Przymierza, które posiadały nieby-
wałą siłę, oddziaływając na „[...] wszystkie urządzenia społeczne i polityczne 
[…] na pojęcia o rodzinie i państwie, na literaturę i sztukę, na prawo i obyczaj, na 
pojmowanie zjawisk przyrodniczych”10. Paradoksalnie, do otwarcia się hory-
zontów geografi cznych mieszkańców Europy przyczyniła się również 
gorączka krucjat, misji chrystianizacyjnych, podsycanych żarem i gorli-
wością religijną. W ich wyniku zachodnioeuropejskiemu chrześcijaństwu, 
ogarniętemu ideą powołania Państwa Bożego na ziemi, nie tylko przyszło 
zmierzyć się zbrojnie w Palestynie ze światem islamu, ale też zetknęło się 
ono z dorobkiem naukowym Arabów, aby za ich pośrednictwem na nowo 
odkryć spuściznę kulturową antycznej Grecji.

To zetknięcie się z dziedzictwem kulturowym świata śródziemno-
morskiego było ważne dla wielu narodów europejskich, stało się bowiem 
fundamentem budowy ich tożsamości. Od starożytnych Greków umysło-
wość europejska odziedziczyła w spadku logos, na którym oparte zostały 

8 Patrz: S. Baring Gould, Curious myths of the Middle Ages, London 1897.
9 Szerzej: C. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge 1927; R. W. Southern, 

Kształtowanie średniowiecza, Warszawa 1970; S. Zabłocki, Od prerenesansu do oświecenia, Warszawa 
1976.

10 Cytat za: J. Ptaśnik, Kultura wieków średnich. Zycie religijne i społeczne, Warszawa 1959, s. 17.
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normy etyczne oraz prawa państwowe, a także niemal cała nowożytna 
kultura. Co więcej, Europejczycy, za sprawą helleno-rzymskiej mitologii, 
nauki, literatury oraz sztuki, zbudowali własne kryteria podziału świata 
na „swój” i „obcy”. Z greki wiele nowożytnych języków europejskich 
zapożyczyło takie pojęcia, jak ethnos, ethnikos (naród, narodowy), phylon 
(rasa, plemię, klasa), genos (ród) i demos (lud), bądź ich rzymskie kalki 
(populus, gens, natio), które stały się podstawą do określania zbiorowości 
ludzi lub zwierząt. Przy czym terminy te w przeciągu dziejów, w zależ-
ności od kontekstu politycznego, społecznego, religijnego czy ekonomicz-
nego nabierały różnego znaczenia11.

Zjawisko to w sposób znakomity ilustruje ewolucja sensu greckiego 
słowa barbaros, czyli barbarzyńca. Pierwotnie tak „[...] nazywał się u Greków 
każdy cudzoziemiec, nie mówiący po grecku [...]”12. Niemniej otwartość helleń-
skich umysłów wobec różnorodności etnicznej zakończyła się po okresie 
wojen persko-greckich. W wyniku doświadczeń wojennych z odmienną 
cywilizacją wśród Greków zaczęły się upowszechniać ksenofobiczne 
nastroje. Ich śladów można dopatrzyć się nawet w hipokratesowej szkole 
lekarskiej, opierającej się na założeniu, iż „[...] ludzkie ciało i charakter róż-
nią się stosownie do natury kraju”13. Myśl ta stała się podstawą do katego-
ryzowania zbiorowości ludzkich, dzieląc je na lepsze i gorsze. W efekcie 
słowo barbaros otrzymało „[...] znaczenie wzgardliwe, przywiązane do głu-
poty, dzikości, tyraństwa, wszelkich wad i zdrożności, Grekom nienawistnych”14, 
którym określano ludy niezwiązane cywilizacyjnie z Helladą. Pogląd ten 
powszechnie panujący wśród starożytnych Greków, w czasach później-
szych przejęli Rzymianie, zaś za sprawą idei Karola Wielkiego, zmierza-
jącej do renovatio imperii zakorzenił się w zachodnioeuropejskim kręgu 
kulturowym. W konsekwencji dało to asumpt do długotrwałych antago-
nizmów między cywilizacjami Zachodu i Wschodu, utożsamianymi ze 
światem Europy i Azji15.

W kręgu cywilizacji helleńsko-rzymskiej narodziła się również uni-
wersalistyczna religia chrześcijańska, wyrażająca daleko idącą tole-
rancję, co można odnaleźć w liście św. Pawła do Kolosan. Święty pisał 
11 Szerzej patrz: S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 24-31; G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, 

tożsamość, rzeczywistość, Warszawa -Kraków 1999
12 Cytat za: S. Orgelbrand, S. Orgelbranda Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami. T. 2, 

Warszawa 1898, s. 129.
13 Cytat za: A. J. Toynbee, dz. cyt., s. 65
14 Cytat za: S. Orgelbrand, dz. cyt., s. 129. Por. z: βάρβαρος [w:] H. G., Liddell, R. Scott, A Greek-

English Lexicon, New York-Chicago-Cincinnati 1897, s. 275.
15 Szerzej patrz: J. Strzelczyk, Mongołowie a Europa: Stolica Apostolska wobec problemu mongolskiego 

do połowy XIII wieku [w:] „Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski 
w połowie XIII w. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów”, 
red. J. Strzelczyk, Poznań 1993, s. 41-43; R. Urbański, Tartarorum gens brutalis. Trzynastowieczne 
najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza, Warszawa 2007, s. 7-8.
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w nim, iż „[...] już nie ma Greka ani Żyda, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, 
wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus”16. Ale w momencie, 
gdy chrześcijaństwo zostało uznane przez Gracjana, cesarza Zachodu 
i Teodozjusza, cesarza Wschodu „[...] za ofi cjalną podporę państwa [...]”17 

rzymskiego, wówczas posłużyło to za narzędzie politycznej walki ze 
światem, dla którego obce były nauki Chrystusa. Wtedy dychotomiczny 
rozdział świata na cywilizację i to, co Rzymianie nazywali Barbaricum, 
uległo rewizji. Dawne kryterium podległości wobec danej kultury oraz 
władzy politycznej, które decydowało o przynależności do wspólnoty 
„swoich” lub „obcych”, zostało z wolna zamienione biegunowym 
podziałem religijnym na cywilizowany świat chrześcijan i barbarię 
pogan. W następstwie niespokojnych czasów wędrówki ludów, którą 
zapoczątkowali koczownicy z Wielkiego Stepu, przybywający między 
IV a VII wiekiem na rzymski limes, idea ta w łonie cywilizacji chrześci-
jańskiej została znacząco przekształcona oraz rozwinięta18. Stąd w cza-
sach wojennych pochodów nomadów, na kanwie choćby zawartych 
w „Starym Testamencie” historii, dotyczących najazdów złowrogich 
ludów Goga i Magoga19, a także stanu ówczesnej wiedzy geografi cznej, 
etnografi cznej oraz teologicznej, budowano wizję dzikiego barbarzyń-
stwa, zagrażającego ze wszech miar chrześcijanom.

W wir tego antycznego dziedzictwa dostała się symbolicznie Polska 
wraz z przyjęciem chrztu w obrządku rzymskim przez Mieszka I. 
Dziedziczenie spuścizny helleńsko-rzymskiej przez społeczeństwo pol-
skie stanowiło jednakże długotrwały, a co ważniejsze – z początku jedynie 
powierzchowny proces20. Niemniej warto zaznaczyć, iż polskie dołączenie 
„[...] w pojęciu średnich wieków do świata łacińskiego”21 zbiegło się z aktywno-
ścią Gerberta z Aurillac (papieża Sylwestra II) oraz niemieckiej dynastii 
Ottonów, których polityka zmierzała do przywrócenia antycznego świata 
w duchu chrześcijaństwa idei i wartości. Zarazem obie te siły, to jest 
papiestwo i cesarze niemieccy, odwołując się do spadku po Cesarstwie 
Rzymskim, prowadziły ze sobą rywalizację o uzyskanie pierwszeństwa 
w świecie chrześcijańskim. Owa atmosfera epoki miała „[...] wywrzeć 
16 Cytat za: „Biblia Tysiąclecia”, wyd. II, Poznań-Warszawa 1971, Kol. 3, 11.
17 Cytat za: M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1986, s. 364.
18 Szerzej: A. Krawczuk, Upadek Rzymu. Księga wojen, Wrocław, 1978; L. Tyszkiewicz, Hunowie 

w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie, Wrocław 2004.
19 Przez niektórych historyków ludy te są utożsamiane z Kimmerami oraz Scytami, koczowniczymi 

plemionami z Krymu, które między VIII a VI wiekiem p.n.e. zbrojnie nękały ziemie Syrii 
i Palestyny. Patrz: Księga Izajasza 5, 25-30; Księga Jeremiasza 4, 5-7; tamże 5, 15-17; Księga 
Ezechiela 38, 11-12; tamże: 39, 1-13. A. Smirnow, Scytowie, Warszawa 1974.

20 Świadczyć o tym może choćby reakcja pogańska z lat 40. XI wieku, na czele, której stanął Masław. 
Również wpływy Wschodu na Polskę wydają się silniejsze niż Zachodu. Por. S. Zakrzewski, 
Zachód i Wschód w historji Polski [w:] „Zagadnienia historyczne”, Lwów 1936, t. II.

21 Cytat za: S. Zakrzewski, dz. cyt., s. 28.
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istotny wpływ na kształtowanie się polskiego chrześcijaństwa, w którym podziw 
dla inspiracji antycznej łączył się z odczuciem religijnym”22.

Jednym z pierwszych wyrazicieli idei łączności Polski z cywilizacją 
chrześcijańską i antyczną był mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, biskup 
krakowski oraz kronikarz. On to bowiem, stykając się w bolońskim oraz 
paryskim studium generale ze starożytną literaturą, fi lozofi ą i prawem 
świata śródziemnomorskiego, stał się wyrazicielem myśli odrodzenia 
kultury grecko-rzymskiej opartej o wartości chrześcijańskie23. Na kanwie 
piśmiennictwa, a także nauk antyku opracował niezwykłą wizję historio-
zofi czną dziejów Polski, której rodowód wcale nie jest śródziemnomorski, 
lecz stanowi spadek po nomadycznych społecznościach Wielkiego Stepu.

Śladów tej oryginalnej genezy państwowości polskiej odnaleźć można 
już w początkowych wersach Kadłubkowej „Kroniki polskiej”, gdzie 
nasz kronikarz odmalował obraz walk Gallów, utożsamianych z przed-
stawicielami cywilizacji śródziemnomorskiej, z „nieprzeliczoną mocą ludzi”, 
pośród których byli założyciele polskiej państwowości24. Rzeczą ciekawą 
jest to, że mistrz Wincenty ulokował pierwotne siedziby polskie na nie-
zmierzonej przestrzeni stepów, ciągnących się od Morza Kaspijskiego 
po Nizinę Węgierską, od kraju Partów po granicę Karyntii, przez długie 
wieki pozostających we władaniu indoeuropejskich i turkijsko-ałtajskich 
nomadów25. Wydźwięk tej idei staje się jeszcze bardziej jasny po przeczy-
taniu zamieszczonego listu królewskiej władczyni Polski do Aleksandra 
Wielkiego. Wypowiada ona do „króla królów” znamienite zdanie: „Wiedz 
zaś, że Polaków ocenia się podług dzielności ducha, hartu ciała, a nie podług bogac-
tw”26. Słowa te Kadłubek zaczerpnął z „Epitome” Justyna, w której w nie-
mal identycznym tonie wypowiadali się o sobie Scytowie. Więc czyżby 
mistrz Wincenty wiązał polską państwowość ze światem koczowniczych 
Scytów?

Wątpliwe, choć z narracji Kadłubka da się wywnioskować, że równie 
dobrze mogli być to inni koczownicy, a mianowicie Sarmaci. Wszakże 
niegdyś zasiedlali stepy nad dolną Wołgą, zaś w późniejszych czasach, 
wyparłszy Scytów, zajęli ich nadczarnomorskie siedziby, by ostatecznie 
w I w. p.n.e. usadowić się nad Dunajem, w rejonie rzymskiej prowin-
cji Panonia. Tam też Kadłubek chciał widzieć arenę wojennych zmagań 
„Gallów” z barbarzyńcami, w wyniku których na kartach annałów zapisać 

22 Cytat za: S. Zabłocki, Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice, Katowice 2008, s. 34.
23 Patrz: O. Balzer, Studyum o Kadłubku [w:] „Pisma pośmiertne”, Lwów 1934, t. I, s. 23; S. Zabłocki, 

dz. cyt., s. 92 i nast.
24 Patrz: Wincenty Kadłubek, Kronika polska, Wrocław 2003, s. 9-11.
25 Patrz również: L. Tyszkiewicz, Słowianie w historiografi i antycznej do połowy VI w. [w:] „Acta 

Universitatis Wratislaviensis”, Historia LV, Wrocław 1991.
26 Cytat za: Wincenty Kadłubek, dz. cyt., s. 20.
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miał się Grakchus, założyciel grodu Gracchovia, czyli Krakowa, a nieba-
wem po nim światu objawili się Lechici27.

W efekcie Kadłubkowych nawiązań do antycznej wiedzy geografi cznej 
klarowność granic między kręgiem kultury śródziemnomorskiej a cywi-
lizacjami Wielkiego Stepu zacierała się i nikła28. Jednak niebawem wizja 
swojskiego, choć barbarzyńskiego świata legła w gruzach, gdy w połowie 
XIII wieku u wschodnich wrót Starego Kontynentu, z „niezżętego morza” 
stepów nadczarnomorskich, ukazały się niewidziane dotąd szczepy azja-
tyckich koczowników29.

Ciekawość, ba, nawet pewna otwartość mieszkańców Europy wobec 
nieznanych dotychczas stepowców z trawiastych równin Eurazji, którą 
rozpalały fantastyczne pogłoski doby wypraw krzyżowych, ustąpiła, 
gdy przybysze ze Wschodu okazali się okrutnymi i krwawymi najeźdź-
cami. Na kontynent europejski „spadli” oni niczym „[...] wielka, wspaniała, 
wszystko niszcząca rzeka [...]”30, która w roku 1241 rozlała się wzdłuż Karpat. 
Swym druzgocącym nutem przetoczyła się od północy przez Małopolskę 
oraz Śląsk, zaś po rozgromieniu rycerstwa chrześcijańskiego na Polach 
Legnickich uderzyła na Czechy i Austrię. Od południa przelała się przez 
Nizinę Węgierską, docierając aż do wybrzeży Adriatyku, po czym szybko 
ustąpiła, zostawiając po sobie zniszczenia.

Echa tego strasznego napadu słyszane były niemal w całej „starej 
Europie”. Pogłoski o groźnych najeźdźcach wzbudzały ogromne poru-
szenie zarówno wśród duchownych, jak też monarchów. Nawet do odle-
głego i bezpiecznego Albionu docierały obszerne informacje o pożodze 
wojennej, wkraczającej do Europy ze stepów nadczarnomorskich, czego 

27 Być może są to rzeczywiste echa wojen markomańskich z I-II wieku, w których przeciw 
Rzymianom brali udział m.in. sarmaccy Jazygowie. Natomiast w IV wieku nad środkowym 
Dunajem znaleźli się Hunowie, którzy wyparli stamtąd barbarzyńskich Sarmatów i Germanów. 
Szerzej patrz: M. Plezia, Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian, cz. 1., Poznań-
Kraków 1952; L. Tyszkiewicz, dz. cyt., s. 30 i nast.; Tenże, Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo 
Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie, Wrocław 2004, a także źródła, np.: Ammianus 
Marcellinus, Rerum gestarum libri (Dzieje); Priskos z Panium, Rerum gestarum scriptor Byzantinus 
(Historia bizantyjska); Jordanes, Getica (O pochodzeniu i czynach Gotów).

28 O stosunku Kadłubka do świata barbarzyńskiego patrz: B. Kübris, Pollexianorum cervicosa feritas. 
Dzikość i barbarzyństwo w opinii Mistrza Wincentego [w:] „Słowianie w dziejach Europy. Studia 
historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka 
Łowmiańskiego”, Poznań 1974.

29 Szerzej patrz: J. Strzelczyk, dz. cyt., s. 45-59; R. Urbański, dz. cyt., s. 124-143.
30 Cytat za: J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce 

osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, Warszawa 
1860, s. 4-5. Porównanie to często pojawia się w średniowiecznych przekazach. Patrz: Matthei 
Parisiensis, Chronica majora A.D. 1240 to A.D. 1247 [w:] „Rerum Britannicarum Medii Aevi 
Scriptores or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the Middel Ages”, 
London 1877, vol. 4, s. 76-77; Dwa teksty do historii Węgier i Tatarów w XIII wieku, przeł. G. 
Wodzinowska-Taklińska, oprac. L. Krzywiak [w:] „Studia Historyczne” 1988, z. 2 (121), s. 305; C. 
de Brida, Historia Tatarów [w:] „Mongołowie a Europa...”, dz. cyt., s. 235.
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dowodem jest „Chronica majora”. Niejaki Mateusz z Paryża, benedyk-
tyn z opactwa St. Albans w Anglii, zebrał w niej liczne świadectwa, które 
natenczas komentowały i relacjonowały przebieg pochodu azjatyckich 
nomadów na Zachód31.

To wtedy, gdy cywilizacja chrześcijańska zagrożona zbrojnym napa-
dem nieznanych dotąd koczowników i w roku 1241 została zmuszona 
stawić na własnej ziemi „[...] opór [...] przeciw najezdniczemu pierwiastkowi 
bałwochwalstwa niewiadomo jakiej wiary, opór cywilizacyi przeciwko dziczy”32, 
europejskie wyobrażenia o wręcz bajecznym „świecie zewnętrznym” 
oraz jego mieszkańcach zderzyły się z brutalną rzeczywistością. Tej groź-
nej ludzkiej masie, w reakcji na zniszczenia, jakie ze sobą niosła, nadano 
łacińskie miano „Tartari”, „Tharthari”, „Tartaros”, czyli „Tartarów”. 
Przywodzi to na myśl naturalne skojarzenia z Tartarem, „najokropniejszą 
krainą w państwie Hadesa”33 oraz kumuluje „[...] w sobie cały ładunek emo-
cjonalny związany z wcześniejszymi pojęciami i wyobrażeniami”34 o piekle.

Od tego czasu, ów tajemniczy lud „Tartarów” zapanował w umysło-
wości Europejczyków, budząc w kręgu zachodnioeuropejskiej kultury 
chrześcijańskiej timor Tartarorum, czyli „grozę przed Tartarami”. Obawy 
te potęgowały osobiste przeżycia trwogi, jakie towarzyszyły pochodom 
Tatarów, ale również stan mentalny ludzi wieków średnich, których 
umysły podlegały silnym wpływom nauki eschatologicznej pouczającej, 
iż u kresu dziejów ludzkości nastąpi apokaliptyczne najście pogańskich 
ludów Goga i Magoga.

Nie inaczej było na ziemiach polskich. Tutejsze rocznikarstwo jed-
nak, „[...] jakkolwiek było fi liją analistyki zachodniej, nie dorównało starszemu, 
rodzeństwu ani treścią, ani formą, ani obszarem tekstu”35, utrwaliło nieco inny 
obraz mongolskich najeźdźców, choć wobec bezpośredniego doświadcze-
nia najazdów można było się spodziewać dużo treściwszego materiału. 
Na tym dość bladym rodzimym tle najlepiej prezentują się spuścizny 
piśmiennicze kapituły krakowskiej oraz gnieźnieńskiej, w których znala-
zły się jedne z pierwszych i najobszerniejszych relacji o inwazji mongol-
skiej z roku 1241, a także późniejszych, z lat 1259–60 i 1287–88.

31 W „Chronica majora” Mateusz z Paryża pod rokiem 1241 przytoczył treści: listu Henryka 
Lotaryńskiego do Henryka I, księcia Barabancji, słynnego dialogu między Ludwikiem IX a jego 
matką, Blanką Kastylijską, listu Fryderyka I Barbarossy do Henryka III, króla Anglii, listu Iwona 
z Narbony do Geralda de Mulemorta, arcybiskupa Bordeaux. Patrz: Matthei Parisiensis, dz. cyt.., 
vol. 4, s. 109-119, 270-277.

32 Cytat za: J. Bartoszewicz, dz. cyt., s. 9.
33 Patrz: Tartar [w:] Słownik języka polskiego..., wyd. M. Orgelbrand, Wilno 1861, t. II, s. 1695
34 Cytat za: J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989, 

s. 62. Por. R. Urbański, dz. cyt., s. 14.
35 Cytat za: T. Wojcechowski, O rocznikach polskich [w:] „Pamiętnik Akademii Umiejętności”, 1880, t. 

IV, s. 151.
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Palmę pierwszeństwa wśród polskich źródeł informujących o tajemni-
czych ludach Wschodu należy przyznać kronice „Historia Tartarorum”, 
niejakiego C. de Bridy, który być może pochodził z Dolnego Śląska lub 
Wielkopolski oraz sprawozdaniu „De Itinere Fratrum Minorum ad 
Tartaros” autorstwa Benedykta Polaka. Z powstaniem tych dokumentów 
związana jest wyprawą franciszkańskiej misji dyplomatycznej do Tatarii, 
którą w roku 1245, na XIII Soborze Powszechnym w Lyonie, powołał 
papież Innocenty IV. W skład tegoż poselstwa weszli oprócz de Bridy'ego 
i Benedykta dwaj inni zakonnicy: Giovanni da Pian del Carpini z Lyonu 
oraz brat Stefan (inne źródła wzmiankują go jako Czesława) z Czech. 
Franciszkańscy legaci mieli przeprowadzić rozeznanie wśród Mongołów, 
opisać ich zwyczaje i dowiedzieć się, jakie mają zamiary wobec chrześci-
jan. Dzięki wysiłkom czterech zakonników, po niemal dwuletniej misji 
powstały niezwykłe, jak na czasy średniowiecza, świadectwa opisujące 
krainy i mieszkańców Wielkiego Stepu. Pozbawione były one uprzedzeń 
oraz stereotypów, które wyrosły z doświadczenia tatarskich najazdów, 
natomiast z wielką uwagą zwrócono w nich na systemy wartości, jakim 
rządzili się Mongołowie, ich religię oraz etnografi ę36.

Wyprawa ta odbiła się także echem na ziemiach polskich, o czym 
zaświadcza Carpini w swej „Historia Mongalorum quos nos Tartaros 
appellamus” („Historia Mongołów, których Tartarami nazywamy”), 
pisząc „A ponieważ ci, przez których kraje przechodziliśmy, w Polsce, Czechach 
i w Niemczech [...] chcieli mieć wyżej opisaną historię, dlatego ją odpisywali, zanim 
została ukończona oraz w pełni opracowana [...]”37. Zostawiła ona po sobie 
również skromne ślady w polskiej annalistyce. Informacja o poselstwie 
papieskim Carpiniego znalazła się w Roczniku Traski, gdzie pod rokiem 
1247 w sposób lakoniczny zanotowano: „brat Jan apostolski legat reguły Braci 
Mniejszych wraz z innymi braćmi udał się do króla Tartarów”38. Drobny ślad 
misji apostolskiej zachował się także w „Roczniku Krakowskim”, w któ-
rym wzmiankuje się, iż „tego samego roku [tj. 1247] brat Jan d`pam`a [...] 
słany jest do imperatora Tartarów”39. Natomiast o Benedykcie Polaku, „który 
był u Tartarów”, wspomina jeden z protokołów cudów św. Stanisława, 
biskupa krakowskiego40.

Mimo sukcesu misji franciszkanów oraz utrwalonych przez nich rze-
telnych zasobów wiedzy o Wielkim Stepie i jego mieszkańcach, w polskiej 
annalistyce panował dość ograniczony i stereotypowy wizerunek Tatarów 

36 Szerzej patrz: J. Strzelczyk, dz. cyt., s. 79 i nast.
37 Cytat za: J. Strzelczyk, dz. cyt., s. 175.
38 Cytat za: Rocznik Traski [w:] „Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski” (dalej 

MPH), Lwów 1872, t. II, s. 838.
39 Cytat za: Kronika krakowska [w:] MPH, t. II, s. 838.
40 Patrz: MPH, T. IV, s. 301. 
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– jako barbarzyńców rodem z piekielnego Tartaru. Nie roztrząsano, skąd 
pochodzili, kim właściwie byli i dlaczego podjęli się niszczycielskiego 
pochodu przez Europę, lecz najistotniejsza stała się ich „bezbożność”, 
czy nieokrzesanie, które zwrócone było przeciw światu oraz wartościom 
chrześcijańskim.

Taki ograniczony i schematyczny charakter posiadają niewątpliwie 
wpisy w Roczniku kapituły krakowskiej, w którym znalazły się frag-
menty, pochodzące z wcześniejszego, zaginionego rocznika krakowskiego 
„Annales regni Polonorum deperditi” oraz innych źródeł, które skompi-
lowano w 1266 roku41. Zatem zapisane w Roczniku kapituły pod rokiem 
1241 i 1259, wzmianki o Mongołach pustoszących Kraków, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa mogą mieć charakter relacji z pierwszej ręki. 25 lat 
po pamiętnym najeździe odnotowano, iż w roku 1241 „Tartarzy wkroczyw-
szy do Krakowa palą kościoły i mordują ludność, nie zwracając uwagi na wiek 
i płeć [...] wtargnąwszy na Śląsk i starłszy się z księciem Henrykiem i jego woj-
skiem, samego księcia i wielu z jego armii przyłączyli do zabitych, i tak, wymordo-
wawszy wielu w rzeziach i wyrządziwszy Polakom okrutne szkody, skierowali się 
do swoich, na Węgry”42. Choć wzmianka jest dość uboga jeśli chodzi o fak-
tografi ę, to niewątpliwie przekaz z niej wypływa jasny. Tatarzy to dzikie 
bestie, które obracają w gruzy cywilizację chrześcijańską, przy tym, jak 
odnotował kronikarz, „Napełniając cały świat ciężkim przerażeniem i strachem 
z powodu swego okrucieństwa [...]”43.

Bardziej wymowna jest zapiska, znajdująca się pod rokiem 1259, mimo 
że w roczniku znalazła się za sprawą tego samego skryby, który dokonał 
poprzedniego wpisu. Otóż „Tartarzy srożący się w barbarzyńskim szale niego-
dziwością [i] trucizną pogaństwa, które chociaż wrodzone [także] innym barba-
rzyńcom, są właściwością zwłaszcza ich natury, jeszcze gwałtowniej, niby bestia 
zawsze gotowa do okrucieństw, wtargnęli na ziemię sandomierską swą nieludzką 
dzikością, która nie zwykła oszczędzać ani płci, ani wieku, której ani modłami, ani 
pieniędzmi, ani też służbą nie da się skłonić do miłosierdzia. Powiększają rzesze 
zabitych, ogniem palą świątynie Pana, pustoszą całą ziemię. Gród Sandomierz 
łupią bardziej dzięki podstępnemu oszustwu niż mocy mężów; zabiwszy tam 
wielu, wzięli w niewolę nielicznych, którzy pozostali, [i] wtargnęli do Krakowa, 
gdzie zabili wielu ludzi, wielu zaś jeńców i ogromne łupy uprowadzili ze sobą do 
swych ziem, bezkarnie tam powracając”44. Kronikarz, w sposób niezwykle lite-

41 Patrz: T. Jasiński, Początki polskiej annalistyki [w:] „Nihil superfl uum esse. Prace z dziejów średniowiecza 
ofi arowane Profesor Jadwidze Krzyżanowskiej”, Poznań 2000, s. 130-131.

42 Cytat za: R. Urbański, dz. cyt., s. 203. Por. Rocznik kapitulny krakowski [w:] MPH, t. II, s. 804 oraz 
Najdawniejsze roczniki krakowski i kalendarza [w:] „Monumenta Poloniae Historica. Nova Series” 
(dalej: MPH NS), Warszawa 1978, t. V, s. 79.

43 Cytat za: R. Urbański, dz. cyt., s. 203.
44 R. Urbański, dz. cyt., s. 240. Por: MPH, t. II, s. 806-807 ; MPH SN, T. V, s. 87-88.
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racki przedstawił Tartarów jako ludzi raptownych, dzikich, podstępnych, 
okrutnych, nieuznających żadnych zasad i reguł świata chrześcijańskiego. 
Co istotniejsze, są oni czystej krwi poganami, występującymi przeciw wie-
rze chrystusowej.

Jeszcze wyrazistsze oblicze szatańskich Tatarów wyłania się z kart ślą-
skiej „Kroniki polskiej”45, której treść znakomicie ilustruje stan mentalny 
ludzi u schyłku XIII wieku. Odnotowano w niej, że „[...] nagle lud tartarski, 
jakby wylewając się z piekieł Tartaru, diabelsko i nieludzko rozszalał się w całym 
królestwie Węgier i Polski, wyrzynając chrześcijan. Kiedy już złupił Kraków 
i Sandomierz, ruszył na Śląsk; natarł nań tam błogosławiony książę Henryk 
drugi, lecz za przyzwoleniem Boga ten sam książę [walcząc] w obronie swoich, 
wraz z nimi został powalony roku Pańskiego 1241”46. Lud tatarski przybiera 
tu postać piekielnej rzeki, rozlewającej się z czeluści Tartaru, która wie-
dziona demoniczną siłą morduje napotkanych na swej drodze chrześcijan. 
Dla powyższej narracji równie ważny staje się element polityczny: Henryk 
II Brodaty przedstawiony został jako obrońca wiary chrześcijańskiej, który 
„za przyzwoleniem Boga” składa z siebie ofi arę na placu boju. Zapewne 
w późniejszym czasie notatka powyższa stała się inspiracją do stworzenia 
mitu bitwy legnickiej. Pełne chwały oblicze dla chrześcijan przybrała ona 
w XIV-wiecznej „Kronice książąt polskich” i „Legendzie obrazowej św. 
Jadwigi”, utrwalonej pierwotnie w „Kodeksie lubińskim”, pochodzącym 
z roku 135347.

Nie ma się jednak co dziwić takiemu średniowiecznemu wizerunkowi 
Tatarów. Wobec dość jasnych kryteriów podziałów i identyfi kacji wroga, 
budowano mur, dzielący cywilizację chrześcijańską od dzikiego, wręcz 
piekielnego barbarzyństwa. Po nawałach mongolskich, jakie w XIII wieku 
spadły na ziemie koronne, to „[...] klasztor obwarowany przeciw napadom 
staje się warownią, kryjącą dobytek materjalny, myśl i postęp społeczny”48. Był 
to jednak rozwój specyfi czny, osadzony na wyobrażeniach zachodnioeu-
ropejskich, wywodzących się ze wzorców rzymsko-chrześcijańskich. Co 
więcej, wdrażane były one wśród mieszkańców ziem piastowskich przez 
duchowieństwo sprowadzane z Zachodu, które posługiwało się niezrozu-
miałą dla odbiorców łaciną. Toteż siła oddziaływania kleru i zakonników 
była nader nikła. Jedynie odpowiednio wyedukowane elity władzy, które 
miały silne kontakty ze strukturami kościelnymi, były zdolne do przyjęcia 
tego dziedzictwa. Warto zwrócić również uwagę na to, iż ścisły związek 
Kościoła katolickiego z instytucjami państwowymi doprowadził do tego, że 
ten pierwszy stał się wyrazicielem idei dworów, z którymi był związany, 

45 Powstała ok. 1283-85 roku.
46 Cytat za: R. Urbański, dz. cyt., s. 220.
47 Szerzej patrz: R. Urbański, dz. cyt., s. 220 i nast. 
48 Cytat za: J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 1924, s. 97.



30 I. Artykuły i rozprawy

wywierając ogromny wpływ na dorobek kulturowy i mentalny ówczesnych 
wysokich warstw społeczeństwa polskiego. Z czasem dopiero Kościół został 
dysponentem oraz kreatorem pamięci ogółu społeczeństwa polskiego.

Niebawem, po ustaniu – za sprawą energicznych działań Władysława 
Łokietka oraz Kazimierza Wielkiego – wielkich najazdów tatarskich, łupią-
cych południową Polskę na wschodniej fl ance ziem koronnych, świat pol-
skiego chrześcijaństwa w wymiarze geografi cznym i politycznym zbliżył się 
do świata Tatarów49. W połowie XIV wieku ziemie Rusi Halicko-Wołyńskiej, 
do których prawo rościła sobie Złota Orda, dostały się pod panowanie 
Korony. Wtedy w orbicie wpływów polskich znalazł się między innymi wie-
loetniczny i wieloreligijny Lwów, gdzie Tatarzy posiadali własną autono-
miczną gminę. Ich obecność potwierdza akt lokacji Lwowa na prawie magde-
burskim nadany przez Kazimierza Wielkiego 17 czerwca 1356 roku, na mocy 
którego zezwolono rządzić się podług dawnego zwyczaju Rusinom, a także 
lwowskim Ormianom, Żydom, Saracenom oraz właśnie Tatarom50. 

Wspomniane zrównanie Tatarów w prawach z innymi mieszkańcami 
monarchii piastowskiej było wydarzeniem wielkiej wagi we wzajemnych 
interakcjach polsko-tatarskich. Oto bowiem na ziemiach ruskich, które 
inkorporowała Korona, pojawił się pełnoprawny tatarski stan mieszczań-
ski. Zatem już nie tylko wojna decydowała o możliwościach obcowania 
z Tatarami, ale poprzez ich pokojowe osadnictwo w granicach państwa pol-
skiego, możliwymi stały się bezpośrednie, dobrosąsiedzkie relacje. Również 
za sprawą pośrednictwa Lwowa w handlu między Wschodem i Zachodem, 
intensyfi kowały się kontakty Polski ze światem euroazjatyckiego stepu.

Tymczasem, gdy ostatni piastowscy władcy Korony wzmagali swe 
działania na Rusi, to dzięki sojuszom wielkiego księcia litewskiego 
Olgierda ze Złotą Ordą w granicach Litwy osadzani byli Tatarzy, zarówno 
jeńcy wojenni, jak i dobrowolni osadnicy, którzy wspierali księcia orę-
żem. Politykę tę kontynuował po swoim ojcu Jagiełło oraz Witold, syn 
Kiejstuta. W szczególności brat stryjeczny Jagiełły poświęcał tatarszczyź-
nie wiele uwagi, stając się podporą dla dobrowolnego i stałego osadnic-
twa tatarskiego na ziemiach dawnej Litwy. Los sprawił, że w roku 1385 
Korona poprzez Litwę została wciągnięta w sprawy wschodnie. Tego 
bowiem roku Jagiełło zawarł w Krewie układ z Polską, na mocy którego 
przyjął chrzest, poślubił polską królową – Jadwigę oraz w roku 1386 został 
monarchą połączonych unią Polski i Litwy51.

49 Szerzej patrz: H. Paszkiewicz, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925.
50 Patrz: Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, Lwów 1872, t. III, nr 5, s. 

16-17.
51 O osadnictwie tatarskim na Litwie za czasów Olgierda patrz: A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na 

ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010, s. 24-27; S. Chazbijewicz, S. 
Moćkun, Tatarzy pod Grunwaldem, Grunwald 2012, s. 18-19.
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W tym tandemie to Litwa dysponowała większą siłą oddziaływania 
w kwestii prowadzenia polityki wschodniej, angażując Koronę w sprawy 
tatarskie. Wyrazem tego stała się wyprawa wielkiego księcia litewskiego 
Witolda, który zebrawszy rycerstwo litewskie, ruskie i polskie oraz tatar-
skie oddziały chana Tochtamysza, w roku 1397 dokonał zbrojnego najazdu 
na stepy nadczarnomorskie. Jeśli wierzyć tradycji, to z owej wyprawy 
litewski władca przywiódł ze sobą Tatarów. Część z nich została osadzona 
na ziemiach koronnych: w dobrach kościelnych, magnackich, a także 
w miastach i wsiach królewskich, inni natomiast dostali się pod opiekę 
Witoldową52.

W ten sposób od XIV wieku na połączone unią ziemie dawnej Polski 
oraz Litwy dwiema drogami zaczęli napływać tatarscy osadnicy. Jednych, 
jak to bywało w Koronie, lokowano pośród kmieci na zasadzie przymusu 
jenieckiego. Czekało ich tam również wyrzeczenie się swojej religii i przy-
jęcie chrześcijaństwa. Drudzy z kolei trafi ali na Litwę, gdzie ich sytuacja 
była bardziej wieloznaczna. Obdarowywani nadaniami ziemskimi i roz-
maitymi przywilejami mogli cieszyć się swobodą wyznawania islamu, ale 
zarazem zobowiązani byli stawić się z orężem w służbie władców Litwy 
i Korony. Jednak i na ziemie litewskie trafi ali osadnicy tatarscy, których 
czekał los jeńców oraz chrystianizacja.

Od XV wieku proces zarówno dobrowolnego, jak i jenieckiego osad-
nictwa tatarskiego na ziemiach litewsko-polskich wyraźnie wzrósł na sile. 
Istotny wpływ na to miało ustanowienie na gruzach Złotej Ordy nowego 
organizmu państwowego – Chanatu Krymskiego. Nawiasem mówiąc, 
wkład w jego powstanie miał król Kazimierz Jagiellończyk, który w roku 
1438 udzielił Hadżi Girejowi schronienia na Litwie, zaś w roku 1449 wspo-
mógł go w przejęciu władzy na Krymie. Polskie zaangażowanie polityczne 
w basenie Morza Czarnego wywoływało jednak niepokoje wśród wład-
ców Wielkiej Ordy, którzy czując się spadkobiercami po Złotej Ordzie, 
dawnym zwyczajem prowadzili swe czambuły na ziemie Litwy i Korony. 
Najistotniejszym czynnikiem, wpływającym na osadnictwo tatarskie na 
ziemiach litewsko-polskich była wszakże ekspansja tureckich Ottomanów. 
Oni to bowiem w roku 1479, zajmując porty w Kaffi e, Kilii, Białogrodzie 
oraz podporządkowując sobie Chanat Krymski, ugodzili w polskie interesy 
handlowe na Wschodzie. Wywołało to napięcie między Polską a Turcją, 
zwłaszcza z Chanatem Krymskim, jej niepokornym lennikiem, który wszel-
kie niepokoje w regionie wykorzystywał do prowadzenia własnej polityki 
zewnętrznej. Stąd liczne tarcia na pograniczu świata chrześcijańskiego 

52 Wzmianka o Tatarach osadzonych w dobrach królewskich znajduje się w Mowie Mikołaja Kozłowskiego 
podczas egzekwii za duszę Władysława Jagiełły miana w Bazylei [w]: „Monumenta Medii Aevii Historia 
Res gestas Poloniae illustrantia. Codicis epistolaris saeculi decimi quinti. Tomum II 1382-1445”, Cracoviae 
1891, s. 327.
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i islamu dawały asumpt do prowadzenia dalekich wypraw wojskowych, 
brania jeńców oraz pertraktacje dyplomatyczne, co pociągało za sobą możli-
wość poznania z bliska przeciwnika oraz jego kultury.

W czasach, gdy wydawać by się mogło, że wobec stałych kontaktów 
mieszkańców ziem litewsko-polskich z Tatarami, zostali oni bardziej 
poznani, „oswojeni”, to ich obraz za sprawą Długoszowych „Annales 
seu cronicae incliti Regni Poloniae” nabrał jeszcze silniejszego zabarwie-
nia politycznego i religijnego. Otóż ojciec polskiej historiografi i, wyraźnie 
inspirując się spuścizną starożytnego Rzymu i Grecji oraz tradycją chrze-
ścijańską, rozwinął panujący dotychczas w polskiej annalistyce stereotyp 
Tatara barbarzyńcy, pogańskiego wroga chrześcijaństwa.

Przede wszystkim Długosz, kreśląc wizerunek Tatarów, sięgnął do 
pochodzącej z czasów najazdu huńskiego na rzymską Europę idei fl agel-
lum Dei, „bicza Bożego”, stanowiącej symbol kary boskiej, spuszczonej na 
grzesznych chrześcijan pod postacią najazdów apokaliptycznych pogan 
ze wschodnich krańców świata. W „Rocznikach” w taki oto sposób obja-
śniał przyczyny srogiego najazdu Tatarów z roku 1241: „Bóg, rozdawca 
dobrotliwy miłosierdzia i łaski, rozgniewany sprośnym Polaków nierządem, bez-
bożnemi i sromotnemi czyny, któremi przeciw Majestatowi jego zawinili, [...] zbu-
dził i uzbroił na nich Tartarów, naród dziki i barbarzyński. [...] tak teraz podniósł 
miecz straszny swojej zemsty, okazując się przestępstwami Polaków ciężko obra-
żonym, gniew swój nie już powietrzem ani głodem, nie wojnami z chrześciań-
skimi nieprzyjacioły, ale sroższą klęską, przepuściwszy na Polskę dzicz okrutną 
i mściwą barbarzyńców”53. 

W innych miejscach z kolei przywołuje znane z późnego antyku obrazy 
huńskiego barbarzyńcy, które odpowiednio modyfi kuje do potrzeb histo-
rii ojczystej54. Nawet opisując wydarzenia związane z bitwą grunwaldzką, 
starał się przedstawić tatarskich sojuszników wojsk koronnych jako nie-
okrzesanych pogan, którzy podobnie jak Litwini polskie ziemie „[...] sro-
dze i po barbarzyńsku pustoszyli i nietylko młódź kwitnącą, ale i dzieci i w koleb-
kach kwilące jeszcze niemowlęta zabijali. Inne zaś wraz z matkami do swych obo-
zów i w niewolę jakby nieprzyjacielskie plemię zabierali [...]”55. Trzeba jednakże 
mieć na uwadze czasy, w których tworzył Jan Długosz, gdyż w XV wieku 
Krzyżacy czynili zarzuty polskiemu oraz litewskiemu rycerstwu, iż wal-
czy na modłę pogańskich Tatarów, a więc stosuje czary, zasadzki i unika 
walnego starcia, co miało świadczyć o braku honoru. Być może z tego 
powodu starał się dość lakonicznie informować o sojuszu z Tatarami, 

53 Cytat za: J. Długosz, Dziejów polskich ksiąg dwanaście, t. II, księga VII, Kraków 1868, s. 254.
54 Por. ze sobą fragmenty dotyczące opisu wyglądu zewnętrznego, diety i stylu życia Hunów 

i Tatarów: A. Marcellinus, Rerum gestarum libri [w:] A. Krawczuk, „Upadek Rzymu. Księga 
wojen”, Wrocław, 1978, s. 33-35 z J. Długosz, Dziejów..., dz. cyt., s. 258.

55 Cytat za: J. Długosz, Bitwa Grunwaldzka (z Historji Polski), Kraków 1920, s. 68-69.
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a wręcz zatajać dobrowolny charakter osadnictwa tatarskiego na ziemiach 
litewskich. Jednak narracja u Długosza nie jest jedynie podporządko-
wana zewnętrznym interesom politycznym Korony. Ma również głęboki 
wymiar patriotyczny, a także moralno-religijny, skierowany do mieszkań-
ców państwa polskiego, gdzie poprzez zdehumanizowany obraz Tatarów 
i innych niewiernych, niejako na zasadzie kontrastu, wskazuje na godne 
dla świata chrześcijańskiego wspólne wartości oraz postawy.

Współczesny Długoszowi był Włoch Filippo Buonaccorsi zwany 
Kallimachem, poeta, historyk oraz dyplomata, który w roku 1470 osiadł 
w Koronie Polskiej. Tam związał się wpierw z otoczeniem Grzegorza 
z Sanoka, arcybiskupa lwowskiego, później zaś z dworem Kazimierza 
Jagiellończyka, zostając sekretarzem królewskim. Kallimach, jako dyplo-
mata i pisarz, sporo uwagi poświęcał kwestiom turecko-tatatarskim oraz 
relacjom świata chrześcijańskiego z cywilizacją islamu. Zainteresowania te 
widoczne są w „Historia rerum gestarum in Hungaria et contra Turcos per 
Vladisaum Poloniae et Hungariae regem”, gdzie opisał wyprawę wojenną 
Władysława Warneńczyka przeciw Turkom, w „De his quae a Venetis 
contra Turcos tentata sunt”, ukazujących zabiegi dyplomatyczne Wenecji, 
zmierzające do stworzenia koalicji wenecko-tatarsko-perskiej przeciw 
Turcji, a także w jego mowie do papieża Innocentego VIII z roku 1490, 
wydanej jako „Ad Innocentium VIII pontifi cem maximum de bello Turcis 
inferendo oratio”. Wskazywał w niej, że Stolica Piotrowa w walce przeciw 
poganom winna szukać oparcia w Kazimierzu Jagiellończyku oraz opisał 
świat tatarskich obyczajów. Wreszcie, w „Życiu i obyczajach Grzegorza 
z Sanoka”, zaprezentował Kallimach zabiegi fortyfi kacyjne, prowadzone 
przez arcybiskupa Grzegorza w jego posiadłości w Dunajowie nad Złotą 
Lipą, w celu uchronienia się przed najazdami tatarskimi56.

Włoch w swej twórczości traktował Polskę doby Jagiellonów jako 
antemurale christianitatis, czyli przedmurze chrześcijaństwa, skutecznie 
odgradzające świat Zachodu od wschodniego barbarzyństwa. Na arenie 
międzynarodowej wyraźnie podkreślał doniosłą rolę Korony w sprawach 
wschodnich oraz stawiał oręż polski za wzór chrześcijańskich wartości, 
waloryzując w ten sposób polską wspólnotę narodową i religijną wzglę-
dem Zachodu.

Przełom XV i XVI wieku przyniósł na ziemiach polskich silniejsze zazna-
czenie się prądów humanistycznych, płynących z zachodu Europy, wraz 
z którymi szerszym strumieniem docierała spuścizna intelektualna antyku. 
Na nowo odżyła wtedy idea Kadłubkowej genezy plemienia lechickiego, 

56 Szerzej patrz: MPH, t. VI, Kraków 1893, s. 1-256; F. Bujak, Kalimach i znajomość państwa tureckiego 
w Polsce około początku XVI w. [w:] „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-
Filozofi czny. Serya II”, Kraków 1901, t. XV, s. 268-281; F. Buonaccorsi Kallimach, Życie i obyczaje 
Grzegorza z Sanoka arcybiskupa lwowskiego, Lwów 1909, s. 53-56.
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którą w oparciu o wiedzę starożytnych wywodzono od Sarmatów. Dzięki 
takim pracom, jak np. „Traktat o dwóch Sarmacjach” Macieja Miechowity, 
„Kronika wszytkiego świata” autorstwa Marcina Bielskiego i „Kronika 
Polska”, którą wydał jego syn Joachim, „Kronika Sarmacji europejskiej” 
Aleksandra Gwagnina, choć, jak się zdaje, praca ta jest plagiatem dorobku 
Macieja Stryjkowskiego, który opublikował również „Kronikę Polską, 
Litewską, Żmudzką i wszystkiej Rusi” oraz „Polska, czyli o położeniu, ludno-
ści, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi 
dwie” Marcina Kromera – mit sarmacki na trwałe zapisał się w annałach57.

Prace tych wybitnych historyków stanowiły swoistą odpowiedź na 
wyzwania rodzącej się potęgi państwa Jagiellonów, którego władztwo roz-
szerzało się coraz bardziej na Wschód, gdzie miała się znajdować praojczyzna 
Sarmatów. Mitem sarmackim uzasadniano rodzime parcie na wschód. Z tego 
też poniekąd powodu ówczesne dziejopisarstwo w duchu humanistycznym 
podejmowało tematykę Wielkiego Stepu. Przy pomocy kronik doby nowo-
żytnej objaśniano zagadnienia związane z osadnictwem, zagospodarowa-
niem oraz obroną ziem litewskich przed Tatarami i Turkami. Opisywano róż-
norodność etnografi czną mieszkańców tatarskiego stepu, niejako ich uczło-
wieczając, co miało uzasadnić możliwości realizowania posłannictwa dziejo-
wego Korony i Litwy w niesieniu wiary chrystusowej pośród pogan, tak „[...] 
aby Sarmackie krainy, [...] zakon i wiarę Chrześciańską przyieły...”58. 

Co ciekawe, u schyłku XVI wieku do polskiego tłumaczenia Biblii autor-
stwa Jakuba Wujka, jezuity, kaznodziei i pedagoga, dostał się „schrystia-
nizowany” Tatarzyn. Już we wcześniej cytowanym fragmencie listu św. 
Pawła do Kolosan Scyta został zamieniony na Tatarzyna59. Dowodzono 
nawet, że tzw. pola madziarskie, a więc stepy rozciągające się między 
Morzem Azowskim a Kaspijskim, zamieszkiwały przed Tatarami jakieś 
ludy, wyznające chrześcijaństwo60.

W duchu renesansowym ukazała się w roku 1548 „Rozmowa 
z Turczynem o wierze chrześcijańskiej i o tajności Trójcy świętej, która 
w Alkoranie stoi napisana. Przez Bartłomieja Georgiewits, który czter-
naście lat był więźniem tureckim”. Przełożona z łaciny jako jedna 

57 Szerzej o sarmatyzmie patrz: J. Tazbir, Sarmatyzm a barok, „Kwartalnik Historyczny”, 1969, z. 4, s. 
815-830.

58 Cytat za: A. Gwagnin, Kronika Sarmacyi europskiey Aleksandra hrabi Gwagnina..., Warszawa 1768, b. s.
59 „Gdzie niemasz Poganina y Żyda, obrzezania y obrzezku, Barbarzyna y Tatarzyna, niewolnika y wolnego: 

ale wszystko, y we wszystkich Chrystus”. Cytat za: J. Wujek, Biblia to iest Księgi Starego y Nowego 
Testamentv: wedłvg łacinskiego przekładu starego..., Kraków 1599, Kol. 3, 11, s. 1398.

60 Patrz: A. Tarnowski, Krótkie wypisanie drogi z Polski do Konstantynopola, a z tamtąd zaś do Astrachania... 
[w:] „Podróże i poselstwa polskie do Turcji, a mianowicie: Podróż E. Otwinowskiego 1557, 
Jędrzeja Tarnowskiego komornika j.k.m. 1569, i Poselstwo Piotra Zborowskiego 1568”, Kraków 
1860, s. 49; M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach [...] sławnego narodu litewskiego, 
żemojdzkiego i ruskiego, Warszawa 1978, s. 167.
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z pierwszych na gruncie polskim objaśniała prawa i zwyczaje, jakimi rzą-
dzili się muzułmańscy Turcy, zachęcając przy tym do prowadzenia dys-
put teologicznych z wyznawcami islamu, których celem ostatecznym stać 
się miało ich pokojowe nawrócenie61.

Równocześnie ze wzrostem napięć na pograniczu ukraińsko-tatar-
skim, które wywoływali zarówno Kozacy, jak też Tatarzy, oraz wobec 
rosnących wpływów tureckich w Multanach, godzących w inte-
resy magnatów polsko-litewskich, zaogniały się stosunki między 
Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Turcją oraz Chanatem Krymskim. 
Emocje towarzyszące tym doświadczeniom przekładały się na dys-
kurs, prowadzony w literaturze, gdzie coraz mocniej podnoszono kwe-
stię związaną z obroną państwa polsko-litewskiego przed zagrożeniem 
islamskim. To przyczyniło się do wykreślenia wyraźnej linii, oddzielają-
cej wspólnotę „swoją” od „obcej”.

Tak się stało w roku 1575, gdy na południowo-wschodnie kresy 
Rzeczypospolitej wdarli się Tatarzy, pustosząc ziemię podolską oraz biorąc 
w jasyr około 50 tysięcy ludzi. Ów okrutny najazd wstrząsnął Bartoszem 
Paprockim, polskim heraldykiem, historykiem i poetą-moralistą, będącym 
świadkiem tych wydarzeń. Swe doświadczenia opisał wierszem w „Historii 
żałosnej o prędkości i okrutności tatarskiej a o srogim mordowaniu i popso-
waniu ziemi Ruskiej i Podolskiej, które się stało ksieżyca października roku 
1575”. Ubolewał w niej nad losem rodaków schwytanych do tatarskiej nie-
woli i zniszczonych ziem kresowych przez „diabelską Portę”. Utwór ten 
zainspirował Jana Kochanowskiego do napisania „Pieśni o spustoszeniu 
Podola”, w której dał wyraz zatroskaniu o losy ojczyzny, drapanej przez, 
jak to zelżywie napisał poeta, „psy bisurmańskie” i „pohańców sprośnych”. 
Ganił przy tym ostro tych, którzy przekładali własne przyjemności nad 
dobro państwa oraz honor cór szlacheckich pojmanych w niewolę

62
. W roku 

1584 roku Kochanowski napisał też „Nagrobek Stanisławowi Strusowi”, 
który wzorem swych przodków „[...] legł we krwi pogańskiej”63 w czerwcu 
1571 roku w boju z Tatarami nad Rastawicą, wskazując tym samym, jakimi 
cnotami powinien odznaczyć się polski rycerz.

Pamiętnego 1575 roku Paproci napisał „Panoszę, to jest wysławienie 
panów i paniąt ziem ruskich i podolskich z męstwa, z obyczajów i innych 
spraw poczciwych”, nawołując stan szlachecki, aby nie zajmował się 
ucieczką Henryka Walezego z Polski, lecz podjął walkę z Turkami oraz 
Tatarami, którzy niszczą południowo-wschodnie województwa Korony. 
W tym swoistym rymowanym herbarzu szlachty ruskiej i podolskiej 

61 Patrz: A. Zdanowicz, Rys dziejów literatury polskiej, Wilno 1874, t. I., s. 181-182.
62 Patrz: J. Kochanowski, Narzekania na spustoszenie Podola przez Tatarów, zachęca do starcia tej plamy 

[w:] „Pieśni i treny. Ksiąg czworo”, Kraków 1883, s. 11-13.
63 Cytat za: J. Kochanowski, Fraszki, Wrocław 2003, s. 145.
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wychwalał jej wielkie rycerskie czyny, widząc w niej ucieleśnienie sław-
nych dokonań mitycznych Achillesów, Hektorów, Herkulesów, Hannibali 
i Scypionów. Wychodząc z topiki nawiązującej do antycznych symboli, 
ganił bez ogródek tych przedstawicieli szlachty, którzy oddali się „łokciu 
i kwarcie”, lub co gorsza, pijaństwu oraz bójkom64.

Paprocki apele swe ponawiał w „Gnieździe cnoty, skąd herby rycerstwa 
sławnego królestwa polskiego początek swój mają”, wydanym w roku 
1578. Już we wstępnej przemowie do „Orła Polskiego”, lamentował nad 
ojczyzną, pisząc: „Zgnuśniałeś jakoś teraz, choć masz więcej dzieci, Ona twa 
mężna siła barzo lezie w śmieci. Gniazdo twoje targają nieszlachetne wrony, 
A dziatki twe zanoszą na pogańskie strony”65. Łajał szlachtę polską i litewsko-
-ruskich bojarów, iż porzuciwszy rycerski obowiązek obrony granic pań-
stwa, gnuśnieją w zbytkach. Zagrzewał do obrony Rzeczypospolitej rów-
nież w poemacie „Gwałt na pogany ku wszem chrzescyanskiem panom, 
krolom y Xiążętom”, wydanym w roku 1595, apelując do stanu szlachec-
kiego, aby bronił „Chrzescian strapionych, Od Pogan sprosnych wielce ucisnio-
nych [...]”66.

W roku 1595 opublikowana została anonimowa „Rozprawa przygody 
starego żołnierza roku pańskiego 1595 uczyniona”, której autorstwo przy-
pisywane jest Aleksandrowi księciu na Ostrogu. W niej także poruszono 
kwestię obrony granic państwa, lamentując nad stanem wojsk, broniących 
kresów, bowiem niegdyś „[...] Pogany umiała Polska za nos wodzić”67, teraz 
zaś to Tatarzy plądrują kraj, jak i kiedy chcą.

Do obrony Rzeczypospolitej przed pustoszącymi jej ziemie najazdami 
tatarskimi wzywał Józef Wereszczyński, katolicki biskup kijowski oraz 
opat klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, który zapewne wielo-
krotnie doświadczał trwogi wywołanej najściami Turków oraz Tatarów 
na Kijowszczyznę. Nawoływał współwyznawców, aby odparli od gra-
nic „pyszną i plugawą bestię turecką”. Apele swe kierował i do papieża 
Sykstusa V, i do Zygmunta III, i do możnych panów i duchowieństwa 
w Koronie i na Litwie oraz do pospolitej szlachty. W roku 1594 w Krakowie 
ukazała się jego „Pobudka [...] do podniesienia wojny świętej spólną ręką 
przeciw Turkom i Tatarom”, która stanowiła wierszowaną przeróbkę 
wcześniejszych pism, a mianowicie „Drogi pewnej do prędkiego i snad-
niejszego osadzenia w ruskich krainach pustyń rycerstwem królestwa 

64 Patrz: M. Baliński: Paprocki i Panosza. Przegląd pism Bartosza Paprockiego [w:] „Studia historyczne”, 
Wilno 1856.

65 Cytat za: B. Paprocki, Gniazdo Cnoty, Zkąd Herby Rycerstwa slawnego Krolestwa Polskiego..., Kraków 
1578, s. 11.

66 Cytat za: B. Paprocki, Gwałt na pogany ku wszem chrzescyanskiem panom, krolom y Xiążętom..., Kraków 
1595, s. 398.

67 Cytat za: Rosprawa Przygody starego Żołnierza Roku Pańskiego 1595 uczyniona, Kraków 1595, s. 4.
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polskiego” i „Excytarza [...] do podniesienia wojny świętej przeciwko 
Turkom i Tatarom”. 

Biskup w swych publikacjach snuł śmiałe wizje uwolnienia ziem 
koronnych od najazdów pogan, ba – nawet zhołdowania Chanatu 
Krymskiego, wyrzucenia Osmanów z Europy i odzyskania dla chrześcijan 
Ziemi Świętej. Przekonywał odbiorców argumentacją rzeczową, ale i nie 
uciekał od emocji, pisząc o hańbiącej honor szlachecki niewoli u Tatarów 
i Turków. Przywoływał tu relacje, które zbierał od uwolnionych z jasyru 
brańców oraz zbiegów z armii osmańskiej. Sam też dawał przykład, jako 
„[...] hetman z infułą na głowie i z pastorałem w ręku68”, zgodnie z rycerskim 
obowiązkiem uczestnicząc w zbrojnych wyprawach przeciw najeźdźcom.

Wojowniczy kaznodzieja Wereszczyński wzywał także do powołania 
na krańcach Rzeczypospolitej stałej linii obronnej na wzór rzymskiego 
limesu, która powinna być zaporą broniącą chrześcijan w całej Europie. 
W tym celu chciał utworzyć na kresach osadnictwo wojskowe oraz powo-
łać szkołę rycerską, zorganizowaną w stylu Zakonu Maltańskiego69.

Idea antemurale christianitatis – przedmurza chrześcijańskiego wyra-
żana była również w wolnej od zagrożenia turecko-tatarskiego ziemi inf-
lanckiej, gdzie żył i tworzył Piotr Grabowski, pisarz gospodarczy, poli-
tyczny oraz proboszcz parafi i w Parnawie. Już w wydanej w roku 1595 
pracy pt. „Zdanie syna koronnego o piąciu rzeczach Rzeczypospolitej 
Polskiej należących”, wyrażał obawę przed rosnącą w siłę potęgą osmań-
ską. Nawoływał do zawiązania ligi państw chrześcijańskich przeciwko 
islamowi oraz powołania stałej armii. Rok później w „Polsce Niżnej albo 
osadzie polskiej”, podobnie jak Wereszczyński, postulował, aby skoloni-
zować Dzikie Pola i założyć na tych pustkowiach osady wojskowo-rolni-
cze. Ich obrońcy, przeszkoleni w sztuce wojennej, w imię Boga „[...] bojem 
sprawnym i mężnym, nieprzyjaciołom chrześciańskim, a osobliwie Tatarom, nie-
przyjaciołom szkodnym [...] ojczyzny swej, srodzy byli, i onych do uznania Boga 
prawdziwego przywodzili...”70.

Atmosfera ciągłych napięć między Rzeczpospolitą Obojga Narodów 
a muzułmańską Turcją osmańską i Chanatem Krymskim wywarła 
ogromny wpływ na rodzimą twórczość piśmienniczą, obejmującą trak-
taty religijno-polityczne, lamenty, pobudki, pisane wierszem i prozą. 
Doświadczenia wojenne szczególnie mocno wyczuwalne były w tzw. tur-
cykach, którymi zagrzewano do jedności chrześcijan, zgody narodowej 

68 Cytat za: A. Zdanowicz, dz. cyt., s. 478
69 Patrz: Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego, biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego 

w Sieciechowie..., Kraków 1858.
70 Cytat za: P. Grabowski, Polska niżna, albo osada polska, na [...] ochronienie pogranicznych państw od 

Tatar, Kraków 1859, s. 28
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i podjęcia świętej wojny przeciw „krwiożerczemu półksiężycowi”71. 
Nurt ten stał się jeszcze żywszy w wieku XVII, gdy z powodu ciągłych 
starć kozacko-tatarskich oraz samowolnych interwencji magnatów 
w Mołdawii, zaogniły się polskie stosunki z Turcją i Tatarami krymskimi. 
Zresztą, sama słabość wewnętrzna XVII-wiecznej Rzeczypospolitej zwią-
zana z niedomaganiami życia zbiorowego i ekonomicznego, sprawiła, że 
jej terytorium stało się łatwym łupem dla zaborczych sąsiadów. W efekcie 
ziemie kresowe narażone były na stałe grabieże i pożogi, zaś grożące tam-
tejszej ludności widmo turecko-tatarskiej niewoli spowodowało, iż oby-
watel Rzeczypospolitej „[...] się rodził w obozie, we krwi go kąpała, A trzaskiem 
muszkietowym matka usypiała”72.

Znakomitym kronikarzem doby turecko-tatarskich najazdów na 
Rzeczpospolitą był Marcin Paszkowski, pisarz, tłumacz i jeden z wybit-
niejszych orientalistów polskich przełomu XVI i XVII wieku. Już 
w wydanym w roku 1613 „Wizerunku wiecznej sławy Sauromatów sta-
rych pobudzający młódź rycerską ku naśladowaniu spraw ich” apelo-
wał do stanu szlacheckiego, aby porzucił wewnętrzne waśnie i wzorem 
przodków stawił czoła najazdom tatarskim. Pod wpływem niepokojów, 
jakie wywoływali Turcy oraz Tatarzy krymscy napisał „Dzieje tureckie 
i utarczki kozackie z Tatary”, które ukazały się w roku 1615. Wzywał, 
aby zawsze być gotowym do odparcia krymskiego najeźdźcy, bowiem 
to okrutny pogański naród, który „[...] plundrował przyszło mu co tanie, 
Trzode, bydło dobytek, nie robiący na nie. Część więżniow skrepowanych na 
nahayką przed sobą pędził w dzikie krainy, znieznośną żałobą. Część wycinał, 
Panienkę od matki od oyca wziąwszy, tuż przed oczyma zgwałcił mężoboyca 
[...]”73. Opierając się o doświadczenia „żołdaka szlachetnego Jakuba 
Kimikowskiego, który w ręku pogańskich był w niewoli 9 lat”, a także 
posiłkując się znaną mu literaturą, dokonał opisu życia prywatnego 
i politycznego Turków osmańskich oraz Tatarów. Co więcej, stworzył 
pierwszy w Polsce słownik turecko-polski, a także dokonał przeróbki 
„Rozmowy z Turczynem o wierze chrześcijańskiej i o tajności Trójcy 
świętej” z 1548 roku.

W dobie rządów Wazów, następnie Jana Kazimierza oraz ich 
następców, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, 
Rzeczpospolitą wstrząsały wojny, kryzysy ekonomiczne, a także bunty 
społeczno-polityczne. Doświadczenia te sprawiły, iż w literaturze zaczęto 
kreować następców Jagiellońskich rycerzy, walczących i ginących za wiarę, 

71 Szerzej patrz: B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950; J. 
Nosowski, Polska literatura antyturecka XVI, XVII i XVIII w., Warszawa 1974, z. 1-2; J. Nowak-
Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, Warszawa 1963–1980, t. I-VI.

72 Cytat za: W. Potocki, Wojna chocimska, Kraków 1924, s. 94.
73 Cytat za: M. Paszkowski, Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary…, Kraków 1615, s. 16.
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heroicznych obrońców ojczyzny, ale także wyzwolicieli spod haniebnej 
turecko-tatarskiej niewoli. Sarmackich herosów upatrywano w postaciach 
możnych, wybitnych dowódców oraz polityków, a nawet pośród zwy-
kłych rycerzy-poetów, którzy potykali się z Tatarami, określanymi często 
w XVII-wiecznej literaturze mianem „złodziei”, „przeciwników krzyża 
Chrystusowego”, „bestii pogańskich”74. Taki rys zawiera poemat „Haracz 
krwią turecką Turkom wypłacony”, autorstwa Jana Ślizienia, towarzysza 
chorągwi husarskiej, który pod buławą Jana Sobieskiego walczył przeciw 
Tatarom i Turkom oraz wyzwalał z ich niewoli zgnębioną ludność połu-
dniowo-wschodnich kresów. 

Pełna panegiryzmu jest twórczość Szymona Starowolskiego, który 
w „Sarmatiae bellatores” oraz „Monumenta Sarmatarum” za wzór do 
naśladowania stawia tych litewsko-polsko-ruskich rycerzy, którzy orę-
żem, niczym starożytni herosi, zwalczali „grubych pogan”, tj. Tatarów 
i Turków. Postrachem na bisurmanów jawił się w polskiej literaturze 
chorąży bracławski Stefan Chmielecki, który przez całe swoje życie był 
„biczem bożym na dzikie hordy”, zaś jego nazwiskiem straszono ponoć 
na Krymie tatarskie dzieci. Z kolei hetman kozacki Piotr Konaszewicz 
Sahajdaczny w „Wojnie Chocimskiej” Wacława Potockiego jawi się jako 
niemający sobie równych poskromiciel pogan, który „[...] z ich trupów gro-
ble robił, a chociaż na susze, Kąpiel sobie i swoim naprawiał w ich jusze”75.

Ostra literacka retoryka wobec Tatarów krymskich oraz ich religii 
spowodowała, iż nawet ziemie litewskie, które przed wiekami stały się 
domem dla wielu synów Wielkiego Stepu, były im mniej przychylne. 
Najjaskrawszym przykładem literatury wyrażającej się obraźliwie 
o Tatarach – obywatelach Rzeczypospolitej – był wydany w roku 1617 
w Wilnie „Alfurkan Tatarski”, napastliwy i oszczerczy paszkwil napi-
sany przez niejakiego Piotra Czyżewskiego. Wielokrotnie pogardliwie 
nazywał w nim Tatarów kozińcami oraz apelował, aby „[...] skurodubem 
y koźińcem postaremu Tatarzyna zwać y pisać [...]”76 i drwił, że zioną odra-

74 Taki charakter posiada: P. Skarga, Żołnierskie nabożeństwo, 1606; P. Gorczyn, Poean, to jest 
wdzięczne pienie Kamoen Sarmackich na szczęśliwe zwrócenie J.O. Pana JMP Samuela książęcia na Korcu 
Koreckiego..., 1618; K. Poradowski, Żal książąt Wiśniowieckiego i Koreckiego. Bitwa Wołoska, 1615; M. 
Paszkowski, Bitwy znamienite [...] mężnych Polaków w r. 1620 i nieszczęsny przypadek ich pod Cecorą, 
1620; Tenże, Nadobna pieśń o zacnym książęciu S. Koreckim, 1644; F. Birkowski, Stefan Chmielecki 
albo Nagrobek Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana wojewody kijowskiego, pobożnego rycerza..., 1632; S. 
Twardowski, Wladyslaw IV Krol Polski y Szwedski... , 1649; J. Białobocki, Pochodnia wojennej sławy 
[...] książęcia Jeremia Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 1649; Tenże Pogoda jasna ojczyzny, w którą 
okazały się i nagrodę biorą wysokie zasługi, a niezachwiana sława Jaśnie Oświeconego Książęcia Jego Mości 
Jeremia księcia Korybuta na Wiśniowcu..., 1650; J.B. Zimorowic, Lwów, Rusi stolica od Turków, Tatarów, 
Kozaków, Multanów w 1672 cudownie uratowany, 1693; W. Potocki, Poczet Herbów Szlachty Korony 
Polskiey y Wielkiego Xiestwa Litewskiego..., 1696.

75 Cytat za: W. Potocki, dz. cyt., s. 81.
76 Cytat za: P. Czyżewski, Alfurkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, Wilno 1617, s. 12.
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żającą wonią koziego chlewu77. Przezwiskiem tym obrzucano zwłaszcza 
Tatarów zajmujących się trudnym i ciężkim rzemiosłem garbarskim, 
które wśród szlachty uchodziło za rzecz niegodną. Inną formą piętno-
wania tatarskich obywateli dawnej Litwy oraz Korony było wyśmie-
wanie się z ich praktyk religijnych. Tak czynił choćby Józef Bartłomiej 
Zimorowic, który w swych utworach Żydów i Tatarów nazywał szyder-
czo „obrzezańcami”.

W XVII wieku powszechnie mniemano, iż Tatarzy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego stosują diabelską magię. Dowodem tego miały być znajdo-
wane u nich monety ze znakami alfabetu arabskiego. Pogląd ten zbiegł się 
z popularnymi wówczas w Rzeczypospolitej procesami o czary, co wzmo-
gło oskarżenia wobec Tatarów. Zapewne skrajna nietolerancja i niewie-
dza oraz podgrzewane literackim dyskursem przyzwolenie na przemoc, 
doprowadziły do spalenia na stosie paru kobiet tatarskich, którym zarzu-
cono posiadanie monet z „szatańskim pismem” albo wręcz konszachty 
z diabłem. Fanatyzm religijny doprowadził ponadto do tego, że miesz-
kańcy Trok rozebrali meczet78.

Wyzwiska, agresja fi zyczna wobec pojedynczych Tatarów litew-
skich sprzyjały budowaniu atmosfery nienawiści wobec całej grupy, 
która mimo odmienności wiary tak mocno wpisała się w krajobraz 
Rzeczypospolitej. Nie dostrzegano wówczas patriotyzmu tatarskich 
ułanów, rzemieślników, posłów, furmanów, którzy przyczyniali się do 
dobrobytu ojczyzny. Rosnąca wśród mieszczan i szlachty nienawiść 
wobec Tatarów litewskich spowodowała, że w XVII wieku społeczność 
tę zaczęto prześladować w sposób systemowy, zaprzęgając w to apa-
rat państwowy. Mieszczanie wileńscy przed majestatem królewskim 
protestowali przeciw Tatarom, zajmującym się rzemiosłem, domagając 
się wprowadzenia zakazu uprawiania zajęć miejskich przez wileńskich 
muzułmanów79. Szlachta polska spowodowała natomiast, że na sejmach 
halickich roku 1666 i 1667 konstytucjami odebrano im prawo do wzno-
szenia meczetów, zaś konstytucja z roku 1672 zawiesiła wypłatę żołdu 
dla chorągwi tatarskich, służących w wojsku Rzeczypospolitej. Tatarzy 
protestowali przeciw tej niesprawiedliwości, lecz nie mogąc uzyskać 
zaległego uposażenia, wiosną 1672 roku podnieśli bunt i przeszli na 
stronę turecką. To z kolei utwierdziło szlachtę, iż każdy Tatar–Lipka jest 
podstępnym i zdradzieckim wrogiem Rzeczypospolitej. Nie pojmowała, 

77 Patrz: Koziniec [w:] J. Kasprowicz, „Słownik gwar polskich: tom drugi, F do K”, Kraków 1901, s. 
458; Koziniec [w:] M. Orgelbrand, „Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie 
polskich”, Wilno 1861, t. I, s. 538.

78 Patrz: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografi i historyczno-etnografi cznej, Warszawa 1938, s. 
26-27.

79 Patrz: K. Bassara, Garbarze tatarscy w dawnej Rzeczypospolitej, „Przegląd Tatarski”, 2015, nr 2, s. 21.
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że w dużej mierze było to wywołane jej postępowaniem wobec muzuł-
mańskich współobywateli

80
.

Warto przy okazji wspomnieć o innym skrajnym przykładzie kreowa-
nia wizerunku Tatarów w XVI- i XVII-wiecznej Polsce, jakim była sztuka 
sakralna. W malarstwie i rzeźbie bowiem, tak często zdobiących wnętrza 
rozlicznych kościołów i cerkwi na dawnych ziemiach polskich, zabiegiem 
dość powszechnym było wplatanie do scen męki Jezusa Chrystusa postaci 
Turków lub Tatarów jako oprawców Syna Bożego. Negatywny obraz 
podsycano również kazaniami. Wątki takie obecne były choćby w mowie 
Tomasza Młodzianowskiego, jezuity, który pouczał wiernych, iż „[...] 
Chamowie Tatarscy, ach trzebaby mianować i niektóre Chrześciańskie Państwa, 
i trzebaby na was, i na Pogaństwo, zarazem zawołać: grzechy Sodomskie, 
Tureckie! widzicie ten grzbiet wyscie to ten grzbiet Pana Iezusow, to iest Boga 
waszego, porozszarpywały”81. Jednak często w tym niespokojnym dla 
Rzeczypospolitej XVII wieku Tatarzyn przybierał oblicze bardziej ludzkie, 
niźli polska szlachta, która złym prawem „[...] kmiecie i wolne ludki, Polaki 
i wierne chrześciany, poddane ubogie, niewolnikami czynią [...]”82. Ten wyzysk 
słabszych oraz arogancję szlachty polskiej gromił Piotr Skarga, pisarz, teo-
log jezuicki, porównując niedolę polskich chłopów wykorzystywanych 
przez ich możnych właścicieli do jasyru u Turków i Tatarów, a nawet gor-
szą, bo zadaną przez chrześcijan współbraciom w wierze83.

W literaturze jasyr tatarski stał się symbolem, który wykorzystywano 
również w celu umoralniania stanu szlacheckiego. Surowo ganił szlachtę 
Fabian Birkowski, dominikanin i pisarz religijny, w płomiennym kaza-
niu wygłoszonym po triumfalnym wjeździe hetmana polnego Stanisława 
Koniecpolskiego, który w czerwcu 1624 roku pokonał Tatarów Kantymira 
między Haliczem a Bolszowem oraz odbił z ich rąk wiele kobiet i dzieci. 
Pouczał wówczas szlachtę uwolnioną z niewoli tatarskiej o jej przyczynach, 
mówiąc „[...] tak i wy jednym powrozem niewolej z poddanymi swoimi skrępowani 
szliście w niewolę obrzydliwą. Dla czego? abowiem nie czyniliście sprawiedliwości 
z poddanymi waszymi, owszem czyniliście wielkie im krzywdy, łupiąc ich ledwie nie 
ze skóry, rozbijając ich z majętnostek ich, tak jako Tatarowie, tak jako rozbójnicy”84. 
80 Dawniej Tatarzy zamieszkujący ziemie Korony nazywani byli Lipkami. Patrz: A. Kołodziejczyk, 

Tatarzy regionu bialskopodlaskiego w XVII-XX w. [w:] „Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia”, 
oprac. T. Wasilewski, T. Krawczak, Biała Podlaska 1990, s. 196-199.

81 Cytat za: T. Młodzianowski, Kazania I Homilyie Na Niedziele Doroczne Także Swięta Uroczystsze Dla 
Większey Chwały Boga, Krola Krolow [...] Napisane [...], t. 3, Od Niedziele pierwszey po trzech Krolach aż 
do Wielkieynocy, Poznań 1681, s. 243. 

82 Cytat za: P. Skarga, Siódme kazanie sejmowe [w:] A. Zdanowicz, dz. cyt., s. 226.
83 Patrz: tamże, s. 226-227.
84 Cytat za: F. Birkowski, Kantymir basza porażony abo o zwycięstwie z Tatar przez Jego M. Pana p. 

Stanisława Koniecpolskiego Hetmana polnego koronnego w roku 1624 d. 20 miesiąca Czerwca, w oktawę 
św. Antoniego z Padwy, między Haliczem a Bolszowcem otrzymanym. Kazanie [w:] „Mowy pogrzebowe 
i przygodne Ks. Fabiana Birkowskiego”, Warszawa 1901, cz. 1, s. 127.
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W dobie saskiej, a więc u szczytu mody sarmackiej, do sumień szlachtę 
przemawiał między innymi Wawrzyniec Rudawski, kanonik warmiński 
i ołomuniecki, będący jednocześnie historykiem, publicystą oraz praw-
nikiem. W swej „Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV ad pacem 
Olivensem”, wspominając o bitwie pod Korsuniem z roku 1648, w któ-
rej do niewoli kozacko-tatarskiej dostało się wielu panów polskich, uznał 
ją za karę boską wywołaną złym obchodzeniem się ze stanem kmiecym. 
W obronie pokrzywdzonych chłopów wskazywał, że: „Dobra to nauka pola-
kom, ten ciężki jassyr tatarski, za ciemiężenie poddanych; zmiękł w więzach każdy, 
kto wolnym będąc, okrutnie i bez litości obchodził się z poddanymi”85. Podobnie 
czynili też i inni duchowni, którzy widzieli w najazdach tatarskich i kozac-
kich na Rzeczpospolitą rodzaj kary bożej za niechrześcijańskie obchodze-
nie się z ubogimi poddanymi86.

Chłopi wiele złego doświadczali także z rąk wojsk koronnych podczas 
wojen Rzeczypospolitej z Kozaczyzną oraz posiłkującymi ją Tatarami. 
O zdzierstwach, gwałtach i rabunkach dokonywanych na własnych oby-
watelach przez żołnierzy, których okrucieństwo przewyższało postę-
powanie nieprzyjaciela, wspominał XVII-wieczny poeta Wespazjan 
Kochowski w swoim „Annalium Poloniae Climacteres IV”: „[...] w wojsku 
bankieta; panów ubiory, przepysznych i drogich futer, podostatku. W tych tedy 
strojach, gdy się popisywali półkownicy, rycerstwo onych naśladując, straciwszy 
żołdowe pieniądze, do rabunku i uciemiężenia ubogiego poddaństwa rzucili się: 
tłumy utrapionego pospólstwa za wojskiem z płaczem ciągnęły, przeklinając swo-
ich, iż bardziej od żołnierzy polskich zniszczeni, aniżeli od nieprzyjaciela ojczyzny 
bydź mogli”87.

Zresztą lud „[...] wiejski niepiśmienny i nieukształcony na książkach, ma wła-
sną literaturę samorodną, kryjącą się jak barwinek i świeżą jak lilie, a składającą 
się z poezyi, historyi i fi lozofi i; pierwsza w pieśniach, druga w powieściach, trzecia 
w przysłowiach kryje”

88
, w których został wykreowany obraz Tatarów, wła-

ściwy dla doświadczeń tej grupy społecznej89.
Najsilniejszym piętnem w pamięci ruskiego i polskiego chłopa odci-

snęły się ustawiczne najazdy tatarskie na południowo-wschodnie kresy 
dawnej Rzeczypospolitej, z którymi wiązało się zniszczenie dobytku 
oraz utrata najbliższych. Świadectwem tego są pieśni chłopskie, w któ-
rych opłakiwano śmierć, jak np. w tej ruskiej dumce: „Już nie siądzie Jaś za 

85 Cytat za: W. Rudawski, Historia Polska, Petersburg 1855, t. I, s. 16.
86 Patrz: A. Świętochowski, Historja chłopów polskich w zarysie, Lwów-Poznań 1925, t. I, s. 362.
87 Cytat za: Historya panowania Jana Kazimierza z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego, Poznań 1859, 

t. I, s. 7.
88 Cytat za: M. Wiszniewski, Historia literatury polskiej, t. I, Kraków 1840, s. 183.
89 Szerzej patrz: A. Gliwa, Doświadczenie inwazji tatarskich w narracjach ludowych i pamięci zbiorowej jako 

niematerialne dziedzictwo kulturowe Polski południowo-wschodniej [w]: „Ochrona Zabytków” 2014, nr 
1, s. 53-73.



43KRZYSZTOF BASSARA  Między obcością a swojskością...

stołem, Płacze Kasia za sokołem, Jaś twój z wojny nieuciecze, Ot po szabli krew 
mu ciecze, I wzięlić go na mаrу, Zabili go Tatary”90. Najazdy tatarskie niosły ze 
sobą również rozłąkę, spowodowaną niewolą u Turków i Tatarów, gdzie 
porwany braniec „[...] czarnemu Tatarowi, Choć nie matce, nie ojcowi; Czarne 
nogi myje!”91. Choć też zdarzały się opowieści budujące ducha, bowiem 
w wielu jawi się postać Matki Boskiej oraz jej cudowne interwencje, uwal-
niające kmieci z pęt tatarskiego jasyru.

Potyczki toczone przez chłopów z Tatarami opiewano też w podaniach 
i legendach, wplatając w nie wątki sakralne92.. Jedna z nich zachowała 
się w Hyżnem, gdzie podczas infra octavam Corporis Christi, tj. w oktawę 
Bożego Ciała 1624 roku, co potwierdzają dokumenty, na wieś ude-
rzył jeden z oddziałów tatarskich, plądrujących wówczas południowo-
-wschodni rejon Rzeczpospolitej. Najpierw Tatarzy obrabowali, a potem 
spalili, stojący nad rzeką Tatyną drewniany kościół pw. Wszystkich 
Świętych. Następnie przystąpili do oblężenia ufortyfi kowanego kościoła 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w którym schronili się miej-
scowy chłopi. Ludność Hyżnego broniła się zaciekle, zaś dla podniesienia 
ducha wyniesiono przed kościół obraz Matki Boskiej. Jak niesie miejscowa 
wieść „[...] w czasie ataku Matka Boska na obrazie poruszyła się, podniosła rękę 
i berłem pogroziła tatarskiemu wodzowi. Ten tak się przeraził, że padł martwy 
[...]”93, zaś ordyńcy odstąpili od oblężenia warownej świątyni94. Zarazem 
sakralizacja podań i legend opiewających dzieje najazdów sprzyjały demo-
nizacji i dehumanizacji Tatarów, tworząc bardzo jasny rozdział pomiędzy 
tym, co jednoczy wspólnotę, a tym, co jej grozi. Taki moralizatorski cha-
rakter mają te podania, w których ukazywano oraz piętnowano zdrajców, 
współpracujących z najezdnikami, uznając ich za narzędzie demonów95. 

Najazdy turecko-tatarskie na ziemie koronne wpłynęły na rytm życia 
kresowego chłopstwa. Obawa, że pod osłoną nocy nadejdzie nieprzyjaciel, 
który zaatakuje ich we śnie, spowodowała, że na Ukrainie rozpowszechnił 
się po wsiach zwyczaj zbierania się zarówno chłopców, jak i dziewcząt na 
całonocne zazwyczaj czuwanie nad bezpieczeństwem przy pieśniach oraz 
tańcach96.
90 Cytat za: Kukułka (dokończenie), „Przyjaciel Ludu”, 26 czerwca 1841, nr 52, s. 416.
91 Cytat za: K. Wójcicki, Tatarzy [w]: „Biblioteka warszawska”, Warszawa 1842, t. I, s. 156.
92 Szerzej patrz: F. Kotula, Warownie chłopskie XVII w. w ziemi przemyskiej i sanockiej, „Studia 

i Materiały do Historii Wojskowości”, t. 8, cz. 1, 1962; Tenże, Chłopi bronili się sami. Reportaż 
historyczny, Rzeszów 1982.

93 Cytat za: F. Kotula, Chłopi bronili się sami, dz. cyt., s. 98; Patrz także: W. Bogdan, Matka Boska łaskami 
słynąca w Hyżnem, Rzeszów 1929.

94 Patrz: O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej wiadomości historyczne, 
bibliografi czne i ikonografi czne przez X. Wacława z Sulgostowa, Kraków 1902, s. 208-209. F. Kotula, dz. 
cyt., s. 96-101.

95 Patrz: A. Gliwa, dz. cyt., s. 60-61.
96 Patrz: K. Wójcicki, dz. cyt. s. 160.
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Naturalnie w literackim ujęciu zdarzały się opinie bardziej Tatarom 
przychylne, zwłaszcza wtedy, gdy wojenna rywalizacja ustępowała 
sąsiedzkiej współpracy. Znaleźć je można w kronice Decjusza

97
 oraz opi-

sie Rzeczypospolitej za czasów panowania Augusta III, autorstwa Jędrzeja 
Kitowicza98. Nawet polska szlachta doby sarmackiej, pomimo wojen 
z krymskim sąsiadem fascynowała się żywo kulturą Wielkiego Stepu oraz 
muzułmańskiego Orientu, zaś Tatarów litewskich traktowała jako swoisty 
łącznik ze Wschodem. Także chłopi, korzystający z dorobku pracy tatar-
skich sąsiadów, wychwalali ich umiejętności rzemieślnicze, jak na przy-
kład w Zembrzycach99. Jednak w toku zbrojnych kontaktów z „innym” 
i „obcym” światem oraz towarzyszących im negatywnym emocjom, 
utrwalone zostały liczne stereotypy etniczne, na których budowano zbio-
rową świadomość narodową. Wojenne i ekonomiczne konfrontacje wyko-
rzystywane były do szerzenia jednostronnych narracji literackich, odwo-
łujących się do problemów, które dzieliły świat chrześcijan od muzułmań-
skiego. Te natomiast, padając na podatny grunt, zwłaszcza tam, gdzie 
panowała znikoma lub zmanipulowana wiedza na temat Tatarów oraz 
islamu, budowały o nich czarną legendę, przyczyniając się do formowania 
postaw skrajnych, takich jak szowinizm, ksenofobia, nacjonalizm. 

Dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy Rzeczypospolita Obojga 
Narodów chyliła się ku upadkowi i ustało realne zagrożenie najazdami 
krymskich Tatarów, zaczęto doceniać tych Tatarów, którzy od wieków 
przelaną krwią i ciężką pracą zasłużyli się ojczyźnie. Wówczas też do ogól-
nonarodowego dyskursu na temat przyszłości narodu i państwa polskiego 
zostały włączone treści związane z pamięcią oraz realnym doświadcze-
niem pokojowej koegzystencji Tatarów z mieszkańcami Korony i Litwy, 
a także ich wkładu w budowę potęgi Rzeczypospolitej Jagiellonów. 

Krzysztof Bassara

97 Patrz: J. L. Decjusz, Księga o czasach króla Zygmunta, Warszawa 1960.
98 Patrz: J. Kitowicz, Opis obyczajów i dziejów za panowania Augusta III, Petersburg-Mohylew 1855.
99  Patrz: R. Truś, Beskid Mały. Przewodnik, Rewasz 2008, s. 327; ; K. Bassara, dz. cyt., nr 1 i następne.
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O CZYM INFORMUJĄ GLOSY W TATARSKIEJ 
LITERATURZE PRZEKŁADOWEJ? 

(NA PRZYKŁADZIE TEFSIRU Z OLITY)

Rękopisy Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej: WKL) charak-
teryzują się wieloma cechami właściwymi zabytkom doby staropolskiej, 
w tym literaturze biblijno-psałterzowej. Jedną z cech łączących obie grupy 
tekstów są glosy, świadczące o wielowarstwowej strukturze rękopisów. 
Można stwierdzić ich obecność w różnych typach tatarskiego piśmiennic-
twa: w tefsirach, kitabach, chamaiłach etc. Przedmiotem refl eksji badaw-
czej są glosy obecne w jednej z najstarszych kopii tatarskiego tefsiru (inter-
linearnego przekładu Koranu na polszczyznę północnokresową) – tzw. 
tefsirze z Olity (dalej: TAL), datowanym na rok 17231.

Zabytek znajduje się w zbiorach prywatnych na Litwie. Jest czytelny. 
Można w nim zauważyć przynajmniej dwa różne charaktery pisma. Pisany 
jest czarnym oraz czerwono-brązowym atramentem, miejscami poprawia-
nym na czarny (zwłaszcza w tekście podwierszowego tłumaczenia). Na 
stronie znajduje się średnio po 8 wierszy tekstu arabskiego z jego inter-
linearnym przekładem. W tekście arabskim pisanym in continuo wystę-
pują zapisane czerwonym atramentem kropki, wskazujące granice ajatów. 
Ponadto w zabytku są obecne liczne, zróżnicowane chronologicznie glosy, 
pisane alfabetem arabskim i łacinką. W rękopisie dominują języki: arab-
ski (Koran) oraz polski z elementami języka białoruskiego (podwierszowy 
przekład). Zabytek liczy 485 kart + I. Ma format 33 x 18,5 cm. Papier, na 
którym jest zapisany, cechuje: pożółkły kolor i liczne ślady użytkowa-
nia – m.in. wydarcie w górnej wewnętrznej części, poplamienie etc. Jest 
oprawiony w skórę koloru ciemnobrązowego, z tłoczonym ornamentem 
geometrycznym. Okładka zawiera zamykającą klapkę. Oprawa jest znisz-
czona w części grzbietowej, ponadto ma oderwaną przednią okładkę. 

1 Za najstarsze uznaje się dziś Koran z 1682 r., w którym obecne są glosy zawierające polski prze-
kład oraz kopię tefsiru z 1686 r., przechowywaną w zbiorach Centralnej Biblioteki Naukowej 
Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku.
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Tefsir jako przekład tekstu koranicznego, a zarazem – zgodnie z etymo-
logią ar. wyrazu tafsīr i tradycją muzułmańską – jego ‘komentarz, objaśnie-
nie, interpretacja’, charakteryzuje się z jednej strony fi lologiczną wiernością 
wobec tekstu źródłowego, z drugiej zaś strony owa wierność implikuje 
transformację oryginału. Stąd zarówno arabski oryginał, jak też towarzy-
szący mu przekład są opatrzone licznymi dopiskami o różnych funkcjach. 

Czesław Łapicz, biorąc pod uwagę ich tematykę, wyróżnia dwa typy 
glos: 1. zewnątrztekstowe i 2. wewnątrztekstowe.

Dopiski zewnątrztekstowe, które nie mają bezpośredniego związku 
z zawartością Koranu i nie występują w oryginalnym Koranie arabskim, 
pełnią funkcje: porządkującą rękopisy od strony technicznej i uzupełnia-
jącą. Badacz wyróżnia zatem – zapiski porządkujące, do których zalicza: 
numerację części Koranu, zwanych dżuz (z ar. ǧuz’ ‘część, udział’; ‘część 
składowa, składnik’), sur i ajatów, spis treści, foliację, datowanie kopii 
etc.; zapiski uzupełniające, które stanowią: modlitwy, instrukcje modli-
tewne, spisy proroków oraz osób, za które trzeba się modlić, kalendaria 
w postaci tablic i inne; zapiski kronikarsko-rodzinne, autorskie, dona-
cyjne oraz właścicielskie (2008: 71-72). Glosy zewnątrztekstowe były spo-
rządzane w językach arabskim, polskim, a także białoruskim oraz rosyj-
skim, natomiast zapisywane alfabetem arabskim, łacinką bądź grażdanką. 
Najczęściej umieszczano je poza tekstem tłumaczenia.

Dopiski wewnątrztekstowe to według Cz. Łapicza te, które dotyczą 
bezpośrednio lub tylko pośrednio tekstu i treści koranicznych. Ich umiej-
scowienie może być różne: na marginesach kart bądź w tekście przekładu. 
Badacz wyszczególnia wśród nich glosy: interpretacyjne (parafrazy nazw 
i treści koranicznych), objaśniające (charakter egzegetyczny, dookreślający 
kontekst, oparte na muzułmańskiej literaturze komentarzowej, w tym na 
oryginalnych, islamskich tefsirach), nawiązujące oraz korygujące (por. 
Łapicz 2008: 73-74). 

Inny podział glos, związany z zabytkiem rękopiśmiennym jako prze-
kładem, proponuje Mariusz Leńczuk (2015: 86-87). Wyróżnia: tłumaczenia 
(glosy) dokładne pod względem semantycznym i gramatycznym (oddają 
wyraz oryginału jednym, dosłownym wyrazem), tłumaczenia (glosy) 
rozbudowane, opisowe (ciągi synonimów – bez zapowiedzi lub z zapo-
wiednikami typu albo, abo; peryfrazy; defi nicje – z zapowiednikami to jest, 
czuż...) oraz metaglosy (tzw. glosy do glos, np. objaśnienia w języku pol-
skim do glos w języku arabskim).

Jego typologia dotyczyłaby zatem glos, które Cz. Łapicz klasyfi kuje 
jako wewnątrztekstowe (związane bezpośrednio lub pośrednio z tekstem 
głównym) i odnosiłaby się zarówno do warsztatu tłumacza, jak też do 
czynności okołoprzekładowych, będących dziełem kopistów.
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Są to glosy najtrudniejsze do identyfi kacji i opisu. Ich charakterystyka 
wymaga bowiem odpowiedzi na pytania o ich strukturę, funkcję, ewolu-
owanie w czasie, związek z tekstem głównym (por. Leńczuk). W celu pre-
cyzyjnego stwierdzenia, czy są to glosy, a jeśli tak – to kto jest ich autorem, 
należałoby porównać co najmniej kilka rękopiśmiennych kopii zabytku 
oraz odnieść je do arabskiego oryginału. 

Przedmiotem analizy jest zabytek z roku 1723, w którym są obecne 
glosy o różnej typologii i funkcjach. 

Do glos zewnątrztekstowych porządkujących można zaliczyć: paginację 
– w górnym lewym rogu jest obecna numeracja arabska, jednakże jej zapis 
został częściowo zdefektowany; podział na trzydzieści części, ułatwia-
jący zapamiętywanie i recytację Koranu, o czym czytelnik dowiaduje się 
m.in. z glos marginesowych, sporządzonych zarówno w języku arabskim 
(podanie arabskich liczb wskazujących kolejne dżuzy), jak też w języku 
polskim, np. „30.ta Sufra” (s. 483a – prawy margines) oraz podział na sury 
– większość z nich jest poprzedzona tytułem i informacją o ilości ajatów, 
tworzących daną surę, np. „rōzʒal darū nebesḱegō stō i dwaʒeśca ajeťew”2 
(sura V). Należy przy tym dodać, że są one umiejscowione w ostatnim 
wersie poprzedniej sury, co jest zgodne z notacją w rękopiśmiennych arab-
skich tekstach koranicznych. Sury pierwszą i drugą poprzedza zapowiedź 
umieszczona w ramce: „rōzʒal ō xwale ks̱engi s̀edm ajeťōw” (sura I); 
„rōzʒal ō krōwe dweśce ōśmiʒeśōnt šeśc ajeťōw” (sura II). Ponadto sury 
wyodrębniono grafi cznie – przez wydzielenie miejsca na tzw. basmalę, tj. 
wyrażenie „w imię Boga miłosiernego, litościwego” (z ar. bi-ismi Allāhi’ 
ar-Rahmāni ar-Rahīm). Funkcję porządkującą pełnią także reklamanty.

Zabytek zawiera datowanie bezpośrednie kopii – por. w języku arab-
skim: „prawdą jest to, co rzekł Potężny Bóg i prawdą jest to, co rzekł 
jego Posłaniec, Szlachetny Prorok i to, co rzekł Bóg nasz i nasz Pan od 
świadków i w niego wierzących, dzięki Bogu Panu Światów, syn Mustafy 
syna Ismaila Jabłońskiego, drogi szlachetny Koran słowa Potężnego, dnia 
jedenastego szóstego miesiąca [kalendarza muzułmańskiego]” (odczyt: 
Magdalena Lewicka) i w języku polskim: „1723 roku pisany ten Swięty 
Tefsir przez syna Mustafy Jzmaela Jabłonskiego” (s. 483a) oraz w języku 
arabskim: „prawdą jest to, co rzekł Potężny Bóg i prawdą jest to, co rzekł 
jego Posłaniec, Szlachetny Prorok i my trzymamy się tego, to, co rzekł 
Bóg nasz i nasz Stwórca, ten, który nam błogosławi, nasz Pan, co zostało 
przez świadków potwierdzone, potwierdzone, przyjęte i otoczone czcią, 
a w niego wierzący bardziej chwalą Pana, dzięki Bogu Panu Światów, 
syn Mustafy Ismaila Jabłońskiego, drogi szlachetny Koranu, [dwa słowa 
2 Przyjęty system transliteracyjny jest zgodny z ustaleniami Zespołu, realizującego międzynaro-

dowy projekt „TEFSIR” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł 1.2 nr 
12 H 12 0041 81.
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nieczytelne], słowa Potężnego Boga, dnia jedenastego szóstego miesiąca” 
(odczyt: M. Lewicka) i dalej w języku polskim: „Od narodzenia Jsi Proroka 
1723. roku Dopisany ten Sty Tiefsyr, a Poprawiony przez Jbrahima 
Januszewskiego Jmama Winksznupskiego 1836. Roku. Dnia 12-24 Sierpnia 
czyli augusta w Winksznupiach” (s. 485b) oraz „temu Lat 113 od napisania 
poprawiony” (s. 485b). Jego kopistą jest syn Mustafy Jzmaela Jabłońskiego, 
którego imię i nazwisko zapisano w kolofonie (s. 483a). Materiał tekstowy 
dopisywał, uzupełniał i poprawiał kolejny, wskazany w kolofonie, kopista 
Jbrahim Januszewski (s. 485b).

Historię losów danego zabytku można zatem odtworzyć na podstawie 
informacji zawartych w kolofonie, umieszczanym przeważnie na końcu 
tekstu i sygnalizującym tym samym zakończenie czynności kopiowania. 

Od zagadnienia czasu powstania tekstu i jego autorstwa należy więc 
odróżnić datowanie i autorstwo kopii rękopisu, bardzo często bowiem 
kopiści informowali o dacie sporządzenia kopii (zazwyczaj podawali rok, 
a niekiedy także miesiąc i dzień, zarówno według kalendarza muzuł-
mańskiego, jak i chrześcijańskiego), miejscu ukończenia pracy, nazwisku 
przepisującego, czasem też zamawiającego księgę. Kopistami byli zazwy-
czaj mułłowie, muezini i znachorzy, a także „ludzie starsi, traktujący swą 
pracę jako jeden z pobożnych uczynków” (Borawski, Dubiński 1986: 250). 
Do głównych miejsc kopiowania tatarskiej literatury religijnej należały 
Mińsk, Lachowicze, Śmiłowicze, Słonim, Nowogródek. 

Zapiski uzupełniające w rękopisie stanowią modlitwy, intencje modli-
tewne bądź instrukcje modlitewne. Jako przykład można podać dopisek 
po surze CXIV: „potim pej zedake” (s. 485b) i podanie jej formuły w języku 
arabskim (całość zapisano in continuo alfabetem arabskim). Ponadto można 
przytoczyć fragment glosy, umieszczonej na lewym wewnętrznym margi-
nesie sury pierwszej (s. 6a), a stanowiącej modlitewne zalecenie: „amīne 
po ostatnim weršū tego roẕʒalū potržeba mūwic amīne amen” (zapisane 
alfabetem arabskim). Takim uzupełnieniem jest również spontaniczna 
modlitwa kopisty tzw. du‘ā’ ẖatmi al-Qurāni, umieszczona na jednej 
z ostatnich kart zabytku (s. 478b – 479a-b). W jej skład wchodzi m.in. modli-
twa oparta na literach arabskiego alfabetu – każdej literze przypisana jest 
krótka charakterystyka (cechy przynależne Bogu, ludziom, dziękczynie-
nie etc.). Z kolei na s. 480a – 480b występuje spis treści z zestawionymi 
w tabeli nazwami sur i numeracją stron.

Z dopisków kronikarsko-rodzinnych można przytoczyć zawartość 
treściową kolofo nów, np. na s. 1 umieszczono dedykację z 1806 r. podpi-
saną Jozefowicz; na stronach 2a – 2b i 3a oraz znajdują się wpisy w języku 
polskim łacinką – są to zapiski rodzinne, stanowiące swoiste silva rerum. 
Zapiski tego typu są obecne również na s. 481a i b. 
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Glosy zewnątrztekstowe mogły powstać równocześnie z kopią lub 
później jako efekt pracy czytelników, w tym badaczy. Były sporzą-
dzane w językach arabskim, polskim, a także białoruskim czy rosyjskim, 
natomiast zapisywane alfabetem arabskim, łacinką bądź grażdanką. 
Najczęściej umieszczano je poza tekstem tłumaczenia.

Glosy wewnątrztekstowe służą natomiast konkretyzacji koranicznych 
treści. Pomagają je interpretować i objaśniać. Są często oparte na muzuł-
mańskiej literaturze komentarzowej (napisanej w językach arabskim lub 
tureckim), w tym na oryginalnych, islamskich tefsirach. Ich sporządzanie 
wymagało zatem szerokich kompetencji językowych i merytorycznych. 
Jako przykład można podać glosy marginesowe zapisane alfabetem arab-
skim: „ponewaš ōh kazac na ōjca na matke kezac xeram pretō rōzmišlaj 
ō inšix grexax īm činōncix” i „ōddawajce naležnōśc cō kōmū naleži sīnu 
gōspōdarstwo ʒewce pōsag malim ʒatkōm pōžiwene ōʒeže imamōm swo-
jim ūbōgim pōdrūžnim ź źeḱe‘eť i sedeḱi neskōmpūjuči bō skōnpe lūʒe 
brace šetanśḱe jest” (sura XVI, s. 230b, w. 4-5 – lewy margines); „pōžitḱi 
bōže nam z ‘ōwocow winō slōdḱe ne skwaśnale ne zadane a zas prek-
wasne oceť i ūsūšōne jagodi rźkx  sn ale kwasne winō xeram” (sura XVI, s. 
222b, w. 3 – lewy margines); „peršij ajať bil pōtrebnij peršim lūʒōm a drū-
gij teraźnejšim” (sura XVI, s. 226a, w. 3 – prawy margines); „mūwonc že 
raju ne maš pekla ne maš” (sura XVI, s. 234a, w. 7 – prawy margines), ale 
też przytoczyć zapisane łacinką glosy, które informują, o czym jest dany 
fragment tefsiru – por. „oiedzieniu charamnym” (sura V, s. 93b, w. 3 – 
lewy margines); „oczÿstosci myc ciała” (sura V, s. 94a, w. 7 – prawy mar-
gines); „na zlodzieia keranie” (sura V, s. 98b, w. 4 – lewy margines) albo 
objaśniają tekst słowiańskiego przekładu, zapisanego alfabetem arabskim, 
transliterując go, np.: „Jako zydzi wrucilismÿ zazdrosc miedzi nich nie-
pryiacielstwo y niemiłosc az do dnia sądnego” (sura V, s. 95b, w. 6 – lewy 
margines); „Rekl kabil do habila piewnie cie zabiie” (sura V, s. 97a, w. 7 – 
prawy margines);  „a powazne y Garde na niewiernicÿ” (sura V, s. 101b, 
w. 1 – lewy margines); „nietrymaycie prysięg waszych zalechko” (sura 
XVI, s. 225b, w. 2 – lewy margines) czy „y nie kupuÿcie prysięgi Bozeÿ za 
swieckie towary” (sura XVI, s. 225b, w. 4 – lewy margines).

Ten rodzaj glos jest niezwykle ciekawy dla fi lologów, czy też histo-
ryków, albowiem łacinką zapisano transliterację słowiańskojęzycznej 
warstwy tefsiru. Czyżby czytelnik (a może kolejny kopista – Jbrahim 
Januszowski?) znał nie tylko język arabski, ale potrafi ł również identyfi -
kować tłumaczenie Koranu na polszczyznę północnokresową, zapisane 
odpowiednio przystosowanym do systemu fonologicznego języków sło-
wiańskich alfabetem arabskim? Zapisane łacinką glosy objaśniają też tekst 
koraniczny. Jako egzemplifi kację można podać heterogeniczny przykład: 

`
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„munḱir jest (zapisano alfabetem arabskim) neguiący prawde (zapisano 
łacinką)” (sura XVI, s. 219a, w. 1 – prawy margines).

Mogą je stanowić zarówno uwarunkowane semantycznie i stylistycz-
nie szeregi synonimiczne (ich tworzenie to cecha staropolskich przekła-
dów psałterzowych, a także później powstałych translacji Pisma św. na 
język polski, a zarazem kontynuacja tradycji glosowania i przekładania 
tekstów, wywodzącej się ze starożytnej Grecji – por. gr. metálēpsis ‘tłu-
maczenie słowa na synonimiczne wyrażenie’), jak też wprowadzane 
zamiast nich defi nicje wyrazów i rozbudowane uwagi interpretacyjne, 
oparte na znanej w określonym kręgu kulturowym literaturze komen-
tarzowej. Podawanie defi nicji miało na celu zawężenie znaczenia wyra-
zów, czyli odczytywanie ich w kontekście danego tekstu oraz w kontek-
ście kulturowym, poznawczym czy społecznym. M. Leńczuk (2015:83)
wyróżnia wśród nich: wyrażenia równościowe, defi nicje etymologizu-
jące oraz kontrastywne. Zarówno synonimy, jak też defi nicje wyrazów 
(zwłaszcza koranicznych terminów) były wprowadzane bez zapowiedzi 
lub za pomocą metatekstowych sygnałów albo/abo czy też to jest, znači śe 
(to znaczy).

Tak rozumiane glosy należą do immanentnych cech przekładu swo-
bodnego. Jako jedne z jego wyznaczników zostały omówione przez Joannę 
Kulwicką-Kamińską w pracy „Przekład terminologii religijnej islamu w pol-
skich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej” (2013). 

W analizowanym rękopisie można wskazać m.in.: 
-  wprowadzanie kilku polskich odpowiedników dla jednego wyrazu 

arabskiego, poprzedzone wykładnikami formalnymi, np. albo/abo 
– por. „ūčinil na nej malženstwo albo zlōnčene paroŋ pō dwojgō” 
(sura XIII, s. 203a) lub bez zapowiedzi, np. „na ẕwadi nepržijaźni” 
(sura V, s. 93b, w. 1); „obrazew i balwanow” (sura V, s. 93b, w. 4); 
„posel prorok naš” (sura V, s. 96b, w. 2); „ōlbrimi welḱe duže” (sura 
V, s. 96b, w. 8) i inne;

-  wprowadzanie objaśnień niektórych imion własnych oraz nomina-
cji obcego pochodzenia, sygnalizując i konkretyzując tym samym 
ich desygnację, a także stosowanie omówień jako jednego ze sposo-
bów oddawania obcych terminów, np. ar. ka‘aba ‘świątynia, sank-
tuarium w Mekce’ – „dom božī ḱehbe” (sura V, s. 93a, w. 6); ar. ḥaram ‘zabroniony, zakazany, niedozwolony; święty; przeklęty’ 
(podstawowe pojęcie prawa muzułmańskiego regulujące stosunek 
wiernego do świata zewnętrznego) – „x̱eram jest ẕakaẕ čilī gržex” 
(sura V, s. 93b, w. 1 – lewy margines); 

-  uzupełnianie przekładów różnymi dopowiedzeniami i szczegółami 
ułatwiającymi zrozumienie sensu, np. „wspomnij i mxmmd” (sura 
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V, s. 96b, w. 4); „mow ja mxmmd” (sura CXII, s. 485a, w. 7); „bog 
jedet jest ni ma kolegi ani pomocnika bog moj ne pije ni je ne spi 
wekoisti” (sura CXII, s. 485a, w. 7);

-  wprowadzanie do tekstu przekładowego licznych objaśnień, sygna-
lizowanych metajęzykowym omówieniem to jest, znači śe (to znaczy), 
np. „inǯjil to jest awaniljon” (sura V, s. 107b, w. 3); „tō jest murad 
mekke” (sura XVI, s. 227a, w. 2 – prawy margines); salix tō jest dōbrij 
prōrōk ktūrij ni w čim ne narūšil pana būga” (sura XVI, s. 228a, w. 
1 – prawy margines);

-  personalizacja przekazu – konkretyzacja odbiorcy i inwokacyjność, 
np. muzułmańskie wyznanie wiary wyrażone jako „ne maš inšengō 
būga tilkō jā” (sura XVI, s. 217b, w. 4).

W rękopisie są również obecne glosy korygujące, których zadaniem jest 
poprawianie błędów poprzedników czy też uzupełnianie luk etc. Dotyczą 
zarówno warstwy językowej arabskiej, jak i słowiańskiej. W tekście tefsiru 
z Olity dokonano licznych korekt, poprawiając brunatny atrament na 
czarny w warstwie oryginalnej i tłumaczonej. Zmieniono znaki wokaliza-
cyjne, czy też poprawiono lub dopisano wyrazy, np. „pōtōpi was za newe-
renstwo waše pōtim” (sura XVI, s. 234 b, w. 5); „čistij xwalebnij būg ktūrij 
prōwaʒil drogoŋ (poprawiono) slūge swegō nōcōŋ iź mečiťu ḱe‘abi (dopi-
sano) mekḱejsḱegō dō mečiťu” (sura XVI, s. 228b, w. 3). Niestety, popra-
wiana warstwa arabska i słowiańska tefsiru nie są wolne od błędów, np. 
(według ustaleń M. Lewickiej) pierwszy kopista w sposób konsekwentny 
stosuje zapis długiej samogłoski ī w wygłosie przy pomocy litery alif 
maqṣūra (w miejscu yā’) i choć taki sposób notacji jest charakterystyczny 
dla tekstu koranicznego, drugi kopista dokonuje jego poprawy, zastępując 
alif maqṣūra literą yā’; pierwszy kopista stosuje przeniesienie wyrazu do 
kolejnego wersu, które nie ma zastosowania w języku arabskim (interfe-
rencja z łacinki) i szereg innych.

Zabytek charakteryzują również metaglosy, np. na prawym zewnętrz-
nym marginesie tekstu 1. sury są obecne komentarze w języku arabskim 
i ich objaśnienia w języku polskim, np. „ẕnači s̀wajt jedeŋ drūgi raẕ ẕnači 
wšistḱix s̀wajtew i okrengew w božej moci ẕostajoncix” (sura I, s. 6a, 
w. 2-5) czy „ẕnači prorokaw i poslancow boga i tix mus̀ulman co ẕ bojaẕnoŋ 
božo i čistim sūmnenem w mus̀ulmanssḱej wjerže žīce swoje prowaʒoŋ” 
(sura I, s. 6a, w. 20-23) i kolejne.

Dopiski wewnątrztekstowe mogły powstać równocześnie z kopią, 
ale część z nich może wiernie odzwierciedlać wcześniejszą kopię, stano-
wiącą podstawę przepisywania, a nawet może być właściwa oryginałowi 
i wyrażać rozterki translacyjne anonimowego tłumacza. Ich identyfi ka-
cję utrudnia częstokroć ingerencja kopisty, np. w kopii tefsiru z 1686 r. 

`
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występuje glosa marginesowa „jezʒic wuzic ’ūrāʒ ’i pūžiṭki nāpiṭki ż-mleḳe” 
(sura XXXVI, s. 367a – transliteracja M. Tarełka), która w odpisie z Olity 
jest już włączona do tekstu głównego (sura XXXVI, s. 353b).

Glosy świadczą zatem o wielowarstwowości tatarskich rękopisów. 
Stanowią one zarówno tłumaczenie arabskiej i/lub tureckiej podstawy 
tekstu, jak też arabskich komentarzy do tekstu głównego. Same są rów-
nież komentarzem (o charakterze egzegetycznym) do Koranu lub do 
innych glos. Tatarscy translatorzy bądź kopiści zamieszczali je na margi-
nesie lub w tekście głównym. Są zapisywane alfabetem arabskim, jak rów-
nież łacinką bądź cyrylicą. Objaśnianie mogło być przy tym kompilacją 
różnych źródeł, sięganiem do literatury komentarzowej, do przekładów 
Koranu w języku tureckim czy też do Sunny.

W zależności od przyjętego kryterium można je różnie klasyfi kować. 
Ich obecność i charakter są często związane z warsztatem translatora, ze 
stosowaniem określonej techniki translatorskiej. 

Glosy są z reguły zróżnicowane pod względem objętości, znaczenia, 
stylistyki, gramatyki, co może świadczyć o tym, że powstawały w różnym 
czasie przy udziale kilku tłumaczy/kopistów.

Joanna Kulwicka-Kamińska
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Selim Chazbijewicz

CZASOPISMA TATARÓW POLSKICH 
NA EMIGRACJI W LATACH 1939–1952 

Społeczność polskich Tatarów, licząca w okresie międzywojennym ponad 
pięć tysięcy członków1, zdołała wykrzesać z siebie wysiłek intelektualny 
i organizacyjny, wydając trzy tytuły prasowe w latach 1930–1939. Dwa 
z nich miały charakter periodyków, kwartalnika i miesięcznika, jeden był 
wydawnictwem nieregularnym o cechach almanachu. W latach 1930–1931 
i 1934–1937 ukazywał się w Warszawie kwartalnik „Przegląd Islamski”, 
zaś w latach 1934–1939 w Wilnie wydawany był miesięcznik „Życie 
Tatarskie”. Oprócz tego opublikowano trzy tomy „Rocznika Tatarskiego” 
w latach 1932, 1935 i 1938. 

Publicyści, wywodzący się z polskich Tatarów, a także przebywający 
w Polsce Tatarzy krymscy oraz nadwołżańscy piszący po polsku, publi-
kowali również w kwartalniku „Wschód-Orient”, wydawanym przez 
Instytut Wschodni w Warszawie. Tematyka tego periodyku była poświę-
cona zagadnieniom prometejskim. W czasopiśmie tym publikowali: Leon 
Kryczyński, Wassan Girej Dżabagi, Stefan Tuhan-Baranowski, Abdullah 
Zihni Soysal, Edige Szynkiewicz, Ayaz Ishaki. Ten ostatni używał pseu-
donimu Kırımlı Yigit (Krymski Chwat). Najczęściej tematyka prometejska 
łączyła się z tematyką walki i wyzwolenia krymskich Tatarów spod jarzma 
sowieckiego oraz utworzenia krymsko-tatarskiej państwowości, a także 
państwowości Górali Kaukazu, co stanowiło domenę W. Gireja Dżabagi. 
W „Przeglądzie Islamskim” tematyka prometejska znajduje miejsce nie-
jako pośrednio, to znaczy przez wyraźnie akcentowane stanowisko pani-
slamskie. Panislamizm jako doktryna polityczna, głosząca wspólnotę poli-
tyczną i kulturową wszystkich wyznawców islamu, była wymierzona także 
w sowieckie imperium, dziedziczące po dawnej, carskiej Rosji rozległe tery-
toria, zamieszkałe przez ludność muzułmańską. Co więcej, muzułmanie 
zamieszkiwali sam środek państwa sowieckiego, tereny nad Wołgą i wokół 
Uralu. Bezpośrednie odniesienia do prometejskiej ideologii zawierały teksty 
1 A. Miśkiewicz, Tatarzy Polscy 1918–1939, Warszawa 1990, s. 63.
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publikowane w „Życiu Tatarskim” i w „Roczniku Tatarskim”. Intensywność 
tych publikacji wzrastała po roku 1935.

Tatarzy, będący częścią polskiego społeczeństwa, dzielili jego dobre 
i złe losy podczas II wojny światowej. Przeszedłszy piekło sowieckiej 
okupacji na kresach wschodnich, znaleźli się w II Korpusie Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, pod dowództwem gen. Władysława Andersa. 
W ramach struktur tego korpusu został powołany rozkazem jego dowódcy 
– Naczelny Imamat Wojskowy Muzułmanów w Polskich Siłach Zbrojnych 
na Zachodzie. Instytucja ta funkcjonowała od 1943 roku. Jej istnienie 
i działalność jako fragment najnowszej historii Polski warte jest odnoto-
wania oraz utrwalenia. Od roku 1945 istniał pod pełną nazwą – Naczelny 
Imamat Wojskowy oraz Ludności Cywilnej Muzułmanów Polskich i dzia-
łał z ramienia władz wojskowych w Wielkiej Brytanii. 

We wrześniu 1947 roku w Londynie odbył się Walny Zjazd 
Muzułmanów Polskich na Obczyźnie, który powołał do życia Niezależną 
Gminę Muzułmanów Polskich w Wielkiej Brytanii. Gmina ta skupiała 
emigrantów – polskich Tatarów – przeważnie żołnierzy i ofi cerów Wojska 
Polskiego, a także byłych urzędników administracji państwowej, ziemian, 
przedstawicieli wolnych zawodów. Nie była to liczna grupa. Nie ma 
dotychczas żadnych badań źródłowych, poświęconych emigracji wojennej 
i powojennej polskich Tatarów, ale w przybliżeniu można określić liczeb-
ność tej grupy na nie więcej niż 200-250 osób, rozproszonych w państwach 
Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Ich poglądy i opinie wyrażały także cza-
sopisma wydawane na emigracji przez nieliczną grupkę działaczy pol-
sko-tatarskich, skupionych wokół Naczelnego Imamatu Muzułmanów 
Polskich na Obczyźnie. Autorami tekstów o tematyce prometejskiej 
byli: Emir Bajraszewski, Veli Bek Jedigar, Chalima Bajraszewska, Edige 
Kırımal, Murat Yakupoğlu, Leon Bohdanowicz. Była to nieliczna, ale 
czynna w latach pięćdziesiątych XX wieku grupa tatarskich publicystów, 
pisząca po polsku, turecku, niemiecku i francusku. 

Instytucjonalnie Naczelny Imamat współpracował z innymi emigra-
cyjnymi ośrodkami, szerzącymi polityczną myśl prometejską: Instytutem 
Józefa Piłsudskiego, Instytutem Reduta w Londynie. Celem było dopro-
wadzenie, w wyniku ewolucyjnego, długotrwałego politycznego procesu, 
do upadku Związku Sowieckiego, a następnie rozpadu Rosji według, jak 
określał to marszałek Piłsudski, „szwów narodowych”, czyli rozpadu tego 
państwa na mniejsze polityczne organizmy narodowe. Te nadzieje wyra-
żane były również przez Naczelnego Imama w jego odezwach do wier-
nych, w artykułach redakcyjnych poszczególnych numerów czasopism, 
przemycane w treści informacyjnej, dotyczącej życia emigracji tatarskiej 
w Wielkiej Brytanii. 
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Od roku 1943 funkcję Naczelnego Imama Wojskowego w PSZ na 

Zachodzie i Naczelnego Imama Wojskowego oraz Ludności Cywilnej 
Muzułmanów Polskich pełnił pochodzący ze Słonima Emir Bajraszewski, 
używający także przybranego imienia – El Muemminin. Do stycznia 
1949 roku działał z ramienia Wojska Polskiego i PKPR (Polski Korpus 
Przysposobienia Rezerwistów), mającego zająć się reorganizowaną armią 
polską na Zachodzie. Od roku 1949 Naczelny Imam coraz częściej używał 
tytułu Naczelnego Imama Muzułmanów Polskich na Obczyźnie i działał 
niezależnie od emigracyjnych władz polskich w zakresie organizacyjnym, 
chociaż w dość ścisłym z nimi porozumieniu. Do początków roku 1949 
Naczelny Imamat był jedną z agend w strukturach PSZ na Zachodzie, 
zajmując się opieką duszpasterską polskich muzułmanów w armii i lud-
nością cywilną, będącą pod opieką władz polskich na emigracji. W roku 
1952, dekretem Prezydenta RP na Obczyźnie, Augusta Zaleskiego, 
Naczelny Imam Muzułmanów Polskich zostaje powołany w skład IV 
Rady Narodowej (polskiego parlamentu na emigracji). W tymże samym 
roku Emir Bajraszewski wyjeżdża do USA, nie rezygnując z funkcji 
Naczelnego Imama Muzułmanów polskich na Obczyźnie, która z czasem 
stanie się czysto symboliczna. Będzie ją pełnił aż do śmierci w roku 1995, 
w Irvington, w USA. 

Ten krótki opis działalności Naczelnego Imamatu Wojskowego 
i Ludności Cywilnej Muzułmanów polskich w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie, funkcjonującego później jako Naczelny Imamat Muzułmanów 
Polskich w Wielkiej Brytanii i Naczelny Imamat Muzułmanów Polskich 
na Obczyźnie to wskazanie na podstawę organizacyjną aktywności 
wydawniczej polskich Tatarów na emigracji po roku 1939 na Zachodzie. 
Powyższa prezentacja jest niezbędna, nie ujmuje bowiem tego problemu 
żadna z prac monografi cznych, a nawet przyczynkarskich, dotyczących 
wspólnoty polsko-tatarskiej. Publikacje omawiane poniżej były formal-
nie wydawnictwami Naczelnego Imamatu, opierającymi na nim swoje 
podstawy: prawne, fi nansowe i organizacyjne. Wynikało to z przypisa-
nych funkcji oświatowo-wychowawczych i propagandowych Wojska 
Polskiego. Przy sztabie II Korpusu istniał nawet w latach 1943–1946 
Instytut Studiów Wschodnich, mający najpierw siedzibę w Teheranie, 
później w Bejrucie, a na koniec w Londynie. Był on powojenną namiastką 
Instytutu Wschodniego. Jako wydawnictwa Wojska Polskiego PSZ na 
Zachodzie rozpoczęły swoją działalność takie wielkie czasopisma emigra-
cyjne jak późniejsza paryska „Kultura” albo londyński „Orzeł Biały”. 

Naczelny Imamat, a praktycznie Naczelny Imam – Emir El-Muemminin 
Bajraszewski, wydawał dwa czasopisma, próbując wskrzesić międzywo-
jenne tatarskie tradycje czasopiśmiennicze. Nawiązywał zwłaszcza do 
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„Życia Tatarskiego”, miesięcznika wydawanego w Wilnie przez Wileński 
Oddział Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP w latach 1934–
1939 i „Przeglądu Islamskiego”, kwartalnika wydawanego w Warszawie 
w latach 1930–1932 przez Wassana Gireja Dżabagi – emigranta, byłego 
przewodniczącego parlamentu Republiki Północnego Kaukazu w latach 
1918–1919. Wymieniony wyżej kwartalnik ukazywał się także jako organ 
Gminy Muzułmańskiej m. st. Warszawy w latach 1933–1937. Tematykę 
tatarską, dotyczącą zarówno Tatarów polskich, jak też krymskich i nad-
wołżańskich poruszał często kwartalnik „Wschód-Orient”, wydawany 
przez Instytut Wschodni w Warszawie; czasopismo poświęcone w całości 
tematyce prometejskiej. Działalność inną, tj. naukową i naukowo-wydaw-
niczą na emigracji, uniemożliwiał w tym okresie brak sił, środków, źródeł, 
archiwów. Jedynie E. Bajraszewski kontynuował tradycję tatarskiej prasy 
społeczno-kulturalnej. 

W latach 1948–1949 ukazywał się „Komunikat” jako czasopismo nie-
regularne. Łącznie opublikowano 7 numerów. Numer pierwszy z datą 
czerwiec 1948, numer ostatni z datą luty 1949 (za XII 1948 i I oraz II 1949). 
„Komunikat” był więc z założenia miesięcznikiem, aczkolwiek nigdzie, 
tzn. na okładce i w stopce redakcyjnej tego nie zaznaczono. Miejscem 
wydania był Londyn. W numerze pierwszym podany był adres prywatny 
Naczelnego Imama – 4, Lockton Street, London, W 10. adres siedziby urzę-
dowej tj. Naczelnego Imamatu: H.Q. P.R.C., 21 Egerton Gardens, London, 
S.W. 3, telefon: KEN, 3441, wewn. 207. Przyjęcia interesantów w biurze 
odbywały się we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-13. „Komunikat” 
ukazywał się w formie powielonego maszynopisu. W numerze 7, na 
stronie drugiej u dołu znajduje się napis: Wydawca: Naczelny Imamat 
Muzułmanów Polskich na Obczyźnie – 9, Acklam Road, London, W. 10. 
W ciągu pół roku adres redakcji uległ zmianie. 

Okładkę „Komunikatu” stanowiła zszyta z resztą kartka papieru, z ręcz-
nym napisem, powielonym, podobnie jak całość maszynopisu. Numery od 
1 do 6 są pod tym względem identyczne. Na każdej okładce u góry znajduje 
się rysunek konturu półksiężyca z gwiazdą. Następnie napis w języku arab-
skim, pokrywający połowę dolną półksiężyca. Litery w napisie arabskim 
mają charakter konturowy. Na wysokości wybrzuszenia dolnego półksię-
życa, pod napisem arabskim, znajduje się napisane na maszynie polskie tłu-
maczenie tekstu arabskiego: „Pokój Wam i Miłosierdzie Ałłaha”. Na dole, 
mniej więcej na środku okładki, napis: Naczelny Imamat Muzułmanów 
Polskich w Wielkiej Brytanii. Pod spodem, większymi literami mającymi 
charakter konturowy, napis tytułowy: „Komunikat”.

Treść „Komunikatów” to wiadomości bieżące i informacje z życia muzuł-
manów polskich w Wielkiej Brytanii, są też krótkie teksty o zasadach religii 
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islamskiej, informacje o współpracy z polską emigracją i jej władzami, treści 
depesz oraz listów, wystosowanych przez Naczelnego Imama do polskich 
władz na uchodźstwie; odezwy, nawołujące do kupowania „Komunikatu” 
i darowizny na rzecz działalności Naczelnego Imamatu, nazwiska osób 
poszukujących się nawzajem – polskich Tatarów, modlitwy, wiadomości 
o życiu muzułmanów na świecie, także opinie od czytelników – polskich 
Tatarów na emigracji. Informacje o terminach świąt i modlitw, adresy mecze-
tów w Londynie (wtedy nie było ich tyle, co dzisiaj), listy ofi arodawców na 
rzecz Gminy Muzułmanów Polskich w Londynie, ciekawostki z życia islam-
skiego, a także z historii Tatarów, kronika towarzyska, rejestracja ślubów, 
zgonów i azanów, tj. nadawania imienia noworodkowi, aktualne adresy 
organizacyjne, odezwy Naczelnego Imama do wiernych. W „Komunikacie” 
redaktor naczelny E. Bajraszewski stworzył stałe rubryki: Z ostatniej chwili, 
Różne, Wolna trybuna, Między nami, Czy wiecie, że… „Komunikat” od roku 
1949 przekształca się w czasopismo pt. „Głos z Minaretu”, które ukazywało 
się w formacie 202 x 255 mm, o objętości 20 stron, zszywanych bez grzbietu. 
Okładkę stanowiła karta papieru kredowego, biała z napisami w kolorze 
zielonym, uznawanym za kolor symboliczny islamu.

Czerwiec 1948 roku podany jako data założenia czasopisma jest mylący. 
Imamowi Bajraszewskiemu chodziło zapewne o podkreślenie daty posta-
nowienia wydawania czasopisma. W numerze 7 „Komunikatu” pisał na 
stronie 2: „Dzisiejszy numer >>Komunikatu<< zakańcza pierwszy okres 
pracy wydawniczej, a jego dalszym ciągiem, od 1 I 1949 jest poprzed-
nio zapowiadany >>Głos z Minaretu<<”. To samo stwierdza notatka 
z wychodzącego w Londynie „Dziennika Polskiego” z 29 lipca 1949 roku. 

„Głos z Minaretu” ukazywał się nieregularnie, aczkolwiek w zamie-
rzeniu wydawcy miał być miesięcznikiem. W praktyce ukazało się nie-
wiele pojedynczych numerów. Bajraszewski najczęściej wydawał numery 
formalnie połączone i „Głos z Minaretu” był praktycznie albo dwumie-
sięcznikiem, albo kwartalnikiem, a nawet półrocznikiem. Czasopismo 
ukazywało się od lutego 1949 roku do grudnia 1950. Formalnie zostało 
zawieszone w roku 1952 z chwilą wyjazdu Emira Bajraszewskiego do 
USA i przeniesienia tam działalności Naczelnego Imamatu. 

Treść i zawartość poszczególnych numerów przedstawia się różnorod-
nie. Sam Emir Bajraszewski, żołnierz gen. Andersa, kontynuował przed-
wojenną retorykę polityczną oraz polityczną orientację m.in. w kierunku 
prometejskim. Utrzymywał kontakty z ośrodkami politycznymi emigra-
cji krymskich Tatarów, a także innymi dawnymi prometejskimi struk-
turami i działaczami. Wydawca próbował stworzyć działy czasopisma, 
chociaż w większości materiał nie jest usystematyzowany, po prostu dru-
kowano to, czym aktualnie dysponowano. Znaczące jest nawiązywanie 
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do redakcyjnej tradycji „Przeglądu Islamskiego” i „Życia Tatarskiego”. 
Zarówno format, jak i objętość, a także drukowanie spisu treści na stro-
nie drugiej, umieszczanie na końcu aktualnej kroniki wydarzeń, infor-
macji historycznych z życia wspólnoty muzułmańskiej, teksty, dotyczące 
dziejów Krymu, publikowanie na początku numeru tłumaczeń z Koranu, 
a także innych modlitw lub komentarzy do Koranu – jest przeniesieniem 
z tradycji redakcyjnej obu wspomnianych wyżej periodyków tatarsko- 
muzułmańskich okresu międzywojennego. Warto także zaznaczyć, że 
numeracja stron w czasopiśmie „Głos z Minaretu” była ciągła, tzn. ich 
kolejność ujęto od pierwszego do ostatniego numeru. 

Czasopismo znalazło pewien oddźwięk wśród polskich muzułmanów 
na emigracji, bo do nich przede wszystkim było adresowane. Znalazło 
także śladowy oddźwięk w kraju. Zapewne przy dłuższym istnieniu cza-
sopisma powstałyby stałe działy, zwiększyłaby się liczba współpracowni-
ków i odbiorców, a czasopismo stałoby się ciekawsze. Wobec powyższych 
uwag oczywistością będzie stwierdzenie, że redakcja nie płaciła ani za 
publikacje, nie było też środków dla samego redaktora naczelnego.

W roku 1949 został wydany nakładem Naczelnego Imamatu 
Muzułmanów Polskich na Obczyźnie „Kalendarz Muzułmański na rok 
1949”. Wydawnictwo to liczyło 32 strony, ukazało się dokładnie w dzie-
sięć lat po „Kalendarzu Muzułmańskim na rok 1939”, wydanym przez 
Muftiat na Rzeczypospolitą Polską w Wilnie. Treścią i układem kalendarz 
z roku 1949 przypomina ten z 1939. W planach Naczelnego Imamatu, 
według notatki z „Dziennika Polskiego” z 27 lipca 1949 roku, było jeszcze 
wydanie podręczników religijnych pt. „Islam” i „Muhammed Prorok”. 
Nie wiadomo, czy zapowiedziane wydawnictwa ujrzały światło dzienne. 

Ostatnim znanym dotychczas dokumentem z działalności wydaw-
niczej Naczelnego Imamatu jest „Biuletyn Nadzwyczajny Naczelnego 
Imamatu Muzułmanów Polskich na Obczyźnie”, wydany w Londynie, 
w styczniu 1952 roku. Sam Emir Bajraszewski rozpoczął w USA nowy 
rozdział życia i pracy zawodowej, wstępując w szeregi pracowników FBI. 
Tym samym w okresie swojej aktywności zawodowej zaprzestał działal-
ności religijnej, społecznej i wydawniczej, którą częściowo wskrzesił na 
emeryturze. Pochowany został w alei zasłużonych na polskim cmentarzu 
w Irvington w USA, w stanie Nowy York. 

Na emigracji Naczelny Imam współpracował, podobnie jak Leon 
Bohdanowicz – inny polski Tatar, z Instytutem Reduta w Londynie, 
czemu dawał wyraz w swoich publikacjach – notatkach w czasopismach 
„Komunikat” i „Głos z Minaretu”. 

Po roku 1945 przez bardzo długi okres polscy Tatarzy rozproszeni 
w nowych granicach Polski, pozbawieni inteligencji humanistycznej, 
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przerzedzeni przez wojnę i okupacje: niemiecką i sowiecką, pomniej-
szeni o połowę w swoim stanie liczebnym – nie mogli wytworzyć jakie-
gokolwiek ruchu kulturalnego lub wydawniczego. Nie sprzyjały tego 
typu aktywności obostrzenia stalinowskiego reżimu. Później też nie było 
łatwo, tym bardziej że ówczesna cenzura nie była skłonna do wydawa-
nia pozwoleń na edycję skromnej choćby objętościowo i nakładowo prasy 
lub wydawnictw. Być może, gdyby nie obostrzenia administracyjne cza-
sopisma w rodzaju „Głosu z Minaretu” ukazywałyby się w kraju nawet 
w większej ilości, lecz pokonanie prawnej zapory było ponad siły tatar-
skie. Tylko Karaimi zdołali wydać w roku 1946 „Myśl Karaimską”, prze-
kształconą rychło w „Przegląd Orientalistyczny”.

Selim Chazbijewicz
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Musa Czachorowski

CZASOPIŚMIENNICTWO 
TATARÓW POLSKICH PO ROKU 1945

Wprowadzenie
Tatarzy zamieszkują na terenach Rzeczypospolitej już od ponad sześciuset 
lat. Są nie tylko mniejszością etniczną, ale również wyznaniową. Religia 
wyróżnia ich spośród katolickiej większości, będąc przede wszystkim 
czynnikiem jednoczącym i pozwalającym na zachowanie własnej tożsa-
mości w odmiennym otoczeniu. Dzięki islamowi Tatarzy przetrwali jako 
społeczność, do niedawna pozostając jedynymi polskimi muzułmanami. 
Skupieni są w Muzułmańskim Związku Religijnym w Rzeczypospolitej 
Polskiej, utworzonym w roku 1925, podczas Pierwszego Wszechpolskiego 
Zjazdu Delegatów Gmin Muzułmańskich w Wilnie. MZR, jako jedyna 
z istniejących współcześnie muzułmańskich organizacji wyznanio-
wych, funkcjonuje na podstawie odrębnego aktu prawnego: Ustawy z 21 
kwietnia 1936 roku o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 1925 powstał również 
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, do 
którego odwołuje się Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, zorgani-
zowany w roku 1992. W okresie przedwojennym oba związki prowadziły 
m.in. ożywioną działalność czasopiśmienniczą, z powodzeniem kontynu-
owaną i rozwijaną przez tatarską społeczność.

II wojna światowa doprowadziła do znacznego zubożenia tatar-
skiej społeczności Rzeczypospolitej, która w efekcie jałtańskich ustaleń 
została rozerwana pomiędzy trzy państwa: Polskę, Litwę (będącą już 
sowiecką republiką związkową) i Białoruś (również w składzie Związku 
Sowieckiego). Spowodowało to, że z dawnych 19 gmin muzułmańskich 
na okrojonych ziemiach polskich znalazły się tylko trzy: w Bohonikach, 
Kruszynianach oraz Warszawie. Poza granicami państwa pozostało pięt-
naście z siedemnastu historycznych meczetów. Największe jednak straty 
poniósł potencjał ludzki. Zginęli lub zmuszeni zostali do emigracji czołowi 
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przedstawiciele tatarskiej inteligencji, liderzy przedwojennej społeczno-
ści, co na długie lata wpędziło Tatarów w intelektualną stagnację. Wpływ 
wywarły na to również realia życia w systemie komunistycznym.

W grudniu 1939 roku w Piaśnicy koło Wejherowa hitlerowcy roz-
strzelali Leona Najmana Mirzę Kryczyńskiego1, redaktora naczelnego 
„Rocznika Tatarskiego”, autora wielu cennych publikacji, m.in. „Tatarzy 
litewscy w wojsku polskim w powstaniu 1831 r.” oraz „Historia meczetu 
w Wilnie”. 15 maja 1941 roku sowieckie NKWD aresztowało jego brata, 
Olgierda2, członka redakcji „Rocznika Tatarskiego”, przewodniczącego 
Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polskich, 
i rozstrzelało 2 czerwca 1942 roku. 21 listopada 1941 roku zmarł na 
tyfus Stanisław Kryczyński3 – autor wybitnej pracy „Tatarzy litewscy. 
Próba monografi i historyczno-etnografi cznej”, opublikowanej w roku 
1938 jako trzeci tom „Rocznika Tatarskiego”. Pisał także wiersze oraz 
opowiadania. W roku 1941 zaginął w sowieckich katowniach Ali Ismail 
Woronowicz4, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz 
Al-Azhar w Kairze, którego wiele interesujących artykułów ukazało się 
m.in. w „Życiu Tatarskim” i „Roczniku Tatarskim”. Pozostał na emigracji 
Mustafa Aleksandrowicz5, podobnie jak Woronowicz absolwent uniwer-
sytetów we Lwowie i Kairze. Publikował głównie w „Życiu Tatarskim”, 
w roku 1935 wydał w Egipcie biografi ę Marszałka Piłsudskiego po arabsku, 
natomiast w roku 1937 w Wilnie – „Krótki zarys religii Islamu”. Zniknął 
w wojennej zawierusze (ponoć zakończył życie w przytułku dla ubogich) 
Stefan Tuhan-Baranowski6, sekretarz Muftiatu, redaktor naczelny „Życia 
Tatarskiego”. Nie powrócił z emigracji mufti Jakub Szynkiewicz7, orien-
talista i językoznawca, którego teksty drukowane były m.in. na łamach 
„Życia Tatarskiego” oraz „Rocznika Tatarskiego”8. 

Dla społeczności tak małej jak polscy Tatarzy, była to strata znacząca 
i ogromnie bolesna. Przestała ukazywać się tatarska prasa, a twórczość lite-
racka – jeśli się zachowała – to jedynie w formie rękopiśmiennej, na potrzeby 
własne, rodziny lub najbliższych znajomych. Nie funkcjonował założony 

1 Podróż do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, oprac. G. Czerwiński, 
Białystok 2014, s. 41-43.

2 A. Jakubauskas, Nieznane losy Olgierda Kryczyńskiego, „Lietuvos totoriai” 2008, nr 4-6 (116-118), 
s. 20-24.

3 S. Kryczyński, Wspomnienia, utwory poetyckie, eseje, oprac. G. Czerwiński, Białystok 2014.
4 Podróż do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, oprac. G. Czerwiński, 

Białystok 2014, s. 117-119.
5 Tamże, s. 171-173.
6 A. Jakubauskas, G. Sitdykov, S. Dumin, Lietuvos totoriai istorijoje ir kulturoje, Kaunas 2012, s. 

166-167.
7 S. Chazbijewicz, Jakuba Szynkiewicza postać tragiczna, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 2 (10), s. 8-11.
8 W okresie międzywojennym wychodził w Polsce jeszcze „Świat Islamu”, lecz jego inicjatorem, 

redaktorem naczelnym i wydawcą był Wassan Girej Dżabagi, osoba spoza społeczności tatarskiej. 
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w roku 1925 Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej, 
zaś powołany w tymże roku Muzułmański Związek Religijny 
w Rzeczypospolitej Polskiej został wprawdzie reaktywowany w roku 
1947, jednak jego działalność była nader skromna. Długie lata trzeba było 
czekać na odrodzenie się tatarskiego czasopiśmiennictwa i literatury. Fakt, 
że w Wielkiej Brytanii były imam Naczelnego Imamatu Wojskowego 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, płk Emir Bajraszewski9, póź-
niejszy imam Naczelnego Imamatu Muzułmanów Polskich na Obczyźnie, 
wydawał dwa czasopisma10 – w latach 1948–1949 „Komunikat”, a od roku 
1949 do 1950 „Głos z Minaretu” – nie przekładał się na żadną krajową 
aktywność w tej dziedzinie. Oczywiście: toczyło się życie religijne, obcho-
dzono muzułmańskie święta, spotykano się towarzysko, organizowano 
lokalne tatarskie imprezy i bale. Wszystko jednak na coraz to mniejszą skalę. 

Zjawiskiem ciekawym i zasługującym na odrębne potraktowanie jest 
działalność literacka polskich autorów o tatarskim pochodzeniu. Mieli 
wprawdzie tego świadomość, jednak nie czuli emocjonalnego związku 
ze środowiskiem tatarskim i w ich twórczości nie znajdujemy żadnych 
ku temu odniesień. Przykładowo, znany pisarz i działacz społeczno-poli-
tyczny Jan Dobraczyński11 potwierdzał, że ze strony matki wywodzi się 
tatarskiej rodziny Abłamowiczów12, ale nic więcej z tego faktu nie wyni-
kało. Inna sprawa była natomiast z Jerzym Koryckim, adwokatem, dzia-
łaczem społecznym, autorem powieści kryminalnych oraz historyczno-
-przygodowych13. Swoje tatarskie korzenie podkreślał, podpisując się jako 
Jerzy Edigey – biorąc ten literacki pseudonim jakoby od imienia rodowego 
Edygejów, protoplastów rodu Koryckich14. W roku 1980 w wywiadzie 
dla tygodnika „Czas” powiedział m.in.: „Dziś nikt już nie podejrzewa 
rodzin Koryckich, Achmatowiczów czy Bogdanowiczów o tatarskie 
pochodzenie”. Cóż... nie dowie się już nigdy, jak bardzo się w tej opinii 
pomylił. Pochowany został na Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim 
w Warszawie. 

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. sami Tatarzy 
jeszcze się zanadto nie rozpisali; pisano czasem o nich na tle szeroko 
rozumianej historii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej 
w rozmaitych wydawnictwach naukowych. Jednak już w roku 1962 na 
łamach „Przeglądu Orientalistycznego” ukazał się tekst zatytułowany 

9 Podpisywał się też jako Emir El-Muemminin Bajraszewski.
10 S. Chazbijewicz, Tematyka prometejska w publikacjach Naczelnego Imamatu Muzułmanów Polskich na 

Obczyźnie latach 1945-1952, „Przegląd Tatarski” 2015, nr 1 (25), s. 18-21.
11 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Dobraczy%C5%84ski (dostęp 21.03.2015 r.)
12 http://www.radzima.org/pl/object/7932.html (dostęp 21.03.2015 r.)
13 http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Edigey (dostęp 21.03.2015 r.)
14 T. Kornaś, Potomek Tatarów. W rocznicę śmierci Jerzego Koryckiego, „Przegląd Tatarski” 2013, nr 2 

(18), s. 23-24.
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„O muzułmanach polskich”15, którego autorem był Tatar – Maciej Musa 
Konopacki16. Ten działacz społeczno-religijny i krzewiciel tatarskości 
w ciągu swojej półwiekowej działalności drukował m.in. w „Gazecie 
Białostockiej”, „Znaku”, „Niwie”, „Tygodniku Powszechnym” 
i „Literaturze Ludowej”. W roku 1972 Wojewódzki Ośrodek Informacji 
Turystycznej w Białymstoku opublikował informator „Pod białostoc-
kimi minaretami” jego autorstwa, a w roku 1977 Krajowa Agencja 
Wydawnicza w Warszawie wydała przewodnik „Białostocki szlak tatar-
ski”, wznowiony w roku 1982 (współautor Aleksander Miśkiewicz17). Co 
ciekawe, wcześniej pojawiły się dwie niewielkie książeczki Konopackiego 
– w roku 1964 w Indonezji „Kaum muslimin Polandia” („Muzułmanie 
polscy”) oraz w roku 1968 we Francji – „Les musulmans en Pologne” 
(„Muzułmanie w Polsce”). 

„Muzułmanin Polski”, „Al-Hilal”, „Zeszyty 
Muzułmańskie”

Wreszcie, w roku 1966 pojawiła się pierwsza samodzielna publikacja 
tatarska: Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego 
wydało jednodniówkę zatytułowaną „Muzułmanin Polski”. Jej inicjato-
rem był Stefan Bajraszewski, uznany działacz gdańskiej gminy wyzna-
niowej, wieloletni przewodniczący NK MZR, w latach 1984–1990 prze-
wodniczący Komitetu Budowy Meczetu w Gdańsku. Pretekstem do tego 
stało się Tysiąclecie Państwa Polskiego, a tym samym rocznica chrztu 
Polski. Pismo miało format zbliżony do C5, okładkę z cienkiego kartonu 
z napisami: „Muzułmanin Polski / Jednodniówka / Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Polsce / Na Tysiąclecie”, poniżej: „Warszawa 
1966 r.” – powtórzonymi na stronie tytułowej. Na jej odwrocie widnieje 
nazwa i adres wykonawcy oraz numer i data zamówienia18. Druga, trzecia 
i czwarta strona okładki – czyste. Całość, w postaci powielonego maszy-
nopisu, liczyła 26 stron, spiętych trzema metalowymi zszywkami wzdłuż 
lewego brzegu. Nakład nieznany.

Publikacja rozpoczyna się niepodpisanym tekstem wprowadzają-
cym, w którym redakcja oznajmiła m.in.: „Oddając do rąk Czytelnika 
15 M. Konopacki, O muzułmanach polskich, „Przegląd Orientalistyczny” 1962, nr 3, s. 225-240.
16 Więcej na temat życia i działalności społeczno-publicystycznej M. Konopackiego: R. Berger, Maciej 

[Musa] Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013.
17 Aleksander Miśkiewicz do 2003 r. używał tylko imienia Ali, przejściowo Aleksander Ali, później 

jedynie Aleksander. Aby nie stwarzać wrażenia, że mamy do czynienia z trzema osobami: Alim 
Miśkiewiczem, Aleksandrem Alim Miśkiewiczem i Aleksandrem Miśkiewiczem – w niniejszym 
tekście stosowana jest wyłącznie forma Aleksander Miśkiewicz.

18 Spółdzielnia „Nowator”, Gdynia, Śląska 64, Zl.626-300/II-B5 – Zezw.Z-9 – 16.VII.67 r.
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jednodniówkę, pragniemy podjąć dawne tradycje czasopiśmiennictwa 
muzułmanów polskich, które przed ćwierćwieczem, wskutek wybuchu 
wojny, zawiesiło swoją działalność. [...] Mamy nadzieję, że jednodniówka 
zapoczątkuje wydawanie jakiegoś stałego periodyku odzwierciedlają-
cego życie muzułmanów w Polsce”19. Niepodpisane są również pozo-
stałe artykuły. Pierwszy, pt. „Muzułmanie polscy w Tysiącleciu”, przed-
stawiał historię muzułmanów w naszym kraju na przestrzeni wieków, 
z uwzględnieniem jej powiązań z historią Rzeczypospolitej. Przekazano 
też w nim życzenia dla polskiego Kościoła katolickiego z okazji 1000-lecia 
chrztu Polski, z wezwaniem „do współuczestniczenia w czynach miłych 
Bogu, w tym wszystkim, co jest wspólne dla obu religii”20. Tekst drugi 
– „Muzułmanie w Polsce Ludowej” – omawiał sytuację polskiej społecz-
ności muzułmańskiej oraz przybliżał zasady praktyki religijnej. Trzeci 
natomiast, zatytułowany „Islam doby dzisiejszej”, bardzo ogólnie naświe-
tlał zmiany zachodzące w niektórych społecznościach muzułmańskich. 
Na stronie 18 zamieszczono wykaz świąt muzułmańskich na rok 1967 
– 1386/1387 rok hidżry21. Na następnej widnieje informacja: „Redaguje 
Kolegium / Adres do korespondencji: / Zarząd Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku, / ul. Robotnicza 18 m. 8”.

Jednodniówka, niestety, nie znalazła kontynuatorów: na kolejną ini-
cjatywę tatarsko-muzułmańską trzeba było czekać aż do roku 197222. 
Wspominany już Maciej Musa Konopacki wraz z Mahmudem Tahą 
Żukiem, wówczas jeszcze imamem Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Warszawie, wydali własnym staraniem nie mniej niż sześć nume-
rów pisma pt. „Zeszyty Muzułmańskie”23. Powstawało ono poprzez kil-
kunastokrotne przepisywanie maszynowe przez kalkę; miało format A4 
i liczyło od 15 do 30 stron połączonych zszywką. Nakład wynosił nie wię-
cej niż 25 egzemplarzy. Na stronie tytułowej widnieje adnotacja „Tylko 
do użytku wewnętrznego”, czas (rok według kalendarza gregoriań-
skiego i muzułmańskiego) oraz miejsce wydania: „Gdańsk–Warszawa” 
(nie we wszystkich edycjach). Numer szósty opatrzony jest dedykacją: 
„Numer poświęcony Maciejowi Konopackiemu – historykowi tatarsz-
czyzny i współtwórcy Zeszytów Muzułmańskich”. W roku 1972 wyszły 
dwa kwartalne numery pisma, w 1973 – trzy: dwa kwartalne i półroczny, 
w 1974 – co najmniej jeden, datowany na styczeń–luty. 

19  Od redakcji, „Muzułmanin Polski” 1966, s. 1.
20 Tamże, s. 9.
21 Emigracja Proroka Muhammada i jego zwolenników z Mekki do Medyny w roku 622. Dało to 

początek rachubie lat w kalendarzu muzułmańskim.
22 W literaturze podaje się dotychczas rok 1973, ale np. drugi numer „Zeszytów Muzułmańskich” 

(w posiadaniu autora) datowany jest na październik-grudzień 1972 r.
23 Do tylu numerów dotarł piszący te słowa. Możliwe jednak, że było ich nawet kilkanaście.
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„Zeszyty Muzułmańskie” nie posiadały stałych działów, poza kro-

niką wydarzeń występującą w numerach 4, 5 i 6. Publikowane teksty 
wiązały się zarówno z islamem, np. „Prawa majątkowe kobiety muzuł-
mańskiej” Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej, „Wprowadzenie do islamu” 
Muhammada Hamidullaha, „Szkoły koraniczne” Mahmuda Tahy Żuka, 
jak i z problematyką tatarską: „Olgierd Najman-Mirza Kryczyński” 
Raszyda Czymbajewicza, „Adam Korycki na Gazi Husrev-beg Medrese” 
Macieja Konopackiego. Pojawiały się ponadto przedruki z przedwojennej 
prasy tatarsko-muzułmańskiej. W sumie pismo nie wychodziło poza dość 
podstawowy poziom informacji. 

W roku 1974 w Gdańsku, gdzie urzędowało NK MZR pod przewod-
nictwem Stefana Bajraszewskiego, zrodził się pomysł wydawania kwartal-
nika „Al-Hilal”24, którego redagowanie zamierzano powierzyć Selimowi 
Chazbijewiczowi25, późniejszemu redaktorowi naczelnemu m.in. „Rocznika 
Tatarów Polskich”. Tym razem skończyło się jednak tylko na chęciach. 
Realizacji doczekał się dopiero podjęty w grudniu 1985 roku zamysł 
powołania kwartalnika pt. „Życie Muzułmańskie”26, którego wydawcą 
był Muzułmański Związek Religijny, początkowo jeszcze w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, od roku 1989 – w Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Życie Muzułmańskie” 
Przez cały okres ukazywania się „Życia Muzułmańskiego” obowiązki 
redaktora naczelnego sprawował Selim Chazbijewicz27. Jego zastępcą 
był Aleksander Miśkiewicz (do numeru trzeciego, potem zrezygnował 
ze współpracy), przewodniczącym rady programowej Stefan Mustafa 
Mucharski, w kolegium redakcyjnym znaleźli się: Bekir Assanowicz, 
Stefan Bajraszewski, Mohammad Jabairy, Maciej Musa Konopacki i Selim 
Kryczyński, zaś w gronie stałych współpracowników: Dżennet Dżabagi-
Skibniewska, Elżbieta Bajraszewska, Leon Chazbijewicz, Ali Mahmoud, 
Eugeniusz Dżemil Szczęsnowicz. Z poszczególnymi numerami zwią-
zani też byli Marian Murman (współpraca fotografi czna) i Adam Murad 
Murman (redaktor techniczny). Jako adres redakcji fi gurowało gdańskie 
mieszkanie redaktora naczelnego. Czasopismo miało format A5, oprawę 
zeszytową (grubsze wydania, np. nr 5/7 z 1987/1988, mają oprawę kle-
joną) i zmienną ilością stron – od 24 do 180, bez stałego układu zawartości. 
24 Z arabskiego: półksiężyc.
25 S. Chazbijewicz, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, „Rocznik Tatarów 

Polskich” 1995, t. III, s. 96.
26 A. Miśkiewicz, Działalność wydawnicza Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej, „Bibliotekarz Podlaski” 

2000, nr 1, s. 48–49. 
27 http://pl.wikipedia.org/wiki/Selim_Chazbijewicz (dostęp 23.03.2015 r.)
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Od drugiego numeru okładka była biała z zielonym nadrukiem, ale 
zdarzały się inne: z kartonu jasnobrązowego (np. nr 5/7 z 1987/1988) lub 
ciemnoniebieskiego (nr 2/3 z 1990) z czarnym nadrukiem. Pod tytułem 
(w języku arabskim, polskim i angielskim) zamieszczono kolejną nume-
rację z danego roku, a na niektórych wydaniach znajduje się również 
numeracja ciągła. Obok roku według kalendarza gregoriańskiego wid-
nieje rok hidżry. Strona redakcyjna była po polsku i angielsku, od drugiego 
numeru pojawiły się streszczenia angielskie i arabskie. Średni nakład 
wynosił 500 egzemplarzy. Całość pozostawała edytorsko dość skromna, 
odpowiednio do ówczesnych możliwości redakcyjnych i poligrafi cznych. 
Kwartalnik dystrybuowano poprzez MZR wśród polskiej społeczności 
tatarsko-muzułmańskiej (około stu egz.), a po zawarciu umowy z RSW 
„Prasa-Książka-Ruch”, od drugiego numeru „Życie Muzułmańskie” 
sprzedawane było w kioskach „Ruchu” na terenie województw: gdań-
skiego, elbląskiego, olsztyńskiego i białostockiego. Wysyłano je ponadto 
do muzułmańskich instytucji m.in. w Turcji, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, 
na Krymie i w Tatarstanie. 

Pierwszy numer „Życia Muzułmańskiego” ukazał się na początku roku 
1986. Ostatni, opisany jako 2 i 3/199028, zawiera tylko jeden tekst: „Krym”29 
Dżafera Sejdameta30 i wydany został przy współpracy z Narodowym 
Centrum Tatarów Krymskich w Stambule. Ogółem daje to szesnaście nume-
rów w dwunastu zeszytach, nieraz łączonych po dwa lub nawet trzy w jed-
nym wydaniu31. Poza numeracją pozostały wydania specjalne z roku 1990 – 
jedno z okazji oddania do użytku meczetu im. Dżemala ad-Dina al-Afganiego 
w Gdańsku32, drugi – w rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli bitwy warszawskiej 
15 sierpnia 1920 roku33. Ponadto przy redakcji powołano Wydawnictwo 

28 Selim Chazbijewicz w swoim artykule: Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, 
„Rocznik Tatarów Polskich” 1995, t. III, podaje, że w numeracji ciągłej było to 13 i 14. Biorąc 
jednak pod uwagę, że wcześniejszy numer łączony, 3-4/1989 i 1/1990, nie ma podanej kolejności 
ciągłej, ale jeszcze wcześniejszy 1-2/89 opisany jest jako (10-11) 1409 H, co dowodzi, że numerowi 
3-4/1989 i 1/1990 odpowiada w ciągłości 12-13 i 14, zatem 2 i 3 z 1990 r. musi być już 15 i 16. 

29 Pierwsze wydanie „Krymu” ukazało się w 1930 r. nakładem Wydawnictwa Instytutu Wschodniego 
w Warszawie.

30 Dżafer Sejdamet Kyrymer, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 1 (13), s. 20-21.
31 Taką liczbę podaje Selim Chazbijewicz: Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, 

„Rocznik Tatarów Polskich” 1995, t. III, s. 99. Według Michała Łyszczarza w latach 1986-1990 
ukazało się jedenaście numerów „Życia Muzułmańskiego”, w tym dwa poza numeracją oraz kilka 
suplementów. Patrz: Młode pokolenie polskich Tatarów, Olsztyn-Białystok 2013, s. 97, przyp. 212. 

32 Znalazły się w nim teksty oddające hołd pamięci przodków, poświęcone sylwetce patrona 
meczetu, genezie jego budowy i muzułmanom w Polsce autorstwa Dżemili Smajkiewicz-Murman, 
Marka M. Dziekana, Stefana Bajraszewskiego i Selima Chazbijewicza – także w wersji angielskiej, 
oraz fotografi czna kronika budowy meczetu.

33 Jest to „Zarys historji wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów imienia Pułkownika Mustafy 
Achmatowicza” opracowany na zlecenie Wojskowego Biura Historycznego przez rotmistrza Veli 
Beka Jedigara, którego pierwsze wydanie ukazało się w Warszawie w 1933 r. 
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„Życia Muzułmańskiego”, dzięki któremu w latach 1989–1990 wydrukowano 
suplementy: „Chamaił34, czyli modlitwa i praktyka islamu”, „Przesłanie oso-
bowości – sirat35 Proroka”, „Swiaszczennyj Koran” – zbiór wybranych wer-
setów z Koranu w języku arabskim i rosyjskim jako dar dla muzułmanów 
z Litwy i Białorusi, którego część dotarła też na Krym, oraz tomik wierszy 
Selima Chazbijewicza pt. „Krym i Wilno”. Już w roku 1991 wspólnie z Siddiqi 
Trust z Karaczi w Pakistanie opublikowano drugie wydania „Chamaiłu” 
i „Przesłania osobowości – sirat Proroka” oraz „Zasady grzebania zmarłych 
wyznawców islamu” autorstwa Muhammada Alego al-Harakana, ówcze-
snego sekretarza generalnego Ligi Świata Muzułmańskiego, przetłumaczone 
z języka niemieckiego przez Alego Radeckiego. 

W „Życiu Muzułmańskim” publikowali przede wszystkim przedstawi-
ciele gdańskiego środowiska tatarskiego, m.in. Selim Chazbijewicz, Stefan 
Bajraszewski, Maciej Musa Konopacki i Dżemila Smajkiewicz-Murman, 
ale również polscy naukowcy zajmujący się tematyką tatarsko-muzułmań-
ską, m.in. Jan Tyszkiewicz, Arkadiusz Kołodziejczyk i Marek M. Dziekan. 
Pismo stylem i zawartością nadmiernie ukierunkowywało się na wydaw-
nictwa minionego okresu, powielając wykorzystane już wzorce. Pomimo 
starań redaktora naczelnego kwartalnik w takim kształcie wyczerpał swe 
możliwości; społeczność tatarska oczekiwała nowej formy i nowych treści. 
W drodze ku temu pojawiły się kolejne, efemeryczne niestety, inicjatywy 
czasopiśmiennicze. 

„Akyndży Yolu”, „Strzelec Tatarski”, „Al-Dżihad” 
W roku 1991 Robert Abdułła Ziembiński wydał trzy numery pisma 
„Akyndży Yolu”36 w formie wydruku komputerowego. Miało ono być 
organem Akyndżych, związku skautowskiego dla tatarskich dzieci i mło-
dzieży, do którego powołania wszakże nie doszło. W roku 1994 Ziembiński 
zainicjował kolejne pismo, które również doczekało się tylko trzech nume-
rów w postaci kserokopii wydruku komputerowego formatu A5 o obję-
tości od 4 do 8 stron. Nosiło tytuł „Strzelec Tatarski” i miało być pismem 
tatarskich oddziałów „Strzelca”37, które nigdy nie powstały. 

W styczniu 1993 roku wyszedł pierwszy numer muzułmańskiej gazety 
młodzieżowej zatytułowanej „Al-Dżihad”, przeznaczonej do użytku 

34 Z arabskiego: amulet, noszony przez muzułmanów zazwyczaj w woreczku na piersi. U polskich 
Tatarów podręczny modlitewnik, najczęściej rękopiśmienny.

35 Z arabskiego: droga; w islamie – słuszna droga wiary, także most prowadzący do raju. 
36 Akıncı yolu w tłumaczeniu z języka tureckiego oznacza „poszukiwacz drogi”.
37 Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza, kontynuująca tradycje 

przedwojennego Związku Strzeleckiego, zarejestrowana 8.08.1990 r.
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wewnętrznego MZR. Ukazały się cztery wydania (styczeń, luty, marzec 
i kwiecień) w postaci wydruku komputerowego o objętości od 6 do 12 stron 
formatu A4 powielanego na kserokopiarce. Nakładu nie podano. Teksty 
pozostawały niepodpisane lub sygnowane jedynie imieniem. Zamieszczono 
dwa adresy redakcyjne (mieszkania prywatne) w Augustowie oraz 
Białymstoku. Publikowane materiały przedstawiały zasad islamu w bar-
dzo popularnym ujęciu oraz proste krzyżówki przeznaczone dla najmłod-
szych38. W listopadzie 1993 roku „Al-Dżihad” pojawił się jako magazyn 
młodzieżowy – jeden z działów nowego tytułu – „Świata Islamu”39, którego 
redagowania podjął się Józef Jusuf Konopacki z Sokółki.

„Świat Islamu”
Pismo nawiązywało tytułem do przedwojennego periodyku wydawanego 
przez Wassana Gireja Dżabagiego40. Pierwsze cztery numery z lat 1993–
1994 opisane zostały na stronie tytułowej jako miesięcznik społeczno-reli-
gijny, potem od numeru pierwszego z marca-kwietnia 1995 roku do trze-
ciego z roku 1997 – miesięcznik społeczno-kulturalny – od numeru pierw-
szego ze stycznia 1996 roku z uściśleniem w stopce redakcyjnej – Tatarów 
Polskich, a od lipca 1999 roku do listopada 2003 – pismo społeczno-kultu-
ralne, z dopełnieniem w stopce redakcyjnej – Tatarów Polskich. Od marca 
2004 roku już do końca ukazywania się periodyku podtytuł i stopka redak-
cyjne były zgodne: pismo społeczno-kulturalne. Od stycznia 1996 roku tytuł 
pisma podawano też w języku arabskim. „Świat Islamu” w żadnym roku 
swego istnienia miesięcznikiem nie był; w ciągu czternastu lat ukazało się 
trzydzieści sześć numerów. W pierwszym roku wyszedł tylko jeden, w 1994 
– siedem, w 1995 i 1996 – po pięć, w 1997 i 2004 – po cztery, w 1998 – żaden, 
w 1999, 2000, 2003 i 2005 – po jednym, w 2001 – dwa, w 2002 – trzy. Ostatni 
– 36 – opublikowany został w kwietniu 2006 roku. 

„Świat Islamu” miał format A4, pierwsze dwa numery liczyły po szes-
naście stron (licząc okładkę), pozostałe – po dwadzieścia. Okładka zeszy-
towa, początkowo jednokolorowa, od lutego 1996 roku w pełnym kolorze. 
Od lutego 2001 roku drukowana na papierze kredowym. Rok wydania – 
III – pojawia się dopiero na numerze drugim z maja 1995 roku. Numeracja 
poszczególnych wydań jest bieżąca, w roku 2000 i 2001 nie ma jej wcale, 
pojawia się ponownie w 2002 roku. W numerze pierwszym ze stycznia 1996 
roku dodana została numeracja ciągła, zachowana już do ostatniego – 36.

38 Piszący te słowa opiera się wyłącznie na posiadanym trzecim numerze „Al-Dżihadu”. Pomimo 
starań, nie udało mu się dotrzeć do pozostałych.

39  M. Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów, Olsztyn-Białystok 2013, s. 97-98.
40 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wassan-Girej_D%C5%BCabagijew (dostęp 23.03.2015 r.)
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Chociaż przez cały okres ukazywania się czasopisma jego redakto-

rem naczelnym, wydawcą i dystrybutorem był Józef Jusuf Konopacki, 
to początkowo stopka redakcyjna informowała tylko, że „Świat Islamu”: 
„Redaguje zespół w składzie: Elwira Aleksandrowicz, Farzana Khan, 
Tahira Khan, J. Konopacki, Nusret Kurjaković”. Tak było w numerach: 
pierwszym z roku 1993, drugim i czwartym z 1994. W numerze trzecim 
z marca 1994 roku nie ma w ogóle nazwisk redaktorów i taki stan trwa 
do numeru pierwszego ze stycznia 1996 roku, gdy pojawia się adnotacja: 
„Redaguje kolegium redakcyjne. Redaktor naczelny – Józef Konopacki”, 
zmieniona w numerze pierwszym ze stycznia 1997 roku na: „Redaguje 
zespół, redaktor naczelny – Józef Konopacki”. W numerze drugim 
z czerwca 2002 roku doszedł sekretarz redakcji – Grzegorz Daszuta, ale 
jedynie w tym wydaniu. W numerze trzydziestym z listopada 2003 roku 
oprócz redaktora naczelnego poznajemy nazwiska zespołu redagują-
cego: (Michał) Muhammad Bieńkowski, (Piotr) Ibrahim Kalwas, (Maciej) 
Abdullah Kochanowicz, (Jarosław) Abdurrahman Surdel, a od numeru 
32 z czerwca 2004 roku pojawiło się nazwisko tłumacza na język arab-
ski: Ahmed Saeed Ali. Taki stan przetrwał do numeru ostatniego, gdy 
w stopce nie było już Muhammada Bieńkowskiego. Jak widać, w redak-
cyjnym gronie znajdowały się osoby pochodzenia tatarskiego, pakistań-
skiego, bośniackiego, arabskiego oraz polscy konwertyci.

Zmianom ulegał adres redakcji: początkowo plac Kościuszki 9 w Sokółce, 
potem skrytka pocztowa na miejscowej poczcie, mieszkanie redaktora 
naczelnego, a od numeru 31 z marca 2004 roku, już do końca – Centrum 
Kultury Islamu w Warszawie. Od numeru pierwszego ze stycznia 1997 roku 
w stopce przybywają kolejne informacje: „Białystok – Sokółka” (znika po 
zmianie adresu redakcji na Warszawę), „Niezależne Wydawnictwo >>Świat 
Islamu<<”. Niezależność wydawnictwa oznaczała m.in. to, że redakcja nie 
otrzymywała znikąd jakichkolwiek stałych dotacji, a pieniądze należało 
zdobywać własnymi siłami. Józef Jusuf Konopacki pozyskiwał sponsorów, 
dzięki którym ukazywały się kolejne numery. Wśród nich były m.in.: fi rma 
budowlana, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, urząd miejski, 
notariusz, Biuro ds. Kultury Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, Urząd Marszałkowski, nawet sekcja kultury Arabskiej Libijskiej 
Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej. Numer 2 (28) z czerwca 2002 roku 
oraz ostatni – 36 z kwietnia 2006 roku sponsorowało warszawskie Centrum 
Kultury Islamu, natomiast numery 29–35 – polskie przedstawicielstwo 
Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej (WAMY). 

„Świat Islamu” publikował teksty zarówno związane z historią i współ-
czesnością tatarskiej społeczności muzułmańskiej, jak i materiały dotyczące 
islamu. Te ostatnie obejmowały m.in. wyjaśnienia podstawowych zasad 
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religii i etyki muzułmańskiej, wypowiedzi i czynów Proroka Muhammada 
(hadisów41), dziejów muzułmanów w innych krajach, doświadczeń w kon-
taktach muzułmańsko-chrześcijańskich, sytuacji kobiet itp. Pisali o tych 
sprawach nie tylko muzułmanie, np. Jan Sobolewski – w latach dzie-
więćdziesiątych XX w. przewodniczący Najwyższego Kolegium MZR, 
pochodzący z Bośni Nusret Kurjaković – ówczesny imam w Bohonikach, 
imam Tomasz Miśkiewicz (od roku 2004 mufti), Selim Chazbijewicz, 
Maciej Musa Konopacki, Maciej Abdullah Kochanowicz i Piotr Ibrahim 
Kalwas, ale również osoby naukowo zajmujące się problematyką tatarsko-
-muzułmańską, m.in. Joanna Kulwicka-Kamińska i Andrzej Chodubski. 
Na uwagę zasługują działy skierowane do młodych czytelników: Magazyn 
młodzieżowy, kilkakrotnie wymieniany w spisie treści jako Al-Dżihad, 
publikowany jeszcze w roku 1996 oraz Kącik dla najmłodszych, który po raz 
ostatni ukazał się w numerze drugim z maja 1995 roku. 

Tematyka tatarska w „Świecie Islamu” obejmowała szeroko rozumiane 
dzieje tej społeczności w Polsce, na Litwie i Białorusi. Jan Tyszkiewicz 
pisał np. o tatarskiej wojskowości, Selim Chazbijewicz o Tatarach w prozie 
i poezji polskiej, Zygmunt Przeklasa wspominał dawne buńczuki kawale-
rii polskiej, prezentowano sylwetki wybitnych przedstawicieli tatarszczy-
zny, tatarskie skupiska w obecnej Polsce i sąsiednich krajach oraz współ-
działania z mieszkającymi tam pobratymcami. W trzecim i czwartym 
numerze z roku 1995 opublikowano wspomnienia Emira Bajraszewskiego 
pt. „Złapał Kozak Tatarzyna...”, wyróżnione w konkursie na pamiętnik 
emigranta z lat 1939–1990, ogłoszonym przez Instytut Gospodarstwa 
Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Z czasem jednak coraz bardziej 
widoczna stawała się przewaga tekstów o tematyce muzułmańskiej, aż do 
ich wyłączności od roku 2001, kiedy to kolejne wydania „Świata Islamu” 
ukazywały się dzięki wsparciu instytucji muzułmańskich.

Stwierdzić należy, że pomimo niedoskonałości, wynikających przede 
wszystkim z braku doświadczenia zespołu oraz skromnych możliwości 
fi nansowych, „Świat Islamu” pod względem edytorskim stawał się – szcze-
gólnie w ostatnich latach – pismem coraz lepszym i bardziej atrakcyjnym.

„Rocznik Tatarów Polskich”
W roku 1993 z inicjatywy Selima Chazbijewicza i Aleksandra Miśkiewicza 
ukazał się pierwszy numer „Rocznika Tatarów Polskich” – czasopisma 
naukowego, literackiego i społecznego, poświęconego historii, kultu-
rze i życiu Tatarów w Polsce i Europie Wschodniej. Redakcja oznaj-
miła w nim, że: „Pismo, które prezentujemy, jest jedynym prawnym 
41 Z arabskiego: krótkie opowieści przytaczające wypowiedzi lub czyny Proroka Muhammada. 



72 I. Artykuły i rozprawy72
i kulturowym kontynuatorem tradycji >>Rocznika Tatarskiego<< i innych 
międzywojennych tatarskich wydawnictw, podobnie jak powstały nie-
dawno Związek Tatarów Polskich42 kontynuuje prawnie i kulturowo 
spuściznę Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej”43. Rocznik wydawany był dzięki dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego44 – tomy od I do IX, a później Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji – tomy X i XI. Wydawcą przez cały 
czas pozostawał Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Pismo miało 
format C5 – tomy I–V i IX–XI oraz A4 – tomy VI–VIII, w kolorowej opra-
wie kartonowej, klejonej, ze zmienną liczbą stron. Nakład od 500 do 1000 
egz.45 W tomach II–IV pojawia się streszczenie w języku angielskim, w III 
i IV – w tureckim, w VIII – rosyjskim, niemieckim i angielskim.

Redaktorem naczelnym dwóch pierwszych tomów był Aleksander 
Miśkiewicz (od tomu III nie uczestniczył w składzie redakcji), następnie, 
już do ostatniego, XI – Selim Chazbijewicz (w tomach I i II zastępca redak-
tora naczelnego – sekretarz redakcji). W redakcji znaleźli się ponadto: Emir 
Bajraszewski (tomy I, II i III), Murat Yakupoğlu z Narodowego Centrum 
Tatarów Krymskich w Stambule (tomy I–IV), Andrzej Drozd (od tomu III 
sekretarz redakcji) i Stefan Mucharski. Od tomu V redakcja nie była już wymie-
niana – pozostało tylko nazwisko redaktora naczelnego. Powołana też została 
Rada Naukowa, którą tworzyli wybitni naukowcy, zajmujący się tematyka 
tatarską: Selim Chazbijewicz (od tomu VIII, od tomu X jako przewodniczący 
Rady Naukowej), Andrzej Chodubski (tom VII, X, XI), Marek M. Dziekan (od 
tomu III), Henryk Jankowski, Stanisław Kałużyński (od tomu III), Ataullah 
Bogdan Kopański (tylko w tomie VI), Czesław Łapicz, Tadeusz Majda (od 
tomu II), Jacek Sobczak, Jan Tyszkiewicz. Poszczególne tomy datowane są 
następująco: I – rok 1993, II – 1994, III – 1995, IV – 1997, V – 1998/199946, VI – 
2000, VII – 2001/2002, VIII – 2003, IX – 2004, X – 2005, XI – 2006.

Zawartość periodyku podzielona została na sześć działów: Artykuły 
i rozprawy, Tatarzy Europy Wschodniej, Wiersze, eseje, reportaże – od numeru 
drugiego zmieniony na Część literacką, Materiały i źródła, Recenzje – w tomie 
VII zmienione na Recenzje i omówienia, ale w X ponownie jako Recenzje, 

42 Wpisany 21.04.1992 r. do rejestru stowarzyszeń jako Związek Tatarów Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej, od 2004 r. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

43 Od Redakcji, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t. I, s. 4. 
44 Do października 1999 r. funkcjonowało jako Ministerstwo Kultury i Sztuki, zaś od października 

2001 r. do października 2005 r. – Ministerstwo Kultury.
45 S. Chazbijewicz, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996, „Rocznik Tatarów 

Polskich” 1995, t. III, s. 100.
46 Mamy w tym numerze zaskakującą rozbieżność: na okładce widnieje rok 2000 – podobnie jak na 

stronie tytułowej, na stronie przedtytułowej – 1999/2000, zaś na redakcyjnej – 1998/1999, chociaż 
i tu pojawia się rok 2000. Biorąc jednak pod uwagę, że tom IV datowany jest na 1997 r., a VI na 
2000, to dla tomu V prawidłowe wydaje się być oznaczenie ze strony redakcyjnej: 1998/1999.
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Kronika, komunikaty (tomy I–III i XI). W numerze II i IV pojawił się dział 
Polska–Wschód, w tomach IV i VI–VIII Materiały do Słownika biografi cznego 
polskich Tatarów oraz Varia – w tomie VI połączone z Kroniką, komunika-
tami. Trzy wydania rocznika były monotematyczne: w tomie V opubli-
kowano „Tatarów litewskich. Próbę monografi i historyczno-etnografi cz-
nej” pióra Stanisława Kryczyńskiego, której pierwsze wydanie ukazało 
się w roku 1938 jako tom III „Rocznika Tatarskiego”. Tom VIII (2003) 
zawiera rozprawę Krzysztofa Grygajtisa47 pt. „Osadnictwo Tatarów 
hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV–XVIII w.”, natomiast 
IX (2004) – pracę Leona Najmana Mirzy Kryczyńskiego „Tatarzy polscy 
a wschód muzułmański”. Wszystkie te publikacje, zwłaszcza monografi a 
S. Kryczyńskiego, mają istotne znaczenie poznawcze nie tylko dla osób 
naukowo zajmujących się tatarszczyzną, ale i dla samych Tatarów.

Na łamach rocznika ukazywały się artykuły naukowe i historyczne 
związane z dziejami Tatarów polsko-litewskich, jak chociażby „Józefa 
Bielaka służba żołnierska i udział w insurekcji kościuszkowskiej” Jana 
Tyszkiewicza (tom II), „Materiały do herbarza szlachty litewsko-tatar-
skiej” Stanisława Dumina (tom X) oraz „Tatarzy i Kozacy w służbie 
Rzeczypospolitej” Tadeusza Górskiego. Pisano także o sytuacji Tatarów 
Krymskich, np. „Problem krymskotatarski i współczesna sytuacja etno-
polityczna na Krymie” Swietłany Czerwonnej (tom II), Nogajów: „Nogaje 
w Rosji i ich stowarzyszenie >>Birlik<<” Batyrsułtana Adżynijazowa (tom 
IV) oraz „Tatarzy i Nogajowie w Turcji” Henryka Jankowskiego (tom VI) 
i Karaczajów: „Karaczajowie – problemy narodowościowe” Swietłany 
Czerwonnej (tom VI). Drukowano teksty tatarskokrymskich działaczy 
narodowych: Edige Kırımala – Edige Szynkiewicza48: m.in. „Narodowa 
wojna krymskich Turków” (tom I–IV, VI, VII) i „Eksterminacja Tatarów 
Krymskich” (tom III), Dżafera Sejdameta: m.in. „Moje wspomnienia 
z rozmowy z Marszałkiem Józefem Piłsudskim” (tom I) oraz Ismaila Beja 
Gasprinskiego49: „Islam w Rosji. Myśli, uwagi i spostrzeżenia” (tom VI).

Ciekawie reprezentowane są materiały wspomnieniowe, spisy-
wane przez przedstawicieli tatarskiej wspólnoty – m.in. „Moja droga do 
Mińska” Ewy Woronowicz (tom VI), „Nasze mogiły” Marii Radeckiej 
(tom VI), „Wspomnienia z kresów. Iwanowo, Kleck, Polesie” Jana 
Sobolewskiego (tom VII), „Księga pamięci” Chasienia Aleksandrowicza 
(tom XI). Rozwinęła się część literacka, w której znajdziemy m.in. wier-
sze Bekira Czobanzadego z Krymu (tom II) w przekładzie fi lologicz-
nym z języka krymskotatarskiego Henryka Jankowskiego i poetyckim 
Selima Chazbijewicza, tureckiego poety Nedżipa Fazyla Kysakiurka 
47 http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Grygajtis (dostęp 21.03.2015 r.)
48 http://pl.wikipedia.org/wiki/Edige_Kyryma%C5%82 (dostęp 25.03.2015 r.)
49 http://pl.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smail_Gasp%C4%B1ral%C4%B1 (dostęp 25.03.2015 r.)
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w tłumaczeniu Antoniego Sarkadego (tom III i IV), Musy Czachorowskiego 
(tom VII i X) i Selima Chazbijewicza (tom XI). 

Czytelnik ma też możliwość zapoznania się z recenzjami książek, które 
akurat pojawiały się na księgarskim rynku oraz omówieniami materia-
łów dotyczących tematyki tatarskiej, publikowanych w rozmaitych krajo-
wych i zagranicznych czasopismach naukowych. Dochodzą do tego liczne 
teksty przypominające sylwetki wybitnych przedstawicieli tatarskiej 
mniejszości, choćby Aleksandra Sulkiewicza i Ibrahima Smajkiewicza 
(tom III), Adama Szegidewicza i Jakuba Romanowicza (tom IV), Bekira 
Rodkiewicza, Stefana Murzy-Murzicza i Michała Szumskiego (tom VI) 
oraz relacje z przedsięwzięć kulturalno-społecznych i naukowych odby-
wających się w polsko-, litewsko- i białorusko-tatarskim środowisku. 
Wszystko to daje niezwykle bogate kompendium wiedzy o tatarszczyźnie.

Redaktor naczelny rocznika podjął jeszcze trud dodatkowy: stworzył 
Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”, które rozpo-
częło publikowanie literatury naukowej i popularnonaukowej, dotyczą-
cej dziejów tatarskich, ale i polskich kontaktów ze światem muzułmań-
skim. Część wydawnictw ukazała się jako suplementy do „Rocznika 
Tatarów Polskich”, inne natomiast jako pozycje książkowe opatrzone 
samodzielnym numerem ISBN. W grupie suplementów wyszły: w roku 
1996 „Ku Czarnomorzu”50 Jana Grzegorzewskiego, w opracowaniu Jana 
Tyszkiewicza (do tomu III), w 1997 „Tatarzy muzułmanie w Polsce” 
Leona Bohdanowicza, Selima Chazbijewicza i Jana Tyszkiewicza (do 
tomu IV), w 1997/1988 „Kronika wojenna Tatarów litewskich” Stanisława 
Kryczyńskiego w opracowaniu Jana Tyszkiewicza (do tomu IV), w 1998 
„Polacy a świat arabski” Marka M. Dziekana (do tomu V), w 1998 „Leon 
Najman Mirza Kryczyński. Lider ruchu kulturalnego Tatarów polskich” 
pod redakcja Selima Chazbijewicza (do tomu V), w 1999 „Herbarz rodzin 
tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego” Stanisława Dumina (do tomu 
VI), w 2000 „Z ziemi tureckiej do Polski. Dzieje legionu polskiego w Turcji 
1877 r.” Jerzego S. Łątki (do tomu VII), „Tatarzy Rzeczypospolitej” – kata-
log wystawy czasowej w Muzeum Etnografi cznym w Gdańsku-Oliwie51, 
w 2001 „Wileńszczyzna – ojczyzna metafi zyczna. Historyczne spojrzenie 
na Powiat Oszmiański Czesława Jankowskiego” Macieja Żakiewicza (do 
tomu VII) oraz „Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii” Zuli Janowicz-
Czaińskiej Drotlew (do tomu VII), w 2006 – „Narodowa wojna Tatarów 
krymskich” Edige Kırımala (do tomu XI).

Jako książki z własnym numerem ISBN wydawnictwo opublikowało 
następujące pozycje: w roku 1996 „Lew nasz, lew polski. Pasza Iskander 

50 Pierwsze wydanie ukazało się w Krakowie w roku 1919.
51 Na katalogu brak roku i miejsca wydania oraz nazwy wydawcy.
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(Antoni Iliński)” Jerzego S. Łątki (współwydawca Społeczny Instytut 
Historii i Kultury Turcji w Krakowie), w 1997 „Rubai’jjat albo cztero-
wiersze”52 Selima Chazbijewicza (we współpracy z Wydawnictwem 
44 z Gdyni), w 2001 „Tatarzy krymscy. Walka o naród i wolna ojczy-
znę”53 Selima Chazbijewicza (wydawca Ofi cyna Wydawnicza LIKON 
w Poznaniu-Wrześni). 

Po opublikowaniu XI tomu „Rocznika Tatarów Polskich” nastąpiła 
ośmioletnia przerwa wydawnicza. W tym czasie podejmowane były 
nieudane, niestety, próby reaktywowania tytułu. Dopiero w roku 2013 
z inicjatywy muftiego Tomasza Miśkiewicza zawiązał się zespół ini-
cjatywny, złożono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wniosek 
o dofi nansowanie – i w roku 2014 pismo pojawiło się ponownie jako 
„Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”54. Wydawcą jest Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, redaktorem 
naczelnym i przewodniczącym Rady Naukowej ponownie został Selim 
Chazbijewicz, zaś reaktorem prowadzącym – Musa Czachorowski. Tom 
z roku 2014 nosi numer I, a zarazem XV, ponieważ jest pierwszy w obec-
nej serii i jednocześnie piętnasty, licząc trzy tomy przedwojenne oraz 
jedenaście powojennych. Razem ze wznowionym rocznikiem ukazał się 
suplement: album z unikatowymi zdjęciami Walentego Dobrowolskiego 
z I Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego, który odbył się w Wilnie 
31 stycznia 1938 roku. 

Rocznik zmienił szatę grafi czną, pozostał ten sam format – C5 oraz 
zbliżony układ rozdziałów: Artykuły i rozprawy, Tatarzy w Europie 
Wschodniej, Archiwum Rocznika Tatarów Polskich, Recenzje, Część literacką, 
Varia. Nakład wynosi 500 egzemplarzy. Radę Naukową tworzą znani 
i cenieni przedstawiciele polskiej nauki: Andrzej Chodubski, Henryk 
Jankowski, Aleksander Miśkiewicz, Grażyna Zając, Teresa Zaniewska 
oraz Adas Jakubauskas z Litwy55. W Kolegium Redakcyjnym znaleźli się 
natomiast: Krzysztof Bassara, Rafał Berger, Michał Łyszczarz, Barbara 
Pawlic-Miśkiewicz, Michał Łyszczarz, Wojciech Wendland. Tłumaczami 
są: Daniel Czachorowski i Tatjana Čachorovska (angielski, litewski, rosyj-
ski), Antoni Sarkady (turecki) oraz Józef Jakubowski (białoruski). Korektą, 
podobnie jak w pierwszej edycji rocznika, zajmuje się Anna Boczkowska. 
Recenzentem jest Marek Melnyk56. Periodyk zawiera spis treści oraz 

52 W książce brak roku wydania. Rok 1997 zweryfi kowany na podstawie: http://leksykonkultury.
ceik.eu/index.php/Selim_Chazbijewicz (dostęp 27.03.2015 r.)

53 Książka ma numer ISBN, ale na stronie redakcyjnej podany jest również ISSN „Rocznika Tatarów 
Polskich”.

54 Druk: Agencja Wydawnicza ARGI we Wrocławiu.
55 Przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litewskich, pracownik naukowy Uniwersytetu 

Mykolasa Romerisa w Wilnie.
56 Dr hab. nauk humanistycznych, prof. UW-M.
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krótkie streszczenie w tłumaczeniach na angielski, białoruski, rosyjski, 
litewski i turecki, a także noty o autorach w języku angielskim.

W nowym roczniku na 304 stronach opublikowano dziewiętnaście 
artykułów (w tym jeden w języku rosyjskim). Warto wśród nich wymie-
nić rozprawę młodego naukowca Wojciecha Wendlanda57 zatytuło-
waną „Być jak Wernyhora. Dumka o Sadyku Paszy, Polsce, Kozaczyźnie 
i Tatarach” oraz tekst pt. „Meczet Tachtały Dżami w Bachczysaraju” pióra 
Elwisa Osmanowa, pracownika naukowego Taurydzkiego Uniwersytetu 
Narodowego w Symferopolu na Krymie. W archiwum znajdziemy 
„Dobra Łostajskie (1600–1789)” Leona Kryczyńskiego, zaś w części lite-
rackiej opowiadania polskich Tatarów: „Baku, wojna i miłość” Sulejmana 
Mucharskiego58, „Ojciec” Jana Sobolewskiego oraz wiersze Bekira 
Czobanzadego. Interesujące są niewątpliwie teksty związane z religijnym 
stowarzyszeniem muzułmańskim w Nowym Jorku, założonym w roku 
1907 przez polsko-litewskich Tatarów. W piśmie publikują ponadto 
Swietłana Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz, Rafał Berger, Norbert 
Boratyn. Całość tworzy interesujący naukowo zbiór materiałów. 

Wersja elektroniczna „Rocznika Tatarów Polskich” drugiej serii 
dostępna jest na stronach: www.bibliotekatatarska.pl i www.mzr.pl

„Tatarzy Polscy”
Jest to jednodniówka opublikowana w roku 1996, w 20 rocznicę I Orientu 
Sokólskiego. Jej wydawcami byli: Sokólski Ośrodek Kultury i Niezależne 
Wydawnictwo „Rocznik Tatarów Polskich”. Pismo ma format zbliżony 
do C5, kolorową okładkę kartonową z folią, w oprawie zeszytowej. Na 
pierwszej stronie okładki znajdują się zdjęcia meczetów w Kruszynianach 
i Bohonikach, na drugiej logo Niezależnego Wydawnictwa „Rocznik 
Tatarów Polskich”, na trzeciej – meczet w Gdańsku, natomiast na czwartej 
dwa widoki Sokółki. Stron 40, ze słabej jakości czarno-białymi zdjęciami 
(kserokopie?). Opracowanie grafi czne i przygotowanie do druku odbyło 
się w Białymstoku, zaś sam druk w Gdańsku. Nakład nieznany. W skład 
redakcji wchodzili: Aleksander Miśkiewicz – redaktor naczelny, Selim 
Chazbijewicz – zastępca redaktora naczelnego, Maciej Musa Konopacki 
oraz Krystyna Andrzejewska i Iwona Wiśniewska. Wydanie było dotowane 
przez Biuro ds. Kultury Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, białostocką gminę muzułmańską oraz urzędy w Białymstoku, 
Gdańsku i Gorzowie Wlkp. Na stronie redakcyjnej podano, że jest to 
57 W 2013 r. ukazała się jego bardzo interesująca książka pt. „>>Trzy czoła proroków z matki obcej<<. 

Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej”.
58 Ppłk WP, saper (1900–1986), pochowany na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.



7777MUSA CZACHOROWSKI  Czasopiśmiennictwo Tatarów polskich po roku 1945

suplement do tomu III „Rocznika Tatarów Polskich”. Nie może być zatem 
uznany za samodzielne pismo, wart jest jednak odnotowania jako intere-
sujący dokument działań tatarskiej społeczności.

Redakcja poinformowała we wstępie, że: „Jednodniówka składa się 
z dwóch części: pierwsza utrwala siedemdziesięciolecie powstania związ-
ków, wyznaniowego i kulturalno-oświatowego w II Rzeczypospolitej, 
dwie inne rocznice dotyczą pięćdziesięciolecia zakończenia II wojny świa-
towej oraz pięćdziesięciolecia tatarskiego osadnictwa w zachodniej Polsce; 
druga zaś część traktuje o dwudziestoleciu >>Orientu Sokólskiego<<, 
a ponadto zawiera najważniejsze informacje o Sokółce, miejscu tych 
imprez”. Autorami opublikowanych tekstów byli: Maciej Musa 
Konopacki59, Selim Chazbijewicz60, Aleksander Miśkiewicz61, Krystyna 
Andrzejewska62. Zamieszczono również wiersz lokalnej poetki, Leokadii 
Szubzdy pt. „Pieśń o Ziemi Sokólskiej”. 

„Życie Tatarskie”
W roku 1998 wspomniany Józef Jusuf Konopacki podjął się redagowa-
nia kolejnego czasopisma: dwumiesięcznika „Życie Tatarskie”, będą-
cego kontynuacją przedwojennego periodyku o tym samym tytule. 
Ciągłość podkreślała okładka wzorowana na wydaniu z roku 1938 oraz 
numeracja: obok bieżącej w nawiasie podawano liczbę od początku 
edycji pisma w roku 1934. Pierwsze trzynaście numerów wyszło jako 
pismo Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów Polskich, od numeru 14 
(91) z maja 2008 roku do 24–25 z września–grudnia 2009 wydawcą była 
Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Od numeru 26 (103) z lutego 
2010 roku do 37 (114) z grudnia 2011 jako wydawca fi guruje Związek 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku. 
Redakcja początkowo znajdowała się w mieszkaniu redaktora naczelnego, 
zaś od numeru 14 (91) z maja 2008 roku podawany był adres Muzeum 
Ziemi Sokólskiej, w którym pracował Konopacki. Przez cały okres wyda-
wania „Życia Tatarskiego” redaktorem naczelnym pozostawał Józef Jusuf 

59 M. M. Konopacki, Siedemdziesięciolecie Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego 1925-1995, 
„Tatarzy Polscy” 1996, s. 5-7, „Ex Oriente lux” po rodzimemu, tamże, s. 20-26, O Tatarach polskich 
w skrócie, tamże, s. 36.

60 S. Chazbijewicz, Ibrahim Smajkiewicz imam wileński w latach 1922-1939. Nota biografi czna, „Tatarzy 
Polscy” 1996, s. 13-14.

61 A. Miśkiewicz, 50 rocznica zakończenia drugiej wojny światowej, „Tatarzy Polscy” 1996, s. 15-16, 50 lat 
osadnictwa tatarskiego na Ziemiach Zachodnich, tamże, s. 17-19, Z dziejów Orientów Sokólskich, tamże, 
s. 27-30, Goście Orientów Sokólskich (wsp. Andrzejewska K.), tamże, s. 31-35.

62 K. Andrzejewska, Goście Orientów Sokólskich (wsp. Miśkiewicz A.), „Tatarzy Polscy” 1996, s. 31-35, 
Najważniejsze informacje o Sokółce, tamże, s. 37.
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Konopacki. Do marca 2003 roku zastępcą redaktora naczelnego był Selim 
Chazbijewicz, zaś później, od numeru 14 (91) z maja 2008 roku do 37 (114) 
z grudnia 2011 – Musa Czachorowski. W dwóch numerach: 11 (78–82) 
z lipca 2001 roku i 12 (83–86) z marca–listopada 2002 roku pojawił się 
Grzegorz Daszuta jako sekretarz redakcji. 

Pismo początkowo miało format A5, od numeru 11 (78–82) z lipca 2001 
roku – C5. Liczyło trzydzieści dwie strony łącznie z okładką, wychodziło 
w nakładzie 500 egzemplarzy. Oprawa zeszytowa, kartonowa, od numeru 
27 (104) z kwietnia 2010 roku z folią błyszczącą. Na drugiej stronie znaj-
dował się spis treści, na trzeciej dane redakcyjne oraz słowo od redakcji. 
Formalnie „Życie Tatarskie” było dwumiesięcznikiem, jednak ukazywało 
się nieregularnie – w miarę uzyskiwania środków na druk: w latach 1998–
2003 korzystano z pomocy fi nansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
w roku 1999 przemianowanego na Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Od marca 2003 roku wydano trzynaście numerów; potem 
nastąpiła długa, trwająca do roku 2008 przerwa.

Poczynając od maja 2008 roku, opublikowano sześć numerów „Życia 
Tatarskiego” oraz suplement zatytułowany „Sokólskie spotkania z tatarsz-
czyzną” – materiały z sesji popularnonaukowej, przeprowadzonej pod-
czas X Międzynarodowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich, 
która odbyła się w Sokółce 16 sierpnia 2008 roku. Było to możliwe dzięki 
wsparciu fi nansowemu burmistrza Sokółki (dwa numery) oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (cztery numery i suple-
ment). W roku 2009 wyszły tylko trzy numery: przy pomocy fi nansowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ze środków wła-
snych, Programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Dotacja z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymana przez Oddział Podlaski 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiła w roku 2010 sze-
ściokrotne wydanie „Życia Tatarskiego” wraz z suplementem63, podob-
nie jak w następnym, 2011. Dodatek z roku 2011 jest szczególnie ciekawy: 
zawiera bowiem „Sagę o Kontusiu”, ubogim tatarskim pastuchu, pocho-
wanym na mizarze w Łowczycach koło Nowogródka, który zyskał sobie 
miano ewliji64, czyli osoby miłej Bogu, świętej. Tekst z języka rosyjskiego 
i białoruskiego przetłumaczyła Dżemila Smajkiewicz-Murman. 

„Życie Tatarskie” starało się być pismem w miarę wszechstronnym, 
ogólnoedukacyjnym, skierowanym nie tylko do społeczności tatarskiej, ale 
również do wszystkich osób zainteresowanych historią i współczesnością 
63 Jest to zbiór materiałów pt. Tatarzy na Podlasiu z sesji popularno-naukowej odbytej podczas XII 

Międzynarodowej Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich w Sokółce 30.07.2010 r.
64 Z tureckiego: evliya znaczy święty.
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tatarszczyzny. Publikowano więc teksty, m.in. autorstwa Aleksandra 
Miśkiewicza, Haliny Szahidewicz, Musy Czachorowskiego, Dagmary 
Sulkiewicz, Stanisława Dumina, ukazujące wielowiekowe związki 
Tatarów z Polską, ich tradycje wojskowe, kulturalne i religijne, herby, 
a także relacje z aktualnych wydarzeń z udziałem przedstawicieli tatar-
skiej wspólnoty. Ukazywały się w nim wiersze tatarskich autorów, m.in. 
Selima Chazbijewicza, Musy Czachorowskiego, Joanny Bocheńskiej 
i Józefa Mucharskiego, opowiadania Sulejmana Mucharskiego, bajki 
nogajskie, legendy Tatarów krymskich i kazańskich oraz przepisy tatar-
skiej kuchni. Po raz pierwszy przedstawiono w tatarskiej prasie (a może 
i w ogóle w polskiej) sylwetkę i twórczość wielkiego pisarza krymskota-
tarskiego Çengiza Dağcı65, związanego z Polską nie tylko poprzez żonę-
-Polkę. W numerach od 16 (93) do 19 (96) z roku 2008 pisała o nim Grażyna 
Zając, turkolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukazywały się teksty 
polskich naukowców, od lat współpracujących z tatarską społecznością, 
m.in. Marka M. Dziekana, Teresy Zaniewskiej, Izabeli Kończak, Agaty 
Skowron-Nalborczyk.

W roku 1998 wyszły dwa numery „Życia Tatarskiego”, w 1999 jeden 
podwójny, w 1999/2000 jeden poczwórny, w 2000 dwa, w 2001 jeden 
poczwórny – pomyłkowo opisany jako 11 (78–82)66. W roku 2002 opubli-
kowano jeden numer poczwórny, w 2002/2003 również jeden poczwórny. 
Po pięcioletniej przerwie czasopismo zostało reaktywowane w maju 2008 
roku. Do końca roku wydano sześć numerów, w następnym, 2009 – trzy: 
pojedynczy, potrójny i podwójny, w 2010 – sześć, w 2011 – także sześć. 
Ostatni, z grudnia, ma numer 37 (114). Niestety, choroba i śmierć Józefa 
Jusufa Konopackiego67, wybitnego działacza tatarskiej społeczności, 
dziennikarza i wydawcy, zakończyła – zdawałoby się – istnienie „Życia 
Tatarskiego”. Na szczęście, po blisko trzyletniej przerwie, redagowania 
i wydawania pisma podjął się jego syn – Artur Konopacki. 

W roku 2014 „Życie Tatarskie” ukazało się ponownie, tym razem 
jako półrocznik: naukowy, literacki i społeczny poświęcony historii, 
kulturze, religii i życiu muzułmanów-Tatarów. Zachowana została cią-
głość numeracji, chociaż wydanie ze stycznia-czerwca opisane jest jako 
numer 39 (116), co oznacza, że zagubił się 38 (115). W niezmienionej for-
mie pozostała okładka, chociaż oprawa nie jest już zeszytowa, lecz kle-
jona. Kilkakrotnie zwiększyła się objętość, ale zmniejszył format: z C5 na 
A5. Wydawcą periodyku pozostaje Oddział Podlaski Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, fi nansujący druk z dotacji Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji. Powołana została Rada Naukowa, składająca 
65 Czyt. Czengis Daadży.
66 (78) w numeracji ciągłej był numer 10 z października 2000 roku, zatem 11 powinien być (79-82). 
67 M. Czachorowski, Pamięci Józefa Jusufa Konopackiego, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 3 (15), s. 7-8.
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się naukowców polskich: Marka M. Dziekana, Henryka Jankowskiego, 
Czesława Łapicza, Agaty Skowron-Nalborczyk, Jana Tyszkiewicza oraz 
Henadzia Cychuna z Białorusi. Adresem redakcji jest adres domowy 
redaktora naczelnego, Artura Konopackiego.

W pierwszym 161-stronicowym numerze półrocznika opublikowano 
dziewięć artykułów naukowo-historycznych (w tym jeden po rosyjsku) 
pióra m.in. Marka M. Dziekana, Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Czesława 
Łapicza i Grzegorza Czerwińskiego, recenzje dwóch książek: „Alfurkanu 
tatarskiego prawdziwego na czterdzieści części rozdzielonego” Piotra 
Czyżewskiego w opracowaniu Artura Konopackiego oraz tomu „Tatarzy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze” pod redak-
cją Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza, a także relacje 
z wydarzeń w tatarskiej społeczności. Drugi ubiegłoroczny numer, 40 
(117) z lipca–grudnia 2014 roku, zawiera pięć artykułów na stu stronach, 
m.in. „Polacy w wojsku kaukaskim carskiej Rosji w XIX w.” Abdullaha 
Temizkana, „Ekumeniczne spotkanie chrześcijan i muzułmanów z papie-
żem Janem Pawłem II. Drohiczyn 10 czerwca 1999 r.” Jana Tyszkiewicza, 
„Ze starych kitabów naszych praojców...” Czesława Łapicza oraz spra-
wozdanie z międzynarodowej konferencji „Estetyczne aspekty literatury 
polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” Artura 
Konopackiego. 

„Życie Tatarskie” znaleźć można na stronie http://zycietatarskie.pl/

„Pamięć i Trwanie”
Kolejna inicjatywa wydawnicza pojawiła się również w roku 1998. 
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku przystąpiła 
wówczas do wydawania „Pamięci i Trwania” – rocznika o charakte-
rze społeczno-kulturalnym. Pierwsze dwa numery miały kartonową 
oprawę zeszytową w pełnym kolorze, późniejsze klejoną. Format C5, 
ilość stron zmienna, od 52 do 90. Redaktorem naczelnym był Aleksander 
Miśkiewicz (w numerach 1–4 wymieniony jako Ali Miśkiewicz, a w pią-
tym – Aleksander Ali). W zespole redakcyjnym znajdowali się: Maciej 
Musa Konopacki, Halina Szahidewicz, Iwona Wiśniewska. W roku 1999 
przybył Henryk Leniec, aby rok później odejść wraz z Iwoną Wiśniewską. 
Doszła za to Emilia Muchla, której nie ma już w roku 2001. Dołączyły 
wówczas Lucyna Lesisz i Izabela Muchla. W numerze siódmym z roku 
2005 w zespole redakcyjnym pozostali: Aleksander Miśkiewicz (redaktor 
naczelny), Halina Szahidewicz, Maciej Musa Konopacki i Lucyna Lesisz. 
Rocznik ukazywał się dzięki wsparciu fi nansowemu Wydziału Kultury 
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Urzędu Miejskiego w Białymstoku (trzy numery), Zarządu Miasta 
Białystok i Prezydenta Miasta Białystok. Numer siódmy z roku 2005 
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku wydała ze środ-
ków własnych. W sumie opublikowano siedem numerów datowanych 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002/03, 2004 i 2005.

Pierwszy numer rocznika podzielony był na cztery działy: Tatariana, 
Tatariana-Wspomnienia, Tatariana-Materiały oraz Ziemia Białostocka, prze-
mianowana w numerze piątym z 2002/03 na Białostocczyznę. W roku 
1999 doszedł Wschód-Zachód, zaś trzy działy tatarianów zebrano w jeden 
– Tatariana. W „Pamięci i Trwaniu” znajdziemy teksty członków tatar-
skiej społeczności, m.in. Aleksandra Miśkiewicza, Haliny Szahidewicz, 
Macieja Musy Konopackiego, Marii Aleksandrowicz-Bukin, Józefa 
Jusufa Konopackiego, Selima Chazbijewicza, Eweliny Muchli oraz Izabeli 
Muchli. Autorzy pisali nie tylko o tatarskiej historii w Rzeczypospolitej, 
ale przede wszystkim o sprawach bieżących, np. o powojennym osad-
nictwie tatarskim na Ziemiach Zachodnich, najważniejszych wydarze-
niach z życia tatarsko-muzułmańskiego w Polsce, informowano o nowo-
ściach wydawniczych, prezentowano tatarskie próby poetyckie. Obok 
znajdziemy materiały osób współpracujących z redakcją: historyków, 
muzealników, etnografów, podróżników, m.in. Janusza Kamockiego, 
Teresy Zaniewskiej, Lucyny Lesisz, Elżbiety Iwaszko, Anny Wolańskiej 
i Ewy Krawieckiej.

Ostatni, sześćdziesięciostronicowy numer „Pamięci i Trwania” opubli-
kowany został w roku 2005. Zmieniła się bardzo korzystnie jego okładka, 
wprowadzono całkowicie nowy podział tekstów: Publikacje, Sylwetki 
naszych przodków, Wystawa, Odeszli, Kalendarium, Polemiki, Poezja, Migawki 
z niektórych wydarzeń, Z rodzinnych albumów, Gratulacje, Poczta, Relacja 
oraz Nowości wydawnicze. Pojawiły się kolorowe zdjęcia. Ustabilizowała 
się redakcja, w której pozostały osoby związane z pismem od początku. 
Trudno powiedzieć, czy był to ambitny jednorazowy wysiłek, czy też 
trwałe przeobrażenie na lepsze. Kolejne wydania już się nie ukazały. 

„Millet”
„Millet”68 – almanach Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, którego 
pierwszy i jedyny numer ukazał się na przełomie lat 2001 i 2002, miał zaist-
nieć jako ponadnarodowe pismo, łączące tatarską społeczność w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Niestety, tak się nie stało. Almanach liczy 224 
strony formatu A4, z oprawą kartonową klejoną. Na pierwszej i czwartej 

68 W jęz. krymskotatarskim, podobnie jak w tureckim, oznacza to Naród.



82 I. Artykuły i rozprawy82
stronie okładki widnieje krymskotatarska złota tamga69 na niebieskim tle. 
Nad tytułem znajduje się napis: „Doğu Avrupa Tatar Millet Dergisi”, czyli 
„Czasopismo Narodu Tatarskiego Europy Wschodniej”, pod nim „Rok 
wydania 1, nr 1, zima 2001/wiosna 2002”. W kolegium redakcyjnym zna-
leźli się: Selim Chazbijewicz – redaktor naczelny, Józef Jusuf Konopacki – 
zastępca redaktora naczelnego, Stanisław Dumin z Rosji – sekretarz redakcji 
oraz członkowie: Ibrahim Konopacki z Białorusi, Romualdas Makaveckas 
z Litwy oraz Kanafi ja Misbachetdinowicz Chusnutdinow z Ukrainy. Jako 
adres redakcji fi guruje domowy adres redaktora naczelnego. Wydawcą 
pisma była Rada Centralna Związku Tatarów Polskich i redakcja „Rocznika 
Tatarów Polskich” – na zlecenie Unii Tatarów Polski, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy70. Na stronie redakcyjnej czytamy, że jest to wydawnictwo ciągłe, 
suplement stały poza numeracją do „Rocznika Tatarów Polskich”, doto-
wany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z uwagi 
na fakt, że „Millet” ma numer ISSN identyczny z „Rocznikiem Tatarów 
Polskich”, nie może być więc uznany za odrębne czasopismo. Dodajmy 
tylko, że ten jedyny numer almanachu zaprezentował „Pamiętniki poli-
tyczne” Dżafera Sejdameta z Krymu, w tłumaczeniu Antoniego Sarkadego.

„Głos Tatarski”
Warto przypomnieć, że w roku 2005 Narodowe Centrum Kultury Tatarów 
Polskich71 w Gdańsku, wchodzące wówczas w skład Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzało wydawać pismo zatytułowane 
„Głos Tatarski”, które zarejestrowano nawet w Narodowym Ośrodku 
ISSN. Redaktorem naczelnym miał być Musa Czachorowski, jednak 
z braku środków zamierzenie pozostało niezrealizowane. 

„Muzułmanie Rzeczypospolitej” 
W roku 2006 podczas przygotowań do obchodów 80-lecia Muzułmańskiego 
Związku Religijnego ukazały się cztery numery biuletynu informacyj-
nego (w styczniu, lutym, marcu i kwietniu), redagowanego przez zespół 
w składzie: Maria Aleksandrowicz-Bukin, Raszyd Jabłoński, Józef Jusuf 

69 Krymskotatarski: tamğa – znak plemienny, rodowy, własnościowy.
70 Zawiązana w Sokółce 25.08.2000 r. organizacja jednocząca tatarskie wspólnoty w Polsce, na Litwie, 

Białorusi i Ukrainie, nawiązująca do Komitetu Tatarów Polski, Białorusi i Ukrainy, istniejącego 
w Petersburgu i Wilnie w latach 1917-1922 (Od Redakcji, „Millet”, s. 1). Unia z Sokółki nie została 
jednakże zarejestrowana prawnie i nie przejawia jakiejkolwiek działalności.

71 24.10.2007 r. zarejestrowane w KRS pod nazwą Narodowe Centrum Kultury Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej jako samodzielne stowarzyszenie o statusie organizacji pozarządowej.
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Konopacki i Tomasz Miśkiewicz. Każde wydanie liczyło cztery strony, 
drukowane w nakładzie 200 egzemplarzy formatu A4. W biuletynach 
przypominano historię islamu w Polsce, powołanie Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w roku 1925, sylwetki wybitnych przedstawicieli 
tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty, m.in. muftiego Jakuba Szynkiewicza 
i imama Aleksandra Chaleckiego. Informowano też o przedsięwzięciach 
związanych z jubileuszem. Cztery lata później, w roku 2010, z inicjatywy 
muftiego Tomasza Miśkiewicza Muzułmański Związek Religijny roz-
począł wydawanie kwartalnika nawiązującego tytułem – „Muzułmanie 
Rzeczypospolitej” – i tematyką do biuletynu z 2006 roku. Dla zaznaczenia 
ciągłości pierwszy numer czasopisma polskiej społeczności muzułmań-
skiej, jak informował podtytuł, oznaczono jednocześnie jako piąty w kolei. 
Początkowo w skład redakcji wchodzili: Musa Czachorowski – redaktor 
naczelny, Selim Chazbijewicz – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego, 
Iza Melika Czechowska oraz Tomasz Miśkiewicz. Rok później do zespołu 
dołączyli: Andrzej Saramowicz – od numeru 1 (9) do 3 (11) z 2011 r., 
Magdalena Lewicka – od numeru 2 (10) z roku 2011 do 2–3 (14–15) z 2012 
i Dagmara Sulkiewicz – od numeru 4 (12) z 2011 roku do 3 (14–15) z 2012. 

„Muzułmanie Rzeczypospolitej” ukazywali się w nakładzie 500 egzem-
plarzy, systematycznie zwiększając objętość: od ośmiu stron w numerze 1 
(5) z kwietnia 2010 roku, dwunastu w następnym, szesnastu w 3 (7) i 4 (8) 
z roku 2010 – do 24 już do końca wydawania wersji papierowej. Pierwsze 
cztery numery były czarno-białe, od roku 2011 z kolorową okładką 
typu zeszytowego, w formacie A4. W roku 2006 opublikowano cztery 
numery, w latach 2010 i 2011– również po cztery, w 2012 – dwa, w tym 
jeden podwójny. Kwartalnik drukowała Agencja Wydawnicza ARGI we 
Wrocławiu.

W „Muzułmanach Rzeczypospolitej” poruszane są rozmaite tematy, 
przede wszystkim te łączące się z religią i mające szeroki wydźwięk spo-
łeczny, jak np. problematyka rodzinna, etyka, zagrożenia cywilizacyjne, 
tolerancja, bankowość muzułmańska itd. Pierwszy raz w historii pol-
skiej prasy muzułmańskiej opublikowany został cykl artykułów doty-
czący medycznych aspektów islamu, m.in. transplantacji, antykoncep-
cji i sztucznego zapłodnienia72. Wśród autorów znaleźć można zarówno 
muzułmanów pochodzenia tatarskiego, m.in. Halinę Szahidewicz, 
Tomasza Miśkiewicza, Selima Chazbijewicza, Dagmarę Sulkiewicz, Izę 
Melikę Czechowską, Tamarę Sulkiewicz i Dżemilę Smajkiewicz-Murman, 
polskiego – m.in. Elżbietę Ajszę Shah, Agnieszkę Amatullah Wasilewską, 

72 I. M. Czechowska, Muzułmańskie spojrzenie na transplantację, „Muzułmanie Rzeczypospolitej” 2011, 
nr 2 (10), s. 14-17; Przerywanie ciąży w świadomości muzułmańskiej, tamże 2011, nr 3 (11), s. 11-13; Boże 
miłosierdzie dla bezpłodnych, tamże 2011, nr 4 (12), s. 10-13; Czy islam zgadza się na antykoncepcję?, tamże 
2012, nr 1 (13), s. 12-14; S. Chazbijewicz, Seks w doktrynie islamu, tamże 2012, nr 1 (13), s. 11-12.
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Magdalenę Lewicką, Rafała Bergera, Marka Moronia, Urszulę Chłopicką-
Khan i Mariyę-Iman Yavorską, arabskiego – np. Mustafę Switata 
i Heshama Ezzata Muhammeda, jak i katolików, chociażby księdza 
Roberto Saltiniego, a także dziennikarzy, podróżników oraz przedstawi-
cieli grona naukowego, m.in. Macieja Masnego, Antoniego Soduły, Marka 
M. Dziekana, Doroty Rudnickiej-Kassem i Eugeniusza Sakowicza.

Od roku 2013 periodyk dostępny jest tylko w wydaniu elektronicz-
nym w składzie kwartalnika „Teologia Powszechna”73 (od numeru 1 
z 2013 roku do 4/5 z kwietnia 2014 nosił nazwę „Powszechny Przegląd 
Teologiczny”), jedynego w świecie pisma wydawanego przez chrześci-
jan: Polski Narodowy Katolicki Kościół w Kanadzie i Polsce oraz Kościół 
Starokatolicki w RP – wspólnie z muzułmanami, czyli Muzułmańskim 
Związkiem Religijnym. Publikują w „Teologii Powszechnej” przedstawi-
ciele innych wspólnot chrześcijańskich, a także m.in. wyznawcy judaizmu. 
„Muzułmanie Rzeczypospolitej” jako głos polskiej społeczności muzuł-
mańskiej zachowują swój odrębny ISSN (2081–6049) oraz ciągłość numera-
cji od roku 2006. Najnowsze wydanie pisma ma zatem numer 1 (18) z roku 
1436/3774–2015 (VI). Wydawcą „Teologii Powszechnej” od roku 2015 jest 
Stowarzyszenie Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów „Przymierze”, redak-
torem prowadzącym Zbigniew Czertwan, zaś redaktorem sekcji muzuł-
mańskiej – Iza Melika Czechowska. 

Pismo dostępne jest na stronie http://teologia-powszechna.blogspot.
com/ Numery z lat 2010–2012 znajdują się też na www.bibliotekatatarska.pl

„Przegląd Tatarski” 
W roku 2009 z inicjatywy muftiego Tomasza Miśkiewicza powstał 
„Przegląd Tatarski” – kwartalnik społeczno-kulturalny poświęcony 
Tatarom w Polsce i na świecie, wydawany początkowo dzięki dota-
cji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jego redagowanie Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskie powierzyło Musie Czachorowskiemu. W skład 
Rady Redakcyjnej weszli: Tomasz Miśkiewicz, Halina Szahidewicz, 
Aleksander Miśkiewicz i Selim Chazbijewicz, jako przewodniczący. 
Później do zespołu dołączyli: Dagmara Sulkiewicz (od numeru 2 z roku 
2009 do 4 z 2012), Barbara Pawlic-Miśkiewicz (od numeru 1 z roku 2011) 
oraz Dżemila Smajkiewicz-Murman (od numeru 1 z roku 2013). Pierwszy 
numer pisma liczył 24 strony, drugi i trzeci po 28, natomiast od czwartego 

73 http://teologia-powszechna.blogspot.com/ (dostęp 25.05.2015 r.)
74 Jest to muzułmański rok hidżry, przypadający w 2015 r. według kalendarza gregoriańskiego.
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już 32 w formacie A4. Nakład 500 egz. Okładka kolorowa, zeszytowa. 
Na stronie tytułowej znajdują się: numeracja bieżąca i ciągła, rok wyda-
nia według kalendarza muzułmańskiego i gregoriańskiego oraz wybrane 
tytuły artykułów. Centralne miejsce – na znak historycznych powiązań 
z Krymem – zajmuje tamga chanów krymskich. Na drugiej stronie zamiesz-
czony jest tekst redakcyjny, spis treści oraz stopka redakcyjna. Przez 
pierwsze lata „Przegląd Tatarski” był czarno-biały. Zmianę zasygnalizo-
wał numer 3 z roku 2012, który ukazał się w pełnym kolorze, wprowadzo-
nym na stałe od numeru 2 z roku 2013. Do kwietnia 2015 roku wydano 
dwadzieścia pięć numerów „Przeglądu Tatarskiego”. Druk odbywa się 
we Wrocławiu75.

Treść kwartalnika podzielona była początkowo na działy: Wydarzenia 
i informacje, Historia, Nauka, Tradycje i obyczaje, Literatura, Kulinaria, Świat, 
które od numeru 1 (21) z roku 2014 zmieniły się na: Wydarzenia i infor-
macje oraz Historia * Nauka * Literatura. Trzecia i czwarta strona okładki 
wykorzystywana jest najczęściej na fotoreportaże z ważnych momentów 
w życiu tatarskiej społeczności, np. obchodów świąt religijnych i pań-
stwowych, bali tatarskich, imprez kulturalnych itp. Publikują w piśmie 
naukowcy zajmujący się m.in. szeroko rozumianą tematyką tatarską, 
m.in. Katarzyna Warmińska, Marek M. Dziekan, Jan Tyszkiewicz, Barbara 
Podolak, Michał Łyszczarz oraz członkowie tatarskiej wspólnoty, m.in. 
Lejla Majewska, Helena Alijewicz, Tamerlan Połtorzycki, Maria Radecka, 
Ajsza Szabanowicz, Lila Asanowicz, Zofi a Józefów i Anna Mucharska. 
Tematyka, zgodnie z założeniami redakcji, już od pierwszego numeru jest 
bardzo zróżnicowana – ze staraniem o możliwie wysoki poziom druko-
wanych materiałów. Istotne znaczenie mają odredakcyjne teksty wstępne, 
zamieszczane na czołówce drugiej strony okładki. Zazwyczaj odnoszą się 
do historycznych i bieżących wydarzeń w życiu tatarskiej społeczności, 
komentując je w trosce o dobro całej wspólnoty.

„Przegląd Tatarski” ma m.in. dokumentować wszystko to, co dzieje 
się w tatarskiej społeczności. Redakcja stara się zbierać informacje z całej 
Polski, czasem więc relacje z tatarskich spotkań, uroczystości, rocznic, 
wystaw, życzenia, kondolencje itp. zajmują nawet trzecią część numeru. 
Przypominane są sylwetki zasłużonych imamów, m.in. Luta Muchli76, 
Aleksandra Chaleckiego77 oraz Bronisława Alijewicza78, działaczy – np. 
Jakuba Romanowicza79, a także osób, które wyróżniły się szczególnymi 

75 Agencja Wydawnicza ARGI.
76 K. Półtorzycka, Takim był mój Dziadek..., „Przegląd Tatarski” 2010, nr 2 (6), s. 23-24.
77 H. Szahidewicz, O imamie Chaleckim wspomnienia..., „Przegląd Tatarski” 2009, nr 3 (3), s. 7-8.
78 L. Majewska, Wspomnienia o Ibrahimie Bronisławie Alijewiczu, imamie tatarskiej gminy Rzeczypospolitej 

w Nowym Jorku. Lata 1954-2008, „Przegląd Tatarski” 2014, nr 1 (21), s. 12-15.
79 S. Chazbijewicz, Jakub Romanowicz, 1878-1964, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 3 (11), s. 6-7.
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zaletami ducha, jak chociażby Jan Jakub Szegidewicz80 – więzień KL 
Auschwitz, świadek na procesie beatyfi kacyjnym ojca Maksymiliana Marii 
Kolbego. Dużą wagę przywiązuje się do wspomnień najstarszych człon-
ków wspólnoty, które jako świadectwo dawnych wydarzeń i tradycji są 
niezastąpionym materiałem poznawczym nie tylko dla młodego poko-
lenia polskich Tatarów. Przykładowo, w numerze 4 z roku 2009 ukazały 
się wspomnienia Ajszy Szabanowicz z zesłania na Syberię pt. „Mróz był 
wtedy tęgi...”, w numerze 1 (5) z roku 2010 Helena Alijewicz, rodem 
z Kruszynian, opowiadała o swych latach młodości, w numerze 4 (8) z roku 
2010 Barbara Pawlic-Miśkiewicz opisała rodzinną powojenną podróż: 
„Daugieliszki–Oleśnica. Mikrohistoria z półksiężycem w tle”. W nume-
rze 2 (10) z roku 2011 możemy zapoznać się z przedwojennymi dziejami 
rodu Achmatowiczów, spisanymi przez Mirę Achmatowicz: „Tu są nasze 
korzenie...”. W numerach 3 (11) i 4 (14)81 z roku 2011 Maria Radecka przed-
stawia „Moje wspomnienia” z okresu zamieszkiwania w słonimskiej para-
fi i muzułmańskiej, zaś w numerze 4 (14) z roku 2011 Tamerlan Połtorzycki 
opublikował „Moje przeżycia z dzieciństwa w czasie okupacji i z pierw-
szych lat po zakończeniu II wojny światowej”.

Na łamach kwartalnika znajdziemy wiersze tatarskich autorów, np. 
Izy Meliki Czechowskiej82, opowiadania, m.in. Sulejmana Mucharskiego83, 
tatarskie bajki, podania i legendy84. Popularyzowana jest tatarska kuch-
nia – Musa Czachorowski podaje przepisy m.in. na tradycyjne potrawy: 
tokmacz z łapszą, płow (pilaw), czebureki, miodowe języki85. Mamy możli-
wość zapoznania się z tatarską etyką stołową86 oraz kuchnią turecką87; 
są też informację o tatarskim języku88. Wiele miejsca zajmują materiały 
przypominające tatarską historię w Wielkim Księstwie Litewskim oraz 
w Rzeczypospolitej, np. „Kyrk – dawna nazwa tatarska Sorok Tatar” 

80 S. Hordejuk, Jan Jakub Szegidewicz (1906-1983). Wspomnienie w 30. rocznicę śmierci, „Przegląd 
Tatarski” 2013, nr 3 (19), s. 25-27.

81 Jest to ewidentna pomyłka. Powinno być 4 (12). 
82 I. M. Czechowska, (***) Usiadłam przy ognisku, Meczet w Kruszynianach, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 

3 (15), s. 26.
83 S. Mucharski, Trochę o polskich Tatarach, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 1 (13), s. 18-20.
84 Gwiazdeczka, tłum. z jęz. ros. J. Czarnotta-Mączyńska, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 2 (2), s. 23; Bajka 

o krzywej brzozie, tłum. z jęz. ros. Iza Melika Czechowska, tamże 2012, nr 3 (15), s. 23; Wilk i krawiec, 
tłum. z jęz. ros. Agnieszka Wziętkowiak, tamże 2012, nr 4 (16), s. 23; M. Czachorowski, Legenda 
o tatarskiej studni, tamże 2013, nr 2 (18), s. 26.

85 M. Czachorowski, Gotujemy tokmacz z łapszą, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 2 (2), s. 28; Tatarska 
kuchnia: gotujemy płow, tamże 2010, nr 1 (5), s. 31-32; Tatarska kuchnia: czebureki, tamże 2010, nr 3 (7), 
s. 30-31; Tatarskie miodowe języki, tamże 2013, nr 2 (18), s. 25.

86 Kuchnia i tradycyjna etyka stołowa, tłum. z jęz. ros. Olga Kowalewska, „Przegląd Tatarski” 2009, nr 2 
(2), s. 27-29.

87 D. Chmielowska, Kuchnia turecka – zdrowo i z fantazją, „Przegląd Tatarski” 2011, nr 2 (10), s. 31-32.
88 Tatarska etykieta językowa, tłum. z jęz. ros. Musa Czachorowski, „Przegląd Tatarski” 2010, nr 3 (7), s. 

27-29; Uczymy się języka tatarskiego, tamże 2014, nr 2 (22), s. 16.
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Henryka Jankowskiego w numerze 4 (14) z roku 2011, „Historia zapisana 
w kamieniu” Krzysztofa Bassary w numerze 2 (14) z roku 2012, „Historia 
parafi i muzułmańskiej w Uździe” Józefa Jakubowskiego w numerze 
3 (15) z roku 2012, „Zabytki piśmiennictwa tatarskiego. Chamaił” Idy 
Schabieńskiej w numerze 4 (20) z roku 2013. Poznajemy również turecką 
kulturę89 oraz tureckie ślady w Polsce90.

Szeroko potraktowana jest tematyka krymskotatarska, w tym tragiczne 
losy krymskich Tatarów w czasach stalinowskiego terroru91. O sytuacji 
społeczno-politycznej na Krymie pisał wielokrotnie Selim Chazbijewicz92. 
W ostatnich numerach „Przeglądu Tatarskiego” ukazały się interesujące 
artykuły Elwisa Osmanowa o zabytkach z czasów Chanatu Krymskiego: 
„Mauzoleum Eski-Dürbe – pomnik średniowiecznego Bachczysaraju” 
w numerze 4 (24) z roku 2014 i „Zielony Meczet w Bachczysaraju” 
w numerze 1 (25) z roku 2015.

„Przegląd Tatarski” stał się pismem ważnym nie tylko dla społeczno-
ści tatarskiej, ale również dla osób zainteresowanych wielokulturowością 
i historią. Dzięki dość sprawnej dystrybucji, prowadzonej przez wydawcę, 
czyli sekretariat Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR i redak-
tora naczelnego, trafi a do gmin muzułmańskich, oddziałów Związku 
Tatarów RP oraz stowarzyszeń tatarskich w Polsce. W wersji elektronicz-
nej rozsyłany jest ponadto do tatarskich społeczności m.in. na Krymie, 
w Tatarstanie, Turcji, Białorusi, Rosji, Niemczech oraz Belgii. Egzemplarze 
kwartalnika wysyłane są systematycznie do bibliotek uniwersyteckich 
i ośrodków kulturalnych, a także rozprowadzane podczas rozmaitych 
konferencji, spotkań itp. Jest również dostępny na stronach: www.biblio-
tekatatarska.pl oraz www.mzr.pl

„Lietuvos totoriai” 
Polscy Tatarzy nie ograniczają swojej aktywności tylko do czasopism 
krajowych. Pomijając fakt publikowania w rozmaitych – nietatarskich – 
pismach zagranicznych, godna podkreślenia jest współpraca z gazetą 
„Lietuvos totoriai” („Litewscy Tatarzy”), będącą organem Związku 

89 B. Podolak, Podstawy kulturowe świata tureckiego, „Przegląd Tatarski” 2010, nr 1 (5), s. 15-19.
90 K. Bassara, Turecka odsiecz – historia walk tureckiego XV Korpusu w Galicji w latach 1916–1917, „Przegląd 

Tatarski” 2011, nr 1 (9), s. 7-10; A. Kaproń, Tureccy piekarze w Zamościu, tamże 2011, nr 1 (9), s. 14-16.
91 Np. Deportacja 1944 roku we wspomnieniach Tatarów Krymskich, tłum. z jęz. tur. Joanna Bocheńska, 

„Przegląd Tatarski” 2009, nr 1 (1), s. 19-21; Tułacze losy Tatarów Krymskich: Patme (Fatma) Atły, tłum. 
z jęz. tur. Sylwia Filipowska, tamże 2010, nr 2 (6), s. 29-32.

92 M.in. Sytuacja narodowościowa na Krymie. Możliwe scenariusze procesów geopolitycznych, „Przegląd 
Tatarski” 2010, nr 3 (7), s. 21-24; Mustafa Dżemilew jako przywódca ruchu narodowego Tatarów 
Krymskich, tamże 2011, nr 3 (11), s. 30-32 i nr 4 (14), s. 28-31.
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Wspólnot Tatarów Litewskich. Jej pierwszy numer ukazał się 17 stycznia 
1995 roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Podobnie jak cztery następne, 
drukowany był w Solecznikach, później druk przeniesiono do Kowna. 
Cztery początkowe numery wydano po litewsku i rosyjsku, a wielkość 
nakładu wzrosła nawet do 1600 egzemplarzy. Numer piąty wyszedł już 
w trzech wersjach: litewskiej, rosyjskiej oraz polskiej93, której redaktorką 
została Jolanta Bogdziewicz94. Niestety, skończyło się wówczas na tym 
jednym wydaniu. Z powodów fi nansowych do roku 2004 gazeta ukazy-
wała się tylko w języku litewskim. Dopiero w listopadzie tegoż roku poja-
wiła się ponownie wersja rosyjskojęzyczna95.

Na polski dział w „Lietuvos totoriai” czekać trzeba było jeszcze kilka lat. 
Wreszcie w numerze 3-4 (103–104) z marca-kwietnia 2007 roku znalazło się 
osiem stron po polsku. Były to głównie teksty Musy Czachorowskiego96 
oraz tłumaczenia artykułów litewskich i rosyjskich97 wykonane przez 
Tatjanę Čachorovską z Solecznik, która od tego czasu jest redakcyjną tłu-
maczką, natomiast Musa Czachorowski redaktorem wydania polskiego98.

Czasopismo w wersji elektronicznej znajduje się na stronie http://
www.tbn.lt/id-laikrasciu_archyvas.html 

Podsumowanie 
Czasopiśmiennicza działalność polskiej społeczności tatarskiej jest niewąt-
pliwie godna podziwu. Ta niewielka wspólnota, po II wojnie światowej 
brutalnie rozdarta nowymi granicami, pozbawiona najwybitniejszych 
przedstawicieli, wymordowanych przez hitlerowców i komunistów, bez 
swego historycznego zaplecza, zdołała w stosunkowo krótkim czasie 
zebrać siły i przystąpiła do odbudowywania utraconej, zdawałoby się, 
tożsamości etnicznej i religijnej. Pierwszorzędną rolę spełnia w tym wła-
śnie tatarska prasa. 

Od czasu wydanej w roku 1966 jednodniówki „Muzułmanin Polski” 
przewinęło się kilkanaście tytułów, z których obecnie ukazują się cztery: 
„Rocznik Tatarów Polskich”, „Życie Tatarskie”, „Przegląd Tatarski” 
i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. Przez te lata wykształcił się zespół 
naukowo-dziennikarski, dokładający starań, aby utrwalać tatarskie 
i muzułmańskie dziedzictwo oraz współczesność. Społeczność tatarska, 

93 Niestety, nie udało się dotrzeć do tego numeru i treść jego pozostaje nieznana.
94 G. Sitdykow, Długo oczekiwany setny numer, „Lietuvos totoriai” 2007, nr 1-2 (101-102), s. 11-12. 
95 G. Sitdykow, Otkrywaja nowuju stranicu, „Lietuvos totoriai” 2004, nr 11 (82), s. 7.
96 M.in. Muzułmański kongres w Białymstoku, „Lietuvos totoriai” 2007, nr 3-4 (103-104), s. 11-12; 

Tajemnicza odznaka, tamże 2007, nr 3-4 (103-104), s. 19.
97 M.in. G. Sitdykow, Spotkanie z wyjątkowym zespołem, „Lietuvos totoriai” 2007, nr 3-4 (103-104), s. 15; 

W. Wagizowa, Potomkowie tatarskich murzów na polskich szlakach, tamże 2007, nr 3-4 (103-104), s. 16-17.
98 G. Sitdykow, Jubileusz gazety „Lietuvos totoriai”, „Lietuvos totoriai” 2015, nr 1-3 (154-156), s. 25-26. 
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nie tylko w Polsce, z wielkim zainteresowaniem oczekuje na każdy nowym 
numer swoich czasopism. Czytelnicy nadsyłają informacje m.in. z imprez 
kulturalnych, wycieczek, spotkań, które następnie publikowane są na 
łamach. Redakcje współpracują z naukowcami z polskich i zagranicz-
nych uczelni, dzięki którym możliwe jest utrzymanie wysokiego poziomu 
wydawnictw. Ilość i jakość tytułów stawia czasopiśmiennictwo polskich 
Tatarów na pierwszym miejscu wśród podobnych im na Litwie, Białorusi 
i Ukrainie. Praca wydawnicza i edytorska polskiej społeczności tatar-
skiej dowodzi jej przewodniej roli w gronie pobratymców w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

Musa Czachorowski
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Selim Chazbijewicz

HISTORIA MUZUŁMAŃSKIEJ GMINY 
WYZNANIOWEJ W GDAŃSKU PO ROKU 1945 

Przed II wojną światową na terenie Trójmiasta zamieszkała tylko jedna 
rodzina polskich Tatarów: sędziego Leona Najman Mirzy Kryczyńskiego, 
wiceprezesa sądu okręgowego w Gdyni. Kryczyński mieszkał w Gdyni 
razem z trzecią żoną, która nie była ani Tatarką, ani muzułmanką. Byli 
małżeństwem bezdzietnym. Sędzia Kryczyński zginął rozstrzelany przez 
Niemców w Piaśnicy koło Wejherowa w grudniu 1939 roku. 

W wyniku zmian terytorialnych państwa polskiego po 1945 roku 
Gdańsk powrócił do Polski, ale utracone zostały ziemie wschodnie: 
Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Wołyń, Podole. Stamtąd emigrowała 
polska ludność, a wraz z nią spolonizowane narodowe i etniczne mniej-
szości, w tym Tatarzy oraz Karaimi. Nie ma żadnych badań źródłowych 
poświęconych problematyce przesiedlenia ludności tatarskiej w ramach 
tzw. repatriacji, czyli „umowy” PKWN i władz sowieckich Porozumienie 
w sprawie „repatriacji” ludności polskiej pomiędzy PKWN i ZSRS, nie 
obejmowało z nazwy Tatarów polskich. Można to tylko oprzeć na bez-
pośrednich relacjach świadków. W okresie międzywojennym etniczna 
czy też narodowa identyfi kacja polskich Tatarów różnie wyglądała. Część 
deklarowała narodowość polską i pochodzenie tatarskie, część narodo-
wość tatarską. Wobec tych ostatnich urzędnicy decydujący o wpisaniu 
do listy osobowej transportu do nowej Polski robili trudności. Trudności 
robiły także lokalne władze sowieckie, proponując wyjazd do Tatarskiej 
ASRS. Kończyło się to wzięciem łapówki przez sowieckiego urzędnika 
lub ofi cera NKWD – albo pozostaniem w dotychczasowym miejscu 
zamieszkania. 

Wyjeżdżała przeważnie tatarska inteligencja, warstwa średnia, ludzie 
wolnych zawodów. Zostawali rolnicy, którym trudno było zostawić swoje 
gospodarstwo, dom, wioskę. Część jednak decydowała się wyjechać, jak 
choćby dziadkowie piszącego te słowa. Trudno określić liczebność lud-
ności tatarskiej przybyłej na terytorium Polski w granicach po roku 1945. 



92 I. Artykuły i rozprawy9292
Tatarzy zapłacili duża cenę za wspieranie międzywojennej polityki pol-
skiego państwa zarówno zagranicznej – prometejskiej – jak i wewnętrznej 
– polonizacji kresów wschodnich. Przez międzywojenne władze polskie 
uważani byli za element polonizujący wschodnie kresy. Duża część tatar-
skiej inteligencji została aresztowana przez NKWD, zesłana na Syberię 
lub do Kazachstanu, zginęła w więzieniach i punktach etapowych zsyłki, 
część wyjechała potem z „armią Andersa”. Niektórzy współpracowali 
z konspiracją AK na Wileńszczyźnie. Większość Tatarów związana była 
uczuciowo, kulturowo oraz językowo z Polską. Tatarscy rolnicy żyli oto-
czeni pierścieniem wsi o ludności białoruskiej i „repatriacja” stamtąd szła 
opornie ze względu na znaczne oddalenie od ośrodków, w których orga-
nizowano transporty „repatriacyjne”. 

W II Rzeczypospolitej polscy Tatarzy wyznający religię islamu nie byli 
liczną grupą etniczną. Dane z roku 1939 mówią o liczbie 6000 wyznaw-
ców skupionych w dwóch organizacjach: Muzułmańskim Związku 
Religijnym w RP i Związku Kulturalno-Oświatowym Tatarów RP. 
Istniało 17 drewnianych meczetów pochodzących z XVIII–XX wieku 
oraz 19 gmin religijnych. Przy każdym meczecie istniała muzułmańska 
parafi a. Na czele MZR w RP stało Najwyższe Kolegium Muzułmańskie 
z muftim jako głową wyznania muzułmańskiego w Polsce. Po zmianach 
granic w roku 1945 zostały tylko dwa meczety: w podlaskich wioskach 
Bohoniki i Kruszyniany. Przepadły także religijne fundacje muzułmań-
skie, zwane wakufami. Były to nieruchomości, których dzierżawa dawała 
skromny dochód na utrzymanie i remonty meczetów oraz dochody dla 
imama – duchownego, który bardzo często był rolnikiem pełniącym obo-
wiązki religijne dodatkowo, bez stałej pensji. Żył, gospodarując na ziemi 
należącej do parafi i – gminy muzułmańskiej, od czasu do czasu doraźnie 
powiększając dochody o sumy otrzymywane za pochówki, darowizny 
otrzymywane podczas świąt religijnych (bajramów) i innych religijnych 
uroczystości. Od czasu powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP z siedzibą w Wilnie, ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego subsydiowało związek kwotą 60-80 tys. zł. rocz-
nie, pokrywającą niezbędne wydatki muftiatu, urzędu muftiego zarządza-
jącego życiem religijnym. Część z tej sumy była przeznaczona na remonty 
świątyń, naukę religii i częściowe opłacenie imamów. 

Znaczną trudność stanowił brak spójnej organizacji poszczególnych 
ośrodków tatarskich. Muzułmański Związek Religijny oraz kierujące 
nim Najwyższe Kolegium Muzułmańskie na czele z muftim zawiesiło 
swoją działalność z powodów politycznych. Mufti musiał uciekać przed 
sowiecką okupacją, część członków NK zginęło podczas wojny, pozostała 
elita intelektualna znalazła się za granicą, przede wszystkim na Zachodzie. 
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Tatarzy, jak i polska ludność, byli zdezorientowani, część sądziła, że 
zmiany granic są czasowe, że wszystko wróci do dawnego. Wierzono 
w szybki wybuch kolejnej wojny pomiędzy Związkiem Sowieckim 
a Zachodem. To wszystko nie sprzyjało sprawnej i całościowej emigracji. 

Osadnictwo ludności tatarskiej w Polsce w granicach po roku 1945 było 
przypadkowe. Decydował często zbieg okoliczności, możliwość zdobycia 
pracy, dobrego lokalu mieszkalnego, a także zamieszkiwanie na danym 
terenie innych Tatarów. Ówczesne władze komunistyczne projektowały 
osadnictwo tatarskie w Trzciance Lubuskiej. Podobno pomysł ten powstał 
około 1946–1947 roku. W latach 1945–1950 osiadło tam około 20 rodzin 
polskich Tatarów, czyli mniej więcej 100 osób. Tatarzy zamieszkali rów-
nież m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Krośnie Odrzańskim, 
Legnicy, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Szczecinku, Szczecinie. Najczęściej 
było to parę lub paręnaście osób, jedna, dwie lub więcej rodzin, często 
powiązanych więzami pokrewieństwa. 

Spora grupa Tatarów osiadła w Gdańsku i okolicach oraz w Elblągu. 
Pierwsi osadnicy pojawili się tam już w roku 1945, zaraz po zajęciu 
Gdańska przez Armię Czerwoną i polską administrację. W lipcu 1945 roku 
przyjechał do Gdańska prawnik Aleksander Sulkiewicz, który od 27 tegoż 
miesiąca objął urzędowanie jako sędzia Sądu Okręgowego, współorgani-
zując tamże polskie sądownictwo. Od roku 1947 był przewodniczącym 
wydziału handlowego w tymże sądzie, a od roku 1951, po reorganizacji 
sądownictwa, został sędzią Sądu Wojewódzkiego. W roku 1964 objął sta-
nowisko przewodniczącego połączonych wydziałów cywilnych, w roku 
1967 przeszedł na emeryturę. To jeden z przykładów kariery zawodo-
wej polskich Tatarów, byłych mieszkańców kresów, w tym wypadku 
Wilna, w Gdańsku. Z czasem polscy Tatarzy pracowali w wojewódzkim 
oddziale PZU, w sądownictwie, służbie zdrowia, budownictwie, szkolnic-
twie. Z grona gdańskich muzułmanów warto wyróżnić lekarzy: Michała 
Koryckiego, jego syna – doktora medycyny, chirurga Osmana Koryckiego, 
stomatologa Adama Murzicza. Zawód lekarza upodobały sobie tamtejsze 
muzułmanki: Dżemila Smajkiewicz-Murman, Ajsza Szumska-Markiewicz 
– była dyrektor wojewódzkiej przychodni dermatologiczno-wenerologicz-
nej, Elmira Ajdarow-Faustman, Ewa Bajraszewska, Tamara Muklewicz, 
Zahira Szczęsnowicz, Kamila Milkamanowicz-Moroz – lekarz dietetyk. 

Farmaceutami byli: Tamara Szumska i Selim Korycki. Z innych wybi-
jających się gdańskich muzułmanów należy wymienić kapitana żeglugi 
wielkiej Al-Raszyda Alijewicza, długoletniego dyrektora miejscowego 
Zespołu Szkół Łączności Emira Chazbijewicza, dyrektora Banku PKO 
w Gdyni Izmaiła Bogdanowicza, Mustafę Milkamanowicza – długolet-
niego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, prokuratora 
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Stefana Aleksandrowicza, kierownika wydziału ubezpieczeń społecz-
nych Oddziału Wojewódzkiego PZU Alego Smajkiewicza, głównego księ-
gowego Oddziału Wojewódzkiego PZU Stefana Muchlę, dziennikarza, 
publicystę i orientalistę Macieja Konopackiego, odnowiciela tatarskiego 
piśmiennictwa po II wojnie światowej w Gdańsku i w Polsce, a także robot-
nika – długoletniego ofi arnego działacza gminy muzułmańskiej i jej prze-
wodniczącego, Macieja Milkamanowicza. Inteligencja polskich muzułma-
nów pochodzenia tatarskiego w Gdańsku współtworzyła po 1945 roku 
rzeczywistość społeczną, edukacyjną i medyczną w Trójmieście. 

W roku 1946 przyjechał do Gdańska ostatni tatarski imam wileńskiej 
gminy muzułmańskiej Ibrahim Smajkiewicz, rozpoczynając organizację 
życia religijnego polskich Tatarów-muzułmanów w Gdańsku. 

W tym okresie, podobnie jak w czasie międzywojennym, muzułmanie 
w Polsce byli praktycznie w całości Tatarami. Bardzo często sami uży-
wali nazwy Tatarzy i muzułmanie synonimicznie. Nieliczni muzułmanie 
pochodzący z innych narodowości, Turcy, Ingusze i Tatarzy nadwołżań-
scy, byli zasymilowani z polskimi Tatarami oraz najczęściej złączeni z nimi 
więzami rodzinnymi. Klasycznym tego przykładem jest Dżennet Dżabagi-
Skibniewska, długoletnia, szanowana powszechnie członkini gdańskiej 
gminy muzułmańskiej. Jako ofi cer Wojska Polskiego walczyła w obronie 
Gdyni w roku 1939, była adiutantem Naczelnego Wodza, po wojnie wró-
ciła do Polski, osiadła w Gdańsku. Jej ojcem był Wassan Girej Dżabagi, 
wnuk ostatniego suwerennego władcy Inguszetii na Kaukazie, dzienni-
karz i polityk, absolwent politechniki w Petersburgu, przewodniczący 
parlamentu krótko istniejącej w latach 1918–1919 Republiki Północnego 
Kaukazu. Później zamieszkał na emigracji w Warszawie, żonaty był z pol-
ską Tatarką. Założył prywatną agencję prasową „Orient” w Warszawie 
w latach 20., a także kwartalnik „Przegląd Islamski”, który redagował 
i wydawał w latach 1930–1932 i 1933–1935. W roku 1935 wyjechał do 
Turcji jako korespondent PAT. Zmarł w Stambule. Dżennet, jego córka, 
kontynuowała kaukaską tradycję, będąc jednocześnie w bliskich stosun-
kach z tatarskimi muzułmanami, z którymi całkowicie się utożsamiała. 

Już pod koniec lat 40. i na początku 50. rozpoczęli polscy Tatarzy-
muzułmanie swoje ograniczone politycznymi i społecznymi realiami 
życie religijne w Gdańsku, czy też szerzej – w Trójmieście. Nie były dotąd 
publikowane żadne badania oparte o archiwa IPN, dotyczące inwigilacji 
środowiska tatarsko-muzułmańskiego przez UB i SB w latach 1945–1990. 
Jednakże w okresie 1946–1956 wszelkie „zebrania religijne” oraz „doko-
nywanie uboju rytualnego” wymagało za każdym razem poinformo-
wania UB, zaś na przełomie lat 40. i 50. każde nabożeństwo wymagało 
każdorazowo obecności funkcjonariusza UB. Spis członków wspólnoty 
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muzułmanów polskich w Trójmieście dokonany w roku 1959 wykazał 
około 140 osób wyznania muzułmańskiego, pochodzenia tatarskiego. 
Oprócz tego 55 osób zamieszkiwało Elbląg i okolice, przed rokiem 1975 
należące do województwa gdańskiego. Muzułmanie elbląscy formalnie 
należeli do gminy w Gdańsku, liczącej łącznie około 200 członków. W roku 
1959 trójmiejscy muzułmanie zwrócili się do władz o formalną rejestrację. 

Muzułmański Związek Religijny w RP reaktywowano w roku 1947. 
Działał na podstawie ustawy sejmowej z roku 1936 o stosunku pań-
stwa do wyznania muzułmańskiego w Polsce ze zmianami z 1947 roku. 
Obejmowały one m.in. likwidację rocznej subwencji państwowej, likwi-
dację urzędu muftiego, kolegialne kierownictwo Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego na czele z osobą świecką jako przewodniczącym. 
Powojennymi działaniami organizacyjnymi kierował Jakub Romanowicz, 
sprawujący funkcję zastępcy muftiego w latach 1925–1936. Był on prze-
wodniczącym NK MZR w RP, od roku 1952 – w PRL, w latach 1947–1955. 
W latach 1955–1960 stanowisko przewodniczącego zajmował Emir Tuhan 
Baranowski, od roku 1960 do1965 – Aleksander Radecki, od 1965 do 1970 
– Adam Miśkiewicz. W latach 1970–1985 obowiązki przewodniczącego 
pełnił Stefan Bajraszewski, od roku 1985 do 1991 – Stefan Mucharski, od 
1991 do 2001 – Jan Sobolewski, a od 2001 do 2004 – Stefan Korycki.

W roku 1953 umiera Ibrahim Smajkiewicz, sprawujący religijną pieczę 
nad gdańskimi muzułmanami i jednocześnie łącznika pomiędzy trady-
cją wileńską i gdańską części polskich Tatarów – muzułmanów. Funkcja 
imama, najpierw nieformalna, a później formalna, nie została obsadzona. 
W roku 1959 Wszechpolski Kongres Muzułmański będący nominalnie naj-
wyższą władzą MZR w PRL na wniosek gdańskich muzułmanów posta-
nowił utworzyć Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Gdańsku. 

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku stanowiąca fi lię 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w PRL została zarejestrowana decy-
zją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 28 kwietnia 1960 roku, L. 
dz. IV 576/60. Na czele gminy według statutu stoi zarząd składający się 
z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, imama, skarbnika, sekretarza 
i członka. Skład zarządu kształtował się różnie w poszczególnych latach, 
dbano jednak zawsze, aby wymienione funkcje były obsadzone. Najwyższą 
władzą gminy jest Walne Zgromadzenie Członków Gminy z prawem głosu 
dla osób powyżej 18 roku życia. Bierne prawo wyborcze przysługiwało 
członkom gminy powyżej 35 roku życia. Członkiem gminy mógł zostać 
każdy obywatel PRL wyznania muzułmańskiego, w praktyce członkostwo 
ograniczało się do polskich Tatarów. Kadencja zarządu trwała 4 lata. 

Od roku 1959 do 1961 funkcję przewodniczącego zarządu pełnili 
kolejno: Leon Chazbijewicz, Aleksander Jeljaszewicz, Bekir Szabanowicz. 
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Przy powstaniu gminy funkcja imama nie była obsadzona. Wybrano 
Macieja Chaleckiego, ten jednakże ze względu na niemożność otrzymania 
mieszkania w Gdańsku wyjechał do Jeleniej Góry. W roku 1963 imamem 
został Bekir Jakubowski. Po pewnym czasie na skutek kłopotów w pracy 
ofi cjalnie zrezygnował z pełnienia obowiązków. Należy przy tym opisać 
społeczną i materialną sytuację gdańskich muzułmanów. Cała ówczesna 
organizacja opierała się na paru, góra parunastu aktywnych działaczach, 
przeważnie ludzi średniego i starszego pokolenia, którzy dbali o zacho-
wanie tradycji religijnej. W praktyce życie religijne w tamtym okresie 
ograniczało się do celebracji świąt muzułmańskich tradycyjnie obchodzo-
nych przez Tatarów, jak święto zakończenia postu w miesiącu ramadan 
(Ramazan Bajram – tur.-tat.), święto ofi arowania (Kurban Bajram), dzień 
śmierci i rocznica urodzin proroka Mahometa (Mewlud), święto szyickie 
męczeństwa Husajna, syna Alego ibn Abu Taliba (Aszura Bajram), pierw-
szy dzień nowego roku ery muzułmańskiej. Trzy ostatnie obchodzono 
w znacznie skromniejszym zakresie. 

Dodatkowo zbierano się podczas muzułmańskiego postu w miesiącu 
ramadan na trzy wieczorne modlitwy, tzw. tarawich: pierwszego, piętna-
stego i dwudziestego piątego dnia miesiąca. Ta ostatnia modlitwa to tzw. 
Kadyr Noc, czyli noc objawienia Koranu według liturgicznego kalendarza 
muzułmańskiego. Z tej okazji odbywały się specjalne modlitwy w miesz-
kaniach prywatnych gdańskich muzułmanów, którzy kosztem sporego 
wysiłku przystosowywali je do zebrań modlitewnych. Oczywiście imam 
muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku nigdy nie otrzymy-
wał żadnych poborów ani gratyfi kacji. Wyjątkiem były skromne sumy 
za pogrzeby, nadawanie imienia noworodkowi – azany oraz tzw. fi tre, 
czyli datki dawane przez wiernych podczas odwiedzin mieszkań w mie-
siącu postu. Wypożyczenie mieszkania także było praktycznie darmowe. 
Wnoszono jedynie niewielką opłatę ze składek na posprzątanie lokalu. 
Nieduże wpływy z rocznych składek członkowskich tworzyły majątek 
gminy. Ta sytuacja trwała aż do czasu wybudowania i oddania do użytku 
meczetu w Gdańsku–Oliwie.

Pomiędzy grudniem 1965 roku a wrześniem 1967 stanowisko imama nie 
było obsadzone. W razie konieczności funkcję tę sprawował Ali Smajkiewicz, 
syn Ibrahima Smajkiewicza, lub Adam Szabanowicz. Od września 1967 
roku aż do 29 września 1984 obowiązki imama pełnił Adam Alijewicz. Od 
29 września 1984 roku – do śmierci w roku 1995 imamem ponownie był 
Bekir Jakubowski. Od listopada 1995 roku do kwietnia 2004 obowiązki te 
przejął Selim Chazbijewicz. W latach 2004–2014 imamem gminy i meczetu 
w Gdańsku był Hani Hraish, palestyński Arab stale mieszkający w Polsce, 
mieszkaniec Gdańska, z zawodu restaurator i kucharz. 



9797SELIM CHAZBIJEWICZ  Historia Muzułmańskiej Gmiiny Wyznaniowej w Gdańsku 97
Jednym z głównych problemów Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

w Gdańsku, obok braku własnego, choćby skromnego lokalu, było 
zapewnienie pokoleniowego przekazu tradycji. Przemiany społeczne 
w ówczesnej Polsce, promowanie przez władze ateizmu i materializmu, 
porzucenie przez Tatarów dotychczasowego otoczenia na dawnych kre-
sach – wszystko to nie sprzyjało kontynuowaniu dotychczasowej tradycji, 
religii, etniczności. Władza komunistyczna lansowała „jedność społeczno-
-polityczną” oraz koncepcję państwa jednonarodowego i jednokulturo-
wego. Tatarów nie uznawano za mniejszość etniczną ani narodową, tylko 
za „Polaków tatarskiego pochodzenia” lub „polskich muzułmanów”. 
Tylko takie określenia znajdowały uznanie w oczach cenzury i tylko takie 
mogły pojawiać się w publikacjach. Co do „Polaków tatarskiego pocho-
dzenia”, to w sensie pojęcia narodu politycznego, kulturowego, obywa-
telskiego można było się na nie zgodzić. Jednak te subtelne różnice nie 
były wówczas ani znane, ani tym bardziej stosowane. Przyczyniły się do 
asymilacji etnicznej i religijnej dużej części środowiska polskich tatarskich 
muzułmanów. Tej drugiej sprzyjała ofi cjalna laicyzacja i ateizacja kraju; 
religia stawała się coraz bardziej sprawą prywatną. Nieujawnianie się ze 
swoją religijnością sprzyjało zanikowi religijnej praktyki wśród polskich 
wyznawców islamu, zwłaszcza żyjących na ziemiach zachodnich w oto-
czeniu często nierozumiejącym tej odrębności i jej tradycji, a więc niechęt-
nym lub też wrogim odmienności. 

Z czasem Tatarzy-muzułmanie mieszkający na zachód od linii Wisły 
i na południe od Warszawy albo asymilowali się całkowicie, porzucając 
tradycyjne wyznanie swoich przodków i rezygnując z etnicznej samoiden-
tyfi kacji, dołączali do dużej ilości Polaków z „awansu społecznego”, albo 
przenosili się do ośrodków, w których kontynuowano w części dawną 
tradycję i religię. Należało do nich Trójmiasto wraz z Elblągiem oraz 
Białostocczyzna. Taki proces trwał w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku. W praktyce zanikło muzułmańskie życie religijne 
w takich ośrodkach na ziemiach zachodnich, jak Gorzów Wielkopolski, 
Trzcianka Lubuska, Krosno Odrzańskie, które na przełomie lat pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych sporymi tatarsko-muzułmańskimi ośrodkami. 

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku i jej zarząd przystępu-
jąc z końcem roku 1961 do nauki religii w celu utrwalenia tradycji reli-
gijno-etnicznej od razu spotkała się z dużymi trudnościami na skutek:

• dużego zróżnicowania wiekowego dzieci,
• kolizji z zajęciami pozalekcyjnymi w szkole,
• znacznego oddalenia od miejsc zamieszkania,
• braku lokalu – lekcje odbywały się kolejno w poszczególnych 

mieszkaniach członków gminy,
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• braku pomocy naukowych, podręczników, metodyki nauczania, 

kadry nauczającej.
Lekcje prowadzone były w grupie dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 

15 lat, liczącej nie więcej niż 10 osób naraz. W praktyce zajęcia sprowa-
dzały się do nauki czytania oryginalnego, tj. arabskiego tekstu Koranu oraz 
innych modlitw. Korzystano z przedwojennego podręcznika wydanego 
przez Muftiat na RP w roku 1928, który zachował się w jednym czy też 
dwóch egzemplarzach. W roku 1965 zarząd gminy wydał na powielaczu 
podręcznik do nauki czytania Koranu w opracowaniu Alego Smajkiewicza, 
w nakładzie kilkunastu egzemplarzy. Uzyskanie pozwolenia na publika-
cję, powielenie oraz oprawienie kosztowało ponad rok starań. Katecheci 
dodatkowo opracowali materiały rękopiśmienne, które wręczano dzie-
ciom. Po początkowym trzyletnim nauczaniu społecznym zarząd gminy 
zdecydował się zwrócić w tej sprawie do gdańskiego Wydziału Oświaty 
i Wychowania Miejskiej Rady Narodowej. Dzięki temu w latach 1965–1968 
katecheza w Gdańsku i w Elblągu była opłacana przez urząd. Katechetami 
byli: w Gdańsku – Bekir Szabanowicz i Adam Alijewicz, zaś w Elblągu – 
Maciej Konopacki i pani Jasińska. W roku szkolnym 1967/8 frekwencja spa-
dła na tyle, że zarząd gminy zdecydował się zawiesić naukę religii. 

W roku 1966, po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, 
postanowiono wznowić działalność wydawniczą. Z okazji 1000-lecia 
Państwa Polskiego Najwyższe Kolegium MZR w PRL oraz zarząd gdań-
skiej MGW wydało jednodniówkę pt. „Muzułmanin Polski”.

W roku 1969 uroczyście obchodzono 10-lecie powstania Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Gdańsku. Uroczystości odbyły się w domu 
Eugeniusza Szczęsnowicza w Gdyni-Kolibkach przy ulicy Perkuna 28. 
Okolicznościowe referaty wygłosili: Stefan Bajraszewski, ówczesny prze-
wodniczący NK MZR w PRL i Ali Smajkiewicz. Według danych z tamtego 
okresu gmina liczyła 110 członków w Trójmieście i 55 w Elblągu. Z oka-
zji rocznicy odbyła się także zabawa taneczna w restauracji „Wiking” 
w Gdańsku-Nowym Porcie. 

W latach 1960–1990 nabożeństwa z okazji świąt, zebrania sprawoz-
dawczo- wyborcze członków gminy, a także inne kulturalne spotkania – 
odczyty, pokazy przeźroczy itp. odbywały się w mieszkaniach i domach: 
Macieja Milkamanowicza, Bolesława Milkamanowicza, Eugeniusza 
Szczęsnowicza, Bekira Szabanowicza, Stefana Muchli i Aleksandra 
Bajraszewskiego. Wiązało się to z dużymi trudnościami dla ich właścicieli. 
W mieszkaniu Macieja Milkamanowicza przy ulicy Robotniczej 18/6 znaj-
dowała się także formalna siedziba MGW w Gdańsku. 

Osobnym problemem pozostał pochówek zmarłych. Ze względu 
na muzułmański rytuał pogrzebowy konieczne było wydzielenia 
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osobnej części cmentarza. Takie muzułmańskie kwatery na cmentarzach 
komunalnych na podstawie umowy zarządu Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku istnieją na Cmentarzu Garnizonowym przy 
ulicy Dąbrowskiego w Gdańsku oraz na cmentarzu Srebrzysko przy ulicy 
Srebrniki w Gdańsku-Wrzeszczu. Odbywają się tam pochówki zgodne 
z zasadami islamu. Dodatkowym problemem jest rytuał grzebalny zupeł-
nie inny niż w religii katolickiej, wymagający przygotowania osobnego 
pomieszczenia w szpitalnym prosektorium. Potrzebny jest muzułmański 
dom przedpogrzebowy. Jest to zadanie dla następnych zarządów gminy.

W roku 1971 został powołany nowy zarząd gminy. Przewodniczącym 
wybrano Alego Smajkiewicza. Imamem ponownie został Adam 
Alijewicz. Od września 1972 roku znowu uruchomiono naukę religii 
muzułmańskiej dla dzieci i młodzieży. Obowiązki katechety sprawował 
imam Adam Alijewicz. W roku 1974 nastąpiła zmiana zarządu gminy. 
Przewodniczącym i jednocześnie imamem został Adam Alijewicz, który 
w roku 1975 zrezygnował z funkcji przewodniczącego. Został nim dotych-
czasowy wiceprzewodniczący Bekir Jakubowski. W roku 1975 przy gmi-
nie powołano Koło Młodzieży Muzułmańskiej. Jego przewodniczącym 
w latach 1975–1977 był Selim Chazbijewicz, a od roku 1977 – Tamara 
Szabanowicz. 

Kolejny zarząd gminy wybrano na walnym zebraniu członków w roku 
1977, powołując na przewodniczącego Konstantego Mucharskiego. 
W roku 1979 zrezygnował jednak z tej funkcji, tłumacząc swą decyzję 
pracą zawodową. W konsekwencji nastąpiła prawie całkowita zmiana 
zarówno form działalności gminy, jak i jej jakości. 

Już od powstania MGW w Gdańsku, tj. od roku 1959, każdy kolejny 
wybrany na nową kadencję zarząd podejmował starania o uzyska-
nie lokalu na potrzeby funkcjonowania gminy, zwłaszcza na wspólne, 
świąteczne modlitwy oraz różne uroczystości rocznicowe i kulturalne. 
Korzystanie z mieszkań członków gminy, nieustanne przemieszczanie 
powstałego archiwum oraz bardzo skromnego dobytku ruchomego nie 
sprzyjało ani gromadzeniu zbiorów, ani trwałości instytucji, ani też roz-
wojowi. Różne były pomysły zorganizowania takiego lokalu. W większo-
ści jednakże oscylowały wokół różnych form przydziału lokalu lub też 
działki do zabudowy przez Miejską Radę Narodową, lub później Urząd 
Miejski w Gdańsku. Kolejno od roku 1960 każdy nowy zarząd składał 
odpowiedni wniosek, zawsze rozpatrywany negatywnie. W końcu w roku 
1983, ku zdziwieniu członków zarządu, przyszła pozytywna odpowiedź 
ze strony Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

W latach 1965–1969 ówczesna Wojewódzka Rada Narodowa wska-
zywała wiele budynków wytypowanych do kapitalnego remontu, które 
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mogłyby być przekazane zarządowi Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Gdańsku pod warunkiem przeprowadzenia w nich remontu na własny 
koszt. Powołani przez zarząd rzeczoznawcy ocenili jednakże, że koszty 
takiego remontu i adaptacji przekraczają sumę ówczesnych 500 tys. zło-
tych, co znacznie przekraczało możliwości gminy. W tej sytuacji musiano 
z tego zrezygnować. Niemniej kwestia pozyskania własnego lokalu na 
działalność religijną i edukacyjno-kulturalną pozostała priorytetową. 

W roku 1983 Urząd Miejski w Gdańsku na spotkaniu z zarządem 
MGW w Gdańsku zaproponował przekazanie działki budowlanej pod 
budowę meczetu. Spośród różnych propozycji lokalizacji wybrano 
działkę o powierzchni 1008 m kw. znajdującą się na rogu ulic Polanki 
i Antoniego Abrahama w Gdańsku-Oliwie. Teren ten został przyznany 
MGW w Gdańsku w użytkowanie wieczyste 26 stycznia 1984 roku aktem 
notarialnym nr 709/84. Decyzję na budowę meczetu wydano 6 czerwca 
1984 roku, zaś pozwolenie na budowę – 31 października 1984 r. Z końcem 
roku 1983 powołano Komitet Budowy Meczetu w Gdańsku jako strukturę 
posiadającą własną, odrębną osobowość prawną, działającą niezależnie 
od MGW w Gdańsku i NK MZR w Białymstoku. W skład komitetu weszli: 
Stefan Bajraszewski – przewodniczący, Al-Raszyd Milkamanowicz, Stefan 
Muchla – skarbnik i księgowy komitetu, Dżemila Smajkiewicz-Murman – 
przewodnicząca zarządu MGW w Gdańsku, Bekir Jakubowski, Tamerlan 
Półtorżycki, Ali Muchla, Omar Asanowicz, Selim Chazbijewicz, Eugeniusz 
Szczęsnowicz. 

Latem 1984 roku rozpoczęła się budowa meczetu w Gdańsku-Oliwie. 29 
września 1984 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgiel-
nego. W pracach budowlanych brała udział cała społeczność trójmiejskich 
muzułmanów, wykonujących prace społeczne według swoich możliwości. 
Jedni uczestniczyli w tym sporadycznie, inni brali stały i aktywny udział 
zarówno w budowie, jak i wszelkich pracach i działaniach Komitetu. 
Budowa meczetu stał się dla gdańskich muzułmanów okresem reinte-
gracji grupy, rewitalizacji etosu i religijnej oraz etnicznej samoidentyfi ka-
cji. Komitet Budowy Meczetu w Gdańsku rozwinął szeroką działalność 
na rzecz zdobywania funduszy w kraju i zagranicy, zwłaszcza w krajach 
muzułmańskich. Dzięki jego staraniom w roku 1987 powstał wspomaga-
jący budowę meczetu Komitet Ambasadorów Krajów Muzułmańskich ds. 
Wsparcia Muzułmanów Polskich. W składzie komitetu znaleźli się amba-
sadorowie krajów muzułmańskich akredytowani w Polsce: Turcji, Egiptu, 
Indonezji, Maroka, Malezji, Algierii. Pierwszym przewodniczącym został 
ambasador Turcji, później Egiptu. Komitet Budowy Meczetu organizował 
wycieczki autokarowe do Turcji, z których dochód był przeznaczony na 
budowę meczetu. Organizowano także składki, zbiórki, kwesty wśród 
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studentów z krajów arabskich studiujących w Polsce, a także wśród orga-
nizacji muzułmańskich w Europie. 

Dotychczas nie powstała żadna praca naukowa, choćby w ramach 
Instytutu Pamięci Narodowej, dotycząca badań stopnia inwigilacji przez 
Służbę Bezpieczeństwa, a być może i Informacji Wojskowej, procesu 
budowy meczetu i prób jego wykorzystania do politycznej manipulacji 
ówczesnych władz. 

Meczet powstawał tzw. sposobem gospodarczym, tzn. posuwano 
naprzód budowę i kupowano materiały budowlane w miarę posiada-
nych środków, dzieląc samą budowę na poszczególne etapy. Gdańscy 
muzułmanie, zwłaszcza o wykształceniu politechnicznym i budowlanym, 
wnosili własną pracę przy budowie – jako nadzór techniczny, wykony-
wali dokumentację budowy, organizowali pracę ekipy budowlanej i pro-
wadzili konsultację techniczną. I tak inspektorem nadzoru był inż. Murat 
Bajraszewski. Pełnomocnikami inwestora: mgr inż. Stefan Bajraszewski 
– główny menadżer budowy i inż. Ali Muchla. Nadzór techniczny 
sprawował mgr Tamerlan Półtorżycki oraz jego zastępca Al-Raszyd 
Milkamanowicz, nadzór autorski prowadził twórca projektu mgr inż. 
Marian Wszelaki, a ze strony gminy muzułmańskiej Dżemila Smajkiewicz-
Murman, autorem dokumentacji budowlanej był inż. Ali Muchla. Projekt 
ogrodzenia meczetu wykonał Marian Murman. Księgowość budowy pro-
wadził Stefan Muchla, który był także skarbnikiem Komitetu Budowy, 
zaś w prowadzeniu nadzoru technicznego pomagał Bekir Jakubowski, 
autor projektu oświetlenia meczetu. Wykonawcą budowy był Wacław 
Pryczkowski, a pomoc techniczną prowadził Piotr Sokalski. Pomocy przy 
wykończeniu kopuły meczetu udzielał także Omar Asanowicz. 

Budowa meczetu trwała pięć lat. Kopuła sali modlitw ma 14 metrów, 
zaś minaret 33 metry wysokości. Dla oszczędności kupowano materiały 
budowlane we własnym zakresie. Całość budowy meczetu kosztowała 
48 tys. dolarów USA. Znacznej pomocy fi nansowej w budowie meczetu 
w Gdańsku udzieliły następujące organizacje muzułmańskie: Liga 
Świata Islamskiego z Arabii Saudyjskiej (35 tys. dolarów USA), Centrum 
Islamskie w Monachium (RFN, 8 tys. marek), Wielki Mufti Libanu Hasan 
Khalid (5 tys. dolarów USA), ponadto ambasady krajów muzułmańskich 
w Warszawie. 

We wrześniu 1984 roku przyjechał do Polski Hasan Khalid ówczesny 
wielki mufti Libanu (sunnicki). W roku 1985 Gdańsk odwiedziła delegacja 
Centrum Islamskiego z Monachium, na czele z Ahmadem von Denfferem. 
Goście podarowali książki do przyszłej biblioteki meczetu. Uroczyste 
otwarcie meczetu nastąpiło we wrześniu 1990 roku. Było to duże wyda-
rzenie na skalę zarówno muzułmanów gdańskich, jak i polskich w całości. 
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Wprowadziło też nową jakość życia religijnego. Meczet otrzymał imię 
Dżamala ad-Dina al-Afganiego, muzułmańskiego działacza, polityka, 
myśliciela z drugiej połowy XIX wieku, twórcy ideologii panislamizmu. 
Gdańskim muzułmanom chodziło o podkreślenie łączności ze światem 
muzułmańskim przerwanej na skutek politycznej blokady w okresie lat 
1945–1989. 

Od września 1985 roku w gdańskiej gminie muzułmańskiej ruszyła 
znowu nauka religii dla dzieci i młodzieży. Podzielono ją na część histo-
ryczną i teorii religii, którą prowadził Selim Chazbijewicz oraz praktyczną 
– naukę czytania Koranu i elementów języka arabskiego prowadzoną 
przez ówczesnego studenta z Jordanii, Mazina Zain-Dina. Naukę religii 
podjęły także gminy muzułmańskie w Białymstoku i Bohonikach. 

W roku 1985 miała też miejsce wystawa pt. „Tatarzy polscy” 
w hallu Gdańskiej Biblioteki PAN, do której posłużyły prywatne zbiory 
Aleksandra Alego Miśkiewicza i Macieja Konopackiego. W sierpniu tegoż 
roku odbyło się pierwsze spotkanie międzyreligijne pomiędzy przedsta-
wicielami Kościoła katolickiego i polskich muzułmanów. Zapoczątkowało 
ono dialog międzyreligijny w Polsce pomiędzy islamem a Kościołem. 
Uczestniczyli w nim członkowie gminy muzułmańskiej w Gdańsku: 
Maciej Konopacki, Dżennet Dżabagi-Skibniewska, Maciej Konopacki, Ali 
Miśkiewicz, a także Mahmud Taha Żuk z Warszawy. Spotkanie odbyło się 
w Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie na Warmii 
z okazji zorganizowanego tam „Dnia Muzułmańskiego”. W październiku 
tego samego roku Komitet Budowy Meczetu zorganizował dla gdańskich 
muzułmanów wycieczkę do Turcji, z której dochód przeznaczony miał 
być na budowę meczetu. 

W roku 1986 kontynuowano budowę meczetu. Towarzyszyły jej, 
podobne jak poprzednim roku, przyjazdy i wyjazdy delegacji muzułmań-
skich. W tym okresie rozwinęła się również druga inicjatywa wydaw-
nicza miejscowych muzułmanów. Decyzją Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w PRL powstał kwartalnik „Życie 
Muzułmańskie”, którego redakcja mieściła się w Gdańsku. Redaktorem 
naczelnym czasopisma został Selim Chazbijewicz. W sumie w latach 
1986–1990 wydano 18 numerów tego kwartalnika w 11 zeszytach. Oprócz 
tego wyszły dwa numery okolicznościowe poza zwykłą numeracją. Jeden 
upamiętniający otwarcie meczetu w Gdańsku w roku 1990, drugi w 1989 
– z okazji uczczonej po raz pierwszy od roku 1939 rocznicy „Cudu nad 
Wisłą”, zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Z tego 
powodu „Życie Muzułmańskie” opublikowało drugie wydanie bro-
szury płka Veli Bek Jedigara z roku 1930 pt. „Tatarski Pułk Ułanów im. 
Płk. Mustafy Achmatowicza”. Był to zarys historii tego pułku i jego drogi 
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bojowej w latach 1919–1920. Oprócz tego w ramach „Biblioteki Życia 
Muzułmańskiego” ukazało się siedem książek i broszur o tematyce religij-
nej i historycznej. 

Czasopismo to zaczęło powoli tworzyć środowisko historyków, publi-
cystów i czytelników zainteresowanych tematyką muzułmańsko-tatarską. 
Kwartalnik rozprowadzany był w większości za pomocą sieci dystry-
bucyjnej PP Prasa-Książka-Ruch i znajdował się w sprzedaży na terenie 
województw północno-wschodnich Polski. Nakład w wysokości 500 egz. 
rozchodził się prawie całkowicie, zapewniając ze sprzedaży dochód na 
następne wydania. W roku 1986 Liga Świata Muzułmańskiego z Arabii 
Saudyjskiej przeznaczyła na wsparcie idei kwartalnika 1000 dolarów USA. 

Gdańskie środowisko muzułmańskie w tym okresie posiadając wła-
sny, murowany z prawdziwego zdarzenia meczet, własne czasopismo, 
kontakty ze światem muzułmańskim stało się w okresie lat 90. w praktyce 
głównym ośrodkiem muzułmańskim w Polsce. Z tego m.in. tytułu bardzo 
dużo uwagi poświęcały mu media, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. 

W roku 1993 ukazał się w Gdańsku pierwszy tom reaktywowanego 
„Rocznika Tatarów Polskich”, w zamierzeniu czasopisma naukowego oraz 
kulturalno- społecznego. Tytuł nawiązywał do „Rocznika Tatarskiego”, 
którego trzy tomy ukazały się w latach 1932–1938. Jego redakcja tuż przed 
II wojną światową (od roku 1935) znajdowała się w Gdyni w mieszka-
niu Leona Kryczyńskiego, redaktora naczelnego i lidera ruchu kultural-
nego Tatarów-muzułmanów w okresie międzywojennym. Redaktorem 
naczelnym „Rocznika Tatarów Polskich” został Ali Miśkiewicz, a od dru-
giego tomu praktycznie Selim Chazbijewicz, choć formalnie od trzeciego. 
Nawiązane zostały kontakty z muzułmanami – Tatarami na Białorusi, 
Litwie oraz Krymie. 

Okres lat dziewięćdziesiątych XX stulecia to okres powolnych, acz sys-
tematycznych zmian w środowisku trójmiejskich muzułmanów, co pokry-
wało się z podobnym procesem w całym kraju. Polscy muzułmanie do 
końca lat dziewięćdziesiątych to przeważnie Tatarzy, przez kilka wieków 
będący praktycznie monopolistą na wyznawanie religii muzułmańskiej 
w Polsce. Nawet jeśli istniały inne etniczne grupki lub pojedyncze osoby 
deklarujące wyznanie muzułmańskie, to łączyły się i asymilowały z pol-
skimi Tatarami. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych po raz pierw-
szy ten monopol został naruszony. Już od lat osiemdziesiątych w Polsce 
zaczęły się pojawiać nieduże stosunkowo grupki Arabów, przeważnie 
Palestyńczyków i Jemeńczyków, zdecydowanie deklarujących przywią-
zanie do islamskiej ortodoksji. Stopniowo diaspora arabska zaczynała sta-
wać się równorzędną siłą w relacjach między poszczególnymi grupami 
etnicznymi w ramach polskiego islamu. To samo zjawisko można było 
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odnotować w Gdańsku. Do Arabów dołączyli inni przybysze ze wschodu 
– Kurdowie, Afgańczycy, Pakistańczycy, a także Czeczeni oraz emigranci 
z państw środkowoazjatyckich. Tatarzy zaczęli wytracać swoją energię 
witalną jako grupa, także liczebnie stając się coraz bardziej mniejszością. 

Po roku 2001 narastał antyislamizm powodowany terroryzmem moty-
wowanym politycznym islamem. Odium jednakże skierowało się także 
i na wspólnotę tatarską. Dodatkowo wzmogło się zjawisko konwersji na 
islam, które nasiliło się po roku 2010. Konwertyci okazują się często agre-
sywni w swoich żądaniach radykalizacji życia religijnego i obyczajowości, 
traktując z niechęcią i całkowitym brakiem zrozumienia tradycję i religij-
ność polskich Tatarów. To powoduje wzajemne uprzedzenia i niechęć. 
Konwertyci i Arabowie chcieliby ponadto przejąć od wewnątrz władzę 
zarówno w Muzułmańskim Związku Religijnym, jak i Muzułmańskiej 
Gminie Wyznaniowej w Gdańsku pomimo tego, że istnieje osobna orga-
nizacja – Liga Muzułmańska w Polsce, skupiająca Arabów i konwertytów. 
Rozpoczęła się nieprzyjemna walka organizacyjna w Gdańsku i w Polsce. 
Dodatkowo powstał rozłam w środowisku tatarskich muzułmanów, osła-
biając i tak już osłabiony MZR w RP. Może zrodzić się pytanie o możli-
wość zewnętrznej inspiracji tych działań.

W Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Gdańsku w roku 2001 pod-
czas zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków gminy wybrano 
nowy zarząd, którego przewodniczącą została Tamara Szabanowicz. 
W roku 2004 z funkcji imama zrezygnował Selim Chazbijewicz. W marcu 
2014 roku odbyły się wybory kolejnego zarządu. Nowym przewodniczą-
cym został Olgierd Chazbijewicz. Jednocześnie Hani Hraish decyzją wal-
nego zebrania przestał być imamem gminy muzułmańskiej w Gdańsku. 
Nie mogąc pogodzić się z tą decyzją, rozpoczął medialną walkę z nowym 
zarządem gminy i innymi jej członkami. 

Trudno jasno i precyzyjnie określić przyszłość wspólnoty religij-
nej gdańskich muzułmanów. Jest ona niepewna i nieokreślona. Należy 
mieć nadzieję, że okres zamętu organizacyjnego, sporów ideologicz-
nych i etnicznych minie, stając się tylko częścią historycznego opisu 
Muzułmańskiej Gminy Religijnej w Gdańsku, która po okresie zamiesza-
nia i zamętu wzmocni się i rozwinie. Oby nie były to płonne nadzieje. 

Selim Chazbijewicz
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Paweł Popieliński

MUZUŁMAŃSKI CMENTARZ TATARSKI 
W WARSZAWIE. HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ

Wstęp
Tatarzy i ich cmentarze stanowią od wieków niezwykły fenomen w pol-
skim krajobrazie. Mają interesującą historię oraz swoisty pierwiastek tajem-
niczego orientu. Tak też jest z Muzułmańskim Cmentarzem Tatarskim 
w Warszawie. Od miejsca jego położenia wzięła swą nazwę znajdująca 
się obok ulica. W Polsce istnieją obecnie trzy czynne mizary, czyli cmen-
tarze muzułmańskie. Dwa w historycznych tatarskich wsiach na Podlasiu 
– Bohonikach i Kruszynianach. Trzeci właśnie w Warszawie. Spoczywają 
na nim nie tylko Tatarzy, ale także wyznawcy islamu, przybywający do 
Polski z rozmaitych krajów muzułmańskich. 

Tatarzy w Warszawie
Od wieków w stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów przebywali tatar-
scy gońcy, posłowie i tłumacze, wykorzystywani przez polskich królów 
do kontaktów ze Złotą Ordą, Krymem i Portą Otomańską. Nobilitowani 
Tatarzy uczestniczyli w wolnych elekcjach oraz obradach sejmików, jednak 
aż do XIX w. nie osiedlała się tu ludność tatarska. Po upadku Powstania 
Listopadowego na terenie Królestwa Kongresowego, w tym i w Warszawie 
zaczęły stacjonować wojska carskie, w których służyło wielu muzułmanów, 
pochodzących z terenów nadwołżańskich, Kaukazu i Azji Środkowej. Od 
roku 1835 w skład garnizonu warszawskiego wchodziła m.in. Brygada 
Nieregularna oraz Pułk Konno-Muzułmański. W okolicach Warszawy 
stacjonowały również inne jednostki, wywodzące się z muzułmańskiego 
Kaukazu i Powołża, np. w Raszynie pułk kaukaski, zaś w Skierniewicach 
i Sochaczewie Dywizjon Konno-Górski. W pierwszej połowie XIX w. na 
terenie miasta żyło kilkunastu kupców, Tatarów nadwołżańskich. 
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Wraz z przybyciem muzułmańskich żołnierzy armii carskiej i uzyska-

niem bezpośredniego połączenia kolejowego Warszawy z Petersburgiem 
oraz Terespolem zaczęła wzrastać liczba muzułmanów. Do Warszawy 
przybywały rodziny owych żołnierzy, a także ich pobratymcy, którzy 
zajmowali się handlem, kupiectwem, nauką lub piastowali stanowiska 
urzędnicze. W tym samym czasie przyjeżdżali tutaj także Tatarzy, wywo-
dzący się z terenów byłej Rzeczypospolitej, szukający lepszych warunków 
życiowych. Pod koniec XIX w. społeczność muzułmańska w Warszawie 
liczyła około 600 osób1. Jeszcze przez kilka dekad muzułmanie nie posia-
dali swojego centrum życia religijnego, w tym przede wszystkim meczetu. 
Jednak w związku z rosnącą ilością wyznawców islamu, pojawił się pro-
blem z pochówkiem umierających w mieście osób. 

Na początku lat trzydziestych XIX w. władze miejskie zakupiły od 
parafi i ewangelicko-augsburskiej grunty o powierzchni 1000 m2 (0,1 ha) 
na warszawskiej Woli, pod Muzułmański Cmentarz Kaukaski (przy ulicy 
Młynarskiej 60). Na cmentarzu miejsce ostatniego spoczynku znaleźli 
głównie muzułmańscy żołnierze i mieszkańcy Warszawy. Spoczywają tu 
m.in. Jan Murza Tarak Buczacki (zm. 1851), Tatar z Podlasia, który przez 
długie lata był uważany za autora pierwszego przekładu Koranu na język 
polski oraz – zmarły w Pizie – generał Zachariasz Kieński (zm. 1857) i jego 
małżonka Wilhemina z Pahlenów Kieńska. Charakterystyczna kolumna 
nagrobna tego małżeństwa ozdobiona herbem tatarskim (tzw. tamgą), to 
właściwie jedyny nagrobek, który dotrwał do naszych czasów. W roku 
1867 na skutek zaniedbania, zniszczenia i przepełnienia mizar został 
zamknięty2. W tym też roku kilometr dalej powstała druga nekropolia – 
Muzułmański Cmentarz Tatarski (przy ul. Tatarskiej 8), użytkowany do 
dzisiaj. 

Przed I wojną światową, w roku 1913, powstało Warszawskie 
Muzułmańskie Stowarzyszenie Pomocy Biednym Muzułmanom, które 
zajmowało się nie tylko polskimi Tatarami i pochodzącymi z Powołża 
ich pobratymcami, którzy w drugiej połowie XIX wieku osiedlili się 
w Warszawie, ale także muzułmańskimi rodzinami: arabskimi, turec-
kimi i perskimi, żyjącymi w tym mieście3. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości gminy muzułmańskie egzystowały niezależnie aż do 
połowy lat dwudziestych XX w. W roku 1923 warszawscy wyznawcy 
islamu założyli Związek Muzułmański Miasta Stołecznego Warszawy, 

1 A. Piotrowski, Na meczet była już Ochota, „Polityka” 2010, nr 17 (2753).
2 Patrz: K. Mórawski, Cmentarze warszawskie. Przewodnik historyczny, Warszawa 2012, s. 153 (roz-

dział 33. Muzułmański Cmentarz Kaukaski). 
3 Por. M. Łyszczarz, Znaczenie dobroczynności w doktrynie religijnej islamu wobec specyfi ki życia codzien-

nego w kraju niemuzułmańskim na przykładzie polskich Tatarów. Zarys problemu, „Muzułmanie 
Rzeczypospolitej” 2010, nr 1 (5). 
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który przyczynił się do powstania w roku 1925 Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, skupiającego 19 gmin wyznanio-
wych4. W okresie międzywojennym MZR zamierzał wybudować w sto-
licy meczet. Jednak niedostateczna ilość zebranych środków pieniężnych, 
a następnie wybuch II wojny światowej przeszkodziły w zrealizowaniu 
tego przedsięwzięcia. 

Po wojnie w roku 1947 reaktywowano Muzułmański Związek Religijny 
z siedzibą w Warszawie. Po roku 1989 działalność Tatarów znacznie się 
ożywiła, nastąpiło odrodzenie kulturalne i religijne. Głównymi i najważ-
niejszymi ośrodkami Tatarów w Polsce są: Białystok, Gdańsk, Warszawa. 
Stolica wyróżnia się tym, że na jej terenie znajduje się jeden z trzech czyn-
nych mizarów w Polsce. Obecnie w Warszawie i okolicach mieszka około 
10–12 tys. muzułmanów. Blisko jedną szóstą z tej grupy stanowią polscy 
Tatarzy. 

Zasady dotyczące pogrzebów 
na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie

Zgodnie z regulaminem pogrzebów Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w Warszawie, która ma pie-
czę nad omawianym mizarem, jest on przeznaczony do grzebania zmar-
łych wyznania muzułmańskiego. Nie można pochować na nim osób, które 
odstąpiły od religii muzułmańskiej, natomiast dopuszcza się pochowanie 
niemuzułmanina, który poprzez swoje związki rodzinne był powiązany 
z wyznawcami islamu lub – według oświadczenia rodziny – sympatyzo-
wał z religią muzułmańską. Można także pogrzebać obcokrajowca, co do 
którego istnieje uzasadnione domniemanie, że był muzułmaninem. Nie 
wolno odmówić pochówku z powodów natury politycznej, moralnej lub 
obyczajowej. Niedopuszczalne jest także ostentacyjne narzucanie odosob-
nionej kwatery, umieszczanie uwłaczających napisów itp.5

Niniejszy regulamin stwierdza, że podstawę do pochówku stanowi 
karta zgonu, wystawiona przez organ administracji państwowej. O wybo-
rze kwatery, w której ma być pochowany zmarły, decyduje jego rodzina 
w ramach ogólnego planu zagospodarowania cmentarza przez gminę. 
Dopuszcza się rezerwowanie poszczególnych kwater dla osób żyjących, 
jeżeli lokalizacja jest uzasadniona sąsiedztwem z mogiłą osoby spokrew-
nionej, a rezerwujący zobowiąże się utrzymać miejsce pochówku w nale-
żytym porządku oraz będzie opłacać składki na utrzymanie cmentarza za 
4 P. Borawski, Tatarzy…, s. 296-297.
5 Regulamin pogrzebów Gminy Warszawskiej Muzułmańskiego Związku Religijnego z dnia 16.01.2007 

[w posiadaniu autora].
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zarezerwowaną kwaterę oraz mogiłę. O wyborze duchownego, który ma 
spełnić obrządek pogrzebowy, decyduje rodzina zmarłego. Za popraw-
ność obrządku liturgicznego odpowiada duchowny. Wszelkie ekshumacje 
i przenoszenie zwłok na inne kwatery wymagają zgody władz sądowych 
i muszą być dokonywane w asyście przedstawicieli władz. Na cmenta-
rzu nie można grzebać prochów osób zmarłych, kremowanych w kraju 
lub za granicą. Niedopuszczalna jest kremacja zwłok, a imam ma prawo 
odmówić pogrzebu. Kształt oraz wygląd nagrobków musi być estetyczny 
i zgodny z zasadami religii muzułmańskiej6.

Muzułmański Cmentarz Tatarski
Dzieje cmentarza wiążą się z wielowiekową obecnością wyznawców 
islamu na ziemiach polskich. Cmentarz ten jest świadectwem chwalebnej 
karty historii polskich Tatarów oraz niemym świadkiem burzliwych dzie-
jów stolicy Polski i jej muzułmańskich mieszkańców.

W związku z brakiem możliwości chowania muzułmańskich zmarłych na 
Muzułmańskim Cmentarzu Kaukaskim, w roku 1867 mułła Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego Sejfetdin Chosianow Siunajew postarał się o wyku-
pienie gruntu (ok. 500 m2 – 0,05 ha)7 pod nowy mizar od warszawskiego 
Zarządu Inżynieryjskiego. Teren ten znajdował się – wtedy, jak i dzisiaj 
– naprzeciwko muru rzymskokatolickiego Cmentarza Powązkowskiego 
oraz blisko kilometr od pierwszego warszawskiego mizaru. Nowy cmen-
tarz został otoczony kamiennym murem, a obok bramy wejściowej wybu-
dowano zachowany do dziś domek dla stróża-grabarza. Administracyjnie 
mizar znajdował się w całkowitej gestii władz wojskowych (wpierw car-
skich, a po I wojnie światowej polskich), aż do połowy lat trzydziestych XX 
w. Pierwszy pochówek odbył się tam w roku 1868. 

Cmentarz stał się miejscem pochówku głównie muzułmanów służą-
cych w carskiej armii, ale także zwykłych mieszkańców Warszawy, z tym 
że na pogrzeby osób cywilnych władze wojskowe wydawały specjalne 
zezwolenie. Na cmentarzu panował wojskowy porządek. Mogiły car-
skich żołnierzy poustawiano równo rzędami, podobnie jak na wojennych 
nekropoliach. Nagrobki zwykłych żołnierzy były ozdobione tylko półksię-
życem, bez żadnych napisów. Na płytach nagrobnych rosyjskich ofi cerów 
i dygnitarzy znajdowały się natomiast napisy po rosyjsku oraz zazwyczaj 
cytat z Koranu w języku arabskim. Z czasem pojawiło się sporo mogił 
cywilów – Tatarów i innych muzułmańskich mieszkańców Warszawy, 

6 Ibidem.
7 Dziś powierzchnia cmentarza liczy ok. 1 ha.
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zwłaszcza emigrantów z Azji Środkowej lub Kaukazu8. Należy podkreślić, 
że do dnia dzisiejszego większość pochowanych muzułmanów to Tatarzy.

Pewną ciekawostką jest fakt, że na początku użytkowania cmentarza 
obowiązywała niepisana zasada, zgodnie z którą ciała bogatych i biednych 
chowano w odrębnych częściach. Zamożniejsi byli grzebani na prawo od 
wejścia, a ubożsi na lewo. Było to wbrew zasadom islamu. Pod wpływem 
interwencji wspomnianego mułły zaprzestano tego zwyczaju9.

Z chwilą, gdy w roku 1921 zlikwidowano stanowisko naczelnego 
mułły Wojska Polskiego, a większość muzułmańskich żołnierzy odeszła 
do cywila, władze wojskowe postanowiły przekazać cmentarz pod zarząd 
władz cywilnych. Formalnie stał się własnością warszawskiej gminy 
muzułmańskiej dopiero w roku 193510.

Po przejściu przez bramę widzimy, że główna aleja rozdziela cmen-
tarz na dwie części. Lewa, dalsza część mizaru, znajdująca się na wysoko-
ści domu stróża-grabarza i dobudowanego do niego po II wojnie świato-
wej domu pogrzebowego oraz dalej w stronę zachodniego muru cmenta-
rza, jest opustoszała. Zachowało się tam kilka mogił – przede wszystkim 
8 K. Bassara, Historia zapisana w kamieniu, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 2. 
9 Ibidem. 
10 Patrz: J. Kałuszko, Tatarski i kaukaski, „Kultura pogrzebu” 2007, nr 3.

Brama wejściowa na Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie.
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generała lejtnanta Stefana 
Sobolewskiego (zm. 1920), 
Halify Ibrahimy z Fazleje-
wów (zm. 1921), księżnej 
Lejli Chanum z Glebo-
wych Tarkowskiej (zm. 
1927) oraz kilka niewiel-
kich, w dość złym stanie 
(częściowo zniszczonych, 
z zatartymi napisami) 
nagrobków carskich żoł-
nierzy, pochowanych tu 
przed oraz podczas I wojny 
światowej. Są to najstar-
sze nagrobki na cmen-
tarzu. 

Opustoszenie jest 
efektem działań wojen-
nych z okresu II wojny 
światowej. W roku 1942 
niemiecka jednostka pan-
cerno-zmotoryzowana, 
po wyłamaniu muru od strony torów kolejowych, skryła się tu przed 
radzieckim nalotem pod wielkim drzewami. Apogeum zniszczeń nastą-
piło w czasie Powstania Warszawskiego w roku 1944, gdy okolice Powązek 
były terenem bardzo intensywnych walk. Z pobliskiej rampy kolejowej 
wprost na mizar zjeżdżały czołgi i wozy pancerne, które szturmowały 
pozycje powstańców. Ponadto na mizarze Niemcy ustawili wyrzutnię 
rakietową „Nebelwerfer”, zwaną potocznie „krową”, z której ostrzeliwali 
powstańców. Z cmentarza zrobiono skład broni i sprzętu wojskowego. 
Wskutek działań wojennych zostały rozjechane lub w inny sposób znisz-
czone mogiły m.in. carskich żołnierzy i polskich ułanów oraz spalona cała 
dokumentacja cmentarna11. Po II wojnie światowej warszawska gmina 
muzułmańska odbudowała cmentarz oraz otoczyła solidnym murem. 
Pusta część pozostanie taką nadal, nie będzie wykorzystana do pochów-
ków, ponieważ muzułmanie nie grzebią zmarłych w miejscu, gdzie już 
wcześniej kogoś pochowano, choćby nawet nie pozostał ślad po mogile.

Na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim mogiły zwrócone są z zachodu 
na wschód. Muzułmanie muszą bowiem spoczywać twarzą w kierunku świę-
tego miasta – Mekki. Według Stanisława Kryczyńskiego, znanego tatarskiego 

11 Ibidem.

Nagrobek muzułmańskiego żołnierza armii carskiej 
z początku XX wieku.
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historyka i orientalisty, 
układ tatarskich grobów 
wzorowany jest na „rytu-
alnym szyku muzułma-
nów podczas wykonywa-
nia modlitwy w mecze-
cie”12. Przestrzeń między 
mogiłami jest stosunkowo 
niewielka. Na nagrobkach 
warszawskich muzułma-
nów znajdują się napisy 
w języku: polskim, arab-
skim, rosyjskim, tureckim 
i perskim. Wyryte są pół-
księżyce, symbole religii 
muzułmańskiej – islamu, 
a na wielu widnieją wypi-
sane po arabsku napisy 
z Koranu. Na niektórych 
tablicach nagrobnych 
można napotkać inskryp-
cje umieszczane z dwóch 

stron – dwustronną informację o osobie zmarłej, która nie jest znana w tra-
dycji chrześcijańskiej. Niekiedy pojawiają się, tak jak na polskich mogiłach, 
zdjęcia zmarłych, co jest oczywiście sprzeczne z muzułmańską zasadą iko-
noklazmu, polegającą na nieprzedstawianiu postaci ludzkich i zwierzęcych 
w malarstwie i rzeźbie. 

Są też pomniki z napisami upamiętniającymi lub sławiącymi zmarłego, 
a niekiedy można zauważyć herby szlacheckie – tatarskie tamgi. Część 
takich napisów spotykamy na mogiłach chrześcijańskich13. Pośród trady-
cyjnych muzułmańskich nagrobków, spora ilość mogił odróżnia się od 
chrześcijańskich w zasadzie wyłącznie symbolem półksiężyca – zamiast 
krzyża i orientalnymi napisami. Świadczy to o przenikaniu się kultur. Od 
roku 1984 cmentarz stanowi obiekt zabytkowy i znajduje się pod opieką 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Najciekawsze i zarazem najlepiej zachowane nagrobki położone są 
przede wszystkim przy głównej alei, a także w najbliższych rzędach 

12 Cyt. za: P. Borawski, Tatarzy…, s. 29.
13 Przykładowo znajdują się takie epitafi a, jak:, „Pokój jej duszy” „Niech spoczywa w pokoju”, 

„Pokój jej duszy”, „Cześć jego pamięci”, „Drogiej matce”, „Na zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci”, „Dusz prosi o modlitwę”, „Tu spoczywa w Bogu nasz drogi mąż i ojciec (a pod nazwi-
skiem zmarłego) zgasłeś tak wcześnie jak promień słońca, pozostawiając smutek”.

Mogiła mjr. Bekira Jakubowskiego, weterana II wojny 
światowej, kawalera Orderu Virtuti Militari.
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wzdłuż niej. Znajdują się tam groby zasłużonych polskich muzułma-
nów – nie tylko żołnierzy Wojska Polskiego, ale również naukowców, 
prawników, senatorów, pisarzy, działaczy społecznych i religijnych 
oraz innych wybitnych osób. Na wielu powtarzają się nazwiska rodowe: 
Achmatowiczów, Aleksandrowiczów, Bajraszewskich, Fazlejewów, 
Jakubowskich, Koryckich, Murza-Murziczów, Półtorzyckich, Radeckich, 
Romanowiczów, Safarewiczów. Zdecydowana większość imion zmarłych 
jest orientalna, typowo muzułmańska14.

Na warszawskim cmentarzu pochowano żołnierzy, którzy wiernie 
służyli Rzeczypospolitej, m.in. azerskiego księcia płk. Veli Bek Jedigara 
(ofi cer 7 Pułku Ułanów, we wrześniu 1939 roku szef sztabu Mazowieckiej 
Brygady Kawalerii – zm. 1971, jego szczątki sprowadzono z Buenos 
Aires), płk. Stefana Murzę-Muchę (ofi cer Wojska Polskiego, zm. 1935), 
płk. Zenona Kryczyńskiego (ofi cer piechoty Wojska Polskiego, zm. 
1956), ppłk. Sulejmana Mucharskiego (saper, ofi cer Wojska Polskiego, 
zm. 1986), mjr. Aleksandra Jeljaszewicza (ostatni dowódca 1 Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, kawaler Orderu Virtuti 
Militari, zm. 1978), mjr. Bakira Jakubowskiego (ofi cer Wojska Polskiego, 
odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, zm. 1995). 
Wśród nich symboliczny grób płk. Ibrahima Bajraszewskiego (ofi cer 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, bohater bitwy o Narwik, zm. 1996), 
mjr. Dawuda Janowicza-Czaińskiego (twórca i organizator słynnej Jazdy 
Tatarskiej z czasów wojny polsko-bolszewickiej, aresztowany i zamę-
czony przez NKWD, zm. 1940). We wspólnej mogile spoczęła jego żona 
Zula Janowicz-Czaińska Drotlew (sybiraczka oraz działaczka społeczna 
na emigracji w Wielkiej Brytanii, zm. 2011). Na pustym już grobie gen. 
Safar-Beka Malaga (zm. 1944, ekshumowanego kilka lat temu) widnieje 
wzruszające i nostalgiczne epitafi um „Śpij spokojnie, a w tym grobie 
niech się Kaukaz przyśni Tobie”.

W tym gronie zasłużonych muzułmanów znajdziemy grób kilku 
imamów: Zaryfa (imam warszawskiej gminy muzułmańskiej, zm. 1951) 
i jego syna Bekiera Eksanowa (imam warszawskiej gminy muzułmań-
skiej, zm. 1974), Jakuba Romanowicza (zastępca muftiego II RP, zm. 
1964), Selima Safarewicza (imam nowogródzki i wrocławski, zm. 1955), 
Bekira Rodkiewicza (muezin nowogródzki, imam gorzowski, zm. 1987) 
oraz symboliczną mogiłę Alego Woronowicza, ostatniego imama m. st. 
Warszawy i kapelana Wojska Polskiego, w roku 1941 zamordowanego 
przez Sowietów.

Miejsce ostatniego spoczynku znaleźli tu także: Ali Fazlejew (działacz 
przedwojennej diaspory muzułmańskiej, zm. 1932), Asfandiar Fazlejew 

14 Por. K. Mórawski, Cmentarze warszawskie…, s. 157.
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(działacz przedwojennej diaspory muzułmańskiej, zm. 1942), Aleksander 
Achmatowicz (senator II RP, prawnik, minister sprawiedliwości w rzą-
dach Krymu i Litwy Środkowej, zm. 1944), Osman Achmatowicz (wybitny 
polski chemik, prezes Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie, zm. 
1988), Konstanty Murza-Murzicz (prawnik, sędzia, pracownik Naczelnej 
Dyrekcji Archiwów Państwowych, zm. 1953), Jerzy Edigey Korycki (praw-
nik, działacz społeczny, autor powieści kryminalnych, zm. 1983), Joussof 
Parvari (przedwojenny właściciel Warszawskiej Fabryki Dywanów 
Perskich, zm. 1948), Konstanty Bajraszewski (adwokat, zm. 1955), Ali 
Alichper (obrońca Warszawy, zm. 1979), Wanda Strzałkowska-Korycka 
(dziennikarka, zm. 1993), Amurat Jakubowski (działacz walczący o wol-
ność Krymu, zm. 1998). Symboliczny nagrobek posiada Dżennet Dżabagi-
Skibniewska (wnuczka ostatniego chana Inguszów, córka Wassana Gireja 
Dżabagi, twórcy Konfederacji Narodów Kaukazu i Heleny Bajraszewskiej, 
potomkini polskich Tatarów, obrończyni Gdyni w roku 1939, sanita-
riuszka II Brygady Strzelców Karpackich oraz korespondentka wojenna, 
zm. 1992).

Na miziarze spoczywają także: Arif Bej Kerimi (bojownik za niepodle-
głość Idel-Uralu, zm. 1938), Mounir Boumarane (działacz sportowy oraz 
pracownik TVP, montażysta dźwięku i obrazu pochodzenia algierskiego, 

Mogiła Ewy Woronowicz, wdowy po Alim Woronowiczu, ostatnim imamie 1 Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
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zginął w Iraku razem z reporterem Jerzym Milewiczem, zm. 2004), Talim 
Jassim Mohammad Al-Zahari (doktor, zm. 2012), Ahmed Fouad Fahmy 
(profesor akademicki, zm. 2012), Mamady Sano (chirurg patomorfolog, 
zm. 2006), Hasan Al-Zubaidi (biznesmen, zm. 2013).

Jednym z najbardziej wyróżniających się pomników jest wysoki nagro-
bek z szarego kamienia w kształcie minaretu, który kryje szczątki Abduła 
Halika Usmi (dublera i woltyżera fi lmowego, zm. 1932). Postrzelił się 
śmiertelnie z rewolweru z powodu nieodwzajemnionej miłości do zna-
nej przedwojennej aktorki Jadwigi Smosarskiej. Tragedia ta była szeroko 
komentowana w całej ówczesnej Polsce. W latach sześćdziesiątych ubie-
głego stulecia aktorka odwiedziła jego grób.

Wielu innym muzułmanom przyszło zasnąć snem wiecznym pod nie-
bem mizaru przy Tatarskiej w Warszawie. Co jakiś czas przybywają nowe 
nagrobki, gdyż cmentarz jest nadal czynny i otwarty. Nie tylko Tatarzy, 
ale także muzułmanie z różnych stron świata islamu, którzy przybyli do 
Warszawy lub innej miejscowości naszego kraju, znajdują miejsce ostat-
niego spoczynku zazwyczaj właśnie na tym mizarze. 

Powiększenie warszawskiego mizaru przy Tatarskiej
Kilkudziesięciotysięczna społeczność muzułmańska w naszym kraju 
posiada niewiele miejsc ostatniego spoczynku. Oprócz trzech czynnych 
mizarów – w Bohonikach, Kruszynianach oraz Warszawie, polscy muzuł-
manie mają do swojej dyspozycji także kilkanaście kwater na cmenta-
rzach komunalnych w niektórych większych miastach, m.in. w Gdańsku 
i Wrocławiu. Na marginesie warto dodać, że do warszawskiej gminy 
wyznaniowej, oprócz Warszawy i jej okolic, należą także takie duże mia-
sta jak: Kraków, Lublin i Rzeszów. Ponadto, jak już wcześniej napisałem, 
Warszawa jest największym skupiskiem społeczności muzułmańskiej, 
żyjącej na terenie naszego kraju. W stolicy i jej pobliżu mieszka około 
10–12 tys. muzułmanów, w tym niewielka liczba Tatarów.

Na warszawskim mizarze chowani są nie tylko polscy Tatarzy, ale 
także inni zmarli w Polsce muzułmanie, bez względu na narodowość, 
m.in. Turcy, Egipcjanie, Irakijczycy, Irańczycy, Saudyjczycy, Czeczeńcy 
oraz Kazachowie, których nagrobki można znaleźć wśród mogił tatar-
skich. Rocznie odbywa się około 40 pogrzebów. Powoli zaczyna już bra-
kować wolnych miejsc: za dwa lata mizar może być zapełniony15. Z tego 
względu Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej 
kilka lat temu złożył do warszawskich rajców wniosek o powiększenie 

15 Cmentarz muzułmański będzie większy, „Echo na Woli” 2014, nr 18 (133).
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nekropolii. Wreszcie, w roku 2014 Rada Warszawy wyraziła zgodę na 
rozbudowę cmentarza. Zgodnie z planami zagospodarowania przestrzen-
nego stolicy Muzułmański Cmentarz Tatarski będzie można powiększyć 
w kierunku północno-wschodnim, na pasie o długości 200 m wzdłuż ist-
niejących torów kolejowych16.

Paweł Popieliński

16 Ibidem.
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Wojciech Wendland

TRADYCJE I WARTOŚCI SPOŁECZNO-POLITYCZNE 
CHANATU KAŁMUCKIEGO 

Problematyka kałmucka od XIX wieku cieszy się nieustającym zaintereso-
waniem wśród badaczy z zachodniej i wschodniej Europy. W badaniach 
nad Kałmukami dominują ujęcia: historyczne, językoznawcze, etnogra-
fi czne, co potwierdza także XX-wieczna literatura przedmiotu. W mniej-
szości sytuują się refl eksje z zakresu historii idei. Dzieje Kałmuków spo-
tykały się również z uwagą polskich badaczy, by tylko wymienić dorobek 
Władysława Kotwicza1. Niniejsza próba nie aspiruje do wyczerpującej 
prezentacji zagadnienia, ale stawia sobie za cel przyczynek do refl eksji 
nad tradycjami i aksjologią społeczno-polityczną Chanatu Kałmuckiego, 
przy czym należy zaznaczyć, iż dotychczas zazwyczaj nie stawiano na 
wyodrębnianie tak zdefi niowanego tematu i sytuowano go na marginesie 
innych analiz. 

Przyjęty sposób ujmowania zagadnienia pozwala, jak sądzę, na ujaw-
nienie nowych pytań, może pomóc dostrzec nowe problemy, które 
wcześniej widziano inaczej lub nie były one dostatecznie eksponowane. 
Zmierzać więc będę do rekonstrukcji kałmuckiego modelu odczuwania 
1 Tytułem przykładu wymieniam tu tylko niektóre prace i studia: B. Bergmann, Nomadische 

Streifereien unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803, Riga 1804-1805; J. Kopernicki, The 
Kalmucks, „The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland” 1872, vol. 
1; H. H. Howorth, History of the Mongols from 9th to the 19th Century. Part 1: The Mongols Proper 
and the Kalmuks, Oxford 1876; W. Kotwicz, Kalmytskije zagadki i poslowicy, Sankt Pieterburg 1905; 
Tenże, Opyt grammatiki kalmyckogo razgowornogo jazyka, Pietrograd 1915; Tenże, Ruskije archiwnyje 
dokumenty po snoszenijam s Ojratami w XVII-XVIII wiekach, „Izwiestja Rosijskoj Akademii Nauk” 
1919, nr 12-15; T. Borisow, Kalmykija. Istoriko-politićeskij i socjalno-ekonomićeskij oćerk, Moskwa 1926; 
B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950; D. F. Aberle, The 
Kinship System of the Kalmuk Mongols, Albuquerque 1953; T. I. Belikow, Kalmyki w borbie za nieza-
wisimost nasziej rodiny (17 – naćalo 19 w.), Elista 1965; P. G. Rubel, The Kalmyk Mongols. A Study in 
Continuity and Change, Bloomington 1967; Ch. A. Riess, The History of the Kalmyk Khanate to 1724, 
Bloomington 1983; W. E. Oczir-Gorijajew, O sowriemiennoj jazikowoj sytuaciji w Kalmykii. Probliemy 
sowriemiennych etnićeskich processow w Kalmykii, Elista 1985; M. Khodarkovsky, Where the Two 
Worlds Met. The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771, New York 1992; Tenże, Russia’s 
Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500-1800, Bloomington 2004; E.-B. Guchinova, The 
Kalmyks, London-New York 2006; A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, Ojrat-Kalmyki: XII-XIX ww. 
(Istorija i kultura kalmyckogo naroda s driewniejszych wriemień do naćala XIX wieka), Elista 2007.
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i tłumaczenia świata, poprzez odwołanie się do dominujących kanonów 
świadomości narodowej, których trwałość lub ewolucja doprowadziła 
do wyłonienia fundamentalnych komponent kałmuckiej mozaiki war-
tości politycznych i zasad bycia w świecie. Inaczej rzecz ujmując, dzieje 
Chanatu Kałmuckiego to nie tylko historia jego granic i polityki, ale przede 
wszystkim treści, jakie tej rzeczywistości – rozumianej jako określony krąg 
czasoprzestrzenny i kulturowy – nadano słowem lub czynem i które tę 
rzeczywistość wypełniały i stwarzały2. W centrum tak rozumianego pro-
blemu znajduje się zatem konstelacja kulturowych i świadomościowych 
determinant polityki jako mechanizmów kształtowania i rozwoju zasad 
wspólnotowego bytu w oparciu o pewne trwałe wartości3.

Przyjęte cezury obejmują okres od migracji Kałmuków w granice Rosji 
(początek XVII wieku), poprzez legalizację osadnictwa nad Wołgą i stwo-
rzenie własnej formy państwowości, po bezprecedensowy exodus i likwi-
dację chanatu (druga połowa XVIII stulecia). 

U podstaw świadomości narodowej
Na wstępie zdefi niuję kilka problemów o zasadniczym znaczeniu 
z punktu widzenia powstania – w okresie do początku XVII wieku – oko-
liczności oraz przesłanek, warunkujących wczesne stadia procesu usta-
nawiania aksjologicznych podstaw świadomości narodowej w wyniku 
kształtowania się kałmuckiego modelu bycia w świecie. 

O ile pełny rozkwit świadomości narodowej rzeczywiście dokonywał 
się w ciągu XIX i pierwszej połowy XX wieku, o tyle uznaję prawomocność 
rozważań nad tym zagadnieniem także we wcześniejszych okresach histo-
rycznych. Za punkt wyjścia przyjmuję tu zasadniczo ujęcie wypracowane 
przez Benedykta Zientarę, który – traktując o zbiorowości jako wspólnocie 
kulturowej – poszerzał perspektywę rozważań nad rozwojem więzi naro-
dowych, defi niując i omawiając działanie istotnych czynników, mających 
wpływ na zaistnienie procesów narodotwórczych już w średniowieczu4. 

2 Por. K. Pomian, Europa i jej narody, Gdańsk 2009, s. 7.
3 Por. J. Szacki, Dylematy historiografi i idei oraz inne studia i szkice, Warszawa 1991, s. 267-268.
4 B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy 

pokarolińskiej, Warszawa 1996, s. 9-11. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż już w latach 
20. ubiegłego stulecia, na potrzebę badania czynników, które „doprowadziły do wytworzenia 
wielokształtnych formacyj narodów współczesnych”, uwagę zwracał i podjął ten problem 
w swych studiach Marceli Handelsman. Upodmiotawiał on w swych badaniach kategorię 
„świadomości”, psychiki zbiorowej, wytworzonej historycznie, stąd podkreślał konieczność 
zastosowania metody historycznej do badań nad: źródłami „ruchu narodowego nowoczesnego” 
już w epoce przednowoczesnej poczynając od średniowiecza, „celowością własną” owego 
ruchu jako „procesu nieustannego tworzenia się zjawisk psychicznych”, uzewnętrznianiem 
i umocowaniem jego treści w przestrzeni ideologicznej. Na czele prawidłowości procesu 
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Ujęcie Zientary różni się na przykład od propozycji Erica J. Hobsbawma, 
nawiązującego do Ernesta Gellnera, który podkreślał, iż dopiero wpływ 
rewolucji przemysłowej i rewolucji francuskiej uruchomił proces formacji 
i występowania na arenę dziejową narodów jako nowego zjawiska5. 

Wyróżnione modele znajdują odzwierciedlenie we współczesnych 
badaniach nad dziejami Kałmuków. Na przykład, zdaniem amerykańskiego 
historyka Michaela Khodarkovsky’ego, w XVII i XVIII wieku Kałmucy stano-
wili wspólnotę koczowniczą, z gruntu zdecentralizowaną konfederację ple-
mienną, z ograniczonym przez możnych wpływem chana. Dlatego też kategorię 
„Chanatu Kałmuckiego” uważał za twór prowizoryczny i postulował posługiwa-
nie się pojęciem „kałmuckiego społeczeństwa”, by dopiero w XIX wieku uznać 
za zasadne ujęcie w kategoriach narodowych i później państwowych6. Paula 
G. Rubel, również reprezentująca amerykańską historiografi ę, przyjęła 
odmienne stanowisko, podkreślając, że na przełomie XVII i XVIII wieku 
za sprawą chana Kałmucy uzyskali niezależność, stając się jednym 
z ważniejszych graczy politycznych w regionie. Prezentując złożone 
struktury społeczno-polityczne o charakterze piramidalnym, badaczka 
podkreślała rolę chana jako ośrodka celowo kształtującego świadomość 
jedności wspólnoty7. 

Zbliżony pogląd zaproponował Konstantin Nikołajewicz Maksimow, 
również dowodzący istnienia na wskroś piramidalnej struktury spo-
łeczno-politycznej i traktujący o Chanacie Kałmuckim jako oryginalnej 
formule państwowości feudalnej oraz narodowej, posiadającej istotne 
cechy zewnętrzne i wewnętrzne, wywiedzione z rodzimej tradycji, a także 
kultury – własne wojsko, podstawy prawne, społeczno-kulturowe, eko-
nomiczne i polityczne – których rozwój przyczynił się do uniezależnie-
nia politycznego8. Uczeni kałmuccy optują za uznaniem, iż to za sprawą 
powstania Chanatu Kałmuckiego nastąpiło otwarcie postępującego pro-
cesu ustanawiania politycznej niezależności w wymiarze zewnętrznym 

narodotwórczego sytuowały się zdaniem Handelsmana dwie naczelne zasady pierwsze, „dążenie 
do jedności grupy, stanowiącej pewną wspólnotę (plemię, naród czy terytorium)” oraz „ruch 
ku samodzielności politycznej, poczynając od swobody rozwoju językowego, a kończąc na 
niepodległości państwowej”. Te dwie zasady ujawniały się według Handelsmana już w epoce 
przednowoczesnej, by dopiero za sprawą oświecenia i rewolucji – i wstąpienia za ich sprawą na 
drogę ku nowoczesności – zrodzić następnie w ciągu wieku XIX tendencję trzecią, czyli „dążenie 
do pełnego wykonywania czynności politycznych przez naród sam”, jako „właściwość czasów 
najnowszych” – por. M. Handelsman, Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa-Kraków-Lublin-
Łódź-Poznań-Wilno-Zakopane 1924, s. VII-VIII, 6-22.

5 E. J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality, Cambridge 2004, s. 
9-24. 

6 M. Khodarkovsky, Where Two Worlds Met. The Russian State and the Kalmyk Nomads, 1600-1771, 
Ithaca-London 1992, s. 15-17.

7 P. G. Rubel, The Kalmyk Mongols. A. Study in Continuity and Change, Bloomington 1967, s. 14.
8 K. N. Maksimov, Kalmykia in Russia’s Past & Present Policies & Administrative System, Budapest-

New York 2008, s. 55-66.
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oraz wzrost świadomości narodowej w związku z wystąpieniem wyż-
szych kategorii więzi powszechnej9. 

Poniżej przedstawię argumenty, przemawiające za tym, że w okresie poprzedza-
jącym powstanie chanatu, do XVII wieku i w jego początkach, wystąpiły wszystkie 
najważniejsze elementy konstytutywne dla otwarcia procesu narastania świado-
mości narodowej – i w ich wyniku dążenia do niepodległości państwowej – takie 
jak: wyodrębnienie poprzez emigrację, przyjęcie nazwy nowej wspólnoty, funkcja 
religii jako ośrodka kształtowania świadomości kałmuckiej, powstanie niezależ-
nego języka, ambicje polityczne, poczucie odrębności kulturowej i terytorialnej, 
które kolejno omówię. 

Etnonim „Kałmuk” (w języku angielskim – „Kalmuck” albo „Kalmyk”; 
francuskim – „Kalmouk”/„Kalmuk”; niemieckim – „Kalmük”/„Kalmuk”10) 
po raz pierwszy pojawił się w średniowiecznych przekazach kręgu turko-
-mongolskiego jako „Khal’mag”, następnie jako „Kalmyk” (tradycja rosyjsko-
języczna) i „Khal’mgud” (w języku kałmuckim) w XVII wieku. Etymologia 
pojęcia wywodzić się może zarówno od słowa „impulsywny”, jak również 
„efemeryczny” w nawiązaniu do sposobu życia, z którym nieodzownie 
łączyła się zdolność szybkiego i sprawnego przemieszczania się w sytuacji 
zagrożenia. Jednocześnie w Złotej Ordzie, w XIV wieku stosowano odrębne 
rozumienie tego terminu. „Kałmukami” nazywano tych, którzy nie godzili 
się na konwersję i trwali przy innej niż islam wierze. Tak stosowane poję-
cie utożsamiano niekiedy także z „apostazją”. Uczeni wciąż jednak nie są 
zgodni, jak doszło do tego, że osiadłą nad Wołgą część Ojratów zaczęto 
określać mianem „Kałmuków”. Termin ten upowszechnił się bowiem jako 
konotacja wspólnoty wyodrębnionej z plemion zachodnich Mongołów, two-
rzących konfederację Derben-Ojratów – Dżungarów, Choszutów, Derbetów 
i Torgutów – która w XVII stuleciu osiadła nad Wołgą i założyła chanat. Być 
może nie bez znaczenia jest fakt, iż pojęcie upowszechnione na kipczackich 
stepach Europy Wschodniej w znaczeniu religijnym, przetrwało upadek 
Złotej Ordy i z końcem XVI stulecia po raz pierwszy wystąpiło w dokumen-
tach rosyjskich. W niedługim czasie przyjęte zostało przez samych mongol-
skich osadników na określenie swej wspólnoty11.

Kałmucy wcześnie zwrócili się ku tybetańskiej odmianie buddyzmu. 
Wbrew temu, co zwykło się powszechnie przyjmować i początek związku 
z buddyzmem przesuwać w czasie nawet do wieku XVII, datować go 
należy na XIII stulecie. Przy czym faktem pozostaje, iż dopiero w XVII 

9 E.-B. Guchinova, The Kalmyks, London-New York 2006, s. 165, 196-198.
10 Por. J. Cook, Voyages and travels through the Russian empire, Tartary, and part of the Kingdom of 

Persia, vol. I, Edinburgh 1770, s. 306-314; P. Ch. Levesque, Histoire des différents peuples soumis à la 
domination des Russes ou Suite de l’Histoire de Russie, tome II, Paris 1783, s. 143-192 ; G. A. W. von 
Helbig, Russische Günstlinge, Tübingen 1809, s. 367-373.

11 E.-B. Guchinova, dz. cyt., s. 11.
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wieku buddyzm stał się powszechną religią wspólnoty kałmuckiej12. Owo 
przeoczenie może się brać z faktu, iż pierwsza faza rozwoju buddyzmu 
wśród Ojratów wiąże się ze szkołą Sakja, założoną w Tybecie w XI wieku. 
Stała się ona polityczną potęgą w regionie w XIII wieku za sprawą związku 
z Kubiłaj-chanem, który przyjął buddyzm tej szkoły i ogłosił ją jako panu-
jącą w Tybecie. W następnym stuleciu, wraz z upadkiem rządów mongol-
skich w Chinach, słabła także pozycja sakjapów. Ich miejsce zajęli z cza-
sem gelukpowie, przedstawiciele reformatorskiego nurtu szkoły Geluk, 
z której wywodzi się Dalajlama i, z którą po dziś dzień związani są także 
Kałmucy13. Dominacja Gelukpy w Tybecie ustanowiona została w wyniku 
wewnętrznych wojen o hegemonię jak również na skutek odnowie-
nia związków z Mongołami. Do wzrostu pozycji gelukpów szczególnie 
przyczynił się zawarty w drugiej połowie XVI stulecia sojusz polityczny 
z tümedzkim Altan-chanem. To on właśnie stworzył i nadał zwierzchni-
kowi szkoły tytuł „dalajlamy” – „lamy (o mądrości) jak ocean”14. W XVII 
wieku panowanie szkoły Geluk w Tybecie utwierdzili, udzielając militar-
nego wsparcia, choszucki Guszri-chan i dżungarski Galdan-chan15. 

Tak więc, kiedy w 1608 roku delegacja kałmucka przybyła do Moskwy, 
uzyskując zgodę na osiedlenie w granicach Rosji, reprezentowała już w pod-
stawowym zarysie programowo buddyjską wspólnotę. Objęcie wpływem 
buddyzmu szerszych mas i ustanowienie wysokiej pozycji buddyjskiego 
kleru w hierarchii społecznej i politycznej, dokonało się w latach następnych, 
w dużym stopniu dzięki działalności ojrackiego lamy Zaji-Pandity Namkhai 
Dźamtso. Kilkanaście lat studiował on w Tybecie i służył V Dalajlamie 
Lobsangowi Dźjatso, by następnie stworzyć podstawy języka kałmuckiego, 
na który przetłumaczył 214 fi lozofi cznych i religijnych tekstów buddyj-
skich16. Księgi te, dzięki buddyjskiemu duchowieństwu, rozpowszechniły się 
wśród Ojratów i stanowiły część dobytku, z którym Kałmucy przybyli nad 
Wołgę. Zaja-Pandita, tworząc nowe pismo i ortografi ę, nie w pełni jednak 
przysposobił je do języka mówionego, w którym z początku pozostało sporo 
dawnych mongolskich form i słów. W ciągu następnych lat język mówiony 
naturalnie ewoluował, pojawiły się nowe związki głosek, słowa i formy17. 

12 E. P. Bakaeva, Lamaism in Kalmykia [w:] Religion and Politics in Russia, ed. M. Mandelstam Balzer, 
New York 2010, s. 220.

13 J. Powers, Wprowadzenie do buddyzmu tybetańskiego, Kraków 2008, s. 481-483, 504-511.
14 K. Kollmar-Paulenz, Der dritte Dalai Lama Sonam Gyatso und der vierte Dalai Lama Yönten Gyatso [w:] 

Die Dalai Lamas. Tibets reinkarnationen des Bodhisattva Avalokiteśvara, hrsg. M. Brauen, Zürich 2005, 
s. 54-61.

15 K. R. Schaeffer, Der fünfte Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatso [w:] Die Dalai Lamas…, s. 65-69.
16 R. Taupier, The Western Mongolian Clear Script and the Making of a Buddhist State [w:] Buddhism in 

Mongolian History, Culture, and Society, ed. V. A. Wallace, Oxford-New York 2015, s. 30-34.
17 W. Kotwicz, Opyt grammatiki kalmyckogo razgowornogo jazyka, Izdanije Kalmyckoj Komissji 

Kulturnych Rabotnikow w Ćechoslowackoj Respublikie, Řewnice koło Pragi 1929, s. V-XI.
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Powstania języka w XVII wieku nie da się zatem oddzielić od ugrun-

towywania wpływu buddyzmu, funkcji migracji i tworzenia modelu 
nowej wspólnoty w określonej przestrzeni geografi cznej, które to czyn-
niki wywarły fundamentalny wpływ na otwarcie procesu kształtowania 
kałmuckiej kultury i świadomości narodowej18. Dotyczyło to również 
Choszutów i Dżungarów, którzy w wyniku analogicznych procesów, ale 
pozostając w zachodniej Mongolii, przystąpili do tworzenia własnych 
form państwowości. 

Wyodrębnienie trzech ojrackich chanatów było skutkiem kon-
fl iktów między Choszutami, Dżungarami i Kałmukami (głównie – 
Derbetami i Torgutami, których liderzy zainicjowali kałmucką emigra-
cję). Zastanawiając się nad przyczynami emigracji Kałmuków na zachód, 
wskazać należy na kryzys w rozwoju organizacji społecznej, ekonomicz-
nej i politycznej, który zrodził waśnie między ojrackimi nojonami i taj-
szami – przedstawicielami arystokracji oraz przywódcami ułusów i tüme-
nów – związków geografi czno-politycznych i społeczno-wojskowych. 
Z jednej strony postępował kryzys tradycyjnej gospodarki i koczowniczej 
hodowli, wywołany niedostatkiem pastwisk, niedoborami paszy, skurcze-
niem źródeł jej pozyskiwania oraz rynków wymiany dóbr przy jednocze-
snym wzroście stad, z drugiej zaś – był to poniekąd proces nieuchronny 
w związku z postepującym kryzysem organizacji społeczno-politycznej 
i rozdrobnieniem ułusów, których części, wraz z podległymi im pastwi-
skami, dzielono między członków rządzących rodów i ich potomstwo. 
W takich warunkach część nojonów i tajszów zdecydowała o pozyskaniu 
nowych terytoriów, uzasadniając to także ideologicznie celem „odbu-
dowy imperium Czyngis-chana”19.

Wyjście Kałmuków z Mongolii miało kluczowe znaczenie na przy-
szłość. Sens owego aktu migracyjnego wyrażał się w afi rmacji zasady 
samostanowienia wspólnoty o własnym losie i miejscu na ziemi, co wpły-
nęło na ugruntowanie kałmuckiej podmiotowości oraz etosu wolnościo-
wego i emancypacyjnego. Mimo wspomnianego postulatu ideologicznego, 
który w późniejszym czasie zyskał walor legitymizacyjny, na początku 
jego celem była przede wszystkim mobilizacja wspólnoty w odwołaniu 
do wielkiej i wzniosłej przeszłości Czyngisydów, nie zaś chęć realizacji 
polityki ekspansjonistycznej. Albowiem charakter kałmuckiej emigracji – 
będącej ostatnim wielkim pochodem Mongołów na zachód – był z gruntu 
pokojowy, co także stanowi o jej fenomenie. 

Na czele Kałmuków, którzy opuścili Mongolię stali przywódcy naj-
większych ojrackich plemion Torgutów i Derbetów – Dalai Batyr i Ho 
18 Por. Tamże, s. IX.
19 K. N. Maksimov, Kalmykia in Russia’s Past & Present…, s. 4. Por. A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, 

Ojrat-Kalmyki: XII-XIX ww. (Istorija i kultura kalmyckogo naroda…), s. 35.
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Urluk. Towarzyszył im żywy inwentarz, ogromne stada bydła, w tym 
konie i wielbłądy. Zanim dotarli do Syberii – a poruszali się szlakami 
w terenie wcześniej im nieznanym – nie stoczyli żadnej większej walki, na 
co bez wątpienia miała także wpływ opinia o ich wojowniczości. Niemniej, 
gdy 20 września 1606 roku przybyli do centrum rejonu tarskiego w obwo-
dzie omskim w pasie rzek Irtysz i Om oraz miasta Tara, siłą negocjacji 
i próśb doprowadzili do zgody na pobyt i koczowanie. Ich pokojowe 
intencje, zasobność w trzodę oraz wysokie walory kałmuckich żołnierzy 
zjednały im przychylność rosyjskiej administracji. Warto zaznaczyć, co nie 
jest bez znaczenia, zważywszy na ustanowienie kałmucko-rosyjskich sto-
sunków, iż osiedlanie Kałmuków zbiegło się w czasie z trudnym, by nie 
rzec dramatycznym, okresem w dziejach Rosji. Z jednej strony wyradzała 
się ona w państwo scentralizowane, z drugiej zaś – doświadczała epidemii 
głodu, walk wewnętrznych, zewnętrznych najazdów i zbrojnych buntów. 
Car Wasyl Szujski zapewnił Kałmukom prawo do osadnictwa w połu-
dniowo-zachodniej Syberii, oferował ochronę przed Nogajami i Kozakami 
w zamian za „jasak” – podatek w trzodzie i lojalność względem cara. 
Gwarancje swobód i poprawne stosunki z rosyjskim suwerenem sprzyjały 
wychodźstwu z zachodniej Mongolii. Szacuje się, iż w ciągu półwiecza 
w granicach Rosji osiedliło się do 300 tysięcy Kałmuków20. 

Pierwszy „Statut Kałmucki” pochodzi z 1618 roku i wydany został 
przez cara Michała Romanowa. Zadekretowano w nim „miłość i przyjaźń”, 
dbałość o wzajemne stosunki, wierność i gotowość Kałmuków do służby 
wojskowej, dzięki czemu mogli swobodnie się przemieszczać i prowadzić 
handel. Wzmocnienie kałmuckiej pozycji na Syberii szybko spowodowało 
jednak reakcję Kazachów, Kirgizów jak również tümedzkich Mongołów 
Altan-chana. Przyczyniła się ona do konsolidacji Kałmuków i ich ruchowi 
ku Wołdze. W okresie od lat 20. do 50. XVII wieku uzyskali odrębny sta-
tus i zgodę na własne terytorium w stepach nad Wołgą i Donem, w rejo-
nie lewego i prawego brzegu Wołgi, między Samarą i Astrachaniem nad 
Morzem Kaspijskim, czyli w południowo-europejskiej części Rosji21.

Wystąpienie wyżej omówionych czynników zintensyfi kowało proces 
narastania świadomości narodowej Kałmuków. Przyczyniło się do utrwa-
lenia zespołu podstawowych wartości determinujących kałmucki model 
bycia w świecie i uprawiania polityki. Kolejnym segmentem w tym proce-
sie było stworzenie niezależnej formuły państwowej i dążenie do realizacji 
własnych celów politycznych w regionie, jak również na arenie między-
narodowej. Odtąd kluczowym czynnikiem umacniającym jedność wspól-
noty, stanowiącym jej symbol, animującym jej krystalizację w odwołaniu 

20 K. N. Maksimov, dz. cyt, s. 1-3, 5-6, 10-12.
21 Tamże, s. 23-44.
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do fundamentalnych wartości, które miał utożsamiać i depozytariuszem 
się mienił, był chan22.

Idea „króla religii” i „władcy świata”
Za datę ofi cjalnego uznania przez Rosję autonomii kałmuckiej uznaje 
się rok 1664. Chanowi Monczakowi-Puntsokowi jako „najwyższemu 
władcy kałmuckiego narodu” przyznano symbole zwierzchności, buławę 
i sztandar. Tego rodzaju insygniami władzy i uznaniem dysponowali 
w ówczesnej Rosji carskiej także hetman wojska zaporoskiego i ataman 
wojska dońskiego23. Proces emancypacji Kałmuków i ofi cjalnego nadania 
ich władcy tytułu chana rozpoczął się jednak wcześniej , niezależnie od 
stosunków z Rosją. Kluczową rolę odegrały stosunki z Tybetem i Lhasą 
jako duchową stolicą i podstawowym punktem odniesienia dla buddy-
stów szkoły Geluk. W 1650 roku V Dalajlama Lobsang Dźjatso nadał ojcu 
Monczaka-Puntsoka, Dajczinowi, tytuł chana, przyznając mu tym samym 
funkcję pierwszego faktycznego władcy Kałmuków24. 

Początkowy brak uznania tytułu przez rosyjską administrację wynikał 
z niezależnej polityki Dajczina, której ostrze skierowane było także prze-
ciw samej Rosji. Dajczin liczył jednak na to, iż wzmacniając swą pozy-
cję w regionie poprzez antyrosyjskie wystąpienia w sojuszu z Tatarami 
krymskimi, spowoduje, że czynniki rosyjskie okażą się bardziej spole-
gliwe i skłonne do ustępstw. Tak też się stało w latach następnych, na co 
bezpośredni wpływ miało ogłoszenie przez krymskiego chana Mehmeda 
IV Gireja uznania Kałmuków swymi poddanymi. Rosja zgodziła się na 
przyznanie Kałmukom wyjątkowego statusu na wzór Kozaków dońskich 
i zaporoskich, czyniąc ponadto pewne koncesje terytorialne, ale za cenę 
ograniczenia niezależności kałmuckiej polityki25. 

Proces emancypacji został wszelako rozpoczęty i postępował w latach 
70., by w ciągu lat 80. XVII wieku doprowadzić do otwartego antyrosyj-
skiego zwrotu w polityce i ustanowienia przez Chanat Kałmucki wła-
snych relacji oraz sojuszy międzynarodowych. 

Fundamentalną i historyczną rolę w ugruntowaniu pozycji Chanatu 
Kałmuckiego, jako niezależnego czynnika na arenie międzynarodowej 

22 Analogiczne procesy i porządek ich struktury konstatował Benedykt Zientara, dyskutując 
narodziny i rozwój świadomości narodowej w zachodniej Europie na przykładzie Francuzów, 
Niemców, Włochów – por. B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości 
narodowej…, s. 144--159, 202-215, 269-272.

23 A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, dz. cyt., s. 42.
24 K. N. Maksimov, dz. cyt., s. 59.
25 M. Khodarkovsky, Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500-1800, Bloomington 

2004, s. 136-137.
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odegrał wnuk Dajczina, chan Ajuka, do dziś uchodzący wśród Kałmuków 
za wzór władcy, twórcę kałmuckiej państwowości i narodowej podmio-
towości. Sukces kilkudziesięciu lat rządów Ajuki, który wkroczył na 
szlak polityki, wytyczony przez Dajczina, był możliwy dzięki szczegól-
nym przymiotom osobistym tego władcy. Potrafi ł on umiejętnie wyko-
rzystać sprzyjające warunki i nadarzające się okoliczności. By zapewnić 
swej polityce trwałość i efektywność, Ajuka zręcznie ukształtował sto-
sunki wewnętrzne, wydatnie przyczyniając się do krystalizacji społeczno-
-politycznej struktury kałmuckiej wspólnoty. Zastosował do aktualnych 
potrzeb doskonale wpisujący się w bieżący moment rozwoju świadomości 
narodowej Kałmuków, religijno-polityczny model przywództwa. Chan 
bazował na dziedzictwie, będącym już wcześniej składnikiem kałmuckiej 
świadomości, opartym na micie Czyngisydów i ojrackim eposie bohater-
skim „Dżangar”. 

Epos „Dżangar” pochodzi z XV wieku i jego struktura ewoluowała 
do XVII stulecia. W nadwołżańskiej wersji kałmuckiej liczył 25 pieśni. 
Tytułowym bohaterem eposu był chan i jego wojownicy. Każda pieśń 
traktuje o innym epizodzie, na które składają się opowieści o chwalebnych 
czynach władcy i jego przybocznych, walce z najeźdźcami, podbojach 
terytorialnych, budowie pałacu i w końcu – królestwa26. Niemniej epos 
stanowi komplementarną całość, wizję uniwersalną i niezwiązaną z okre-
ślonym momentem w dziejach, obrazującą walkę dobra – które uosabiał 
chan i wierni mu wojownicy, ze złem – któremu nadano postać wrogów, 
bestii, potworów. Wszystkie wysiłki chana zmierzały do stworzenia ideal-
nego królestwa na ziemi27. Postać władcy i państwa doskonałego stała się 
niezbywalnym komponentem kałmuckiej świadomości i towarzyszących 
jej wyobrażeń o świecie oraz dążeń. Dżangar utożsamiał bohatera i woj-
skowego przywódcę. Celem jego działań było zapewnienie wspólnocie 
stabilizacji, a także bezpieczeństwa, dlatego z jednej strony archetyp chana 
oznaczał strażnika pokoju i gwaranta dobrobytu narodowego, mędrca, 
który posiadał nadzwyczajne moce wglądu w przyszłość, z drugiej zaś – 
reprezentował wartości siły oraz piękna. Tak ukształtowany obraz władcy 
idealnego wzmocniony został i skojarzony z postacią Czyngis-chana. Jego 
mit żył w świadomości powszechnej Kałmuków, wywierając doniosły 
wpływ na odbiór i oczekiwania względem rzeczywistości28. 

Reprodukcja treści mitologicznych zakorzenionych w świadomości 
i tradycji kałmuckiej stanowiła podstawową determinantę modelu wła-
dzy, gwarantującego powszechne poparcie dla polityki Ajuki. Naturalnym 
i projektowanym przez niego celem była przy tym krystalizacja więzi 
26 Ch. Gejin, The Oirat Epic Cycle of „Jangar”, „Oral Tradition” 2001, vol. 16, no. 2, s. 403.
27 Tamże, s. 418-419.
28 E.-B. Guchinova, The Kalmyks…, s. 196-198. 
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społecznych oraz politycznych na bazie duchowej poprzez legitymizację 
idei przywództwa w oparciu o buddyjski element religijny, a także sakra-
lizację instytucji chana. 

W przypadku Ajuki elementy te i związane z nimi dążenia stano-
wiły jedność typu organicznego. Był on oddany zarówno kanonom bud-
dyzmu – w których duchu wzrastał i usilnie propagował, jak również idei 
władzy sprawiedliwej. Przemożny wpływ na wewnętrzne dojrzewanie 
przyszłego chana wywarł jego dziadek Dajczin, który po powrocie z piel-
grzymki do Tybetu przejął pieczę nad wychowaniem Ajuki. „Mówisz, 
że chciałbyś zostać nojonem i rządzić ludźmi – pewnego dnia zwrócił się 
Dajczin do wnuka. – Aby jednak stać się nojonem, musisz wiedzieć, kiedy 
zgadzać się ze swymi poddanymi, kiedy nimi rządzić, a kiedy troszczyć 
się o nich tak, jak matka troszczy się o swoje dziecko. Jeśli nauczysz się 
nie odstępować od tych trzech zasad, posiądziesz mądrość i zostaniesz 
nojonem”29. W chwili, gdy obejmował władzę, Ajuka złożył następującą 
przysięgę: „jeśli kiedykolwiek poważę się wystąpić przeciw religii Buddy 
i ustanowionym przezeń prawom, niech Zwycięzca wyrwie me serce”30. 
To właśnie za sprawą rządów tego chana, w latach 1669–1724, pośród 
Kałmuków i przedstawicieli poszczególnych szczebli kałmuckiej hie-
rarchii społeczno-politycznej ugruntowało się przekonanie, że za praw-
dziwego chana uznany może zostać tylko ten, który otrzymał tytuł od 
Dalajlamy31. 

Konstrukcja modelu władzy kałmuckiego chana wspierała się na sko-
jarzeniu elementów wywiedzionych z tradycji: mongolskiej, tybetańskiej 
i buddyjskiej – idei „władcy świata” i „króla religii”. Zjawisko to posiadało 
głębokie antecedencje jako strategia legitymizacji politycznej, której źródła 
wywodzą się ze starożytnej czci słońca – wszechwładcy nieba. W tradycji 
buddyjskiej istniała przepowiednia o narodzinach Czakrawartina, władcy 
świata, który zrzuci zasłonę powszechnej niewiedzy. Ideę tę rozwijano już 
w kręgu kultury indyjskiej, wpisując w nią najpierw cechy bohaterów Wed 
pospołu z późniejszym ubarwianiem historii samego Buddy32. W tradycji 
tybetańskiej idea Czakrawartina była realizowana przez władców z dyna-
stii Yarlung. Trzej „królowie religii” – Songtsen Gampo, Trisong Detsen 
i Ralpaczen – w VII i VIII wieku naszej ery wprowadzili i ugruntowali 
buddyzm w Tybecie, jednocześnie tworząc Wielkie Królestwo, tybetańskie 
imperium, które siłą i rozległością terytorialną dorównywało Chinom33. Ideę 

29 Cyt. za: M. Khodarkovsky, Where Two Worlds Met…, s. 102.
30 Cyt. za: tamże, s. 100.
31 E.-B. Guchinova, dz. cyt., s. 198. 
32 T. W. Rhys Davids, Buddyzm. Zarys życia i nauk Gotamy-Buddhy, Warszawa-Kraków 1912, s. 185, 

218.
33 Por. K. Kollmar-Paulenz, Tybet. Zarys historii, Warszawa 2009, s. 30-53. 
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Czakrawartina przejęli następnie Mongołowie, którzy z buddyzmem mogli 
zetknąć się po raz pierwszy w początkach XIII wieku za sprawą Ujgurów. 
Być może z doktryną buddyjską zapoznał się wówczas nawet Czyngis-chan 
i dyskutował o niej. W 1229 roku, gdy Mongołowie najechali Tybet, nawią-
zali kontakt z przedstawicielami szkoły Drikung Kagyu. W latach 30. rze-
czonego stulecia dowódcy chana Güjüka – syna Ugedeja i wnuka Czyngis-
chana, udawali się do Tybetu po nauki, które pobierali przede wszystkim 
u lamów szkoły Sakja. Wzorem dla wyznających buddyzm Mongołów stał 
się Kubiłaj-chan. Wraz z nastaniem dominacji szkoły Geluk Mongołowie 
związali się z tym odłamem tybetańskiego buddyzmu. XVI wiek uważa się 
nawet za „złotą erę” buddyzmu w Mongolii. Wspominając wyżej o Altan-
chanie, który stworzył i nadał zwierzchnikowi gelukpy tytuł „dalajlamy”, 
zaznaczyć należy w tym miejscu, iż w zamian otrzymał on od Dalajlamy 
tytuł „Czakrawartina”34. O ile jednak w Tybecie system polityczny ewolu-
ował i w XVII wieku przyjął już trwałą postać teokracji, na czele z najwyż-
szą inkarnacją – Dalajlamą, o tyle wśród Mongołów zwyciężyła właśnie 
idea Czakrawartina, jako świeckiego króla buddyjskiego i uniwersalnego 
władcy35. 

Przedstawiwszy historyczny zarys idei „władcy świata”, przejdę do 
omówienia w oddzielnym paragrafi e implikacji społeczno-politycznych, 
w związku z ustanowieniem owego ideału. Zanim to jednak uczynię, 
chciałem rozstrzygnąć pewne nieporozumienia, związane z pojmo-
waniem tej idei i przypisywanym jej znaczeniom w dyskursie świata 
Zachodu, które skonfrontuję z głównym nurtem narracji Wschodu. Celem 
tych rozważań będzie uchwycenie kluczowych wartości lokowanych 
w micie Czakrawartina. Sądzę, iż pozwoli to lepiej zrozumieć jego cele 
i działalność wnuka Dajczina, na czele z towarzyszącą jej krystalizacją 
społeczno-politycznego modelu kałmuckiej wspólnoty, która nie przy-
padkiem dokonała się za rządów Ajuki, na przełomie XVII i XVIII wieku.

Rozważania nad tym zagadnieniem pragnę podjąć, przyjmując 
odwrotny kierunek: od prezentacji poglądów formułowanych w wieku 
XX naszej ery po odniesienie do przekazów sięgających II wieku przed 
naszą erą. W obrębie współczesnych refl eksji powstało więcej nieścisłości, 
podczas gdy przedstawienia dawne sytuują się bliżej tego, co stanowiło 
o istocie mitu „władcy świata” i związanych z nim oczekiwań społecznych. 
Za punkt wyjścia chciałbym przyjąć dyskusję wokół książki Antoniego 
Ferdynanda Ossendowskiego „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”, która 
pierwszy raz ukazała się w 1922 roku w Nowym Jorku, dzięki czemu 

34 K. Sagaster, The History of Buddhism Among the Mongols [w:] The Spread of Buddhism, ed. A. Heirman, 
S. P. Bumbacher, Leiden 2007, s. 379-392.

35 C. Humphrey, H. Ujeed, A Monastery in Time. The Making of Mongolian Buddhism, Chicago-London 
2013, s. 166-167.
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w Stanach Zjednoczonych autor obwołany został „Robinsonem Crusoe 
XX wieku36. Pozycja ta doczekała się tłumaczenia na blisko 20 języków 
i spotkała z niezwykłym zainteresowaniem. W związku z jej wydaniem 
francuskim, w 1924 roku redaktorzy „Les Nouvelles Littèraires”, Maurice 
Martin du Gard i Frédéric Lefèvre, zorganizowali w Paryżu debatę, w któ-
rej udział wzięli: Ossendowski, sinolog i ałtaista – René Grousset, fi lozof 
i neotomista – Jacques Maritain oraz indolog, hermeneuta i religioznawca 
– René Guénon. To właśnie spory wokół idei Czakrawartina skłoniły 
Guénona do ich podsumowania i szerszej prezentacji problemu w książce 
„Król Świata”37.

„Niebo i ziemia przestały oddychać. Wiatr ustał nagle i zatrzymało się 
w swym biegu słońce. W takiej chwili skradający się do stada wilk i ryś 
zatrzymują się; przerywa swój szybki bieg stado wystraszonych dżereni 
(…). W swojej dalekiej, skrytej pod ziemią świątyni Władca Świata modlił 
się i pytał Boga o losy wszystkich ludów ziemi…”. „Co się stało?” – myślał 
Ossendowski, doświadczając atmosfery modlitwy Mongołów, obracają-
cych się na cztery strony świata i recytujących mantrę Awalokiteśwary, 
Bodhisattwy Współczucia. Świat się zatrzymał, a wraz z nim zmysłowe 
doznania i nawykowe doświadczanie rzeczywistości. Gdy na niebie nie 
było już śladu obłoków i znieruchomiało powietrze, pewien lama zgodził 
się uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć Ossendowskiemu o zasadzie 
świata i Buddy. „Na ziemi wszystko jest zmienne”, mówił, „ileż to znikło 
wielkich państw, wspaniałych kultur? Bez zmiany pozostaje tylko zło – 
broń złych duchów”. Na czele tych, którzy wyrzekają się zła stoi „Władca 
świata”, „Wielki Nieznany”, Mahatma, kontynuował lama. Rządzą się 
oni prawami, „przy których zbrodnie i grzech są niemożliwe”38. Temu 
z gruntu buddyjskiemu rozumieniu zasady Czakrawartina, „króla reli-
gii” i dharmy – nauki Śakjamuniego, towarzyszył jednak w przekazie 
Ossendowskiego zgoła przeciwny obraz, który – jak słusznie zauważył 
w swej książce Guénon – nie pozwala rozstrzygnąć o poglądzie samego 
autora, opowiadającego o podróży „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”. 
W ostatnim rozdziale Ossendowski przedstawił bowiem katastrofi czną 
36 L. S. Palen, Explanatory Note [w:] F. Ossendowski, Beasts, Men and Gods, E. P. Dutton & Company, 

New York 1922, s. V.
37 Editorial Note [w:] R. Guénon, The King of the World, Sophia Perennis, New York 2001, s. XV-XVI; 

edycja i tłumaczenie angielskie na podstawie wydania trzeciego – R. Guénon, Le Roi du Monde, 
Éditions Gallimard, Paris 1958. Po wojnie książkę wznawiano kilkunastokrotnie. Po raz pierwszy 
ukazała się nakładem ofi cyny Charles Bosse w 1927 roku w Paryżu. Publikację książki Guénon 
poprzedził artykułem o tym samym tytule. Kilka miesięcy po dyskusji w „Les Nouvelles 
Littèraires” tekst ogłoszono na łamach „Les Cahiers du mois”, którego założycielem był wybitny 
francuski psychoanalityk André Berge – R. Guénon, Le Roi du Monde, „Les Cahiers du mois” 1925, 
nr 9-10, ss. 206-215.

38 A. F. Ossendowski, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (konno przez Azję Centralną), Łomianki 2008 [na 
podstawie pierwszego wydania polskiego, Gebethner i Wolff, Warszawa 1923], s. 254-257.
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wizję „bitwy wszystkich ludów”, kary, którą na świat ześle „Władca 
Świata”, podnosząc „stare sztandary Dżyngis-Chana i królów Tybetu”, 
„proporce książąt kałmuckich”, następnie poprowadzi na Zachód „te 
hordy ku krwawemu dziełu zbrodni, zemsty” i „nastąpi 18 lat krwawych 
wojen, zguby i zdziczenia”39. 

Z jednej strony trudno oczekiwać od autora fabularnego zapisu przy-
gód, żywo i barwnie kreślonej powieści, rozstrzygania o faktach z życia 
i duchowej atmosfery odwiedzanych miejsc, z drugiej zaś – ową wizję 
„końca świata” Ossendowski zaprezentował jako rzekomą „przepowied-
nię władcy świata”. Rzekomą, gdyż w jej konstrukcji dają o sobie znać 
zarówno wyraźne przed-sądy i europocentryczne stereotypowe wyobra-
żenia o Wschodzie oraz intencjach świata Azji względem Zachodu, jak 
również obecne w ówczesnej europejskiej myśli przeświadczenie o kryzy-
sie duchowym zachodniej cywilizacji. Owemu nastrojowi zmierzchu dał 
wtedy wyraz – jako jeden z wielu, by wymienić tylko Oswalda Spenglera 
czy Romaina Rollanda, czy Guénona. Niemniej obraz Czakrawartina, 
który Guénon przedstawił odbiegał od powszechnych wyobrażeń i utar-
tych dróg rozumowania. 

Autor „Króla Świata” mieścił swe rozważania w prawdziwie uniwer-
salnej perspektywie, czego przecież nie można także odmówić choćby 
głośnej pracy Spenglera40. Guénon wychodził jednak z innych założeń, 
co też zaprowadziło go do zasadniczo odmiennych wniosków niż autora 
„Zmierzchu Zachodu”, przekonanego o tym, że o ile kręgi kulturowe 
w zarodku posiadały analogiczny kształt, o tyle w swych formach doj-
rzałych przyjmowały postać zamkniętych monad, autonomizowały się 
w stopniu uniemożliwiającym wzajemne oddziaływanie, które – zda-
niem Spenglera – przejawiać się mogło li tylko pozornie. Rozważając 
ideę „władcy świata”, Guénon dowodził jej występowania i manifestacji 
we wszystkich tradycjach kręgów geografi czno-kulturowych, wskazu-
jąc ponadto, iż jej potencjał polegał na odwiecznym pragnieniu przekro-
czenia binarnej opozycji Wschód-Zachód poprzez dążenie do ustano-
wienia powszechnej harmonii na świecie. Stanowiło to o zasadzie idei 
Czakrawartina i jego nadrzędnych atrybutach, którymi miały być: „Pokój” 
i „Sprawiedliwość”41. 

Mieszcząc swą analizę w płaszczyźnie duchowej, Guénon czerpał 
z hermentuktyki i religioznawstwa, by wskazać na wspólne źródło obec-
nych w różnych tradycjach świata kluczowych terminów i symboli oraz 
ich rzeczywiste znaczenie, zapomniane bądź zniekształcone. Odejście od 

39 Tamże, s. 262-263.
40 O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umriße einer Morphologie der Weltgeschichte, Wien 1918; 

Tenże, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, Warszawa 2001.
41 R. Guénon, The King of the World…, s. 10-12.
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pierwotnego wzoru i podążanie w kierunku przeciwnym prowadziło – 
zdaniem autora – do narastania izolacji, egoizmów i wojen. Podstawowym 
celem rozważań i analiz Guénona było dowiedzenie, że Bóg jest jeden, 
Szaddaï, jest Miejscem Pokoju wszystkich ludzi i wszelkiego stworzenia42. 
Autor wskazywał, iż w każdej tradycji istniały narzędzia poznania i urze-
czywistnienia tej prawdy, której nośnikiem jest głęboki sens trwałych 
symboli. Serce prazasady, centralna idea i nieuwarunkowany stan pozna-
nia – oto Czakrawartin, Dharma-Rāja, Manu, Metatron, Mitra, Melchizedek, 
Emmanuel, wskazujący drogę powrotu wszystkiego do Królestwa (Brahma-
pura, Malkuth) Sprawiedliwości (equilibrium, harmonii) i Pokoju (Szechinah, 
Pax Profunda, Sakīnah)43. 

Jednakowoż autor „Króla Świata” podkreślał, iż depozyt owej głębokiej 
wiedzy i prawdy, mimo że obecny w wymiarze symboli i pojęć, w isto-
cie nie jest już współcześnie realnie reprezentowany w żadnej zinstytu-
cjonalizowanej formie świata Zachodu. Guénon wskazywał natomiast, za 
Emanuelem Swedenborgiem, że ów depozyt przechowany został w tra-
dycji mędrców Tybetu i pośród Tatarów44. 

Wskazując na Tatarów jako depozytariuszy „Zapomnianego” w innych 
kulturach „Pierwotnego Słowa Pana”, Swedenborg podkreślał, że od wie-
ków nieprzerwanie kultywują oni ów przekaz, co znajdywać miało wyraz 
także na poziomie rytuałów45. Komentatorzy i badacze wizji szwedzkiego 
fi lozofa, podejmując próbę lokalizacji ,opisywanej przezeń tradycji o zasięgu 
terytorialnym, graniczącym z Chinami, z którymi jej reprezentantów – 
według Swedenborga – łączyły stosunki pokojowe „gdyż to z ich kraju 
pochodził cesarz Chin”, przekonująco dowodzili, że chodziło o buddyzm 
Tybetańczyków i Mongołów. Bazując na starożytnej i biblijnej tradycji kodo-
wania znaczeń, Swedenborg dodawał: „szukaj tego [Zapomnianego Słowa] 
w Chinach, a prawdopodobnie znajdziesz je między Tatarami”. Także ten 
passus, w wymiarze historycznym, stanowić miał wskazanie na mongolską 
42 Tamże, s. 17.
43 Tamże, s. 14-16, 34-39, 66-68. Warto dodać, że Guénon, odwołując się do tak zwanych wielkich 

tradycji za takowe uważał te, które przechowały wielowiekową ciągłość inicjacyjną, jak na 
przykład tradycje mistyczne i ezoteryczne hinduizmu, buddyzmu, judaizmu, chrześcijaństwa, 
islamu. W krąg owych tradycji włączał także przekazy niektórych greckich szkół fi lozofi cznych, 
wybrane źródła celtyckie, perskie i rzymskie a także masońskie – ze szczególnym uwzględnieniem 
tych, które oparte zostały na tradycji króla Salomona i Pitagorasa. Guénon odmawiał włączenia do 
kręgu wielkich tradycji grup teozofi cznych, którym nie bez słuszności zarzucał, iż są to pseudo-
inicjacyjne i pseudo-religijne związki o charakterze efemeryd, operujące pozbawioną wglądu 
powierzchowną wiedzą – por. Tamże, s. 11, 27-28, 52-53.

44 R. Guénon, dz. cyt., s. 52; por. E. Swedenborg, Of the Holy Scripture or the Word of the Lord; Vision 
[w:] The Beauties of Emanuel Swedenborg Comprising His Opinions & Visions Collected from Upwards of 
Forty Large Volumes of His Works Closely Printed in Latin; With a Preliminary Dissertation Upon His Life 
and Writings, and Their Relation to the Present Times, ed. R. Socius, Gent. A. C. W. &c., London 1813, 
s. 135-139.

45 E. Swedenborg, dz. cyt., s. 135, 138.
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tradycję buddyzmu tybetańskiego, która u swych podstaw związana była 
z – niejednokrotnie wspominanym – Kubiłaj-chanem, wnukiem Czyngis-
chana i cesarzem Chin, który przyjął buddyzm tybetański i był jego orędow-
nikiem. Natomiast, mając na uwadze aspekt etnografi czny badacze wska-
zywali, że praktyki rytualne Tatarów, opisane przez Swedenborga, to nic 
innego jak praktykowana w buddyzmie tybetańskim tantra wadżrajany46. 

Przechodząc w końcu do problemu rozumienia idei Czakrawartina 
w tradycji indyjskiej, tybetańskiej i ustanowionym w XVII stuleciu kanonie 
buddyzmu kałmuckiego, indyjscy historycy i komentatorzy podkreślali, 
że zasada „władcy świata” obecna była u zarania dziejów Indii, w okresie 
przed – i wczesnowedyjskim, hinduizmie i buddyzmie. Pojęcie „świata” – 
ziemi, odnoszono do obszaru geografi cznego, który obejmowała świado-
mość ówczesnych ludzi. Nie oznaczało ono więc świata w ogóle47. Według 
tradycji indyjskiej, zasada przywództwa i rządów sprawiedliwych obecna 
w ideale Czakrawartina miała wymiar powszechny i niepodzielny, spra-
wowana była przez koronowanego wojownika, który jednak powinien 
„rządzić ziemią” bez użycia miecza i potrzeby przemocy, opierając się na 
dharmie i stosując się do trzech nadrzędnych zasad: pobożności, współ-
czucia i życzliwości48. W takim ujęciu „władca świata” przedstawiany 
był jako ziemska manifestacja porządku niebiańskiego – gwarant pokoju 
i sprawiedliwości na świecie, który dzięki dharmie wprowadzić miał 
porozumienie i harmonię między różnymi wspólnotami, ludami, poje-
dynczymi osobami oraz zakończyć walki między państwami49. 

W źródłowych indyjskich tekstach buddyjskich, które następnie zajęły 
wysoką pozycję w kanonie buddyzmu tybetańskiego, także niebiańską 
manifestację porównywano do Czakrawartina. Za przykład niech posłuży 
Uttaratantra, traktat o naturze Buddy, napisany w IV wieku naszej ery 
przez Asangę, jednego z najważniejszych po Nagardżunie fi lozofów bud-
dyjskch. Na przełomie XI i XII wieku dzieło to doczekało się tłumaczenia 
na tybetański. Czytamy w nim, że „Dzierżąc najwyższy majestat Wielkiej 
Dharmy / Sambhogakaja jawi się niczym Czakrawartin”50. Sambhogakaji, 
jako niebiańskiemu przejawieniu ciała Buddy, które oglądać mogli jedynie 
nieliczni, a także majestatowi dharmy, celem zobrazowania i przybliżenia 

46 D. Loy, The Dharma of Emanuel Swedenborg. A. Buddhist Perspective [w:] D. T. Suzuki, Swedenborg. 
Buddha of the North, West Chester 1996, s. 119-120.

47 D. R. Bhandarkar, Lectures on the Ancient History of India on the Period from 650 to 325 B. C., [wyd. 1, 
1919] New Delhi 1994, s. 85-86. 

48 H. Panda, Prof. H. C. Raychaudhuri. As a Historian, New Delhi 2007, s. 178.
49 A. B. Bozeman, Politics & Culture in International History. From the Ancient Near East to the Opening 

of the Modern Age, New Jersey 2010, s. 124-125. 
50 Asanga, Buddha Nature. The Mahayana Uttaratantra Shastra by Arya Maitreya, with Commentary 

by Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé „The Unassailable Lion’s Roar” and Explanations by Khenpo 
Tsultrim Gyamtso Rinpoche, Translated by Rosemarie Fuchs, Ithaca-New York 2000, s. 40.
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go istotom ziemskim, przydano atrybuty doskonałości i władzy królew-
skiej, pośród których znajdowały się cztery kontynenty „władcy świata” 
oraz tak zwane Siedem Skarbów Czakrawartina – drogocenne Koło, 
Klejnot, Królowa, Minister, Słoń, Generał i Koń51. 

W rezultacie asocjacji Czakrawartina z sambhogakają, w wymiarze 
doczesnej i powszechnej percepcji „władca świata” zyskiwał najwyższy 
autorytet. Kolejnym mechanizmem, w wyniku którego ideał ten osa-
dzono w realnym wymiarze społecznym, było przenoszenie nań atrybu-
tów Buddy Medycyny jako „Wielkiego Króla uśmierzającego cierpienia 
wszystkich istot”52. Tybetańscy komentatorzy tradycji Buddy Medycyny 
– opartej na indyjskich sutrach z VII wieku naszej ery, obecnej w Chinach 
i Tybecie – podkreślali, że w aspekcie historycznym przyjęło się postrzega-
nie Czakrawartina jako remedium na problemy społeczne. Zaznaczano, że 
„władca świata” pojawić się mógł tylko w odległych od siebie momentach 
dziejów, w sytuacjach wstępującej formacji społecznej bądź zachwiania 
dynamiki systemu społecznego. Kierując się zasadą altruizmu, zyskiwać 
miał uznanie we wspólnocie i był przez nią lokowany na szczycie hierar-
chii społecznej i politycznej53. 

Ideał Czakrawartina ugruntowany został w tybetańskiej tradycji bud-
dyzmu nie tylko za sprawą tekstów oraz komentarzy religijnych i fi lozo-
fi cznych, ale także w praktykach rytualnych oraz przedstawieniach iko-
nografi cznych, jako jeden z najbardziej powszechnych symboli ofi arnych ; 
jako taki został również włączony do kultury religijnej Kałmuków. Zanim 
jednak omówię ten aspekt, warto odnieść się do konkretnego przykładu 
z literatury, należącej do kanonu buddyzmu kałmuckiego. 

Jednym z najważniejszych tekstów, które za sprawą tłumaczeń Zaji-
Pandity stworzyły pierwszy korpus kałmuckiej literatury buddyjskiej, 
była pochodząca z II-I wieku przed naszą erą Sutra Doskonałej Mądrości 
zwana Diamentową54. Dzieło stanowi zapis rozmów Buddy z uczniem 
Subhuti i jest do dziś bardzo popularne w wielu krajach, w których kul-
tywuje się związek z buddyzmem mahajany, na przykład w Chinach – 
gdzie w IV wieku naszej ery powstało pierwsze i najbardziej popularne 
tłumaczenie autorstwa Kumāradźīwy. Sutra ukazuje doskonałą drogę 
postępowania w myśl zasad mądrości Buddy. W rozdziale 26, tytułowa-
nym niekiedy „Ciało Prawdy, które nie ma znamion”, Budda wyjaśniał 
kim jest prawdziwy Zwycięzca. Zapytany przez Subhutiego, czy jest nim 
Czakrawartin, posiadający przecież atrybuty Tathagaty i pojawiający się 

51 Tamże, s. 173, 403-404.
52 Por. Khenchen Thrangu Rinpoche, Medicine Buddha Teachings, ed. Lama Tashi Namgyal, Ithaca-

New York 2004, s. 13.
53 Tamże, s. 64-65.
54 A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, dz. cyt., s. 50.
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na świecie raz na tysiąc lat, otrzymał odpowiedź, że tylko ten, kto posiadł 
mądrość, otrzyma również Koło Królestwa, czyli jeden z najważniejszych 
atrybutów „władcy świata”, które jednocześnie było i jest symbolem bud-
dyzmu na świecie55. Budda wskazywał, iż nie zewnętrzne oznaki, ale 
wewnętrzne urzeczywistnienie świadczy o stopniu realizacji stanu naj-
wyższej mądrości56. Niemniej niektórzy komentatorzy podkreślali, że dla 
zwykłego człowieka, który nie postrzega Buddy bezpośrednio, owocne 
będzie także kontemplowanie atrybutów Czakrawartina57.

Teksty religijne i te, które stanowiły podstawę rytuałów, studiowane 
były i wyjaśniane wiernym przez lamów, będących w XVII wieku jed-
nym z fi larów legitymizacji władzy chana – do czego powrócę w kolejnym 
paragrafi e. Poszczególni przedstawiciele kałmuckiej hierarchii społeczno-
-politycznej często nie potrafi li jednak czytać i z sutrami oraz tantrami 
mieli kontakt pośredni przez duchownych. Nie zawsze rozumieli nawet 
znaczenie najpopularniejszych mantr, które recytowali w sanskrycie bądź 
języku tybetańskim i kałmuckim, jak na przykład wspomniana wyżej 
mantra Awalokiteśwary, Bodhisattwy Współczucia. Wiara w to, że sama 
recytacja przynosi korzyść, gdyż wprowadza do strumienia umysłu ziarno 
prawdy i korzeń stanu pierwotnej mądrości, powodowała, iż poznanie 
znaczenia wypowiadanych słów często uznawano za rzecz drugorzędną58. 
Z ideą „władcy świata” Kałmucy wchodzili także w kontakt bezpośredni za 
sprawą ikonografi i, statuetek i używanych do odprawiania rytuałów przed-
miotów, które nie tylko przechowywane były w klasztorach, odwiedza-
nych przez poszczególne rodziny kałmuckie, ale ich podstawowe elementy 
posiadali także pasterze. Przenosząc się z miejsca na miejsce, odprawiali 
w swych namiotach buddyjskie rytuały dziękczynne i ofi arne59.

Siedem Skarbów Czakrawartina należało do grupy najpopularniej-
szych symboli ofi arnych w kulturze buddyzmu tybetańskiego i mongol-
skiego. Jako dary dla Buddy, wywiedzione zostały z tradycji indyjskiej. 
W czasie odprawianych rytuałów ofi arowywano poszczególne przed-
mioty, które reprezentowały Skarby60. Stanowiły one także ważny element 
ikonografi czny w najbardziej typowym i tradycyjnym przedstawieniu 
linii przekazu i tak zwanego drzewa schronienia szkoły Geluk, do której 

55 The Diamond Sutra or Prajna-Paramita, Translated from the Chinese with an Introduction by 
William Gemmell, London 1912, s. 94-95.

56 The Diamond Sutra, Translated from Sanskrit and Chinese by Red Pine, Berkeley 2001, s. 24.
57 Hsüan Hua, The Diamond Sutra. A. General Explanation of the Vajra Prajña Pāramitā Sūtra, San 

Francisco 1974, s. 228-229.
58 P. G. Rubel, The Kalmyk Mongols…, s. 43-45.
59 Por. Tamże, s. 42-43; por. J. Kopernicki, The Kalmucks, „The Journal of the Anthropological Institute 

of Great Britain and Ireland” 1872, vol. 1, s. 403.
60 M. M. Góralski, K. Morawski, Klejnot w lotosie. Symbole ofi arne buddyzmu tybetańskiego, Warszawa 

2011, s. 6, 9-11, 35, 75-81.
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należeli Kałmucy i inni Mongołowie. Symbole Czakrawartina umiesz-
czano niekiedy na bocznych powierzchniach tybetańskich i mongolskich 
ołtarzowych podręcznych kapliczek. Last but not least, powszechne przed-
stawienia drogocennego Koła – ikonografi czne, bądź w postaci miniatu-
rowych statuetek na stopce – symbolizowały buddyzm, dharmę i prawo, 
jednocześnie utożsamiając jeden z Siedmiu Skarbów Czakrawartina, któ-
rego cechy przypisywano samemu Buddzie61. 

Podsumowując tę część należy zaznaczyć, że topos „Czakrawartina” 
w tradycyjnej literaturze buddyjskiej pełnił przede wszystkim rolę meta-
fory, nie stanowiąc projektu społeczno-politycznego. Używany był jako 
symbol celem zobrazowania realizacji najwyższego stanu mądrości 
i wskazanie na konieczność dążenia do urzeczywistnienia natury Buddy. 
Natomiast idea „władcy świata” jako model rządów zinternalizowana 
została w tradycji tybetańskiej i mongolskiej w oparciu o przekazy indyj-
skie, zyskując autonomiczną funkcję. Idea ta programowo pozostała jednak 
zakorzeniona w dharmie i jako taka czyniła podmitową odpowiedzial-
ność za kondycję moralną zbiorowości, wartości altruizmu, współczucia, 
wyrzeczenia się przemocy oraz dążenie do ustanowienia pokoju i harmo-
nii zarówno w obrębie danej wspólnoty, jak też między poszczególnymi 
kręgami geografi czno-kulturowymi. Ugruntowana pod wpływem buddy-
zmu w kulturze kałmuckiej, implikowała ona sakralizację instytucji chana 
na podobieństwo starożytnego ideału Czakrawartina, którego „wzorem” 
– w osobie Kubiłaj-chana – od wieków dysponowała także rodzima mon-
golska tradycja. Jako korelat pierwotnie obecnych w świadomości ojrat-kał-
muckiej, a następnie dziedziczonych, wyobrażeń na temat funkcji i atrybu-
tów władcy, idea ta silnie rezonowała z uniwersalną i ponadhistoryczną 
wizją eposu „Dżangar” i obyczajami Kałmuków. Dzięki temu mogła natra-
fi ć na wyjątkowo podatny grunt w kałmuckiej świadomości, jednocześnie 
zyskując uznanie jako zgodna z duchem i tradycją wspólnoty. Albowiem 
pojawienie się chana jako Czakrawartina, które według mitów indyjskich 
i buddyjskich dokonywało się raz na tysiąc lat, mogło być uzasadniane 
i odczytywane w kontekście oczekiwania na dziejowe wypełnienie się prze-
powiedzianej w „Dżangarze” misji stworzenia „królestwa idealnego”, któ-
rego odwiecznym symbolem był „król religii” i „władca świata”. 

Chanat jako ucieleśnienie zasad wspólnoty
Model Czakrawartina nie stanowił jedynie projektu rządów, ale przede 

wszystkim był on przejawem „idei ciała społecznego”, rozwoju „treści 

61 Por. Tamże, s. 50, 58, 61, 68.
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i form współżycia”, ich wzrostu w sprzyjających warunkach i okoliczno-
ściach historycznych, które doprowadziły do przekształcenia więzi opar-
tych na wspólnocie krwi, wiary, języka, obyczajów, pamięci, terytorium, 
w ideę i kulturę życia zbiorowego, utwierdzoną przez tradycję , religię 
oraz zogniskowaną wokół instytucji króla – najwyższej godności kręgu 
społecznego62. 

Konstytuowanie się jedności wokół idei monarszej wiązało się z uzu-
pełnieniem dotychczasowych podstawowych, tradycyjnych ojrat-mon-
golskich, rodzajów więzi wspólnoty o nowe ogniwo ojczyzny – kraju, 
Chanatu Kałmuckiego. Organizacji przednowoczesnej formuły państwo-
wej, rozumianej jako organiczna, nie zaś mechaniczna, substancja – war-
tość duchowa, sfera wspólnej woli i ucieleśnienie zasad danej zbiorowo-
ści. W tak pojętej rzeczywistości, na przełomie XVII i XVIII wieku, postę-
powała krystalizacja jedności wspólnoty wokół wspomnianej idei central-
nej. Siła tradycyjnych norm i autorytetu, „przypominająca i odtwarzająca 
pierwotną lub idealną jedność i harmonię umysłów” oraz stanowiąca 
o afi rmacji i trwałości podstawowych elementów konstytuujących wspól-
notę, podnosiła do rangi obowiązku „naturalne lub ugruntowane drogą 
przyzwyczajenia stosunki”. Znajdywały one wyraz w takich wymiarach, 
„narządach myśli, postrzegania i woli” zbiorowości, jak zasady organi-
zacji społeczno-ekonomicznej, prawno-politycznej i religijnej. Niezwykle 
istotną rolę pełniły przy tym święta i obrzędy, potwierdzające oraz pod-
trzymujące jedność wspólnoty, pamięć podstawowych zasad i owej nad-
rzędnej idei. Elementy te – których przedmiot scharakteryzuję – z jednej 
strony stanowiły formy spoiwa i uosobienia ducha, czyli treści stanowią-
cych dla wspólnoty „psychologiczną rzeczywistość obiektywną”, z dru-
giej zaś – będąc przestrzenią i wyrazem doskonalenia oraz wewnętrznej 
krystalizacji idei życia zbiorowego, pełniły jednocześnie funkcję „gestu 
obrony” w stosunku do otaczającego ją, i nie zawsze przyjaznego, środo-
wiska zewnętrznego63.

62 Por. F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych 
formach kultury, [wyd. 1, Leipzig 1887] Warszawa 2008, s. 34-35, 45-46, 290-295.

63 Por. F. Tönnies, dz. cyt., s. 286-290, 293, 297-298. Tytułem uzupełnienia należy wyjaśnić, iż 
oryginalność i eklektyczność teorii Tönniesa, który podjął próbę wyjaśnienia zasad procesu 
rozwoju społecznego na podstawie historiozofi cznej i psychologicznej, opierała się na szeregu 
inspiracji. Odnaleźć w niej możemy elementy wywiedzione tyleż z myśli Marksa, co Hobbesa 
i Spencera, Spinozy i Schopenhauera, Burke’a i Müllera. Była to wszakże refl eksja krytyczna 
podejmująca problem – od wieków rozwiązywany na różne sposoby przez wiele znakomitych 
umysłów – współistnienia dwu sprzecznych zasad życia społecznego i natury ludzkiej, tendencji 
kolektywistycznej i indywidualistycznej. Ambiwalentny stosunek Tönniesa do idei postępu – 
w tym niezgoda na przyjęcie ewolucjonistycznej kategorii „przeżytków” – wyrażał się z jednej 
strony uznaniem wspólnotowości za przyrodzoną i ponadhistoryczną, „wieczną potrzebę 
człowieka”, z drugiej zaś – za typ życia zbiorowego charakterystyczny dla epoki przednowoczesnej 
czy przedkapitalistycznej. Przednowoczesność ujmowana była przez autora w kategoriach stanu 
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Wspólnota chanatu w XVII i XVIII wieku miała charakter zbliżony do 

modelu feudalnego i reprezentowała strukturę piramidalną, na szczycie 
której sytuował się chan. W społeczeństwie dominował podział na dwie 
wewnętrznie zróżnicowane klasy – „Białą Kość” i „Czarną Kość”. Do 
pierwszej z nich zaliczało się możnowładztwo, buddyjskie duchowień-
stwo, legitymujący się rodowymi i dziedzicznymi tytułami wasale i woj-
skowi. Drugą grupę reprezentowali tak zwani zwykli ludzie, obciążeni 
szeregiem powinności i zobowiązań w czasie pokoju oraz wojny64. 

Najwyższe miejsce w hierarchii społecznej „Białej Kości” zajmowali 
tajszowie i nojoni, będący jednocześnie posiadaczami najpokaźniejszych 
włości i zarządcami największych związków wojskowych oraz jedno-
stek administracyjnych – ułusów. Każdy ułus grupował od dwóch do 
dziesięciu tysięcy rodzin. Wasalami nojonów i tajszów byli zajsangowie, 
którzy otrzymywali we władanie ajmaki, kolejną jednostkę administracji, 
w skład której wchodziły obszary zamieszkane przez spokrewnione ze 
sobą rodziny. Zajsangowie często dziedziczyli ajmaki, mogło się jednak 
zdarzyć, iż były im odbierane i przekazywane innym wasalom. Z kolei 
ajmaki dzieliły się na ängi – jednostki klanowe, a te – na chotony, liczące 
po kilkanaście namiotów. Buddyjskie duchowieństwo również zaliczało 
się do posiadaczy ziemskich, stanowiąc w XVIII wieku aż jedną dziesiątą 
populacji chanatu, wolną od służby wojskowej i powinności podatkowych 
– daniny uiszczanej w różnych dobrach. Szczególne miejsce w kałmuckiej 
hierarchii społecznej zajmowali tarchanowie. Dzięki zasługom wojennym 
dzierżyli tytuł dziedziczny, uprawniający do zwolnienia od wszelkich 
danin65.

Najliczniejszą i wewnętrznie zróżnicowaną grupę zaliczaną do klasy 
„Czarnej Kości” stanowili albatowie, niezależni gospodarze, obciążeni sze-
regiem powinności nie tylko na rzecz zwierzchności ułusów, ale również 

kultury, z którego wyłaniać się miały formy późniejsze typowe dla nowoczesności jako stanu i epoki 
cywilizacji – „stowarzyszenia”. W odróżnieniu od „żywego organizmu wspólnoty” jako „trwałej 
formy współżycia”, Tönnies postulował, by „stowarzyszenie” rozumieć raczej w kategoriach 
„formy przejściowej”, „nowej jako rzecz i nazwa”, „mechanicznego agregatu” będącego dziełem 
woli arbitralnej, nie zaś naturalnej – konstytuującej „wspólnotę”. Współistnienie obu typów 
woluntaryzmu w epoce „stowarzyszenia” rodziło zasadniczą sprzeczność. „Cały rozwój zmierza 
ku stowarzyszeniu” – pisał Tönnies – ale rozwój ten „jest w naszym rozumieniu nieustającym 
postępem a zarazem upadkiem”, w zarodku niosącym rozkład tradycyjnych więzi. Mimo tego 
w opinii autora „siła wspólnoty, choć coraz słabsza, utrzymuje się w epoce stowarzyszenia 
i pozostaje realną rzeczywistością życia społecznego”, potencjałem „odnowienia ładu moralnego”, 
„kiedyś” w przyszłości. Formułując teorię rozwoju społecznego, Tönnies podkreślał, że uważa 
ją za uniwersalną tylko do pewnego stopnia, gdyż każdy przypadek danego kręgu kulturowego 
należało rozpatrywać z uwzględnieniem szeregu charakterystycznych dlań faktów i warunków, 
niekiedy owemu modelowemu ujęciu się wymykających. Por. Tamże, s. 10-23, 192-196, 299-320, 
327-333; J. Szacki, Wstęp do wydania polskiego [w:] Tamże, s. XVI-XIX, XXIV-XLIX, L-LII.

64 A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, Ojrat-Kalmyki: XII-XIX ww. …., s. 67.
65 Tamże, s. 67-68.
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daninami dystrybuowanymi na potrzeby całości wspólnoty. Zobowiązani 
byli do świadczenia czynności wojskowych, zaopatrywania gońców 
i posłańców chana oraz tajszów i nojonów. Między albatami znajdowali 
się zarówno stosunkowo zamożni posiadacze, jak też biedne rodziny. 
W obrębie „Czarnej Kości” funkcjonowało wiele grup spełniających dla 
włodarzy ułusów funkcje służebne, na przykład jako liczna ochrona taj-
szów i nojonów, a także na rzecz buddyjskich klasztorów. Ci ostatni byli 
zwolnieni od służby wojskowej i zobowiązani do pracy w posiadłościach 
duchowieństwa. Grupy te miały status wolnych ludzi66. 

Ekonomiczna podstawa bytu kałmuckiej wspólnoty opierała się głównie 
na koczowniczej hodowli bydła. Kałmucy rozwinęli przy tym szereg gałęzi 
rzemiosła, specjalizowali się także w myślistwie, rybołówstwie i handlu 
międzynarodowym. W początkach XVIII wieku, dzięki inicjatywie chana 
Ajuki, rozpoczął się również stopniowy proces konstytuowania miesza-
nego trybu życia. Obok dominującego modelu pasterskiego powstawały 
ośrodki kultury rolnej i w związku z nimi formował się porządek osiadły, 
co w literaturze przedmiotu nie zawsze jest podkreślane. Istotnym segmen-
tem hodowli, obok bydła – rogatego i owiec, dających skórę, mięso, mleko, 
wełnę, futra – były konie i wielbłądy. Średnio zamożna rodzina kałmucka 
posiadała od dziesięciu do pięćdziesięciu koni, pięć do piętnastu wielbłą-
dów, uboższa – dwie do trzech głów. Natomiast możnowładztwo dyspo-
nowało wielkimi stadami. W zakresie rzemiosła Kałmucy trudnili się róż-
nymi dziedzinami wytwórczości, które opanowali w stopniu dostatecznym 
i wysokim. Byli kowalami, rusznikarzami, cieślami, siodlarzami, szewcami, 
kuśnierzami, nawet – jubilerami. Podobnie myślistwo – polowania na dziki, 
zające i wilki, jak też rybołówstwo – które w XVIII wieku przyjęło masowy 
charakter, uprawiane były nie tylko na potrzeby własne, ale służyły także 
wymianie dóbr i handlowi z sąsiadami67. 

Organizacja upraw rolnych, zarządzona przez Ajukę, zlokalizowana 
została w kilku rejonach chanatu. Był to obwód astrachański i okolice 
Czarnego oraz Czerwonego Jaru, jak również obszar między Carycynem 
i Saratowem. Uprawy prowadzono z przeznaczeniem na użytek własny 
oraz handel. Przede wszystkim obejmowały one: tytoń, proso, rośliny 
basztanowe z rodziny dyniowatych, warzywa. Kałmuccy handlarze 
sprzedawali wytworzone w chanacie rozmaite dobra na rynkach rosyj-
skich, w Astrachaniu, Orenburgu, Saratowie, Samarze, Moskwie, gdzie nie 
ponosili opłat targowych ani celnych. Potrafi li przy tym zbudować trwałą 
sieć międzynarodowej współpracy handlowej, szczególnie z sąsiednimi 
państwami, środkowoazjatyckimi chanatami i Persją68. 
66 Tamże, s. 68.
67 A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, dz. cyt., s. 68-69.
68 Tamże, s. 70.
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Fundament zasady organizacji kałmuckiej wspólnoty, oparty na kate-

goriach więzi rodowo-terytorialnych, wywodził się z rodzimej ojrat-mon-
golskiej tradycji, której obowiązywanie potwierdzone zostało na zjeździe: 
Choszutów, Dżungarów i Kałmuków w 1640 roku. Przyjęto wówczas tak 
zwany Kodeks Stepowy, który wszakże nie determinował ustroju admini-
stracyjnego poszczególnych wspólnot69. To inicjatywie i determinacji Ajuki 
Chanat Kałmucki zawdzięczał sprawny i rozwinięty aparat administracji 
centralnej oraz lokalnej. Pełnił on kluczową, obok religii i świąt, funkcję 
regulacji wewnętrznej, której celem było również uzupełnienie dotych-
czasowego modelu o wyższe kategorie więzi, konsolidujące powszechną 
świadomość Kałmuków wokół idei i instytucji chana. 

„Jednej osobie trudno jest posiąść wiedzę w zakresie dziewięciu róż-
nych dziedzin, gdyż życie jest na to za krótkie – rzekł Dajczin do wnuka. 
– Jeśli jednak znajdzie się przy tobie dziewięciu ludzi biegłych w każdej 
z tych dziedzin, staniesz się równy człowiekowi, który je wszystkie opa-
nował”70. W ten sposób dziad Ajuki zaszczepił w swym wychowanku ideę 
rządu, którym stała się zargo, z początku pełniąca rolę organu doradczego 
chana i najwyższej instancji sądowniczej, by w niedługim czasie posze-
rzyć swe kompetencje o wymiar ustawodawczy i wykonawczy. Radę 
ministrów, na czele której stał chan, stanowiło ośmiu zargaczich. Dwóch 
wywodziło się z duchowieństwa, pozostałych sześciu pochodziło spośród 
najbardziej zaufanych zajsangów chańskiego ułusu. Zargaczi pełnili też 
funkcje sędziowskie. Udowodnienie któremukolwiek z nich stronniczości 
skutkowało wydaleniem z rady. Byli także odpowiedzialni za realizowa-
nie postanowień chana, które w formie edyktów przekazywali do lokal-
nych zargo poszczególnych ułusów71. Każdy tajsza i nojon był zobowią-
zany stosować się do postanowień chana. Raz na rok do rady centralnej 
delegowano grupy posłów, zajsangów, reprezentujących każdy ułus i jego 
radę. Przedstawiali oni w kancelarii chana problemy uprzednio zgłoszone 
przez poddanych w lokalnych zargo72. 

Podstawą prawną Chanatu Kałmuckiego był kodeks karny i cywilny, 
którego główne zasady sformułowane zostały podczas wspomnianego 
zjazdu w 1640 roku. Niemniej jednak powszechna egzekucja prawa 
w chanacie stała się możliwa dopiero za rządów Ajuki, dzięki organiza-
cji administracji publicznej i uzupełnieniu podstawowych zasad prawa 
o kolejne, dostosowane do lokalnych warunków, postanowienia – edykty. 
Kodeks przewidywał szereg kar za naruszenie obowiązującego w chana-
cie pokoju, nad którym czuwał chan i jego rada ministrów. Gwarantował 

69 P. G. Rubel, The Kalmyk Mongols…, s. 60.
70 Cyt. za: M. Khodarkovsky, Where Two Worlds Met…, s. 44.
71 Tamże.
72 A. N. Baschajew, R. B. Diakijewa, dz. cyt., s. 66.
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także ochronę dóbr majątkowych i osobistych, nagrody za ujęcie złodzieja 
bądź uratowanie życia, zawierał szereg przepisów, dotyczących mał-
żeństw. Poprzez naruszenie pokoju rozumiano zarówno waśnie teryto-
rialne, jak również niewłaściwe zachowanie w okresie świąt religijnych. 
Karze podlegał zabór mienia oraz przemoc w stosunku do kobiet i innych 
członków rodziny73.

Kodeks Stepowy ugruntowywał także społeczno-polityczną funk-
cję buddyzmu szkoły Geluk, którą w 1640 roku proklamowano ofi cjalną 
religią Choszutów, Dżungarów i Kałmuków74. Buddyzm swoją pozycję 
i rozwój instytucjonalny w Chanacie Kałmuckim, zawdzięczał przede 
wszystkim Ajuce, który jako „król religii” propagował buddyzm, ale 
nie czynił tego siłą. W granicach chanatu zamieszkiwały bowiem pewne 
grupy prawosławnych chrześcijan, jak również muzułmanów – Tatarów, 
Turkmenów i Nogajów. Poszanowanie ich odrębności religijnej jednało 
chanowi przychylność krajów popierających islam, wpływało na ożywie-
nie kontaktów i poprawne stosunki z Krymem, Turcją, Persją75. 

Obok administracji buddyzm stał się najważniejszym elementem 
oddziałującym na powszechną świadomość w kierunku jej wiązania 
z ideą i instytucją chana. Stanowiąc podporę tronu, lamowie widzieli 
w państwie także instrument umacniania wpływów i oddziaływania bud-
dyzmu. Chanat dysponował instytucją religijnego przywódcy, najwyż-
szego lamy, który pełnił jednocześnie funkcję najważniejszego nauczy-
ciela monarchy, co zapewniało mu wysoką pozycję, także w hierarchii 
politycznej. Przywódcami religijnymi chanatu w okresie rządów Ajuki 
byli kolejno lamowie: Bukang, Andżatan i Szakur, przeświadczeni o zna-
czeniu wiary jako czynnika wzmacniającego jedność wspólnoty, kształtu-
jącego jej tożsamość i narodową podmiotowość76. Zasady dharmy pełniły 
jednocześnie rolę ideologii chanatu, przyczyniając się wydatnie do kon-
solidacji porządku politycznego wokół idei władcy i wzmocnienia więzi, 
zarówno społecznych jak również związku między poszczególnymi wło-
ściami rodowymi77.

Struktura kałmuckiej organizacji religijnej pokrywała się z rodowo-
-terytorialną, została na tej ostatniej niejako nadbudowana. Nawet w naj-
bardziej odległych zakątkach chanatu rezydował lama. Wszystkie kał-
muckie rodziny, niezależnie od usytuowania w hierarchii społecznej, były 

73 P. G. Rubel, dz. cyt., s. 63.
74 Y. Dai, The Sichuan Frontier and Tibet. Imperial Strategy in the Early Qing, Seattle 2009, s. 44; J. A. 

Milward, Beyond the Pass. Economy, Ethnicity and Empire in Qing Central Asia, 1759-1864, Stanford 
1998, s. 28.

75 B. Kitinov, Shakur Lama: The Last Attempt to Build the Buddhist State [w:] Buddhism in Mongolian 
History, Culture, and Society, ed. V. A. Wallace, Oxford-New York 2015, s. 40.

76 Tamże, s. 37-41, 47, 49-50.
77 E.-B. Guchinova, The Kalmyks…, s. 164-165.
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związane z jakimś klasztorem, który zobowiązane były wspierać także 
materialnie. Organizacja religijna była więc również swego rodzaju kor-
poracją ekonomiczną. Takie uprzywilejowanie pozwalało lamaistycznym 
hierarchom równoważyć wpływy nojonów i tajszów oraz zajmować w ułu-
sach pozycję nierzadko równą ich możnym włodarzom. Wiele rodzin, for-
malnie podległych określonej świeckiej zwierzchności ułusu, z uwagi na 
rosnące znaczenie lamów stawało się poddanymi duchownych78. 

Szczególne znaczenie w cementowaniu jedności wspólnoty wokół 
zwierzchności chana miały buddyjskie święta, zajmujące w cyklu kałmuc-
kiej egzystencji miejsce centralne. Ceremoniał najważniejszych obchodów, 
mających powszechny charakter – takich jak: buddyjski Nowy Rok, święto 
wiosny Tsagan Sar czy święto lata Ürüs Sar – w symboliczny sposób odwzo-
rowywał i utwierdzał społeczno-polityczne hierarchie, nadając im wymiar 
sakralny. Najdłuższym, bo trwającym niemal miesiąc, i najważniejszym 
świętem było Tsagan Sar, z którym związane były idee: ducha jedności, 
pokoju, nowego początku, zwycięstwa Buddy nad fałszywymi nauczy-
cielami i złymi duchami.Obchody rozpoczynano o wschodzie słońca przy 
dźwiękach muzyki. Ze świątyni wynoszono obraz Śakjamuniego pod 
parasolem, który witały pierwsze promienie słoneczne. Następnie wszy-
scy zgromadzeni, duchowni i świeccy, mężczyźni i kobiety, przedstawi-
ciele obu klas – „Białej Kości” i „Czarnej Kości”, składali trzy pokłony 
przed wizerunkiem Zwycięzcy. Po odprawieniu modłów i złożeniu ofi ar 
w głównej świątyni, chan składał wyrazy szacunku najwyższemu lamie, 
które ten odwzajemniał. Należy podkreślić, że możni i pozostali przed-
stawiciele utytułowanych rodów najpierw honorowali chana, by dopiero 
potem otrzymać błogosławieństwo od najwyższego lamy. Finalnym ele-
mentem obchodów była rytualna uczta ofi arna, która – co znamienne – 
odbywała się w siedzibie chana i rozpoczynała w chwili przybycia doń 
najwyższego lamy. Przy wtórze kobiecych śpiewów, świeccy i duchowni 
spożywali zupę, mięso, gotowany ryż, rodzynki oraz rosyjskie i tatarskie 
wino. Podczas niektórych świąt wokół dworu chana gromadziło się kilka-
naście tysięcy ludzi79. 

Model wspólnoty kałmuckiej opierał się na podstawie więzi rodowo-
-terytorialnych, miał organiczny charakter i był zakorzeniony w trady-
cji ojrat-mongolskiej. Wszakże w okresie konstytuowania się chanatu, 
dzięki inicjatywom Ajuki model ten uzupełniony został o wyższe i bar-
dziej ogólne kategorie więzi. Szczególną rolę w ich ustanowieniu ode-
grało stworzenie ustroju administracji publicznej i religia. Miały one 
wpływ na podniesienie kultury życia oraz poczucia podmiotowości 

78 P. G. Rubel, dz. cyt., s. 43.
79 Tamże, s. 45-46, 137-139 ; por. E.-B. Guchinova, dz. cyt., s. 174-178.
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i świadomości narodowej, związku z całością rzeczywistości określanej 
mianem Chanatu Kałmuckiego, w centrum i na szczycie której sytu-
owała się instytucja chana, najwyższego prawodawcy, sędziego oraz 
lidera wspólnoty.

Między Wschodem bliskim i dalekim. Exodus
W rezultacie wzmocnienia i ugruntowania autorytetu Ajuki, Chanat 

Kałmucki stał się na tyle znaczącą siłą w regionie, że o jego względy zabie-
gała zarówno Rosja, jak i inne potęgi, Porta Ottomańska czy Chiny80. Imię 
chana stało się znane i szanowane pośród wszystkich Mongołów i hierar-
chii buddyjskiej w Tybecie81. 

Wbrew zawartym z Moskwą traktatom, ograniczającym współpracę 
zagraniczną chanatu za cenę wewnętrznej niezależności, Ajuka utrzymy-
wał ożywione relacje z: Krymem, Turcją, północnym Kaukazem, Azowem. 
To, co Rosja uznawała za akt podległości, dla chana oznaczało sojusz 
dwóch aliantów. By zmusić Kałmuków do uległości i utrzymać równo-
wagę sił w regionie, Moskwa stosowała politykę divide et impera, inspirując 
najazdy Kozaków dońskich, Baszkirów i Nogajów, którym jednakże zobo-
wiązana była zapobiegać. Wszakże na przełomie lat 70. i 80. XVII wieku 
Ajuka czuł się już na tyle silny, że kolejne pogwałcenie integralności gra-
nic chanatu wykorzystał jako pretekst do zerwania stosunków i stworze-
nia antyrosyjskiej koalicji. Dążenie do ponownego kałmucko-rosyjskiego 
zbliżenia i unormowania relacji rozpoczęło się dopiero w końcu lat 90. 
XVII stulecia82.

Z początku Kałmucy mieli pełnić w polityce Rosji doniosłą rolę sta-
bilizatora sytuacji na południu jej granic, które w ścisłym sensie nie ist-
niały, gdyż zamieszkiwane były przez różne okresowo skonfederowane 
i stale przemieszczające się wspólnoty demokracji wojskowej. Natomiast 
z geopolitycznego punktu widzenia, za największe zagrożenie dla tego 
obszaru Moskwa uważała Nogajów i Chanat Krymski, którego wpływ 
na południowo-zachodnich stepach, we wczesnym okresie osadnic-
twa Kałmuków i z ich właśnie pomocą, udało się Rosji chwilowo ogra-
niczyć83. Należy jednak poddać w wątpliwość pogląd, że Kałmucy „byli 
to zacięci wrogowie Tatarów krymskich”84. Jak wcześniej wspomniałem, 
do skierowanej przeciw Rosji współpracy kałmucko-tatarskiej dochodziło 

80 K. N. Maksimov, Kalmykia in Russia’s Past & Present…, s. 80.
81 M. Khodarkovsky, Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire…, s. 139.
82 Tamże, s. 138-139.
83 Tamże, s. 17, 47, 130-136.
84 Por. B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950, s. 216-220.
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już w latach 50. XVII wieku, w okresie rządów chana Dajczina. Fakt, iż 
w kolejnych latach, mocą rosyjsko-kałmuckich postanowień Moskwa sta-
rała się wykorzystać Kałmuków do walki z Tatarami na Ukrainie i poja-
wiały się tam „kałmuckie czambuły”, wcale nie oznaczał jednoznacznego 
opowiedzenia się przeciw Krymowi. Były to do pewnego stopnia ruchy 
pozorowane – których nie brakowało także po stronie tatarskiej – gdyż 
przeciw Tatarom Ajuka wystawiał co najwyżej kilkusetosobowe oddziały, 
podczas gdy do walki z tymi, których uznawał za rzeczywistych wrogów, 
sam stawał na czele kilku tysięcy. Rezultatem wzmocnienia autorytetu 
Ajuki w chanacie, regionie i na forum międzynarodowym, była zako-
munikowana Moskwie w 1675 roku odmowa uczestnictwa Kałmuków 
w jakichkolwiek kampaniach, skierowanych przeciw Krymowi i zapew-
nienie Bachczysaraju o pokojowych intencjach85. Kiedy pięć lat później 
kałmucki chan przystąpił do montowania otwartej antyrosyjskiej koalicji, 
u jego boku wystąpili właśnie krymscy i azowscy Tatarzy oraz kubańscy 
Nogaje. W wyniku sojuszu z Krymem i Azowem wzmocnieniu uległy 
relacje z Turcją. Ich pokojowy charakter co roku potwierdzano, prowa-
dząc regularną wymianę posłów. Do 1697 roku Ajuka toczył nieustanne 
walki z Rosją, która przeciw Kałmukom wykorzystywała Baszkirów, 
Czuwaszów i Kozaków dońskich. W roku 1686 Moskwa na podległych jej 
ziemiach wprowadziła karę śmierci za utrzymywanie stosunków dyplo-
matycznych i handlowych z Chanatem Kałmuckim86. 

Skutkiem blisko dwudziestoletniej wojny Rosja po raz pierwszy uznała 
chanat za równoprawnego partnera, co znalazło ofi cjalne odzwierciedle-
nie w porozumieniu pokojowym zawartym w lipcu 1697 roku. Akceptując 
żądania Ajuki, Moskwa przyjęła na siebie szereg zobowiązań wzglę-
dem Kałmuków, takich jak: zaopatrzenie chanatu na wypadek walk 
z Karakałpakami i Kazachami; zapewnienie przepraw przez Wołgę i swo-
bodnego handlu w miastach rosyjskich; kary dla wszystkich tych, którzy 
podjęliby jakiekolwiek próby chrystianizacji Kałmuków. Ważne, by pod-
kreślić, iż niezależnie od faktu braku symetrii w traktowaniu chanatu przez 
Moskwę, Bachczysaraj i Stambuł, na co wpływ miała odmienność religijna 
Kałmuków87, celem zawieranych przez Aiukę sojuszy, w regionie i na forum 
międzynarodowym, było przede wszystkim ugruntowanie jak najlepszej 
pozycji zewnętrznej chanatu. Stanowiło to także funkcję poczucia podmio-
towości narodowej wewnątrz wspólnoty, z czego chan znakomicie zdawał 
sobie sprawę. 

W danym momencie historycznym, realizacji tak zdefi niowanej poli-
tyki służyło zatem jak najlepsze wykorzystanie bieżącej koniunktury 
85 M. Khodarkovsky, Where Two Worlds Met…, s. 107-111.
86 Tamże, s. 116-119, 122-125.
87 Tamże, s. 110, 131-133.
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geopolitycznej. W konsekwencji Ajuka zbudował na tyle silną pozycję 
chanatu w regionie, że w kolejnych latach mógł sobie pozwolić na większą 
niezależność, dalej idącą swobodę w doborze sojuszników, nieopowiada-
nie się jednoznacznie po żadnej ze stron, co – w sytuacji raz po raz doty-
kających region nieporozumień i konfl iktów – sytuowało chanat na pozy-
cji mediatora. Odwoływały się do niego poszczególne strony – Moskwa, 
Stambuł, Bachczysaraj, zirytowani reformami Piotra I i zbuntowani rosyj-
scy chłopi: Kozacy, Baszkirzy, Kazachowie, Karakałpacy, nie wyłączając 
Chin, które zainteresowane były bezpośrednim poparciem własnych inte-
resów, bądź co najmniej życzliwą neutralnością Kałmuków88. 

Wraz ze schyłkiem rządów Ajuki i jego śmiercią w 1724 roku postę-
pował spadek pozycji Chanatu Kałmuckiego, rozdzieranego walkami 
o sukcesję licznych – bo zrodzonych z aż czterech małżeństw – potom-
ków. Żaden z nich nie posiadał jednak ani autorytetu, ani formatu poli-
tycznego chana Ajuki. Sytuację tę od początku zręcznie wyzyskiwała 
Rosja, umiejętnie podsycając wewnętrzne antagonizmy i coraz bardziej 
ograniczając w ten sposób niezależność chanatu. Obojętni nie pozo-
stali przy tym Dżungarzy, Tybetańczycy i Chińczycy, dysponujący 
wśród Kałmuków wpływowym lobby, namawiający ich do zerwania 
z Moskwą, powrotu do – z dawien dawna – opuszczonego matecznika 
i reunifi kacji z pobratymcami, co wydawać się mogło projektem zgoła 
nierzeczywistym89. 

Ostatnią próbę nawiązania do polityki wielkiego poprzednika pod-
jął w latach 1735–1741 chan Donduk-Ombo, wnuk Ajuki. W odpowiedzi 
Moskwa wprowadziła swe wojska do ułusów i ogłosiła chanat państwem 
wasalnym. Kiedy tron objęła Katarzyna II, Rosja nasiliła politykę koloni-
zacji, podziału i rozdawnictwa ziem kałmuckich, ograniczenia handlu, 
forsownej chrystianizacji i dążenia do przekształcenia Kałmuków w lud 
osiadły, co zresztą stanowiło wyznacznik imperialnej polityki carycy 
także w stosunku do innych wspólnot regionu. W tej z pozoru beznadziej-
nej sytuacji Kałmucy zdecydowali się na akt niemający precedensu w tej 
części świata, tyleż doniosły, co radykalny i dramatyczny. Kałmuccy lide-
rzy zdawali sobie sprawę, że nie są już w stanie powstrzymać faktycznie 
dokonującego się unicestwienia chanatu, którego zniesienie de iure ogło-
szone zostało w Moskwie 19 października 1771 roku90. W następnym roku 
Rosja wzięła udział w pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej, by nieco 
ponad dekadę później zlikwidować Chanat Krymski. 

88 Ch. Lemercier-Quelquejay, Les Kalmuks de la Volga entre l’Empire russe et l’Empire ottoman sous le 
règne de Pierre le Grand (d’après les documents des Archives Ottomanes), „Cahiers du Monde Russe et 
Soviétique” 1966, t. 7, nr 1, s. 66-71.

89 Tamże, s. 72.
90 K. N. Maksimov, dz. cyt., s. 89-112.
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Proces budowy kałmuckiej podmiotowości i świadomości narodowej 

trwał blisko dwa wieki. Jego najwyższym przejawem i ucieleśnieniem zasad 
wspólnoty był Chanat Kałmucki, który swój ponad stuletni byt i pozy-
cję międzynarodową, uzyskaną w szczególnie trudnych warunkach poli-
tycznych i geografi cznych, zawdzięczał wyjątkowym przymiotom Ajuki. 
Kluczowe miejsce w tym procesie zajęły determinanty kulturowe, które 
od początku konstytuowały rozwój treści i form współżycia Kałmuków. 
Z jednej strony były to tradycje ojrat-mongolskie, na czele z dziedzictwem 
eposu Dżangar i rolą więzi rodowo-terytorialnych, z drugiej zaś – kultura 
tybetańsko-buddyjska, w odwołaniu do której ustanowiono wyższe kate-
gorie więzi powszechnej, celem konsolidacji świadomości narodowej wokół 
idei Czakrawartina i instytucji chana, uosabiającego wartości wyrzeczenia, 
pokoju, harmonii i sprawiedliwości. Reprodukcja treści mitologicznych 
towarzysząca powstaniu Chanatu Kałmuckiego służyła ugruntowaniu 
przekonania o dokonującym się dziejowym wypełnieniu przepowiedzia-
nej niegdyś misji stworzenia „królestwa idealnego”, którego dokonać miał 
mędrzec, będący jednocześnie wojownikiem. Wszakże zarówno u samych 
podstaw, jak i na szczycie konstelacji kałmuckich wartości, sytuowała się 
afi rmacja zasady samostanowienia o własnym losie i miejscu na ziemi, 
która przez niespełna dwa stulecia kształtowała oraz podtrzymywała wol-
nościowy i emancypacyjny etos wspólnoty. W imię tej właśnie najwyższej 
zasady i wobec rosyjskich prześladowań, zimą 1771 roku Kałmucy podjęli 
decyzję o Wyjściu ze swej ziemi i „powrocie” do zachodniej Mongolii.

„Trudno o bardziej doniosłe i niezwykłe wydarzenie w historii nowo-
żytnej czy w historii w ogóle, które byłoby tak mało znane i jednocześnie 
tak bardzo przemawiało do wyobraźni” – pisał Thomas de Quincey o exo-
dusie Kałmuków, porównując go do biblijnego wyjścia ludu Izraela, jako 
aktu triumfalnego wyzwolenia dokonanego przez Mojżesza mocą łaski 
Boga91. Na czele blisko dwustutysięcznej grupy – dzieci, kobiet i męż-
czyzn, którym towarzyszył żywy inwentarz – stanął chan Ubaszi, wnuk 
Ajuki, oraz najwyższy kałmucki lama Luzang Dźalćing. Uzyskali oni 
przepowiednię i formalną zgodę z Lhasy, której udzielił VIII Dalajlama 
Dżampel Dźjatso92. Przez wiele miesięcy Kałmucy przemierzali obszary 
zamieszkane przez Baszkirów, Kirgizów, Kazachów, którzy z uwagi na 
dawne waśnie i z poduszczenia Moskwy, przy udziale zorganizowanych 
przez nią w tym celu Kozaków, dziesiątkowali wychodźców93. 

Na skutek zimy kilkadziesiąt tysięcy Kałmuków nie było w stanie prze-
prawić się z lewego na prawy brzeg Wołgi i dokonać Wyjścia z Ubaszim. 

91 T. de Quincey, Revolt of the Tartars or Flight of the Kalmuck Khan and His People From the Russian 
Territories to the Frontiers of China, New York-Cincinnati-Chicago 1895, s. 13-15.

92 Tamże, s. 24-25.
93 Tamże, s. 44-61.
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Pieczołowicie pielęgnowana przez nich tradycja wielkiej i wzniosłej prze-
szłości przetrwała. Mimo carskich represji, wojen i nastania komunizmu, 
wspólnota kałmucka odrodziła się w XX wieku i trwa po dziś dzień. Wraz 
z nią żyje pamięć wartości, których zasadnicza treść ma uniwersalny 
i ponadczasowy charakter. Odnosi się bowiem do podstawowej, przy-
rodzonej zasady wolności i w sposób szczególny dla historii Kałmuków 
wyraża się w ich tradycyjnym przysłowiu: „tak jak dla cyprysu lepiej 
będzie, jeśli się złamie, niźli ma pozostać zgięty, tak też dla prawego czło-
wieka będzie lepiej, jeśli umrze, niźli trwać ma w poniżeniu”94.

Wojciech Wendland

94 Cyt. za: J. Kopernicki, The Kalmucks…, s. 402.
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II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ

Elwis Osmanow

KOMPLEKS PAŁACOWY W SAŁACZYKU

Sałaczyk [krtat. Salaçıq, także Salacıq], obecnie Starosielje, to wschod-
nia dzielnica Bachczysaraju [krtat. Bağçasaray], aż do połowy XX wieku 
pozostająca samodzielnym i odrębnym od miasta osiedlem. W okresie 
poprzedzającym powstanie Bachczysaraju znajdował się tutaj pałac chań-
ski Aszłama-Saraj [krtat. Aşlama-Saray], z którego do naszych czasów nie 
zachowały się nawet ruiny.

W Aszłama Dere [krtat. Aşlama Dere], zgodnie z systemem funkcjo-
nującym w świecie muzułmańskim, zwłaszcza w Imperium Osmańskim, 

Widok na zespół pałacowy w Sałaczyku po restauracji.
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zbudowano zespół budynków publicznych – kjullije [krtat. külliye, z tur. 
külliyet – całość, kompletność, zespół budynków religijno-publicznych 
skoncentrowany wokół meczetu]. W jego skład wchodziły: meczet, medresa, 
łaźnia, szpital, jadłodalnia publiczna [z arab. imaret – bezpłatna jadłodalnia], 
siedziba dywanu [krtat. z tur. divan – rada] i zajazd [krtat. hane]. Budowa 
kjullije wynikała z pragnienia władcy do zebrania w jednym miejscu kilku 
instytucji użyteczności publicznej w celu usprawnienia religijnej, ekono-
micznej i socjalnej sfery życia mieszkańców podległego mu miasta.

Jak podają źródła pisane, na terenie Sałaczyku było „(...) pięć kwar-
tałów [krtat. maalle] z pięcioma mihrabami, zaś przy pięciu mecze-
tach stało pięć minaretów w starym stylu”1. Te pięć maalle to: Qadyr-
efendi, Malicz-Aga, Baba-Qurt, Zyndżyrły-Medrese, Sałaczyk-Asma-
Quju [krtat. Qadır-efendi, Maliç-Ağa, Baba-Qurt, Zıncırlı-Medrese, 
Salaçıq-Asma-Quyu]. 

Kompleks publicznych i religijnych budynków w maalle Zyndżyrły-
Medrese posiada wszelkie przymioty kjullije i może być rozpatrywane 
jako takie. Oprócz medresy i djurbe [krtat. dürbe – grobowiec, mauzo-
leum] chana Hadżi I Gireja [krtat. Hacı I Geray], podczas prac archeolo-
gicznych odkryto pozostałości meczetu, łaźni i muzułmańskiego cmenta-
rza z XVI-VIII w.2 

Tradycyjny system szkół religijnych krymskich muzułmanów składał 
się z dwóch typów: podstawowego – mekteba [krtat. mektep, mektebi – 
szkoła] i wyższego – medresa [arab. szkoła]. Funkcjonowały one, przede 
wszystkim, w celu przygotowania duchowieństwa, nauczycieli mek-
teb i ogólnie wykształconych ludzi. Kierownikiem medresy był muderis 
[z arab. i krtat. mudir – kierownik placówki naukowej, dyrektor, profesor] 
– pełniący obowiązki rektora. Powinien posiadać tytuł profesora i muzuł-
mańskiego duchownego. Dalej następowali ulemowie [arab. uczeni] – 
zespół nauczycielski, imam i muezin. Wszyscy mieszkali przy medresie, 
podobnie jak studenci [sochta, sochtowie] w pokojach po 4–5 osób. W każ-
dym wyznaczony był starszy, który odpowiadał za porządek i powier-
zonych jego opiece młodszych uczniów3. 

W Bachczysaraju znajdowały się trzy zakłady naukowe: chański – na 
terenie pałacu chańskiego [krtat. Xannıñ Sarayı], Średnia Medresa [krtat. 
Orta Medrese] w mieście oraz właśnie Zyndżyrły w Sałaczyku. Najbardziej 
znana i ceniona była medresa Zyndżyrły, wzniesiona przez chana Mengli 
I Gireja [krtat. Meñli I Geray] w początkach XVI wieku. Jej nazwa pocho-
dzi od turkijskiego słowa „zyndżyr”, oznaczającego „łańcuch”, ponieważ 

1 E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedel’nyje obłasti, 2008, s. 86.
2 N. A. Gawriluk, Tiurbe chana Chadżi Gieraja (po matieriałam archieologiczeskich issledowanij 2003-

2008 gg.), 2010, s. 11.
3 Bolszaja islamskaja naucznaja enciklopiedija, 2000, s. 453.
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pod nadprożem głównego wejścia wisiał żelazny łańcuch, zmuszający 
każdego wchodzącego do skłonienia z szacunkiem głowy w obliczu świą-
tyni muzułmańskiej nauki. 

Nad drzwiami uczelni zamontowana była niewielka płyta z napisem – 
tarichą [krtat. tarih, tarihı – historia, także opis historycznej daty, wydarze-
nia, rachuba czasu], która podaje rok jej zbudowania. Pierwszego tłumacze-
nia inskrypcji dokonał A. A. Borzenko [Aleksander Aleksandrowicz, rosyjski 
prawnik, 1847–1915]: „Tę medresę, przy pomocy Allaha Najmiłosierniejszego, 
kazał wznieść Mengli-Girej-chan bin Hadżi-Girej-chan – niech Allah 
uwieczni jego carstwo po wsze czasy! Rok 906”. Z uwagi na fakt, że ten rok 
hidżry zaczynał się w lipcu, tłumacz przyjął za jego odpowiednik – według 
kalendarza gregoriańskiego – rok 1500/1501. To ustalenie stało się podstawą 
do świętowania w roku 2001 500-lecia Zyndżyrły Medrese4.

Turecki autor Ewlija Czelebi w „Księdze podróży” przywołał tekst 
napisu, który w tłumaczeniu J. W. Bachrewskiego brzmi następująco: 
„Rozkazał zbudować tę medresę z pomocą Boga, władcy szczodrości, 
Mengli Girej-chan, syn El-Hadżi Girej-chana, niechaj Bóg uczyni wiecz-
nym jego carowanie. Rok 906”. W komentarzach zaznaczono, że medresę 
wzniesiono w roku 906 hidżry, który odpowiada rokowi 15005.

4 А. А. Borzienkno, Bachczysarajskije arabskije i turieckije nadpisi, 1850, s. 526. 
5 E. Czelebi, Ukaz. socz., s. 39.

Główne wejście do Zyndżyrły Medrese po remoncie w roku 2014.
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Od samego początku w medresie naukę prowadzono na dwóch pozio-

mach – niższym, na którym uczono tylko języka arabskiego, i wyższym, 
przygotowującym i wypuszczającym specjalistów języka arabskiego. 
W późniejszym okresie przyjmowano już tych, którzy uzyskali wykształce-
nie początkowe, to jest umiejących czytać Koran i pisać. Nabór studentów 
odbywał się corocznie w październiku. Przyjętych obowiązywała nauka 
przez osiem miesięcy w roku, zaś cały cykl nauki trwał dziesięć lat. Przerwa 
w nauce następowała dwa razy w roku: podczas postu w miesiącu ramadan 
oraz od lipca do października. Przechodząc z poziomu niskiego na wyższy, 
sochtowie składali egzaminy. Do obowiązków uczących się wchodziło rów-
nież uczestnictwo w ceremoniach religijnych w meczecie. 

W skład pełnego kursu medresy Zyndżyrły wchodziły następujące 
przedmioty: gramatyka turecka i arabska, kaligrafi a, arytmetyka, nauka 
o moralności, nauka o wierszopisaniu, prawo muzułmańskie, teologia, 
nauczanie sunny i Koranu. Sochtowie, po ukończeniu medresy powinni 
znać języki i piśmiennictwo: arabskie, tureckie, a od roku 1868 także rosyj-
skie6. Uczelnia stanowiła część kompleksu religijno-kulturalnego, w skład 
którego wchodziły jeszcze dwa budynki, wzniesione przez chana Mengli 
Gireja. Są to: meczet Zyndżyrły, znajdujący się na południowy wschód od 
duchowej uczelni oraz djurbe chanów krymskich, leżące na południe od 
niej.

Jednopiętrowy budynek medresy z wewnętrznym dziedzińcem posta-
wiono na planie nieomal kwadratu. Od strony zewnętrznej posiada gładką 
ścianę z jednymi drzwiami, które prowadzą na galerię, podzieloną strze-
listymi arkadami na dziesięć części. Każda z nich przykryta jest niewielką 
kopułą. Z zewnątrz otacza ją czternaście sal wykładowych. Jak zauważył 
B. N. Zasypkin [Borys Nikołajewicz, rosyjski i sowiecki architekt oraz 
konserwator, 1891–1955]: „to niewielkie i skromne zabudowanie służyło 
jeszcze do niedawna jako centrum tatarskiej kultury i oświaty. Sądząc po 
półokrągłych formach łuków i sklepień oraz czasie budowy, zabytek sty-
listycznie powinien być umiejscowiony w okresie tatarsko-osmańskim 
[...]”7 Obecność kopuł, łuków i kolumn przydaje dziedzińcowi monu-
mentalności i surowości, jednocześnie łagodząc natężenie zamkniętości 
i zwiększając wewnętrzną przestronność.

Zewnętrze medresy pozbawione jest ostentacji. Fasadę budynku upięk-
szają jedynie niewielkie okienka. Na wewnętrzny dziedziniec uczelni 
prowadził duży portal. Sam dziedziniec był wyłożony kamiennymi pły-
tami, natomiast w jego centrum znajdowała się fontanna i studnia, przy-
stosowana do zbierania deszczowej wody. Dach wielopołaciowy pokryty 

6 W. J. Gankiewicz, Krymsko-tatarskije medrese, 2001, s. 18.
7 B. N. Zasypkin, Pamiatniki architiektury krimskich tatar, 1927, s. 148.
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ołowianą blachą, kominy uformowane na kształt szczytów z wapienia. 
Prostota formy zewnętrznej nie umniejsza w czymkolwiek dostojeństwa – 
ma ono wartość fundamentalną i zwraca na siebie uwagę.

Medresa Zyndżyrły zawiera w sobie techniki konstrukcyjne występu-
jące w rozmaitych zabytkach Bachczysaraju, pomiędzy którymi dostrzec 
można wiele podobieństw. Tak więc, kształt sklepień skrzynkowych 
medresy wspartych łukami kopuł dziedzińca podobny jest do bocznych 
sklepień podtrzymywanych arkadami i kopułą Małego Meczetu w chań-
skim pałacu. Dachówkowe pokrycie kopuły Małego Meczetu odpo-
wiada pokryciu kopuły mauzoleum pierwszych krymskich chanów. 
Zainteresowanie wzbudzają wykonane z tłuczonego kamienia skrzyn-
kowe sklepienia północnych pomieszczeń medresy – współgrające 
z murowanymi z tłucznia kopułami w Eski-Djurbe [krtat. Eski-Dürbe – 
Stary Grobowiec, Stare Mauzoleum] oraz w djurbe Muhammed-Szach-
beja na cmentarzu Kyrk Azizler [krtat. Qırq Azizler – Czterdziestu 
Świętych] na przedmieściu Bachczysaraju. Obok starych stropów tłucz-
niowych, we wschodniej części medresy są również z ciętych bloków 
wapienia o prostokątnym kształcie. Najprawdopodobniej jest to rezultat 
remontów, przeprowadzanych wiele razy w ciągu pięciu stuleci istnie-
nia medresy8.

8 E. E. Osmanow, Medrese Bachczisaraja, 2014, s. 245.

Pozostałości zabudowy zespołu łaziebnego.
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Medresa utrzymywała się ze środków wakufnych. Z ogólnego 

dochodu wynoszącego 2016 rubli srebrem, corocznie 200 rubli odkładano 
na remont budynku oraz utrzymanie chańskiego grobowca, a 100 na uzu-
pełnianie biblioteki. Zyndżyrły Medrese kilkakrotnie przechodziła prze-
róbki i remonty9. 

Od roku 1889 muderisem medresy był Adży Abibułła-Efendi [krtat. 
Acı Abibulla Efendi Müslim Efendi Zade, 1820–1895], który wprowadził 
wiele zmian w programie nauczania. Rozszerzył i pogłębił wykładane 
kursy, wprowadził też nowe kierunki. Jeszcze w roku 1868 bachczysaraj-
ski kupiec Czubukczy [krtat. Çubukçı] zbudował klasę rosyjską i przeka-
zał ją w skład medresy. Na nauczanie języka rosyjskiego i wykłady w kla-
sach rzemieślniczych wyznaczono dwie godziny dziennie10.

Biblioteka medresy w roku 1890 liczyła 800 ksiąg i rękopisów – szkol-
nych, naukowych, po arabsku, turecku, persku (farsi) i rosyjsku, ofi aro-
wanych przez Adżiego Abibułłę-Efendiego i inne osoby. Muderis nie 
ograniczał się do reformowania procesu nauczania. W roku 1890 zwrócił 
się do przewodniczącego wyższej instytucjonalnej komisji specjalnej do 
spraw wakufów o wydzielenie środków na remont budynku medresy 
Zyndżyrły, wybudowanie wspólnej kuchni dla studentów, sali lekcyjnej, 
łaźni oraz mieszkania dla muderisa.

Na tyłach medresy pojawiły się nowe zabudowania. Przydzielone fun-
dusze nie pozwoliły jednakże na stworzenie wyrazistego kompleksu archi-
tektonicznego, który w całości najbardziej wyraża styl skromnej miejskiej 
zabudowy końca XIX wieku. Nie przeszkodziło to bynajmniej w usprawnie-
niu procesu nauczania i wyprowadzeniu go na jakościowo wyższy poziom. 
W roku 1909 kompleks uzupełniono kolejnym budynkiem, w którego powsta-
niu miał udział Ismaił Gasprinski. Jest to kapitalny piętrowy obiekt z dużymi 
oknami, z fasadą oblicowaną ciosanym kamieniem w formie „pancernego” 
murowania. Od północny główne wejście wydzielono z obydwóch stron pila-
strami; na jednej osi z nimi na dachu wyodrębniono wieżyczki z kopułami, 
pomiędzy którymi znajduje się balustrada attyki. Gzyms dachu ozdabiają 
dekoracyjnie rzeźbione rozpórki oraz frędzle. Nad drzwiami głównego wej-
ścia umiejscowiono płytę z wyobrażeniem łańcucha i datą budowy. Nowy 
gmach medresy miał osiem sal lekcyjnych: po cztery na każdej kondygnacji.

W roku 1917 podjęto próbę zreformowania nauczania w medre-
sie Zyndżyrły, w efekcie której 8 listopada 1917 roku otwarto Instytut 
Mengli Gireja. Miał on status narodowego zakładu naukowego i był zor-
ganizowany na wzór europejski. Od innych placówek naukowych róż-
nił się przede wszystkim tym, że stosunkowo więcej czasu poświęcano 

9 W. J. Gankiewicz, Ukaz. socz., s. 22.
10 R. Airczinskaja, Zyndżyrły medrese, 2005, s.128.



153153ELWIS OSMANOW  Kompleks pałacowy w Sałaczyku 153
tu na zajęcia z teologii 
oraz dogmatów wiary. 
Od roku 1918 Instytut 
podlegał Dyrekcji Edu-
kacji Publicznej Krym-
skotatarskiego Dyrek-
toriatu Narodowego 
(rządu krymskotatar-
skiego)11. W roku 1920 
medresę zamknięto, 
zaś w jej pomieszcze-
niach ulokowano szkołę 
medyczną. Dalsze losy 
Zyndżyrły Medrese 
jako zabytku architek-
tury są bardzo smutne. 
Podczas okupacji nazi-
ści wykorzystywali 
budynki w charakterze 
magazynów. W efekcie 
zniszczona została część 
ścian oraz łuków12. 

Po roku 1950 Zyn-
dżyrły Medrese i djurbe 
znalazły się na terenie 
psychoneurologicznego 
szpitala-internatu. 

W roku 1961 archi-
tekci republikańskich specjalnych naukowo-restauracyjnych warsztatów 
wykonawczych przeprowadzili badania w celu ustalenia pierwotnych form 
architektonicznych kompleksu. W latach 1965–1966 wykonano prace remon-
towo-konserwatorskie: wymianę okien, drzwi, dachu, uzupełnienie znisz-
czonych fragmentów ścian, osuszenie wód gruntowych. Uwzględniając 
starożytność i architektoniczną wartość tej unikatowej budowli, w roku 
1990 siłami Instytutu „Ukrproektrestawracija” podjęto badania medresy 
z zamiarem opracowania dokumentacji projektowej dla dalszej renowacji.

W październiku 1993 roku zaproponowano wykonanie prac zabez-
pieczających w budynku medresy, a mianowicie: gruntowną wymianę 
pokrycia dachówkowego, krokwi i płatwi dachowych; przygotowanie 
11 W. J. Gankiewicz, Ukaz. socz., s. 24.
12 GARK, f. R-4281,Оp. 1, D. 8, Akty prowierok sostojanija postrojek Dworca-Muzieja i pamiatnikow 

kul’tury w 1945-1946 gg., l. 4.

Obecny widok wejścia do mauzoleum chanów krymskich.
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i zainstalowanie metalowych kratownic na otwory, a także oczyszczenie 
pomieszczeń z kamiennego gruzu oraz odpadów budowlanych13.

Do roku 1995 staraniem bachczysarajskiego rezerwatu [krtat. 
Bağçasaray devlet tarihiy-medeniy qoruğı, ros. Бахчисарайский исто-
рико-куль турный заповедник: Bachczysarajski Rezerwat Historyczno-
Kulturalny założony w roku 1990] i organizacji społecznej „Zyndżyrły 
Medrese” teren całego obiektu doprowadzony został do porządku. 
W latach 2003–2004 zabytek objęto pracami architektonicznymi i arche-
ologicznymi. Od listopada 2006 roku do stycznia 2010 Bachczysarajska 
Ekspedycja Naukowa pod kierownictwem A. Ibragimowej prowadziła 
pełnowymiarowe badania archeologiczne na terenie zespołu Zyndżyrły 
Medrese oraz chańskiej djurbe. Wewnątrz budynku analizowano war-
stwy kulturowe, według autora datowane na XIII-XIV wiek, badane też 
były konstrukcje XVI-wiecznych podłóg. Podczas tych działań przed 
południową fasadą zabytku odkryto pozostałości meczetu, wstępnie dato-
wanego na XIII wiek. Uzyskane w rezultacie prac archeologicznych mate-
riały świadczą o istnieniu nawarstwień kulturowych z XIV-XVIII wieku 
na terenie całego zabytku.

W trakcie prac, po stronie południowej odnaleziono kolejny obiekt – 
fontannę [krtat. şadırwan]. Przedstawia ona półokrągłe kamienne obmu-
rowanie obejmujące południowo-zachodni narożnik budynku, będące 
częścią układu wodociągowego, rozchodzącego się na całym terenie 
wykopalisk wzdłuż linii północ-południe. Odkryty XVI-wieczny system 
wodny fontanny znajdował się w centrum dziedzińca medresy.

W latach 2003–2008 prowadzona była również restauracja zabytku. 
Uzupełniono szczeliny i ubytki masywnych ścian, w całości zdemon-
towano i odtworzono trzy z dziesięciu uszkodzonych kopuł, pozostałe 
siedem wyremontowano. Odbudowano sufi towe sklepienia i kominy 
w pomieszczeniach. Podłogi ponownie pokryto płytami z wapienia 
i ocieplono keramzytowymi podkładami. Pod podłogami umiesz-
czono metaloplastyczne rury w celu doprowadzenia gorącej wody oraz 
ogrzewania. Wszystkie pomieszczenia medresy odtworzono zgodnie 
ze średniowiecznym układem. Dopiero co odkryte wewnętrzne patio 
medresy pokrywa rozsuwana i zsuwana (w zależności od pogody) lekka 
metalowa konstrukcja z dużymi szklanymi otworami w celu dobrego 
oświetlenia.

W sąsiedztwie medresy odnaleziono spodziewane pozostałości 
budowy zespołu łaziebnego, podzielonego na część męską i żeńską. Godne 
uwagi jest to, że znaleziono i uporządkowano pomieszczenie, nazywające 

13 Pamiatnik architiektury ХVI w. Меdrеsе Zyndżyrły w g. Bachczisaraje. Smieta na pierwooczeriednyje pro-
tiwoawarijnyje raboty 1993, l. 3-6.
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się „külhane” [krtat. pokój węgla, kotłownia], gdzie stała ogromna kadź 
do podgrzewania wody. Od niej do piwnicy łaźni prowadził system 
niskich tuneli, w które wlatywało gorące powietrze, ogrzewające podłogi 
oraz pokoje. Gorąca i chłodna woda dostarczana była do marmurowych 
czasz w łaźni (jedną, rozbitą, odkryto podczas wykopalisk) ceramicznymi 
rurami wbudowanymi w ściany. Podłogi wyłożono płytami z wapienia. 
Kompleks łaziebny okazuje się złożoną konstrukcją inżynieryjną, „świąty-
nią czystości i odpoczynku”.

W bezpośrednim sąsiedztwie medresy znajdowało się djurbe, 
w którym spoczywają pierwsi chanowie krymscy, mogiła Ismaiła 
Gasprinskiego i starożytny meczet, niegdyś przebudowany i służący 
w czasach sowieckich za kuchnio-jadalnię byłej kliniki psychoneurolo-
gicznej. Według archiwalnych danych odnoszących się do roku 1889, 
gdy przeprowadzono opisanie stanu wszystkich obiektów kultu muzuł-
mańskiego na półwyspie, meczet w parafi i Zyndżyrły Medrese dato-
wano na wiek XVI. Po przeprowadzeniu badań budynku w roku 2009 
i usunięciu tynku w kilku salach odsłonięto pełne, wypełnione charak-
terystyczną średniowieczną murarką ściany i wejściowy (zakryty) otwór 
drzwiowy. Podczas budowy kliniki monumentalny średniowieczny 
budynek podzielono wewnątrz przegrodami i z obu stron „oblepiono” 
dobudówkami. Według domniemywań ekspertów, ujawniony meczet 
pochodzi z roku 1274. Oczywiście, są to tylko przypuszczenia. Należy 
jeszcze przeprowadzić rozlegle badania po zburzeniu późniejszych 
dobudówek i poszukiwaniach archeologicznych14. 

Djurbe, w którym pochowano pierwszych chanów z dynastii Girejów – 
Hadżiego Gireja, Mengli Gireja i Sahiba Gireja, datowany jest na rok 1501. 
Budowla przedstawia ośmiościan z portalem, którego ściany wewnętrzne 
pokryto rzeźbionymi w kamieniu roślinnymi arabeskami. Narożniki 
ośmiościanu upiększono rzeźbionymi kolumnami (każda inna), z fl izami 
gzymsu pasa cokołowego o nieskomplikowanym profi lu. Główna bryła 
o budowie schodkowej ze zwieńczeniem namiotowym. Filary portalu są 
bogato zdobione rzeźbionym ornamentem i podtrzymują „stalaktytową” 
półkopułę. Z lewej strony od wejścia znajduje się nisza ze schodami na 
górę, umożliwiającymi dojście do kopuł. Kopuła nad mauzoleum – 
podwójna, zewnętrzna zniszczona być może jeszcze w czasach chańskich 
(przed końcem XVIII wieku)15. 

W djurbe odnajdujemy przewagę wpływów wschodnich, chociaż 
odnaleźć też można ślady włoskiego renesansu, na przykład zastosowa-
nie czysto antycznego schodkowego kasetonu, zwężającego się ku górze 

14  A. M. Ibragimowa, Ukaz. socz., s. 114-116.
15 U. A. Bodaninskij, Tatarskije „diurbe” – mawzolei w Krymu, 1927, s. 14.
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w architektonicznym rozwiązaniu plafonu. Nad wejściem znajduje się 
kamienna płyta z imieniem budowniczego oraz datą budowy: „Ten oto-
czony czcią, spokojny i piękny grobowiec nakazał wznieść wielki chan, 
znamienity hakan, władca świata, Mengli Girej, syn Hadżiego Gireja 
w 907 roku hidżry (1501 r.)”16. 

Fasada portalu obramowana jest „seldżuckim łańcuchem”. Przypusz-
czalnie jego górna część uległa zniszczeniu, ponieważ przerwany jest 
dekoracyjny ornament symbolizujący nieskończoność. Zwrócone ku 
wejściu boczne płaszczyzny portalu pokryte są jednolitym rzeźbionym 
kobiercem, obejmującym mihraby (boczne nisze), z niepowtarzającym 
się nigdzie wzorem. To jedyny zabytek na Krymie z takim rozwiązaniem 
dekoracyjnym. Podobnie zdobione są portalowe parapety i futryna wejścia 
z ozdobną inskrypcją z „seldżuckiego łańcucha”. Rzeźbami, w rodzaju 
rozlicznych plecionek, pokryte są też półkopuły, ustawione na styku ścian 
djurbe. 

Budynek djurbe chana Hadżiego Gireja składa się z dwóch czę-
ści: dolnej kondygnacji – krypty, w której dokonywane były pochówki, 
oraz wyższej, przeznaczonej na ceremonie pogrzebowe. Podziemna 
kwatera pogrzebowa mauzoleum konstrukcyjnie stanowi element 
osobny i według zewnętrznych oznak jest starszym elementem obiektu. 
Najprawdopodobniej powstała jeszcze w roku 1466 podczas pogrzebu 
założyciela chańskiej dynastii – Hadżiego Gireja, który spoczął w djurbe 
w Sałaczyku. Widoczna różnica w chronologii pomiędzy podziemną 
a naziemną częścią budowli pozwala przypuszczać, że w roku 1502 nie 
nastąpiło jego wzniesienie, a tylko odnowienie lub przebudowa kon-
strukcji nadziemnej. Zgadza się to ze zwyczajem, że syn stawiał djurbe na 
mogile ojca – taka praktyka wyraźnie przejawia się we wznoszeniu mau-
zoleów sułtanów osmańskich XVI wieku.

W roku 1515 zmarł Mengli I Girej i pochowany został w sałaczyckim 
mauzoleum, zaś w roku 1551 w djurbe spoczął jego syn Sahib I Girej-
chan. W czasach sowieckich budynek wykorzystywany był jako magazyn. 
Ostatni remont przeprowadzono tu w latach 90. XX wieku.

W październiku 2003 roku podczas badań zewnętrznych elemen-
tów architektonicznych djurbe zauważono głębokie pęknięcia idące 
przez portal i ścianę północną. W centrum zapadła się górna część 
portalu, a na powierzchni ścian widoczne były ślady późniejszych 
czyszczeń oraz malowań. Bloki pasa cokołowego i zwieńczającego 
gzyms zostały częściowo utracone. Obramowanie głównego wejścia 
miały liczne ubytki i uszkodzenia. Podłoga w portalu wykonana z płyt 
wapiennych również znajdowała się w niezadowalającym stanie. Jeśli 

16 A. A. Borzienko, Bachczisarajsskije arabskije i turieckije nadpisy, 1850, s. 517.
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chodzi o wewnętrzne elementy architektoniczne, to pęknięcia biegły 
przez sklepienie od strony północnej i południowej, a także po północ-
nej krawędzi djurbe. Otwory okienne oraz wewnętrzne schody były 
zamurowane17.

Po wykonaniu działań zabezpieczających w latach 2003–2005 następny 
etap badań kontynuowano w roku 2007. W wyniku obniżenia się warstwy 
kulturowej odsłonięte zostały fundamenty ścian starszego pomieszczenia 
przed południową fasadą djurbe. Między północną elewacją a medresą 
przeprowadzono badania archeologiczne na pełną skalę w celu przy-
wrócenia historycznego krajobrazu. Podczas tych prac odkryto średnio-
wieczną nekropolię18.

W połowie roku 2009 zakończono prace restauracyjno-archeologiczne 
w mauzoleum-djurbe. Konserwatorzy odtworzyli jego bogaty zewnętrzny 
interier, rzeźbiony w kamieniu ornament portalu wykonany w tradycji sel-
dżuckiej. Odrestaurowano także wnętrze mauzoleum, wzmocniono ściany, 
na nowo wyłożono podłogę płytami z wapienia. Kopuła i dach pokryte 
zostały ołowianymi płytami, co w przyszłości zapobiegnie oddziaływa-
niu opadów atmosferycznych na zabytek. W całym polu widzenia prze-
prowadzono poszukiwania archeologiczne. Dzięki temu uporządkowano 
pomieszczenie cokołowe z wejściem ze strony wschodniej. Odkryto tam 
18 zbutwiałych szczątków, pokrytych resztkami średniowiecznych zło-
totkanych materii. Wcześniej sądzono, że w djurbe pochowano chanów 
Hadżiego Gireja, Mengli Gireja oraz Sahiba Gireja. Obecnie po przeprowa-
dzeniu prac archeologicznych i konserwatorskich według opinii autorów 
można domniemywać, że mauzoleum jest dynastycznym miejscem wiecz-
nego spoczynku chanów Girejów (druga połowa wieku XV – pierwsza 
połowa XVI)19. 

„Niedaleko medresy Mengli Girej-chana zachowała się przepiękna, 
jasna łaźnia z doskonałą wodą, powietrzem i budynkiem. Naprzeciw 
niej, po drugiej stronie ulicy – starożytny pałac Dżuczi Girej-chana. 
Zamieszkiwali w nim dawni chanowie. Teraz ów pałac przedstawia 
sobą kamienną budowlę. Na prowadzącej do niego drodze stoi wysoki 
pałac sprawiedliwości. Tam chanowie prowadzali kjorjunjusz [krtat. 
körünüş], czyli zwoływali swoją radę: dywan. Drzwi stale zamknięte, 
zaś nad bramą widnieje taricha: W tej błogosławionej godzinie, przy pomocy 
Wspierającego zbudował i wyposażył ten pałac syn szacha i triumfujący sztan-
dar rodu Czyngisydów – Sahib-Girej. Ta piękność zjawiła się w dziewięćset 

17 Pamiatnik architiektury 1501 g. Diurbe Chadżi-Gieraja w Bachczisaraje ul. Basienko, 57. Projekt 
pierwooczeriednych protiwoawarijnych rabot, 2003, l. 8.

18 A. M. Ibragimowa, Ukaz. socz., s. 109.
19 N. A. Gawriljuk, Diurbe chana Chadżi Gieraja, 2010, s. 96.
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czterdziestym drugim roku hidżry i zakończyła w kwartale sekbanów20. 
Rok 924”21. 

Ponieważ chan Sahib I Girej sprawował rządy w latach hidżry 938–958, 
budynek najprawdopodobniej ukończono w 942 roku hidżry – 1535/1536, 
według kalendarza gregoriańskiego. Przy rozbieżności dat w tekście tari-
chy, najpierw zapisanej słownie, zaś na końcu cyfrowo, pierwszeństwo 
należy przyznać wersji słownej. 

Architektoniczną i artystyczną wartość opisywanych zabytków okre-
śla przede wszystkim ich znacząca rola urbanistyczna. Jest to uzależnione 
od skali, kompleksowości i stylistycznej jednolitości zabudowy, co przy-
czynia się stworzenia całościowego obrazu architektoniczno-artystycz-
nego. Historycznie ukształtowana struktura architektonicznego planowa-
nia Sałaczyku stała się podstawą formowania budownictwa miejskiego 
Bachczysaraju, opartego o zasadę sukcesyjności. Znajdujące się na jego 
terenie i ponownie ujawnione zabytki historii oraz architektury są bezcen-
nym skarbem epoki krymskiego chanatu.

Elwis Osmanow
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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Эльвис Османов

ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС В САЛАЧИКЕ

Салачик, современное Староселье, составляет восточный микро-
район Бахчисарая, однако вплоть до середины ХХ в. он являлся 
самостоятельным и обособленным от города поселением. В эпоху, 
предшествовавшую основанию Бахчисарая здесь располагался хан-
ский дворец Ашлама-Сарай, от которого на сегодняшний день не 
сохранилось даже развалин. 

Вокруг дворца в Ашлама Дере, в соответствии с имаретной систе-
мой, действовавшей в мусульманском мире, в первую очередь в 
Османской империи, строился комплекс общественных зданий 
– кюллие. В него входили: мечеть, медресе, баня, больница, обще-
ственная кухня (имарет), здание дивана, постоялый двор (хан). Цель 
возведения кюллие – стремление правителя объединить в одной 
местности несколько общественных зданий для более эффектив-
ного управления религиозной, экономической и социальной сфе-
рой жизни населения подвластного ему города.

Как повествуют письменные источники, на территории 
Салачика было «…пять кварталов с пятью михрабами, а у пяти 
мечетей есть пять минаретов старой формы».1 Эти пять маалле: 
Къадыр-эфенди, Малич-Ага, Баба-Къурт, Зынджырлы-Медресе, 
Салачик-Асма-Къую. 

Комплекс общественных и религиозных зданий, в маалле 
Зынджырлы медресе, имеет все признаки кюллие и может рассма-
триваться как таковой. Помимо медресе и дюрбе хана Хаджи Герая, 
вследствие археологических исследований были открыты остатки 
мечети, бани и мусульманского кладбища ХVI-ХVIII вв.2

Традиционная система религиозных учебных школ крымских 
мусульман состояла из двух типов – начальная (мектебе) и высшая 

1 Э. Челеби, Книга путешествия. Крым и сопредельные области, 2008, с. 86.
2 Н.А. Гаврилюк, Тюрбе хана Хаджи Герая (по материалам археологических исследований 

2003-2008 гг.), 2010, с. 11.
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(медресе). Медресе – это духовные учебные заведения. Они суще-
ствовали, прежде всего, для подготовки духовенства, учителей мек-
тебе и вообще просвещенных людей. Руководителем медресе был 
мудеррис – исполняющий обязанности ректора, он должен был 
иметь звание профессора и мусульманского священнослужителя. 
Далее следовали улемы – преподавательский состав, имам и муэд-
зин. Они жили при медресе также как и студенты (сохты) в комна-
тах по 4-5 человек. В каждой из них назначался старший (биюк), 
который следил за порядком и порученными ему младшими 
учениками.3 

В Бахчисарае таких учебных заведений было три: ханское, на 
территории Хан Сарая, Орта Медресе в городе, и Зынджырлы в 
Салачике. Наиболее известным и знаменитым является Зынджырлы 
Медресе воздвигнутое при Менгли-Герай хане в начале ХVI в. Его 
название происходит от тюркского слова «зынджыр», что означает 
«цепь», так как под притолокой главного входа подвешена железная 
цепь, заставляя каждого входящего почтительно склонить голову 
перед святыней мусульманской науки. 

Над дверью училища вмонтирована небольшая плита с надпи-
сью (тарихом), которая содержит указание года его строительства. 
Первый перевод надписи, выполненный А.А. Борзенко, таков: «Это 
медресе, при помощи Аллаха Всемилостивого, велел построить 
Менгли-Герай-хан бин Хаджи-Герай-хана – да увековечит Аллах 
его царство на все времена! Год 906». В связи с тем, что этот год по 
Хиджре начался в июле, переводчик предложил дату 1500 / 1501 
гг.4 Это определение послужило основой для празднования в 2001 г. 
500-летия Зынджырлы Медресе.

Турецкий автор Эвлия Челеби в «Книге путешествий» привел 
текст надписи, который в переводе Е.В. Бахревского звучит так: 
«Приказал построить это медресе с помощью Бога, обладателя 
щедрости, Менгли Герай-хан, сын Эль-Хаджи Герай-хана, да сде-
лает Бог его царствование вечным. Год 906» В комментарии отме-
чено, что медресе построено в 906 г. х., что строго соответствует 
1500 г.5 

Со дня основания в медресе были два курса обучения – низкий, 
где изучался только арабский язык и высший, подготавливающий и 
выпускающий специалистов арабского языка. Чуть позже принима-
лись уже те, кто получил начальное образование, то есть умеющие 
читать Коран и писать. 
3 Большая исламская научная энциклопедия, 2000, с. 453.
4 А.А. Борзенко, Бахчисарайские арабские и турецкие надписи, 1850, с. 526
5 Э. Челеби, Указ. соч., с. 39.
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Прием учащихся происходил ежегодно в октябре месяце. 
Поступающие обязаны были учиться 8 месяцев в году. Курс обуче-
ния был десятилетний. Учеба прерывалась два раза в год: во время 
поста Рамазан, и с июля по октябрь. Переходя с курса на курс сохты 
сдавали экзамены. В обязанности учащихся также входило присут-
ствие на богослужении в мечети. 

В полный курс Зынджирлы медресе входили следующие пред-
меты: турецкая и арабская грамматика, каллиграфия, арифметика, 
наука о нравственности, логика, наука о стихосложении, мусуль-
манское право, теология, изучение Сунны и Корана. Сохты, окон-
чившие медресе, должны были знать языки и письменность – араб-
скую, турецкую, а с 1868 г. и русскую.6 

Медресе является частью религиозно-культового комплекса, 
в состав которого входят еще два здания, построенные Менгли-
Герай ханом. Это мечеть Зынджырлы, находившееся юго-восточ-
нее духовного училища. Южнее него располагается дюрбе крым-
ских ханов.

Здание медресе одноэтажное в плане почти квадрат с внутрен-
ним двориком. Снаружи оно имеет гладкую стену с одной дверью, 
которая ведет в галерею, расчлененную стрельчатыми арками на 
десять частей, каждая из которых перекрыта небольшим куполом. С 
внешней стороны ее окружают четырнадцать комнат для занятий. 
По замечанию Б.Н. Засыпкина, «это небольшое и скромное поме-
щение служило почти до последнего времени центром татарской 
культуры и просвещения. Судя по полуциркульным формам арок 
и сводов и времени построения, памятник должен быть стилистиче-
ски отнесен к татаро-османскому периоду…»7 

Наличие куполов, арок, колонн придают дворику монументаль-
ность и строгость, в то же время снимают напряжение замкнутости 
и увеличивают внутреннее пространство. 

Экстерьер здания медресе лишен парадности. Небольшие 
окошки служили украшением фасадов постройки. Во внутрен-
ний двор училища вел большой портал. Сам двор был вымощен 
каменными плитами, в его центре располагался фонтан и колодец, 
предназначенный для сбора дождевой воды. Крыша многоскатная 
с листовым свинцовым покрытием, дымоходы оформлены в виде 
пинаклей из камня-известняка. Простота наружных форм здания 
нисколько не умаляет его достоинства – оно стоит основательно и 
вызывает к себе уважение.

6 В.Ю. Ганкевич, Крымско-татарские медресе, 2001, с. 18.
7 Б.Н. Засыпкин, Памятники архитектуры крымских татар, 1927, с. 148.
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Зынджырлы медресе вобрало в себя строительные приемы ряда 
памятников Бахчисарая и между ними можно провести аналогии. 
Так, форма коробовых сводов помещений медресе, подпружными 
арок куполов дворика схожи с боковыми сводами, подпружными 
арками и куполом Малой мечети в Ханском дворце. Черепичное 
покрытие купола Малой мечети аналогично покрытию купола 
мавзолея первых крымских ханов. Представляет интерес и бутовая 
кладка коробовых сводов северных помещений медресе – она схожа 
с кладкой куполов из бута в Эски-Дюрбе и в дюрбе Мухаммед-Шах-
бея в предместье Бахчисарая Кырк Азизлер. Помимо старой бутовой 
кладки сводов медресе, есть кладка и из пильных блоков известняка 
прямоугольной формы в восточных помещениях медресе. Судя по 
всему – это результат ремонтов, которым подвергался не раз за пять 
столетий своего существования медресе.8 

Медресе содержалось на средства вакуфа. Ежегодно из общего 
дохода составлявшего 2016 руб. серебром, 200 рублей отчислялись 
на ремонт зданий, поддержание ханской гробницы и 100 руб. на 
пополнение библиотеки. Зынджырлы-Медресе, не раз претерпе-
вало переделки и ремонты.9 

С 1889 г. мудерисом Зынджырлы медресе был избран Аджи 
Абибулла-Эфенди. Он проводит ряд изменений в программе обу-
чения. Расширяются и углубляются преподаваемые курсы, вводятся 
новые дисциплины. 

Еще в 1868 г. бахчисарайский купец Чубукчи построил русский 
класс и передал его в собственность Зынджырлы медресе. На изуче-
ние русского языка и посещение ремесленных классов отводилось 
по 2 часа ежедневно.10 

Библиотека медресе в 1890 г. насчитывала 800 книг и рукописей, 
учебных, научных, на арабском, турецком, персидском (фарси) 
и русском языках, пожертвованных Аджи Абибуллой-Эфенди и 
другими лицами. Муддерис не ограничивался реформированием 
учебного процесса. В 1890 г. он просил Председателя Высочайше 
Учрежденной особой комиссии о Вакуфах о выделении средств на 
ремонт здания Зынджырлы медресе, строительство общей кухни 
для учащихся, зала для лекций, бани, жилья для муддериса. 

Новые постройки появились к западу от здания медресе. 
Выделенные средства не позволили создать яркий архитектур-
ный комплекс. В целом он больше соответствовал стилю скром-
ного городского жилья конца ХIХ в. Но это не помешало наладить 
8 Э.Э. Османов, Медресе Бахчисарая, 2014, с. 245.
9 В.Ю. Ганвевич, Указ. соч., с. 22.
10 Р. Аирчинская, Зынджырлы медресе, 2005, с. 128.
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учебный процесс и вывести его на качественно новый уровень. 
В 1909 г. комплекс новых построек дополняется зданием, в строи-
тельстве которого активное участие принимал И. Гаспринский. Это 
капитальное двухэтажное строение с большими окнами. Его фасад 
облицован тесаным камнем в стиле «панцирной» кладки. С север-
ного фасада главный вход выделен с двух сторон пилястрами; на 
одной оси с ними на крыше выделены башенки с куполами, между 
башенками – балюстрада парапета. Карниз крыши украшали деко-
ративные резные подкосы и бахрома. Над дверным проемом глав-
ного входа вмонтировали плитку с изображением цепи и датой 
строительства. Новый корпус медресе имел восемь лекционных 
залов: по четыре на каждом этаже.

В 1917 году была предпринята попытка, реформировать обу-
чение в Зынджырлы Медресе, в здании которого 8 ноября 1917 г. 
был открыт «Институт Менгли Герая». Он приобрел статус наци-
онального учебного заведения и был реформирован по европей-
ским образцам. Главное отличие его от других учебных заведений 
заключалось в том, что здесь сравнительно больше времени отво-
дилось урокам богословия и вероучения. С 1918 г. Институт нахо-
дился в ведении Дирекции народного просвещения Крымской 
Татарской Национальной Директории (крымско-татарского 
правительства).11 

В 1920 г. медресе было закрыто, в его здании расположилось 
медицинское училище. Дальнейшая судьба Зынджырлы Медресе 
как памятника архитектуры весьма печальна. Во время оккупации 
нацисты использовали здания комплекса для складов. В результате 
были разрушены части стен и арки.12 

С 1950 гг. Зынджырлы Медресе и дюрбе оказались на террито-
рии психоневрологической больницы-интерната. В 1961 г. архи-
текторы Республиканских специальных научно-реставрационных 
производственных мастерских проводили исследования с целью 
выявления его первоначальных архитектурных форм. В 1965-1966 
гг. производились ремонтно-реставрационные работы: заменили 
окна, двери, крышу, восполнили утраченную кладку стен, отвели 
грунтовые воды. Учитывая древность и архитектурную цен-
ность этого уникального сооружения, в 1990 г. силами Института 
«Укрпроектреставрация» были предприняты исследования 
Зынджырлы Медресе с целью разработки проектной документации 
для последующей реставрации.
11 В.Ю. Ганкевич, Указ. соч., с. 24.
12 ГАРК, ф. Р-4281,Оп.1, Д.8, Акты проверок состояния построек Дворца-Музея и памятников 

культуры в 1945-1946 гг., л. 4.
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В октябре 1993 г. было предложено произвести противоаварий-
ные работы по зданию медресе, а именно: сменить существующую 
черепичную кровлю, стропила и обрешетки; изготовить и устано-
вить металлические решетки на проемы, а также очистить помеще-
ние от каменных завалов и строительного мусора.13

К 1995 г. усилиями Бахчисарайского заповедника и обществен-
ной организации «Зынджырлы медресе» территорию всего ком-
плекса привели в порядок. В 2003-2004 г. на памятнике проводились 
архитектурные и археологические работы. С ноября 2006 по январь 
2010 гг. Бахчисарайская археологическая экспедиция, под руковод-
ством А.Ибрагимовой, провела полномасштабные археологические 
исследования комплекса Зынджырлы медресе и ханского дюрбе. 
Внутри здания проведены исследования культурных слоев по опре-
делению автора датируемых ХIII-ХIVвв., исследованы конструкции 
полов ХVI в. В ходе исследований перед южным фасадом памятника 
были выявлены остатки мечети, предварительно датированной ХIII 
в. Полученные в результате археологических исследований матери-
алы свидетельствуют о наличии культурных напластований, дати-
руемых ХIV-ХVIII вв. на всей площади памятника. 

Во время работ на памятнике, со стороны южного фасада был 
найден архитектурный объект, фонтан (шадерван). Он представ-
ляет собой полукруглое каменное сооружение, обрамляющее юго-
западный угол здания и является частью водопроводной системы, 
которая проходит по всей территории раскопа по линии север-юг. 
Обнаружена система водоснабжения фонтана ХVI в., который нахо-
дился в центре дворика медресе. 

В 2003-2008 гг. проведена также и реставрация памятника. 
Заполнены трещины и выбоины массивных стен, полностью разо-
браны и восстановлены три из десяти аварийных купола, осталь-
ные семь отреставрированы. Восстановлены сводчатые потолки и 
камины в помещениях (Рис.8). Полы вновь покрыты плитами из 
известняка и утеплены керамзитовой подстилкой. Под полами 
проложены металлопластиковые трубы для подачи горячей воды 
и подогрева. Все помещения медресе восстановлены в полном 
соответствии со средневековой планировкой. Лишь прежде откры-
тый внутренний дворик медресе перекрыт раздвигающейся и 
сдвигающейся (в зависимости от погоды) легкой металлической 
конструкцией с большими стеклянными проемами для хорошего 
освещения. 

13 Памятник архитектуры ХVI в. Медресе Зынджырлы в г. Бахчисарае. Смета на 
первоочередные противоаварийные работы, 1993, л. 3-6.
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По соседству с Зынджырлы медресе, были обнаружены ожида-
емые остатки построек банного комплекса, разделенного на муж-
ское и женское отделения. Примечательно то, что найдено и расчи-
щено помещение, называемое «кюльхане» («кочегарка»), где стоял 
огромный чан для подогрева воды. От огромного очага в подпол 
помещений банного комплекса выведена система низких тоннелей, 
в которые поступал горячий воздух, обогревавший полы и поме-
щения. Горячая и холодная вода подавались в залы бани по кера-
мическим трубам, встроенным в стены, в мраморные чашы (одна, 
разбитая, обнаружена в ходе раскопок) (Рис.10). Полы помещений 
покрывались плитами из известняка. Банный комплекс, вероятно, 
венчали купола с отверстиями для света. Средневековые бани явля-
лись сложным инженерным сооружением, «храмами чистоты и 
отдохновения». 

В непосредственной близости от медресе находятся дюрбе, в кото-
ром похоронены первые крымские ханы, могила И. Гаспринского 
и древняя мечеть, некогда перестроенная и служившая в совет-
ское время кухней-столовой бывшего психоневрологического дис-
пансера. По архивным данным, относящимся к 1889 г. когда было 
проведено описание состояние всех мусульманских культовых 
сооружений полуострова, мечеть в приходе Зынджырлы медресе 
датирована XVI в. После обследования здания в 2009 г., и снятия 
штукатурки в нескольких залах были обнаружены массивные, 
выполненные характерной средневековой кладкой стены и вход-
ной (заложенный) дверной проем. При строительстве диспансера 
монументальное средневековое здание разделили внутри перего-
родками и с обеих сторон «облепили» пристройками. По предпо-
ложениям специалистов, обнаружено здание мечети, построенной 
в 1274 г. Конечно, пока это лишь предположения. Предстоит еще 
проделать большой объем работ по сносу поздних построек и про-
ведению археологических изысканий.14

Дюрбе, в котором похоронены первые ханы из династии Гераев 
– Хаджи-Герай, Менгли-Герай и Сахиб-Герай, датируется 1501 г. 
Здание представляет собой восьмигранник с порталом, стены кото-
рого внутри покрыты высеченными по камню растительными ара-
бесками. Углы восьмигранника украшены резными колонками (все 
разные), плиты карниза цокольного пояса несложного профиля. 
Основной объем ступенчатый с шатровым завершением. Столбы 
портала богато украшены резным орнаментом и поддерживают 
«сталактитовый» полукупол. С левой стороны от входа есть ниша, 

14 А.М. Ибрагимова, Указ. соч., с. 114-116.
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из которой вверх ведет лестница, для технического обслуживания 
куполов. Купол над мавзолеем двойной, внешний, возможно, был 
разрушен еще в ханское время (до конца ХVIII в.).15 

На памятнике, вместе с преобладанием восточных приемов, чув-
ствуется влияние итальянского ренессанса, например, применение, 
чисто античного ступенчатого кессона, суживающегося кверху, в 
архитектурном решении плафона. 

Над входом – каменная плита с именем строителя и датой 
постройки: «Эту священную, покойную и красивую гробницу при-
казал построить великий хан, знаменитый хакан, повелитель мира, 
Менгли Герай, сын Хаджи Герая в 907 г. х. (1501 г.)».16 

По фасаду портал обрамлен «сельджукской цепью». Его верх-
няя часть, вероятно, разрушилась, так как декоративный орнамент, 
символизирующий бесконечность, прерван. Сплошным ковром 
резьбы покрыты боковые плоскости портала, обращенные к входу. 
Они окаймляют михрабы (боковые ниши), причем узоры нигде не 
повторяются. Это единственный памятник в Крыму с таким деко-
ративным решением. Так же орнаментированы подоконники пор-
тала и наличник входа с выполненной узорной надписью, с «сель-
джукской цепью». Сплошной резьбой, в виде различных плетенок, 
покрыты и полуколонки, поставленные на стыке стен дюрбе. 

Здание дюрбе хана Хаджи Герая состоит из двух частей: ниж-
него этажа-склепа, в котором располагались погребения, и второго 
этажа, предназначенного для поминальных действий. Подземная 
погребальная камера мавзолея конструктивно является особым и, 
по внешним признакам, более старым блоком постройки. Вероятно, 
она была устроена еще при погребении в 1466 г. основателя хан-
ской династии – Хаджи Герая, похороненного в дюрбе в Салачике. 
Очевидная разница в хронологии между подземной и надземной 
частями сооружения позволяет предполагать, что в 1502 г. имело 
место не строительство здания, а лишь обновление либо пере-
стройка его надземной части. Это согласуется с обычаем, когда сын 
возводил дюрбе на существующей могиле отца – такая практика 
ярко проявилась в сооружении мавзолеев османских султанов ХVI в.

В 1515 г. Менгли I Герай скончался и был погребен в Салачикском 
мавзолее, а в 1551 г. в дюрбе похоронили его сына Сахиба I 
Герай–хана. 

В советский период здание использовалось как складское поме-
щение. Последний ремонт был выполнен в 90 гг. ХХ в. 

15 У.А. Боданинский, Татарские «дюрбе» – мавзолеи в Крыму, 1927, с. 14.
16 А.А. Борзенко, Бахчисарайские арабские и турецкие надписи, 1850, с. 517.
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В октябре 2003 г. во время исследований внешних архитектурных 
элементов дюрбе было отмечено, что через портал и по северной 
стене шли глубокие трещины. Верхняя часть портала по центру 
имела просадку, а поверхность стен имела следы поздних набелов 
и покраски. Блоки цокольного пояса и венчающего карниза были 
частично утрачены. Обрамление главного входа имело многочис-
ленные сколы и повреждения. Полы портала из известковых плит 
также находились в неудовлетворительном состоянии. Что касается 
внутренних архитектурных элементов, трещины пошли по своду с 
севера и с юга, а также по северным граням дюрбе. Оконные про-
емы и внутренняя лестница были заложены кладкой.17 

После проведения противоаварийных мероприятий 2003-2005 
гг., следующий этап исследований был продолжен в 2007 г. В резуль-
тате понижения культурного слоя были обнаружены кладки стен 
более раннего помещения перед южным фасадом дюрбе. Между 
северным фасадом дюрбе и медресе проведены полномасштабные 
археологические исследования с целью восстановления историче-
ского ландшафта. Во время этих работ был открыт средневековый 
некрополь.18 

К середине 2009 г. были закончены реставрационно-археологи-
ческие работы в мавзолее-дюрбе. Реставраторы воссоздали бога-
тый внешний интерьер дюрбе, резной по камню орнамент портала 
выполнен в сельджукских традициях. Восстановлен также внутрен-
ний интерьер мавзолея, укреплены стены, заново устлан пол пли-
тами из известняка. Купол и кровля дюрбе покрыты свинцовыми 
пластинами, что предотвратит в будущем воздействие атмосфер-
ных осадков на памятник. По всему периметру мавзолея были про-
ведены археологические изыскания. В результате было расчищено 
цокольное помещение с входом с восточной стороны. В цокольном 
помещении дюрбе обнаружены 18 истлевших останков, покрытых 
остатками средневековых златотканых тканей. Ранее считалось, 
что в дюрбе захоронены ханы Хаджи Герай, Менгли Герай и Сахиб 
Герай. Ныне с проведением археологических и реставрационных 
работ по определению авторов можно предположить, что мавзолей 
является династической усыпальницей ханов Гераев (второй поло-
вины ХV – первой половины ХVI вв.19

«Недалеко от медресе Менгли Герай-хана осталась прекрасная 
светлая баня, с отличной водой, воздухом и зданием. Напротив этой 
17 Памятник архитектуры 1501 г. Дюрбе Хаджи-Герая в Бахчисарае ул. Басенко, 57. Проект 

первоочередных противоаварийных работ, 2003, л. 8.
18 А.М. Ибрагимова, Указ. соч., с. 109.
19 Н.А. Гаврилюк, Дюрбе хана Хаджи Герая, 2010, с. 96.
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бани, через дорогу – Древний дворец Джучи Герай-хана. Прежние 
ханы жили в этом здании. Теперь этот дворец представляет собой 
каменное строение... На дороге, ведущей от дворца, есть высокий 
дворец правосудия. Там ханы проводили керюнюши, то есть соби-
рали диваны. Дверь постоянно заперта, а над воротами располага-
ется тарих: В этот благословенный час при помощи Помогающего 
построил и благоустроил этот дворец сын шаха и победоносное 
знамя рода Чингизидов – Сахиб Герай. Эта красота появилась 
от Хиджры в девятьсот сорок втором году и закончена в квартале 
Секбанов. Год 924».20 Так как хан Сахиб Герай I правил в 938-958 
гг.Х. (1532-1551), это строение, по-видимому, было закончено в 942 
г.Х. (1535/1536 г). При несоответствии дат в тексте тариха, где они 
написаны словами, и под тарихом, где стоят цифры, предпочтение 
следует отдавать первому варианту. 

Архитектурно-художественная ценность описанных памятни-
ков определяется, прежде всего, их значительной градостроитель-
ной ролью. Это обусловлено масштабностью, комплексностью и 
стилистическим единством застройки, что способствует созданию 
цельного архитектурно-художественного образа. Исторически сло-
жившаяся архитектурно-планировочная структура Салачика явля-
ется основой формирования градостроительного ядра Бахчисарая, 
исходя из принципа преемственности. Имеющиеся на его террито-
рии и вновь выявленные памятники истории и архитектуры явля-
ются бесценным достоянием эпохи Крымского ханства.

Эльвис Османов
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Elwis Osmanow

MAUZOLEUM ESKI-DJURBE – POMNIK 
ŚREDNIOWIECZNEGO BAKCZYSARAJU

Kopułowe grobowce zaliczane są do najstarszych zabytków architek-
tury. Zgodnie z zasadami tradycyjnego budownictwa muzułmańskiego, 
mauzoleum przedstawia kwadratową, ośmiokątną konstrukcję przy-
krytą kopułą, z kryptą poniżej. Wejście do krypty, lokowane zazwyczaj 
ze wschodniej lub południowej strony, było zamurowywane albo zasta-
wiane płytą. W górnym pomieszczeniu na posadzce stawiano pomnik 

Widok mauzoleum na rysunku Augusta Raffeta z roku 1837.
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nagrobny, niekiedy z datowanymi inskrypcjami1. Zabytki te dotrwały 
do naszych czasów dzięki temu, że wykonane były z ciosanego kamie-
nia, a także dlatego, że o wyjątkowe obiekty architektoniczne bardziej 
lub mniej dbano. Djurbe wznoszono nad mogiłami władców, członków 
dynastii, osób wysoko postawionych, bogatych i wpływowych oraz 
nad grobami duchownych, wyróżniających się za życia prawością oraz 
uczonością. Charakter tych budowli odzwierciedlał religijną ideologię 
islamu: „doczesne życie to marność – życie przyszłe wiecznością”. 

Na lewym nadbrzeżu rzeki Czuruk-Su [krtat. Çürük-Su, Zgniła 
Woda], 180 metrów na południowy wschód od chańskiego pałacu, 
w zaułku przy ulicy Zoi Kosmodemjańskiej 15, znajduje się najbar-
dziej interesujący obiekt średniowiecznego Bachczysaraju – Eski-Djurbe 
[krtat. Eski-Dürbe] – Stare Mauzoleum, postawione jeszcze pod koniec 
XV wieku. Zabytek wyróżnia się oszczędnością i surowością formy, jed-
nak jego proporcje i rozwiązania architektoniczne nie są pozbawione 
reprezentacyjności i w poszczególnych elementach nawet dekoracyj-
ności. Asymetryczna w planie konstrukcja składa się z budynku djurbe 

1 A. N. Popow, Wtoraja uczebnaja ekskursija Simfi eropolskoj mużskoj gimnazii: Bachczisaraj i jego 
okriestnosti, 1888, s. 22. 

Widok djurbe od strony południowo-zachodniej.
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i przylegającego do południowej fasady dziedzińca, otoczonego murem 
z siedmioma łukami oraz rozmieszczonymi poniżej dwudziestoma 
wąskimi ozdobnymi otworami. Ta monumentalna kwadratowa budowla 
zwieńczona jest podniesioną z lekka półokrągłą kopułą na ośmiokątnej 
podstawie, przykrytą obecnie ocynkowaną blachą. Prawdopodobnie 
początkowo miała kształt piramidalny, zaś jej powłoka wykonana była 
z blachy ołowianej. Według informacji uzyskanych od pierwszego 
dyrektora Bachczysarajskiego Pałacu-Muzeum, U. A. Bodaninskiego 
[Üsein Abdurefi  oğlu Bodaninskiy, 1877–1938, krymskotatarski histo-
ryk, artysta, historyk sztuki, etnograf, autor ponad 20 prac naukowych], 
kopuła została poważnie uszkodzona uderzeniem pioruna w latach 80. 
XX w.2 

Od strony wschodniej do kamiennej bryły przylega wysuwający się do 
przodu portal. Składa się z pylonów i wysokiego strzelistego łuku z cio-
sanego kamienia, zaznaczonego lekkim cofnięciem w stosunku do płasz-
czyzny ściany frontowej. Zwrócone ku wejściu boczne ściany pylonów 
pozbawione są zdobień, natomiast łuk od wnętrza niszy wspiera się na 
rzeźbionym gzymsie. Na zewnątrz, po bokach i u szczytu łuku widnieją 
trzy rzeźbione rozety. Oznacza to, że w djurbe znajdowały się trzy mogiły 
z kamiennymi nagrobkami3. 

Otwory okienne mieszczą się na dwóch poziomach. Od północy djurbe 
posiada dwa przepusty okienne, od zachodu – jeden, od południa – 
drzwiowy i okienny na wspólnej osi, zaś od wschodu w głębi niszy por-
talu – niewielkie drzwi wejściowe4.

Według ustnej tradycji, w djurbe pochowany został pewien feudalny 
książę Dere-bej, który władał okolicznymi ziemiami przed Girejami. 
Mauzoleum otaczały obwarowania „Bujuk-Issar” – Wielkiego Muru, 
będące siedzibą Dere-beja oraz jego oddziałów. Ślady tych fortyfi kacji były 
widoczne jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w parafi i Oksjuz-Dżami 
[krtat. Oksüz-Cami]. Miejsce to do dzisiaj zachowało swoją nazwę. Jak 
mówi legenda, każdego roku, gdy zamarza rzeka Czuruk-Su, Dere-bej ze 
swoją konnicą wyprawia się na Ukrainę. Przekaz ten ma duże znaczenie 
zarówno dla określenia czasu wzniesienia zabytku, jak i w kwestii umoc-
nień miasta Kyrk [krtat. Qırq], obecnie Eski-Jurt [krtat. Eski-Yurt], z jego 
górską warownią Czufut-Kale [krtat. Çufut-Qale, Żydowska Twierdza].

Djurbe było otoczone cmentarzem; kilka nagrobków widnieje na 
rysunku francuskiego artysty Augusta Raffeta z roku 1837 [Denis Auguste 
Raffet, 1804–1860, malarz i grafi k, na Krymie przebywał w roku 1837] oraz 
na fotografi ach z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Możliwe, że do 
2 U. A. Bodaninskij, Tatarskije «djurbe» – mawzolej w Krymu, 1927, s. 124 
3 Tamże, s. 187.
4 E. Czubarow, Oczerki istorii i kultury krimskich tatar, 2005, s. 126. 
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rodzinnego cmentarza 
dobudowano arkady. 
Podobne cmentarze 
znajdują się m.in. wśród 
zabytków Buchary 
i Starego Taszkientu.

Najbardziej skru-
pulatną historię archi-
tektoniczno-archeolo-
gicznych badań djurbe 
na Krymie opracował 
W. P. Kiriłko5. Początek 
naukowego zaintereso-
wania muzułmańskimi 
mauzoleami półwyspu 
należy przypisać ostat-
niej ćwierci XIX wieku. 
Wtedy, 15 października 
1890 roku, na polecenie 
Komisji Archiwalnej 
I. S. Żurjari badał krypty 
rozmaitej wielkości, 
położone „nieopodal 
dworca kolei żelaznej”6. 

W latac  h dwudzie-
stych XX wieku wzra-
stało zainteresowanie społeczne kulturą krymskich Tatarów. W tym okre-
sie powstał pierwszy rejestr historyczno-kulturalnych zabytków Krymu. 
1 czerwca 1925 roku U. A. Bodaninski opracował dla wydziału muzeal-
nego Gławnauki [Главнаука – Главное управление научными, научно-
художественными и музейными учреждениями: Główna Dyrekcja 
Instytucji Naukowych, Naukowo-Artystycznych i Muzealnych, istniejąca 
w Rosji sowieckiej w latach 1921–1930] „Wykaz zabytków historycznych 
i grodzisk w grupie Bachczysarajskiego Pałacu-Muzeum”, w którym zna-
lazł się „monumentalny zabytek XV wieku – Eski-Djurbe”7. 

Architektoniczne oraz historyczne zabytki Bachczysaraju zostały utrwa-
lone przez K. F. Bogajewskiego [Константин Фёдорович Богаевский, 

5 W. P. Kirilko, Archeologiczeskoje issledowanie musulmanskich mawzolejew-djurbe Bachczisaraja, 2005-
2009, s. 439-466. 

6 I. Żurjari, Pojezdka w blizajsze okriestnosti Bachczysaraja, 1890, s. 187.
7 A. W. Żliwniuk, Nieizwiestnyje stranicy pamiatnikoochranitielnoj raboty w Krimu w 20-30 gg. XX w. 

2007, s. 209. 

Wejście do mauzoleum.
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1872–1943], znanego artystę-malarza, członka Rosyjskiego Towarzystwa 
Badań Krymu [РОПИК – Российское общество по изучению Крыма. 
Działało w latach 1911–1931, reaktywowane w Moskwie 28 maja 2011 
roku]. W latach 1926–1928, pracując na zlecenie Krymskiego Regionalnego 
Komitetu Do Spraw Muzeów i Ochrony Zabytków Sztuki, Antyków, 
Przyrody oraz Życia Ludowego [Крым ОХРИС – Крымский областной 
комитет по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, 
природы и народного быта, utworzony w roku 1917], artysta stworzył 
pokaźną serię akwarel, przedstawiających poszczególne budynki religijne 
i publiczne, wśród których znalazło się Stare Mauzoleum – Eski-Djurbe.

W latach 1926–1927 B. N. Zasypkin [Борис Николаевич Засыпкин, 
1891–1955], archeolog, specjalista-wschodoznawca i architekt-konserwa-
tor, przeprowadził archeologiczne i techniczne badania stanu zabytków 
architektonicznych Bachczysaraju. Zostały przejrzane, wymierzone i opi-
sane wszystkie znaczące pamiątki budownictwa krymskotatarskiego, dla 
których opracowano szczegółowy plan robót remontowo-restauracyj-
nych8. Po kontroli Eski-Djurbe przygotowano ustawę i pod kierownic-
twem U. A. Bogdaninskiego przystąpiono do remontu: odrestaurowano 
kopułę, uzupełniono ubytki w kamieniarce djurbe oraz ścianach dzie-
dzińca, wykonano też żelazną kratę drzwiową. 

W roku 1965 Kijowska Pracownia Naukowo-Restauracyjna wyko-
nała jeszcze jeden remont zabytku: odtworzono brakujące części i detale 
ścian dziedzińca, wypełniono pokrycie kopuły cementowym jastrychem, 
a w połowie lat 90. przykryto ją arkuszami ocynkowanej blachy. W roku 
2013 bachczysarajska ekspedycja archeologiczna przeprowadziła prace 
specjalistyczne, w rezultacie których udało się uściślić datowanie zabytku 
i rozeznać jego cechy konstrukcyjne. I tak, po stratygrafi cznych  obserwa-
cjach w wykopach, dokonanych przy ścianach budynku i w jego wnętrzu, 
uznano, że data powstania djurbe może sięgać XVII wieku. 

Eski-Djurbe wymaga dalszych wnikliwych badań, ponieważ jako kon-
strukcja architektoniczna nie posiada odpowiedników w historii muzuł-
mańskiego budownictwa i reprezentuje typowo krymskie cechy. 

Elwis Osmanow
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

8  B. N. Zasypkin, Pamiatniki architektury krymskich tatar, 1927, s. 113-168. 
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Эльвис Османов

МАВЗОЛЕЙ ЭСКИ-ДЮРБЕ
– ПАМЯТНИК СРЕДНЕВЕКОВОГО БАХЧИСАРАЯ

Купольные усыпальницы «мавзолеи-дюрбе» относятся к древней-
шим памятникам архитектуры. По обычной для мусульманского 
зодчества традиции, мавзолеи представляют собой квадратные и 
восьмигранные сооружения перекрытые куполом, со склепом внизу. 
Вход в склеп, располагаемый, преимущественно, с восточной или 
южной сторон, был заделан или заложен плитой. В верхнем помеще-
нии на полу воздвигался надмогильный памятник, иногда с датиру-
ющей надписью.1 Эти памятники дошли до наших дней благодаря 
тому, что они возводились из тесаного камня и, представляя собой 
выдающиеся архитектурные сооружения, более или менее поддер-
живались. Дюрбе возводились над могилами правителей, членов 
династии, высокопоставленных лиц, богатых и влиятельных граж-
дан и над могилами лиц духовного звания, отличившихся своей пра-
ведной жизнью или ученостью. Характер этих сооружений соответ-
ствовал религиозной идеологии ислама: «настоящая жизнь тленна 
– будущая жизнь вечна».

На склоне левого берега реки Чурук-Су, в 180 м к юго-востоку от 
Ханского дворца, в переулке, по ул. З. Космодемьянской, 15, сохра-
нилось наиболее интересное сооружение средневекового Бахчисарая 
– Эски-дюрбе «Старый мавзолей», построенный еще в конце ХV в. 
Памятник выделяется своим лаконичным и строгим видом. В тоже 
время, его пропорции и архитектурное решение не лишены парадно-
сти и, в отдельных элементах, даже декоративности. Асимметричное 
в плане сооружение состоит из здания дюрбе и примыкающего к его 
южному фасаду дворика с семью арками и двадцатью декоративными 
бойницами. Это монументальное квадратное здание, завершающееся 
слегка приподнятым, полуциркульным куполом на восьмигранном 

1 А.Н. Попов, Вторая учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии: 
Бахчисарай и его окрестности, 1888, с. 22.
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основании, перекрытым в настоящее время оцинкованным железом.  
Вероятно, сначала купол имел пирамидальную форму, а его покры-
тие было выполнено из листового свинца. По сообщению первого 
директора Бахчисарайского Дворца-Музея У.А. Боданинского, купол 
сильно пострадал от удара молнии в 80-е гг. XIX в.2  

С восточной стороны к каменному кубу примыкает портал высту-
пающий вперед. Он состоит из пилонов и высокой стрельчатой арки 
из тесаного камня. Боковые стены пилонов, обращенные к входу, 
и свод арки не имеют украшений. Верхняя часть фасада украшена 
тремя резными розетками.  Есть сведения о том, что в интерьере 
дюрбе находилось три могилы с каменными надгробиями.3

Оконные проемы расположены в два яруса. С севера дюрбе имеет 
два оконных пролета, с запада – один, с юга – дверной и оконный 
пролеты на общей оси и с востока в глубине ниши портала – неболь-
шие входные двери.4 

Согласно устной традиции, в дюрбе погребен какой-то феодаль-
ный князь «Дере-бей», который владел этими местами до Гераев. 
Вокруг  дюрбе было укрепление «Буюк-Иссар» - «Большая стена», 
местопребывания этого «Дере-бея» с его отрядом. Следы этого укре-
пления можно было видеть в приходе «Оксюз-Джами» во второй 
половине ХIХ в. Место это  по сей день сохранило это имя. Далее 
по легенде, ежегодно, когда замерзала Чурук-су, Дере-бей со своей 
конницей совершал набег на Украину. Эта легенда имеет важное 
значение как для определения эпохи постройки памятника, так и 
в вопросе связи укреплений города «Кырк» (ныне Эски-Юрт) и его 
верхней крепости Чуфут-Кале.

Дюрбе было окружено кладбищем, несколько надгробий, кото-
рого видны на рисунке 1837 г. французского художника Огюста 
Раффе, а также фотографиях конца XIX-первой половины XX вв. Не 
исключено, что именно для фамильного кладбища и была пристро-
ена аркада. Подобные кладбища известны, например, среди памят-
ников Бухары и Старого Ташкента.

Наиболее полно история архитектурно-археологических исследо-
ваний дюрбе в Крыму изложена в работе В.П. Кирилко.5 Мы же про-
следим основные этапы этого процесса.

Начало изучения мусульманских мавзолеев Крыма следует 
отнести к последней четверти ХIХ в., когда 15 октября 1890 г. И.С. 

2 У.А. Боданинский, Татарские «дюрбе» – мавзолеи в Крыму, 1927, с. 58.
3 Там же, с. 187. 
4 Э.Чубаров, Очерки истории и культуры крымских татар, 2005, с. 126.
5 В.П. Кирилко, Археологическое исследование мусульманских мавзолеев-дюрбе 

Бахчисарая, 2005-2009,  с. 439-466.
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Журьяри, по поручению Архивной комиссии, осмотрел склепы раз-
личных размеров, расположенные «неподалеку от вокзала железной 
дороги».6

В 20 гг. ХХ в. возрастает интерес общественности к культуре крым-
ских татар. В эти же годы создается первый реестр историко-культур-
ных памятников Крыма. 1 июня 1925 года У.А. Боданинский составил 
для Музейного отдела Главнауки «Список исторических памятни-
ков и городищ в группе Бахчисарайского дворца-музея», в который 
вошел «монументальный памятник XV в. Эски-Дюрбе».7 

Архитектурные и исторические памятники Бахчисарая были 
зафиксированы известным художником, членом Российского обще-
ства по изучению Крыма (РОПИК) К.Ф. Богаевским (1872–1943). 
Работая здесь в 1926–1928 гг. по заданию Крымского областного 
комитета по делам музеев и охраны памятников искусства (Крым 
ОХРИСа), художник создал большую серию акварелей, изображаю-
щих отдельные культовые и общественные постройки, среди кото-
рых был запечатлен «Старый мавзолей» (Эски-Дюрбе). 

В 1926–1927 гг. археологом, специалистом-востоковедом архи-
тектором-реставратором Б.Н. Засыпкиным было обследовано архе-
ологическое и техническое состояние архитектурных памятников 
Бахчисарая. Были просмотрены, обмеряны и описаны все сколько-
нибудь заметные памятники крымско-татарского зодчества, для них 
был составлен подробный план ремонтно-реставрационных работ.8 
По результатам осмотра Эски-Дюрбе был составлен Акт и в 1927 г., 
под руководством У.А. Боданинского, был предпринят ремонт: отре-
монтирован купол и восстановлены утраченные части дюрбе и дво-
рика, изготовлены железные решетчатые двери.

В 1965 г. Киевскими научно-реставрационными мастерскими про-
водилась еще одна реставрация памятника: восстановлены недо-
стающие части и детали стен дворика, выполнено покрытие купола 
цементной стяжкой, а в середине 90-х гг. он был перекрыт листами 
оцинкованного железа.

В 2013 г. Бахчисарайской археологической экспедицией были про-
ведены археологические работы, в результате которых удалось уточ-
нить датировку памятника и его конструктивные особенности. Так, 
по стратиграфическим наблюдениям в шурфах, заложенных у стен 
здания и в его интерьере, дата строительства памятника может быть 
отнесена к XVIIв. 

6 И. Журьяри, Поездка в ближайшие окрестности Бахчисарая, 1890, с. 187.
7 А.В. Хливнюк, Неизвестные страницы памятникоохранительной работы в 

Крыму в 20–30 гг. ХХ в., 2007, с. 209.
8 Б.Н. Засыпкин, Памятники архитектуры крымских татар, 1927, с. 113-168.
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«Эски-дюрбе требует дальнейшего внимательного исследования, 
так как это архитектурное сооружение не имеет близких аналогий 
в истории мусульманского зодчества и носит типично крымские 
черты. 

Эльвис Османов
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Elwis Osmanow

ZIELONY MECZET W BACHCZYSARAJU

Półwysep Krymski jest wyjątkowo bogaty w zabytki przeszłości. 
Oddzielne miejsce zajmuje Bachczysaraj, który zgromadził w sobie cały 
rząd historycznych reliktów, wśród których znajdują się liczne religijne 
obiekty muzułmańskie – meczety. To rozmaitość monumentalności, styli-
styki, artystycznego kunsztu architektów i charakteru budowy. W latach 
80. XVIII stulecia w Bachczysaraju naliczono 38 meczetów. Akademik P. 
S. Pallas [Peter Simon von Pallas, 1741-1811, niemiecki zoolog i botanik] 
nazywał je jednymi z ozdób miasta.

Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje Zielony Meczet – Ешиль-
Джами [krtat. Yeşil-Cami – czyt. Jeszil-Dżami], który nie zachował się jed-
nak do naszych czasów. Historia jego powstania wiąże się z legendą o nie-
szczęśliwej miłości krymskiego chana Krym-Gireja [krtat. Kırım Giray, 
zm. 1769, chan w latach 1758–1764 oraz 1768–1769] do Dilary Bikecz [krtat. 
Dilâra Bikeç]. Niestety, nie przetrwały żadne informacje o tej dziewczynie. 
Możliwe, że tytuł „bikecz” wskazuje na jej wysokie miejsce w hierarchii 
chańskiego dworu: bikeczami na Krymie nazywano wysoko postawione 
dworskie gospodynie. 

W czasach chańskich bachczysarajczycy, rzecz jasna, znali ją dobrze 
jako znacząca osobę w mieście, ale już od XIX wieku wszelka pamięć 
o prawdziwej postaci Dilary Bikecz całkowicie zanikła, ustępując miej-
sca legendzie. Miejscowi mieszkańcy, a w ślad za nimi i przyjeżdżający 
literaci osadzili w bachczysarajskich dekoracjach rozpowszechnioną 
w różnych krajach opowieść o zakochanym władcy i jego przedwcześnie 
zmarłej oblubienicy, której rolę przypisano Dilarze. Tak powstała tutej-
sza legenda o Fontannie Łez, zbudowanej przez Krym-Gireja jakoby na 
znak nieutulonego żalu po ukochanej nałożnicy, otrutej przez zazdro-
sną rywalkę. Rozmaite podania odnajdywały w Dilarze to Polkę Marię 
Potocką [zm. 1764 w Bachczysaraju, uwieczniona w wierszach przez 
Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina jako ukochana żona chana 
Krym-Gireja, Dilara Bikecz], to Gruzinkę, to znowu Czerkieskę.
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Autorstwo Zielonego Meczetu przypisywane jest irańskiemu mistrzowi 
Omerowi, nadwornemu artyście-malarzowi i dekoratorowi za rządów 
krymskich chanów: Selamet- [krtat . II. Selâmet Giray, chan w latach 
1743–1748] i Krym-Girejów. Potwierdza to wzmiankowanie w napisie na 
jego głównej fasadzie: „Robił Omer”. Z jego imieniem wiążą się najwyż-
sze osiągnięcia tatarskiej sztuki monumentalno-zdobniczej XVIII wieku. 
Przed badaczami zaraz pojawiło się pytanie: czy Omer był architektem, 
czy tylko dekoratorem meczetu1. Jeżeli nie był budowniczym, wtedy – 
bez żadnych wątpliwości – był artystą-malarzem, umiejącym znaleźć 
syntezę z architekturą. Dysponował zestawem technik i metod dekora-
cyjnych pozwalających w upiększeniu budynków religijnych oraz świec-
kich wewnątrz i zewnątrz po mistrzowsku łączyć freski, witraże, rzeźbę 
w drewnie oraz plastykę z alabastru. Wykończenie meczetu nie było jego 
początkową pracą2. 

Wejście do świątyni znajdowało się naprzeciw maalle [krtat. kwartał, 
dzielnica] Szach-Bołat [krtat. Şah-Bolat], na prawo od centralnej ulicy, która 
na przełomie XIX i XX wieku nazywała się Bazarową. Według pewnych 
przekazów meczet ten zbudowano na zalecenie Dilary-Bikecz, bowiem 

1 M. Ginzburg, Omer – pridwornyj żiwopisiec i dekorator krymskich chanow Selamet i Krym-Girejew, 1992, 
s. 218.

2 S. M. Czerwonnaja, Isskusstwo tatarskogo Kryma, 1995, s. 157.  

Wewnętrzne ozdobne arkady Zielonego Meczetu. Zdjęcie z lat 20. XX wieku.
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wśród znacznych mieszkanek Pałacu istniał zwyczaj ofi arowywania środ-
ków na wznoszenie budynków sakralnych. Wskazuje na to napis zacho-
wany na jednej ze ścian: „Dilara, łaska Boża z nią, rok 1178” (1764). Istnieje 
legenda o tym, że przed śmiercią prosiła o pochowanie jej w takim miejscu 
Bachczysaraju, skąd widziałaby ten meczet. Rzeczywiście, na przeciwle-
głym stoku doliny, dobrze widoczne jest mauzoleum-dürbe Dilary Bikecz 
[krtat. Dilâra B ikeç Dürbesı]. 

Do sfery podań zaliczyć trzeba także wyobrażenie Dilary jako „prze-
pięknej młodej osobie”. To podkreślenie religijnego uszanowania, z jakim 
pochowano Dilarę, ponieważ mauzoleum – jest miejscem kultowym, 
świadczącym bardziej o tym, że podobnym zaszczytem było oznaczone 
przejście do innego świata kobiety w wieku podeszłym, rozsławionej 
swoją pobożnością. 

Według innych świadectw, Krym-Girej na pamiątkę o swojej ukochanej 
polecił nadwornemu mistrzowi Omerowi postawić słynną Fontannę Łez 
– Selsebil [Rajskie Źródło, Rajska Fontanna] oraz meczet Dilara-Bikecz, 
przemianowany później przez parafi an na Jeszil-Dżami – Zielony Meczet. 
Pewne podobieństwo niektórych metod obróbki i malowideł znanych 
z meczetu pozwala przypuszczać, że również mauzoleum Dilara-Bikecz 
było zdobione przez Omera3. 

Zielony Meczet zbudowano na planie regularnego czworokąta, 
z niewielkim minaretem w północno-wschodnim rogu. Pokrywał go 
czterospadowy dach, z dachówkami zielonego koloru, od którego 
otrzymał swoja nazwę. Wyłożony był tłuczonym kamieniem, posia-
dał kamienne gzymsy i pilastry. Został pomalowany zarówno na 
zewnątrz, jak i wewnątrz. Rozświetlały go dwa rzędy okien. Od strony 
głównej fasady znajdowało się wejście na dziedziniec meczetu, do 
którego prowadziły kamienne schody. Zielony Meczet, według opinii 
B. N. Zasypkina [Borys Nikołajewicz Zasypkin, 1891-1955, rosyjski, 
sowiecki architekt i konserwator], był przykładem sztuki osmańskiej 
na Półwyspie Krymskim.

Wewnątrz zwracał na siebie uwagę piękny minbar oraz inskrypcje 
rozmieszczone symetrycznie wzdłuż gzymsu ściany i „przedstawiające 
pobożne sentencje z Koranu”. Napis w lewym rogu od mihrabu głosił: 
„Dilara. Rahimat Allahu alejkuma”4. Środkowa część pomieszczenia 
w kształcie czworoboku oddzielona była od reszty drewnianą kolumnadą, 
wspierającą rząd pięknych fantazyjnych wschodnich łuków; od strony 
północnej, na wysokości górnych okien, do kolumnady przylega galeria 
– mafi l. Z uwagi na to, że została dość nieskładnie wpasowana w arkady 
3 M. Ginzburg, Omer – pridwornyj żiwopisiec i dekorator krymskich chanow Selamet i Krym-Girejew, 1992, 

s. 219.
4 B. N. Zasypkin, Pamiatniki architiektury krymskich tatar, 1927, s. 115.
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z uszczerbkiem dla architektonicznego ładu, można przypuszczać, że nie 
było jej w pierwotnym założeniu. Stanowiła raczej późniejsze zepsucie 
z okresu, gdy w meczecie znajdował się klasztor derwiszów.

W całym zdobnictwie malarskim widoczna była ręka wrażliwego 
artysty; w jednym miejscu pogodził ze sobą freski, dekoracyjne pła-
skorzeźby i kaligrafi ę. Autor fresków, Omer, był pierwszorzędnym 
mistrzem: wszystkie detale, na przykład róże i kwiaty na łukach, zna-
komicie rozrysowane i malowane w przyjemnych różowo-płowych 
odcieniach; na łukach i ścianach wersety z Koranu zapisane nienagannie 
czarną farbą na białym polu. Ściany były otynkowane i pomalowane na 
miły zielony kolor, tylko miejscami przerywany malowniczymi pane-
lami i napisami. 

We wnętrzu meczetu panowała zaskakująca elegancja ozdobnych 
malowideł, w których tradycyjne tatarskie motywy kwiatowe przemy-
ślane i interpretowane w duchu zachodniego rokoka, organicznie łączyły 
się ze wszystkimi elementami dekoracji, włączając najdrobniejsze rzeźby 
kolumnady, łuki oraz maleńką ozdobną kopułę. 

Okna świątyni stanowiły przykład znamienitego artystycznego rze-
miosła; wyłożone według określonego rysunku mozaiką z kawałków 
różnokolorowego szkła, spojonych alabastrowymi ramkami. Taki rodzaj 
okien zachował się w kilku pokojach bachczysarajskiego pałacu oraz 
w niektórych meczetach. Pośrodku Zielonego Meczetu, z niewielkiej 
malowanej kopułki w centrum sufi tu zwieszał się kunsztowny żyrandol 
z weneckiego szkła. Podłoga zaś wyłożona była marmurowymi płytami, 
przykrytymi drogimi perskimi dywanami. Drewniany rzeźbiony minbar, 
podstawki pod Koran, świeczniki oraz inne przedmioty były, według 
wszelkiego prawdopodobieństwa, wysokiej wartości artystycznej. 
Niestety, nie zachowało się nic z tej dawnej świetności5. Zielony Meczet 
jawi się łabędzią pieśnią tatarskiej sztuki, która niewspierana przez pań-
stwo „poszła w lud”, przejawiając się w przedmiotach domowego użytku 
oraz pierwszej potrzeby.

N. W. Berg [Nikołaj Wasiljewicz Berg, 1823-1884, rosyjski poeta, pisarz, 
dziennikarz i historyk], podróżując po Krymie w latach 50. XIX wieku, 
podał w swoich notatkach z drogi: „Chan nakazał zbudować meczet 
Jeszil-Dżami pół wiorsty od pałacu. Z wyglądu przypomina dom i jest 
dość duży. Na zewnątrz pomalowano go rozmaitymi kolorami, na podo-
bieństwo frędzli w tureckim szalu, a na fasadzie umieszczono dwa zegary 
z ciężarkami i wahadłem. Podczas burzy 2 listopada 1854 roku, góra mina-
retu zwaliła się i leży nieopodal meczetu”6. 

5 А. О. Kaszłar, Charaktiernyje otliczija wostocznoj architiektury, 1889, s. 253.
6 N. W. Berg, Bachczysaraj (otrywok iz pochodnych zamietok), 1856, s. 26.
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„Obecnie – pisał na początku XX wieku M. J. Ginzburg [Moisiej 
Jakubowicz Ginzburg, 1892–1946, sowiecki architekt, projektant, urbani-
sta] – meczet nie tylko jest opuszczony, ale i znajduje się o krok od całko-
witego zniszczenia. Północna ściana nie istnieje w ogóle; dachu bez mała 
nie ma; w połowie zachowały się i belki, i krokwie, i dachówki...”7

Przewodniczący Taurydzkiej Naukowej Komisji Archiwalnej 
[Таврическая Ученая Архивная Комиссия – ТУАК] A. I. Markiewicz 

7 M. Ginzburg, Omer – pridwornyj żiwopisiec i dekorator krymskich chanow Selamet i Krym-Girejew, 1992, 
s. 221

Narożny widok meczetu, fotografi a I. F. Barszczewskiego z roku 1890. 



188188188 II. Tatarzy w Europie Wschodniej

[Arseniusz Iwanowicz Markiewicz, 1855-1842, historyk, archiwista, etno-
graf, archeolog, członek-korespondent sowieckiej Akademii Nauk] prze-
prowadzając w roku 1915 lustrację meczetu, będącego obiektem o dużym 
znaczeniu artystycznym i historycznym, stwierdził, że „... górna część 
minaretu zawaliła się, okna pozbawione są futryn i ram, dach prawie cał-
kowicie zarwany...”8. Według jego informacji porzucenie meczetu spowo-
dowane było tym, że pod koniec XVIII wieku w nim lub w pobliżu został 
zabity mułła, i w związku z tym meczet uznano za sprofanowany i nie 
mógł już spełniać swojej roli. Tak czy inaczej, wkrótce został zlikwido-
wany i pod koniec XIX stulecia powstała tu tatarska szkoła – mektep.

Rewolucja październikowa 1917 roku zastała działania w zakresie 
ochrony zabytków przeszłości w stanie rozproszonym i niezorganizo-
wanym. Ogólną opiekę sprawowała społecznie Taurydzka Naukowa 
Komisja Archiwalna, niemająca jednak ku temu ani dostatecznych środ-
ków, ani też prawnego oparcia, jako że nie było jeszcze stosownych norm 
prawodawczych. Jak stwierdził dyrektor muzeum [Bachczysarajskiego 
Pałacu] U. A. Bodaninski [Üsein Abdurefi  oğlu Bodaninskiy, 1877–1938, 
krymskotatarski historyk, artysta, historyk sztuki, etnograf] w swoim 
pisemnym raporcie o stanie pałacu-muzeum w Bachczysaraju – „najcen-
niejsze zabytki archeologiczne rozgrabiono i poniszczono...”9.

W listopadzie 1923 roku, w związku ze zbliżającymi się pracami remon-
towymi na terenie chańskiego pałacu, Zielony Meczet został poddany 
oględzinom przez architekta, prof. P. I. Gollandskiego [Paweł Iwanowicz 
Gollandskij, 1861–1939, artysta, krytyk sztuki, historyk i archeolog, kon-
serwator, pedagog]. Jego stan uznał za zastraszający, przeprowadzenie 
remontu – za zagrażające bezpieczeństwu robotników, zaś jego koszt – 
równoważny postawieniu nowego budynku. Gollandskij zaproponował 
wykonanie wszelkich możliwych pomiarów, zachowanie części wystroju 
meczetu i „pozwolenie czasowi na doprowadzenie do końca jego niszczy-
cielskiego dzieła”10. 

Dyrektor Pałacu-Muzeum, U. A. Bodaninski nie zgodził się w tymi 
wnioskami i uznał za możliwe jego odrestaurowanie. W tym celu nale-
żałoby wyremontować dach, przełożyć na min dachówki, zlikwidować 
niszczycielskie działanie wód osadowych, tymczasowo odtworzyć zwa-
lone ściany tak zwaną krymską metodą (zrobić drewniane rusztowa-
nie, ściany obłożyć cegłami saman [z tureckiego: słoma; suszone cegły 
wykonane m.in. z gliny wymieszanej ze słomą] i otynkować). Bodaninski 

8  А. I. Маrkiewicz, Меczeti Eszlil-Dżami i Tachtały-Dżami w Bachczysaraje, 1915, s. 254.
9  G. Оsmanowa, Dejatielnost Bachczysaraskogo dworca-muzeja po ochranie pamiatnikow w 1920-30 gg. 

2007, s. 113.
10 А. W. Chliwniuk, Nieizwestnyje stranicy pamjatnikoochranitielnoj raboty w Krymu w 20-30 gg. ХХ w., 

2007, s. 13.
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nadmienił również, że odbudowa zabytku, oprócz znaczenia naukowego, 
„będzie miała w oczach tatarskich mieszkańców wielki walor polityczny”. 
Przyznawał konieczność przeprowadzenia obmiarów i wykonania doku-
mentacji fotografi cznej przed i po odbudowie i wnioskował o przyznanie 
na ten cel 200 rubli w złocie. 

W odpowiedzi na raporty P. I. Gollandskiego i U. A. Bodaninskiego 
Wydział Muzealny Gławnauki [Główna Dyrekcja Instytucji Naukowych, 
Naukowo-Artystycznych i Muzealnych, istniejąca w Rosji sowieckiej 
w latach 1921–1930] stwierdził, że „w obecnych warunkach ciężko liczyć 
na uzyskanie dostatecznych kredytów na przeprowadzenie kapitalnego 
remontu i, najprawdopodobniej, trzeba będzie ograniczyć się do zaledwie 
niewielkich napraw”. Odnośnie wniosku U. A. Bodaninskiego o najpil-
niejsze środki na remont Zielonego Meczetu, Wydział Muzealny wziął to 
pod uwagę i zaproponował wydzielić do jego realizacji pieniądze z fun-
duszy przeznaczonych na rekonstrukcję bachczysarajskiego pałacu. 

W latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej pałac mógł ulec całkowitemu 
zniszczeniu, jednak przed samym nadejściem okupantów cenne ekspo-
naty zdołano ukryć w grotach Czufut-Kale. Meczet Jeszil-Dżami, odre-
staurowany w latach 30., podczas okupacji został nieomal całkowicie zruj-
nowany. Zachował się tylko południowo-zachodni węgieł, ocalała część 
minaretu zawaliła się. 

Ogólny widok ze wschodu. Zdjęcie z lat 20. XX wieku.
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Sowiecka administracja, która zmieniła niemiecką, w pierwszym mie-
siącu przeprowadziła całkowitą deportację krymskich Tatarów. W ślad 
za tym przystąpiono też do niszczenia historycznych zabytków wysie-
dlonego narodu. Pałac udało uratować się od zagłady dzięki staraniom 
uczennicy Bodaninskiego, Marii Kustowej [dyrektorka Pałacu-Muzeum 
w latach 40. i 50. XX w.], nalegającej na konieczność zachowania pałacu 
choćby tylko z tego powodu, że dzięki Puszkinowi stał się sławny na 
całym świecie. 

Zabytek pozostał nietknięty i wkrótce muzeum kontynuowało pracę. 
Jednym z najpilniejszych zadań stojącym przed pracownikami po odejściu 
nazistów, było sprawdzenie stanu zachowania zabytków miasta i okolicy 
w celu ustalenia zniszczeń. Zajęli się tym w czerwcu 1944 roku członkowie 
wydziału ochrony zabytków Dyrekcji do spraw Architektury przy Radzie 
Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republice 
Sowieckiej [отдел по охране памятников Управления по делам архи-
тектуры при СНК РСФСР]11. Jeśli chodzi o meczet Jeszil-Dżami, to 
według informacji dawnych mieszkańców miasta, w latach 1946-1947 
został rozebrany zgodnie z zaleceniem władz miejskich Bachczysaraju. 

Obecnie teren Zielonego Meczetu jest zabudowany: na jego miejscu, 
na dzisiejszej ulicy Gorkiego 21, znajduje się kawiarnia „Musafi r” [krtat. 
gość].

Elwis Osmanow
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski

11 GARK, f. R-4281, оp. 1, d. 8. Аkty prowierok sostojanija postrojek Dworca-Muzieja i pamiatnikow 
kultury w 1945-1946 gg., l. 4.
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Эльвис Османов

ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КРЫМСКОМ ХАНСТВЕ: «ЗЕЛЕНАЯ МЕЧЕТЬ» 

БАХЧИСАРАЯ

Крымский полуостров исключительно богат памятниками древно-
стей. Особое место в нем занимает Бахчисарай, вобравший в себя 
целый ряд исторических памятников, среди которых составляют 
самые многочисленные культовые сооружения мусульман – мечети. 
Это разнообразные по своей монументальности, стилистике, художе-
ственному творчеству архитекторов и качеству постройки. В 80-х гг. 
ХVIII столетия в Бахчисарае  насчитывалось 38 мечетей. Академик П. 
С. Паллас называл их одним из украшений города.1

Особое положение среди них занимает «Зеленая мечеть» («Ешиль-
Джами»), которая не сохранилась до наших дней. История ее стро-
ительства связана с легендой о несчастной любви крымского хана 
Крым Герая к Диляре Бикеч. К сожалению, не сохранилось никаких 
сведений об этой девушке. Разве, что титул «бикеч» указывал на ее 
высокое положение в иерархии ханского двора: бикечами в Крыму 
назывались высокопоставленные придворные распорядительницы. 

Бахчисарайцы ханских времен, конечно же, хорошо знали столь 
заметную в городе фигуру, однако уже к ХIХ в. всякая память о реаль-
ной личности Диляры Бикеч полностью исчезла, уступив место леген-
дам. Местные жители, а вслед за ними и приезжие литераторы пере-
несли в бахчисарайские декорации распространенное во многих стра-
нах повествование о влюбленном правителе и его безвременно почив-
шей возлюбленной, роль которой была отдана Диляре. Так возникла 
местная легенда о «Фонтане слез», построенном Крым-Гераем якобы в 
знак безутешной скорби по любимой наложнице, отравленной ревни-
выми соперницами. Многочисленные легенды «узнавали» в Диляре 
Бикеч то польку Марию Потоцкую, то грузинку, то черкешенку. 
1 П.С. Паллас, Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам 

Русского государства в 1793-1794  гг., 1999, с. 27.
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Авторство мечети приписывается иранскому мастеру Омеру, при-
дворному живописцу и декоратору в правление крымских ханов 
Селямет- и Крым-Гераев. Основанием для этого служит упоминание 
в надписи на ее главном фасаде о том, что «Работал Омер».  С его 
именем связаны высшие достижения татарского монументально-
декоративного искусства ХVIII в. Перед исследователями сразу встал 
вопрос был ли Омер архитектором или только декоратором мечети.2 

Если он и не строил мечеть, то, вне всякого сомнения, был живо-
писцем, умевшим находить синтез с архитектурой. Он владел совокуп-
ностью техник и декоративных приемов, позволявших ему искусно 
сочетать в отделке интерьеров и экстерьеров культовых и светских соо-
ружений фресковую роспись, витражи, резьбу по дереву, пластику из 
алебастра. Отделка мечети была не самой ранней из его работ.3 

Приход мечети находился напротив квартала Шах-Болат, по пра-
вую сторону от центральной улицы, которая в XIX – начале XX вв. 
называлась Базарной. По одним сведениям это культовое сооруже-
ние построили по приказу Диляры Бикеч, так как среди знатных 
жительниц Дворца существовал обычай жертвовать средства на воз-
ведение культовых строений. На это указывала и сохранившаяся на 
одной из стен надпись: «Диляра, Божья милость на нее, год 1178» 
(1764). Существует легенда о том, что перед смертью она просила  ее 
похоронить в таком месте Бахчисарая, откуда была бы видна мечеть. 
Действительно, на противоположном склоне долины, хорошо виден 
мавзолей-дюрбе Диляры Бикеч. К области легенд относится и пред-
ставление о Диляре как о «прекрасной юной особе». То подчеркнуто 
религиозное благоговение, с которым была похоронена Диляра, ведь 
мавзолей – это культовое здание, свидетельствует скорее о том, что 
подобным почетом был отмечен переход в мир иной пожилой жен-
щины, прославившейся своим благочестием. 

По другим сведениям Крым-Герай в память о своей возлюбленной 
повелел придворному мастеру Омеру возвести знаменитый «Фонтан 
Слез» – «Сельсебиль» и мечеть «Диляра Бикеч», переименованную 
прихожанами позднее в «Ешиль-Джами» – «Зеленая мечеть». По неко-
торым сходствам приемов обработки и живописи с мечетью, надо 
думать, что мавзолей Диляры-Бикеч также был расписан Омером.4 

В плане мечеть представляла правильный четырехугольник. К 
северо-восточному углу был пристроен небольшой минарет. Здание 

2 М. Гинзбург, Омер – придворный живописец и декоратор крымских ханов Селямет и 
Крым-Гиреев, 1992, с. 218.

3 С.М. Червонная, Искусство татарского Крыма, 1995, с. 157.
4 М. Гинзбург, Омер – придворный живописец и декоратор крымских ханов Селямет и 

Крым-Гиреев, 1992, с. 219.
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было перекрыто четырехскатной крышей с поливной зеленого цвета 
черепицей, от которой оно и получило свое название. Здание было 
выложено из бутового камня, имело каменные карнизы и пилястры. 
Мечеть была расписана как снаружи, так и внутри. Она освеща-
лась окнами в два ряда. Со стороны главного фасада, имелся вход 
прямо во двор мечети, к которому вела каменная лестница. «Зеленая 
мечеть», согласно мнению Б. Н.Засыпкина, была образчиком осман-
ского искусства на крымском полуострове.

Внутри мечети обращал на себя внимание красивый михраб со 
сталактитовой обработкой, и подписи симметрично расположенные 
вдоль карниза стены и «представляющие благочестивые изречения 
из Корана». На надписи в левом углу от михраба было начертано 
«Диляра. Рахимат Аллаху алейкума».5 

Средняя часть помещения, в виде четырехугольного каре, отде-
лялась от остальной части деревянной колоннадой, поддерживаю-
щей ряд красивых вычурных восточных арок; с северной стороны, 
на уровне верхних окон, к колоннаде примыкают мафиль (хоры). 
Судя по тому, что хоры как-то нескладно были втиснуты в аркаду в 
ущерб архитектурной логике, можно предположить, что по перво-
начальной идее автора их не было, и что это позднейшее искаже-
ние принадлежит времени, когда в мечети был монастырь дерви-
шей.  

На всем живописном декоративном убранстве была видна рука 
чуткого художника; тут слились между собой фрески, декоративная 
скульптура и каллиграфия. Автор фресок Омер был первокласс-
ным мастером: все детали фресок, например, розы и цветы на арках, 
отлично нарисованы и написаны в приятных розовато-палевых  
тонах; на арках, стенах стихи из Корана написаны графически без-
укоризненно черной краской по белому полю. Стены были оштука-
турены и окрашены в приятный зеленый цвет, только местами пре-
рываемый живописными филенками и надписями.

В интерьерах мечети изумительное изящество декоративных 
росписей, в которых традиционные татарские цветочные мотивы 
переосмыслены и интерпретированы в духе западного рококо, орга-
нично сочетается со всеми элементами декора, включая тончайшей 
резьбы колонны, арки, маленькие декоративные купола.

Значительный художественный интерес представляли ее окна; 
они были выложены по определенному рисунку мозаикой из 
кусочков разноцветного стекла, спаянных между собой алебастро-
выми рамками. Такой тип окон сохранился в некоторых покоях 

5 Б.Н. Засыпкин, Памятники архитектуры крымских татар, 1927, с. 115.
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бахчисарайского дворца и еще в некоторых мечетях. Посередине 
мечети, из небольшого расписного куполка в центре потолка спуска-
лась люстра венецианского стекла тонкой работы;  пол был выложен 
мраморными плитами и покрыт дорогими персидскими коврами. 
Деревянная резная кафедра, подставки лоя Корана, подсвечники 
и прочее были, по всей вероятности, высокого художественного 
достоинства. Увы, ничего от прежнего великолепия не сохранилось.6 
«Зеленая мечеть» являлась лебединой песней татарского искусства 
и не поддерживаемое государством, «ушло в народ», проявляясь в 
предметах домашнего обихода и первой необходимости.

Н. В. Берг путешествуя по Крыму в 50-е гг. ХIХ, отметил в своих 
походных заметках: «Хан повелел построить мечеть Ешиль-Джами в 
полуверсте от дворца. Эта мечеть похожа на дом и довольно велика. 
Она расписана извне разными цветами, наподобие каемок турецкой 
шали, а на фасаде изображено двое часов с гирями и маятником. Во 
время бури 2 ноября 1854, вершина минарета обвалилась и нахо-
дится подле мечети».7 

«Ныне, – писал в начале ХХ в. М. Я. Гинзбург, – мечеть не только 
заброшена, но и находится накануне полного разрушения. Северной 
стены не существует вовсе; крыши почти нет; наполовину отсут-
ствуют и балки, и стропила, и черепица…».8 

Председатель Таврической Ученой Архивной Комиссии (ТУАК) 
А. И. Маркевич  в 1915 г. осматривал эту мечеть, представляющую 
значительный художественный и исторический  интерес, отметил, 
что «… верхняя часть минарета обрушилась, окна без коробок и рам, 
крыша почти совсем обвалилась…».9  По  его сведениям причина 
заброшенности мечети состояла  в том, что в конце XVIII столетия, в 
ней или вблизи нее был убит мулла,  поэтому она и считалась осквер-
ненной и не могла более исполнять своего назначения. Так или 
иначе, вскоре мечеть была упразднена и в конце ХIХ столетия здесь 
была устроена татарская школа – мектеб.

Октябрьская революция  1917 г. застала дело охраны памятников 
старины в Крыму в разрозненном, неорганизованном состоянии. 
Общий надзор над охраной памятников добровольно несла ТУАК, 
не имевшая для своей цели ни достаточных средств, ни юридической 
силы т.к. не было еще соответствующих законодательных норм. Как 
указывал директор музея У. Боданинский в своей докладной записке 

6 А.О. Кашпар, Характерные отличия восточной архитектуры, 1889, с. 253.
7 Н.В. Берг, Бахчисарай (отрывок из походных заметок), 1856, с. 26.
8 М. Гинзбург, Омер – придворный живописец и декоратор крымских ханов Селямет и 

Крым-Гиреев, 1992, с. 221
9 А.И. Маркевич, Мечети Ешиль-Джами и Тахталы-Джами в Бахчисарае, 1915, с. 254
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о положении дворца-музея в г. Бахчисарае – «ценнейшие археологи-
ческие памятники расхищались и разрушались…».10 

В ноябре 1923 года, ввиду предстоящих  ремонтных работ на тер-
ритории Ханского дворца, мечеть была осмотрена архитектором, 
профессором П. И. Голландским. Ее состояние было признано им 
угрожающим, произведение ремонта – опасным для рабочих, а стои-
мость ремонта – являлась практически равной постройке нового зда-
ния. Голландский предложил сделать все возможные замеры, сохра-
нить части декора мечети и «предоставить времени его разрушитель-
ную работу довести до конца».11 

Директор Дворца-Музея У. Боданинский не согласился с этим заклю-
чением и считал возможным ее восстановление. Для этого, необходимо 
было отремонтировать крышу, переложить черепицу на ней, устра-
нить разрушительное действие осадочных вод, временно восстановить 
рухнувшую стену по так называемому крымскому методу (построить 
деревянный каркас, стены заложить саманным кирпичом-сырцом, 
покрыть штукатуркой). Боданинский также отмечал, что восстанов-
ление памятника, кроме научного характера, «будет  иметь в глазах 
татарского населения большое политическое значение». Он признавал 
необходимость обмеров и фотографирование памятника до, и после 
реставрации и просил выделить для этого 200 рублей золотом.

В ответе Музейного отдела Главнауки на доклады П. И. 
Голландского и У. А. Боданинского указывалось, что «по существую-
щим условиям трудно рассчитывать на получение достаточного кре-
дитования для выполнения капитального ремонта и, по-видимому, 
придется ограничиться лишь мелкими починками». Касательно 
предложений У. А. Боданинского о первоочередных мерах по 
ремонту Зеленой мечети Музейный отдел принимал их во внимание 
и предлагал для их осуществления выделить деньги из уже направ-
ленных на реконструкцию Бахчисарайского дворца средств.

Во время Великой Отечественной войны дворец могли полностью 
разорить, однако перед самым приходом оккупантов ценные экспо-
наты удалось припрятать в пещерах Чуфут-Кале. Мечеть «Ешиль-
Джами», приведенная в порядок в 30 гг., в период оккупации была 
почти разрушена. Сохранился лишь юго-западный угол, оставшаяся 
же часть минарета обвалилась. 

Советская администрация, пришедшая на смену немецкой, в пер-
вый же месяц провела поголовную депортацию крымских татар. 

10 Г. Османова Деятельность Бахчисарайского дворца-музея по охране памятников в 1920-30 
гг., 2007, с. 113.

11 А.В. Хливнюк Неизвестные страницы памятникоохранительной работы в Крыму в 20-30 гг. 
ХХ в., 2007, с. 13.
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Раздавались «предложения» вслед за этим разрушить и основной 
исторический памятник выселенного народа.

Дворец был спасен от уничтожения усилиями ученицы 
Боданинского Марии Кустовой, настоявшей на необходимости 
сохранения Дворца хотя бы из тех мотивов, что благодаря Пушкину 
он прославился на весь мир. 

Памятник остался нетронутым и вскоре музей продолжил работу. 
Одной из первоочередных задач, которые стояли перед сотрудни-
ками музея после ухода нацистов, был – осмотр и фиксация памят-
ников города и окрестностей с целью выявления разрушений. Что 
и было произведено в июне 1944 г. членами экспедиции отдела по 
охране памятников Управления по делам архитектуры при СНК 
РСФСР.12 Что касается мечети Ешиль-Джами, то согласно информа-
ции старожилов города, в 1946-1947 гг. она была демонтирована по 
приказу городских властей Бахчисарая.

На сегодняшний момент территория «Зеленой мечети» застроена. 
На ее месте, на современной улице Горького, 21 располагается кафе 
«Мусафир».                     

Эльвис Османов
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III. CZĘŚĆ LITERACKA

Grażyna Zając

TATARSKI TO JEST POETA

Gabdułła Tukaj – (tat. Ğabdulla Tuqay, ros. Габдулла Тукай, tur. Abdullah 
Tukay) tatarski poeta i publicysta, twórca podwalin współczesnego języka 
literackiego Tatarów nadwołżańskich. 

Urodził się w roku 1886 
w guberni kazańskiej, we wsi 
Kuszlawycz (tat. Quşlawıç, 
Кушлавыч), gdzie jego ojciec, 
podobnie jak wcześniej dziadek, 
był mułłą. Osierocony we wcze-
snym dzieciństwie wychowywał 
się u krewnych i kilkakrotnie zmie-
niał miejsce zamieszkania. Od roku 
1895 mieszkał w Uralsku, gdzie 
zdobył wykształcenie, które ufor-
mowało go jako obywatela i poetę. 

Uczył się w medresie zna-
nej z pozytywnego nastawienia 
do modernizacji i propagującej 
җəдитчелек (tur. ceditçilik) – ideę 
odrodzenia umysłowego i unowo-
cześnienia oświaty wśród rosyj-
skich muzułmanów (głównym 
teoretykiem i czołową postacią tej 
idei i ruchu odnowy był Ismail Bej 
Gasprinski (tat. Gaspıralı İsmail 
Bey). Równolegle Tukaj pobierał 
nauki w szkole rosyjskiej. W obu 

Gabdułła Tukaj (1886–1913), 
zdjęcie zrobione w Astrachaniu w roku 1911.
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szkołach wyróżniał się jako wybitnie uzdolniony uczeń. Nauka w szkole 
rosyjskiej oprócz biegłości językowej dała mu szeroką wiedzę w zakresie 
literatur europejskich i krytyki literackiej, zaś wieloletnie studia w medre-
sie uczyniły go znawcą literatur i fi lozofi i muzułmańskiego Wschodu, 
tatarskiej literatury ludowej, sztuki aruzu (aruz – klasyczne metrum arab-
skie oparte na iloczasie, przez długie wieki powszechnie stosowane też 
w poezji tureckiego i irańskiego obszaru językowego). Jego ulubionymi 
poetami byli Puszkin i Lermontow.

Gabdułła Tukaj zadebiutował jako poeta w roku 1904, publikując 
wiersze w „El-gasr el-cedid” (Nowy Wiek), gazetce ściennej ukazującej 
się w medresie. Na ten okres przypadają też jego pierwsze prace trans-
latorskie: wybór baśni I. Kryłowa i wiersz A. Kolcowa Что ты спишь, 
мужичок… Ten drugi uznawany jest za pierwszy przykład literackiej 
tatarszczyzny. Do roku 1907 Tukaj uczęszczał na wykłady w medre-
sie i pracował w redakcjach tatarskich gazet, które zaczęły pojawiać się 
w Uralsku na fali porewolucyjnych przemian 1905 roku. 

W roku 1907 Gabdułła Tukaj, będąc już ukształtowanym poetą, zna-
nym w szerokich kręgach muzułmańskich czytelników całej Rosji, zakoń-
czył edukację i powrócił w rodzinne strony, do Kazania. Podjął aktywną 
działalność społeczną, publicystyczną i literacką, na każdym kroku 

Gabdułła Tukaj w kazańskim szpitalu Klaczkina, rok 1913.
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manifestując przywiązanie do ojczystego języka, do narodu i do idei 
demokracji. Głosił pochwałę oświaty i postępu, krytykował fanatyzm. 
Pomimo drastycznie pogarszającego się stanu zdrowia (gruźlica) i źle 
rokującej diagnozy kontynuował w poezji swój ulubiony styl, w którym 
na pierwszy plan wysuwają się optymizm i radość życia. Piękno ojczy-
stej ziemi i życie mieszkańców kazańskiej guberni przedstawiane są nieco 
idyllicznie, jednak z sielankowej atmosfery tych wierszy przebijają reali-
styczne spojrzenie na świat i krytyka nierówności społecznych. 

W latach 1911–1912 Tukaj zdecydował się na odbycie długich, wyczer-
pujących podróży, podczas których spotykał się z literatami i dzia-
łaczami społecznymi wielonarodowej Rosji. Był w Astrachaniu, Ufi e 
i Petersburgu. Prosto z Petersburga (maj 1912) udał się w odległy kazach-
ski step z nadzieją, że życie na łonie natury i kuracja kumysem przywrócą 
mu zdrowie. Choroba okazała się jednak silniejsza. W roku 1913 zmarł 
w kazańskim szpitalu, mając 27 lat. 

Gabdułła Tukaj był człowiekiem o wyjątkowym umyśle i wielkim 
talencie poetyckim. Pomimo bardzo młodego wieku stworzył nad wyraz 
dojrzałe dzieła. Zaskarbił sobie uznanie i wdzięczność rodaków, którzy 
określają go mianem narodowego poety Tatarów. 

Grażyna Zając
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Gabdułla Tukaj

OJCZYSTA MOWA

O mowo matek, o piękna mowo! 
O mowo ojców, o matek mowo!
Świat-żem ja poznał 
Przez ciebie, mowo.
O mowo matek! 
Za twą podporą
Dzieckiem jam poznał 
I szczęście, i żal.
O mowo, tobą pierwsze moje modły brzmiały, 
Kiedym dla siebie, matki i ojca
Z żarem prosił o pomoc Bożą.

(Tłumaczenie z jęz. tatarskiego: Antoni Sarkady)

Gabdułła Tukaj (pierwszy z prawej) z redaktorami gazety „El-Islah” w Kazaniu. Rok 1908.
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TAKO RZECZE TATARSKI POETA 

Wiersze głoszę, choć miejsce niełatwe. 
Nie lękam się, wszakże ten lud to mój – tatarski.
Pierś mężnie wyprężam,
Choćby moi słać mieli ku mnie kule karabinów.
Kroczę prosto, ku horyzontom spieszę, 
Przeszkody zwyciężam.
Ja, młody poeta, w ręku pióro dzierżę,
Wiem, że zakazane mi i trwoga, i lęk. 

Nie boimy się, nie straszny nam wróg:
Dziś jesteśmy jak Rustem1, jak Ali2.

Poeta – pełen obaw i cierpień – jam przez żywot cały. 
Jak spienione fale, nie cichnę, ogromny jak morze.
A jednak wobec piękna moje serce mięknie.
Opiewam dobro, mowa moja słodka, 
Niecierpliwym sercem 
Nikczemnego nie znoszę, 
Myśl moja stanowcza, nie wybaczam złego,
Nienawidzę podłości, zabija mą duszę,
Zadaje udrękę i za ciosem cios. 
Krzyczę: dlaczego? Wołam: nie pozwalam! 
Nędznicy i głupcy – za takich was mam.

(Tłumaczenie z jęz. tatarskiego: Antoni Sarkady)

1 Mityczny bohater, uosobienie waleczności, jedna z głównych postaci perskiego eposu „Księga 
królów”(Szahname).

2 Zięć Proroka Muhammada, czwarty kalif, symbol odwagi, waleczności i poświęcenia.



203203GABDUŁŁA TUKAJ  Wiersze 203

O WOLNOŚCI

Gdzież cenzury podział się ucisk,
Prześladowanie, niewola i zamęt?
Jakże daleko w roku tym
Wszystkie odeszły nas biedy!

Tatar czy Rosjanin – spójrz: 
Teraz prawa wszystkich jednakie.
Sukmana i fartuch w nasze dni
Poznały wolności smak.

Pozamykane biura cenzury,
Na czerwony atrament zbytu brak,
Zbankrutowały za tym w ślad
Atramentowe zakłady.

Niemało w potyczkach bojowych
Dżygitów złożyło głowy.
Aż do Sądnego Dnia
Żyć będą ich imiona.

Studenci – rodzinnej ziemi lwy – 
Dla was na szubienice szli,
Wieczną sławą okryli się
Walczący w latach tych.

Szli dumni, siebie w ofi erze
Składając narodowi swemu.
Z pieśnią bojową przyjmując śmierć
Pod kazamatów sklepieniami.

Możemy już otworzyć usta,
Wszak zdjęta jest milczenia pieczęć.
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Słowików swoich znowu głos
Usłyszeć mogą narody.

Wolne są pióra i umysły.
Wszystkim poległym na wieki hołd,
Oni przeciwko złu wzniecili bunt, 
bojownicy szlachetnej krwi.

Pokój świetlanym duszom ich!
Za cenę strasznych ziemskich mąk
Dla nas, dla wszystkich żywych – 
Zorzę wolności rozpalili.

(1905)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

Gabdułła Tukaj (pierwszy z lewej) z przyjaciółmi podczas pobytu w Astrachaniu, rok 1911.
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DO NARODU

Myśli me wszystkie, dniem i nocą, o tobie, narodzie rodzony!                                              
Zdrowym, gdyś ty zdrowy, zranionyś ty – i  jam zraniony!

Świętością jesteś ponad wszystko, wspaniały narodzie mój,                                                    
Skarbów całego świata zbyt mało za majestat twój.

Takim dumny, narodzie prześwietny, żeśmy we wspólnej rodzinie!                                                    
Być zawsze pragnę twym poetą – to me marzenie jedyne.

Bliskie sercu jest ludowe tchnienie; marzę, by z ojców ziemią                                                                                  
Żyć tymi samymi wspólnymi troskami lub radością jedną.

Ze wszystkich uczuć najwznioślejszym – miłość do ciebie, mój ludzie,                                                 
Płonę namiętnością serdeczną – być zawsze ku twej posłudze.

O Tengri! Zasłużyć chcę na nieśmiertelność poezją swą;
Po tom urodzony, by podążać w zapale wyłącznie drogą tą.

O Niebiosa! Życie me zabierzecie, byle tylko pamięć przetrwała.
Straszniejsze byłoby od śmierci, gdyby ojczyzna o mnie zapomniała.

Choć umrę – ale jeśli zostanie w narodzie skromne imię moje,                                         
Szczęśliwym z losu będę, bom spełnił marzenia swoje. 

O miłości do ciebie żem pisał, i za to, narodzie mój rodzony,                                                               
Nazwiesz mnie swym przyjacielem, na zawsze sercem złączonym.

(1906)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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PRZECIW ZŁOTU

Wszechmogący! Złoto z ziemi, jej przekleństwo, weź!
Trawiące ziemię zło, co niesie śmierć, zabierz!

Rozkaż swym aniołom: niechaj zlecą z nieb – 
Od złota oczyścić świat, cisnąć podły metal w ad1!

Spal żółte diabelstwo wraz z czartem i szatanem.
Żółtą przeklętą twarz czerwońca z marnością zmieszaną.

Krzywdzi złoto lud, sprowadza z prostej drogi,
Mami, oczy oślepia, „kradnij i wielb!" – rzuca pod nogi.

Cały biały świat schodziłem, wszędzie bywałem.
Ale gorszej od złota biedy w życiu nie widziałem.

Każdy naród – metalu niewolnik, dusza jego ślepa, zabita.
Jakże prawdę on dojrzy, gdy złotem jest zakryta?

Cześć złotu – bardziej od świętej prawdy, wiary, honoru oddają,
Ono silniejsze, niż to, co Koran, Ewangelia i Talmud zawierają.

(1907)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

1 Ad: po rosyjsku piekło.
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POETA

Zestarzeję się z upływem czasu,
Wyczerpanie plecy moje zgarbi,
Lecz pomimo brzemienia lat,
Dusza na zawsze pozostanie młoda.

Płomień poezji pierś wypełnia!
Starość? Noszę na barkach jej ciężar!
Dusza jasna – w niej zawsze wiosna,
Zimy ni mrozu nie ma w duszy poety!

Nie! Nie dla mnie zwyczajna starość!
Drobnostkami się smęcą, staruszkowie.
Da Bóg, nie uwalę się na piec milcząco,
Jakoś mnie jeszcze wiersze rozgrzeją.

Śpiewać będę pieśń na spotkanie śmierci.
Sam Azraił2 nie powstrzyma pieśni.
Odchodzę, ale wy – zostajecie przecież!
Powiem, wypatrując śmierci.

(1908)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

2 Anioł śmierci.
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SERCE

I góry nawet kruszeją! To dla ciebie nie nowość, serce!                                                                                   
Dla Stwórcy najcenniejsze jest nadłamane serce.

Świat mówi mi: „Obdaruj mnie płodami swego serca!”,                                                                                         
Ale czyż mogą dojrzewać płody, gdy wygasło serce? 

Dać przykład cierpliwości, przyodziać na się pancerz,                                                                                        
Do przewrotności ludzkiego losu przyzwyczaić serce!

Lśnij, iskrzyj, tak powinny iskrzyć serca poetów,                                                                                                 
Splamione po wsze czasy, zardzewiałe serce!

Nie żal byłoby umierać po stokroć w staraniu,                                                                                                   
O szlachetne, do walki zrywające się serce!

Czas, czas rozwinąć skrzydła, wzlecieć wzwyż, triumfując,                                                                                    
Od urodzenia ku jasnym niebiosom przymierzając serce!

Tak, pomożesz mi i ocalisz, twoje niezliczone siły 
Przed straszną przepaścią wybawią mnie, serce!

Tylko ludzkość swą na wieki żeś ochroniło, 
Z taką męką za nią wojujące serce!

(1909)

               (Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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PRZYPOMNIENIE

Gdy z błaganiem o jałmużnę proszący zapuka do drzwi,
Nie zabij grubym słowem człowieka, który także w nim tkwi.

On, jako i ty, choć ubogi, ale taki sam Allaha poddany,
Stoi z wyciągniętą ręką, ubóstwem swym zmieszany.

Staraj się w życiu dostrzegać różnorodne jego strony:
Skromne podwórka z tyłu i front, na widok wystawiony.

Majątek, sława – wszystko się kręci, nie wiesz, kiedy będzie zmiana,
Bogaty jesteś dziś, nazajutrz – biedniejszyś od szajtana.

Masz coś dać – to daj, nie możesz – powiedz, ale bez złości.
Być może o wsparcie prosi cię sam prorok Hyzyr-Ilias3.

(1910)

              (Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

3 Hyzyr, lub Hyzyr-Ilias, według Tatarów Powołża prorok, który po wypiciu żywej wody uzyskał 
nieśmiertelność aż do końca świata. 
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RANEK

Świt. Wszystko budzi się.
Niebo w porannej krasie.
Słońca pierwsze promienie
w czystej skrzące się rosie.

Dzień z troskami idzie.
Tu i tam snują się ludzie.
Ptasich gromad głosy
wzbijają się w niebiosy. 

Ciepłym światłem zalany
Las i pola, łąki, sady, polany.
Błyszczą w słonecznej przędzy
Miejskich domów rzędy.

Gdzieniegdzie senni na poły
Biegną uczniowie do szkoły.
Z pełnymi na plecach tornistrami
Tłoczą się przed klas drzwiami.

(1911)
 

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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OZNAKI WIOSNY

Przyniósł marzec ze sobą wyczekane wiosny zapowiedzi,
Ożywili się starzy i młodzi, nikt już w domu nie siedzi.

Tęsknota za wiosną na wszystkich objawiła się twarzach,
Koniec z zimnem, niech zniknie w wiosennych wirażach!

Pękają lody, nadchodzi wiosna! Rozpoznasz ją wszędzie:
na skrzyżowaniu ulic i w sadzie – wreszcie ciepło będzie!

Jeśli według ciebie zbyt wczesna jeszcze ta marcowa data,
Patrz, zastawię palto w lombardzie: oczekuję już lata!

(1912)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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WIECZORNA ZADUMA

Gaśnie już moja lampa,
Coraz słabszy tli się w niej płomień.
Zamiera z wolna żar. 
Oddech spalenizny na pokój spadł.

Przelewam na papier potok myśli 
Niewyraźną krętą linią.
W sercu miejsca zbyt mało,
A tyle się wokół dzieje!

Nie widzę wersów,
Jednak pióro uparcie coś zapisuje.
Odczytam je potem,
Teraz – jakże cenna każda chwila!

Wtem drgnął, rozbłysł ognik,
zatrzepotał na moment lękliwie. 
I zgasła moja lampa!
Ciemność objawiła swą twarz.

Cóż robić? Położyłem się zadumany,
A myśli – co jedna, to cięższa.
Wreszcie ze łzami w oczach
w ciemność do starej rzekłem lampy:

„Jakież to byłoby szczęście, 
Gdybyś nigdy więcej nie zapłonęła!
Mógłbym wówczas tak sobie leżeć
Aż do Sądnego Dnia!”

(1912)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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TEFSIR1 CZY PRZEKŁAD?

Za każdym razem, gdy myśli w stronę Allaha kierujesz,
Nic ich nie zatrzyma, bez przeszkód wiarę budujesz.

Zobaczysz, jak narody na prostą wychodzą drogę,
Trzymając się jej środka, zbłądzić z niej nie mogą.

Teraz w Mekce światłu wiary otworzył wrota Allah;
Chroń, zbaw, zmiłuj się, o Wszechmogący Allah!

(1913)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

1 Tefsir, z arabskiego: ogólny komentarz koraniczny.
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KAZAŃ

W żarze i czadzie,
W noce i dnie, 
Spalasz, Kazaniu, do cna robotników.
Gdy siły i życie
Już się w nich wypalą,
Nowych, Kazaniu, chcesz najemników!

(1913)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

Pogrzeb Tukaja na cmentarzu w Kazaniu. Kasim Hazrat, spełniając życzenie poety, odczytał dwie 
linijki z jego wiersza Mój testament: „O duszo, tyś odrzucona! Do Boga swego się kieruj / 

Odwracałaś wzrok od światła, teraz więc – nie protestuj”.
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Jan Sobolewski

TATARSKA MŁODZIEŻ 

Kiedy byłem młodym chłopakiem, docierały do mnie rozmaite pogłoski, 
że nasza tatarska młodzież bawi się świetnie na różnych balach, prywat-
kach i weselach. Bale bywały czasami wspólne z młodzieżą szlachty pol-
skiej, natomiast prywatki najczęściej odbywały się w zamkniętym tatar-
skim gronie. 

Pamiętam, jak w naszym domu gościła młodzież z Ordy i Klecka, 
przybyła na bal zorganizowany we wsi Iwanowo (dawne Wiśniewo). 
Kawalerowie ubrani byli w smokingi i muszki pod brodą. Panie w dłu-
gich sukniach, górą duże dekolty, zaś na szyjach złote łańcuszki. Zimą 
na nogi nakładały śniegowce, ochraniające stopy wraz z pantofelkami. Na 
rękach obowiązkowo mufka. Ciało otulało futerko, a szyję lisia skórka. 
Nakryciem głowy była futrzana czapeczka. Panowie na pantofl e nakła-
dali kalosze i getry, natomiast przed mrozem ochraniali się futrem z kara-
kułowym kołnierzem, Na głowę zakładano futrzaną czapkę lub sukienną 
uszanką. Niektórzy panowie na nosili fi lcowe kapelusze i nauszniki. Takie 
to były stroje świąteczne (wyjściowe). Codziennym strojem był natomiast 
kożuch z baranich skór i walonki. Ostatnio kożuchy szyto z bardzo ład-
nych skór (farbowanych), zaś damskie kożuszki wyszywano na modłę 
zakopiańskich. Oczywiście, w wyprawianiu skór owczych i farbowaniu 
prym wiedli kleccy Tatarzy, zaś gotowe damskie kożuszki ozdabiały róż-
nymi wyszywanymi wzorami nasze Tatarki. Tak wykonane kożuchy sta-
wały się często strojem paradnym. 

Tam, na Kresach Wschodnich, na pograniczu z Białorusią, zimy 
w latach trzydziestych ubiegłego wieku były bardzo mroźne i śnieżne. 
Mróz skuwał ziemię już w listopadzie, ale śniegu jeszcze nie było; chodzi-
liśmy i jeździliśmy po grudzie prawie do połowy grudnia. Dopiero w dru-
giej dekadzie grudnia zaczynał sypać obfi ty, puszysty śnieg, który utrzy-
mywał się aż do roztopów. Czasami bywały wcześniejsze śnieżyce, tak 
zwane zawieje. Mokry, gnany wiatrem śnieg był bardzo dokuczliwy, ale 
długo na polu nie leżał, następowała odwilż, a w ślad za nią plucha, dużo 
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wody, która nie wsiąkała w zamarzniętą glebę. W przypadku szybkiego 
powrotu mrozu, mokre rozlewiska pokrywały się lodem, co tworzyło plac 
zabaw dla dzieci. 

W mroźne i śnieżne dni, gdy moi Rodzice wyjeżdżali w dalszą podróż, 
Ojciec na futro lub kożuch nakładał burkę z kapturem uszytą z grubej weł-
nianej tkaniny, zaś Matka głowę i tułów okręcała dużą wełnianą chustą. 
Nogi otulali skórami z wilków syberyjskich, podszytymi tkaniną z gru-
bej wełny. Dla konia zabierano obrok w worku oraz grubą derkę, którą 
okrywano go w czasie postoju. Koń to bardzo delikatne zwierzę i należało 
o niego dbać, bo w przeciwnym razie gospodarz sam musiałby ciągnąć 
sanie. Nie na darmo przysłowie ludowe mówi: „konia poganiaj owsem, 
a nie batem” albo: „z batem daleko nie zajedziesz”. Zimą do uprzęży 
zaczepiano dzwoneczki, zwane po białorusku „szumiaki”. Ostrzegały 
o nadjeżdżającym zaprzęgu saneczkowym, a ponadto dodawały zimo-
wym podróżą wiele uroku. 

W takich jazdach saniami lubowała się szczególnie tatarska młodzież. 
Prace polowe ustały, to oznaczało, że przyszedł czas na zabawę. Zakładano 
konie do sań i gnano do Ordy, Lachowicz lub Mira i tam bawiono się 
wesoło w prywatnych domach, a przy większym zbiorowisku młodzieży, 
wynajmowano odpowiednią salę. W drodze powrotnej „porywano” miej-
scową kawalerkę i wszyscy jechali do Ordy lub Iwanowa, a tam znowu 
tańce i muzyka. 

Młódź wolny czas od zajęć spędzała wesoło. Jako podrostek podglą-
dałem ich zabawy. W każdy piątek, przeważnie w mieszkaniu Józefa 
Sobolewskiego, Stefana Sobolewskiego, Jana Kozakiewicza albo i innych 
mieszkańców Iwanowa, wieczorami zbierała się młodzież, a szczególnie 
tam gdzie były panny na wydaniu, lub podrastające. Orkiestra nie była 
konieczna, zastępowano ją śpiewem: tańczono w takt śpiewanych melo-
dii. W takie wieczory grano też w fanty. Zbierano je i decydowano, co ma 
uczynić właściciel fantu, aby go odzyskać. Przeważnie panna z danego 
domu zbierała fanty od zgromadzonej młodzieży. Wrzucano je do kape-
lusza; kto co miał pod ręką – zegarek, pierścionek, wieczne pióro, spinkę 
od krawatu, łańcuszek, papierośnicę itp. Potem gospodyni domu stawiała 
pytanie: „Co ma uczynić właścicielka fantu, który trzymam w ręku?”

Zebrani uzgadniali werdykt, np. że ma zatańczyć mazura. Po posta-
wieniu zadania, pani domu pokazywała fant. Odnaleziony właściciel 
fantu spełniał zadanie. Wybierał partnera do tańca, a młodzież zaczynała 
śpiewać, np. „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”. Para tańczy jakiś czas samot-
nie, aż padła komenda wodzireja: „Proszę się zatrzymać i dobrać partne-
rów”. Panna prosiła wtedy do tańca innego kawalera, zaś kawaler – inną 
pannę. Przez kilka minut tańczyły tylko dwie pary. Znowu rozlegała się 
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komenda wodzireja: „Zatrzymać się i dobrać partnerów”. Teraz tańczyły 
już cztery pary. Wodzirej odzywał się tak długo aż cała zebrana młodzież 
znalazła się w gronie tańczących. Wtedy pada komenda: „Para za parą”, 
tzn. pary już nie tańczą, a chwilowo odbywają spacerek. Potem: „Pary 
zatrzymują się”. I następna komenda: „Pierwsze cztery pary tańczą, pozo-
stałe odpoczywają”. Po pewnym czasie rozlegało się: „Kółeczko”. Pary 
brały się wówczas za ręce, tworząc koło i posuwając w rytmie tańca to 
w lewo, to w prawo. 

Wodzirej zatrzymywał krążące pary i dysponował: „Panowie, kra-
kowski”. Pary wykonywały kilka kroków do tyłu, tworząc czworokąt. 
W narożnikach zatrzymywały się panie, zaś panowie naprzeciwko siebie. 
Najpierw panowie z pierwszej i trzeciej pary, w rytmie mazura posuwają 
się do środka sali. Panowie lewą ręką wsparci w bok, z prawą wznie-
sioną do góry – i tak zmierzają ku sobie. Na środku spotykają się, biorą 
pod rękę i krążą w prawo, zatrzymują się, klaszczą w dłonie, a następnie 
krążą w lewo, znowu się zatrzymują, klaszczą w dłonie i podążają tanecz-
nym krokiem do linii czworoboku naprzeciw leżącej. Tam podchodzą do 
panien stojących w narożnikach, biorą je pod rękę ( jeden stojącą z prawej, 
drugi z lewej), kilkakrotnie okręcają się to w lewo, to w prawo i przecho-
dzą do następnej panny, i też krążą to w lewo, to w prawo. 

Wreszcie powracają na środek linii czworokąta i ponownie nastę-
puje sekwencja poprzedniego wariantu tańca. W międzyczasie panowie 
z drugiej i czwartej pary tanecznym krokiem zbliżają się do pań stojących 
w naprzeciwległych narożnikach, biorą je pod rękę i krążą to w prawo, 
to w lewo. Podobnie odbywa się krążenie z paniami stojącymi w innych 
narożnikach. Następnie tancerze wracają na poprzednie miejsca, biorą się 
za ręce i tworzą kółeczko, krążą raz w prawo, raz w lewo. Znowu pada 
komenda wodzireja: „Panowie, krakowski”. Taniec wykonują panowie 
z drugiej i czwartej pary, w sposób podobny jak poprzednicy. Następnie 
cztery pary tańczą ogólnego mazura. I rozlega się głos wodzireja: „Panowie 
dziękują paniom za taniec i odprowadzają je na miejsce”. Następnie tań-
czą cztery pary, także z krakowskim.

W taki sposób, po cztery pary, tańczyli wszyscy uczestnicy zabawy. 
Jeżeli na końcu pozostawała nieparzysta liczba par, to dobierano tance-
rzy do czterech par. W przypadku większego zgromadzenia młodzieży, 
mazur trwał długi czas. 

Mazur z krakowskim nie wymagał przestrzegania sztywnych ukła-
dów fi gur. Zależało to od inwencji tańczących. Właśnie w tym tańcu 
poszczególni panowie prezentowali swoje umiejętności w wykonywaniu 
różnych kombinacji. Młodsi kawalerowie często pobierali nauki u swo-
ich starszych kolegów w zakresie tańca, a szczególnie mazura. Często 
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widziałem, jak pod komendą ćwiczyli w stodole na klepisku. Widocznie 
mieli problemy z tańcem, co to w naszym środowisku poczytywane było 
za wielką wadę. Nieumiejącego tańczyć uważano za człowieka mało oby-
tego i nietowarzyskiego. 

Szczególnie utkwił mi w pamięci mazur z krakowskim w wykonaniu 
mojej kuzynki Aminii Chasieniewicz z Klecka. Tej zimy gościła w naszym 
domu. Była bardzo ładną i miłą dziewczyną. Lubiliśmy ją wszyscy za jej 
szczerość i bezpośredniość. 

Czasami bywa tak, że na sali jest więcej pań niż panów i odwrotnie. 
W doborze par do mazura brakowało nieraz płci odmiennej. Zdarzyło 
się tak, gdy Aminia miała dobrać do tańca kawalera, ale na sali takowego 
już nie było. Poprosiła więc pannę, a sama wcieliła się w rolę męską. 
Byłem trochę zdziwiony, jak wypadnie w tańcu mazura z krakowskim. 
Moje obawy były bezzasadne. Aminia właśnie pokazała, jak się tańczy. 
Jej partnerem w krakowskim był Mustafa Bajraszewski, bardzo dobry 
tancerz. Bardzo pięknie tańczyli krakowskiego, wprost fruwali w powie-
trzu, mało co dotykając nogami podłogi. Aminia wyprostowana, głowa 
lekko uniesiona do góry, drobnym krokiem posuwała się do środka sali. 
Później okręcała Mustafę to w prawo, to w lewo. Zebrani z podziwem 
przyglądali się jak tańczą. Rozległy się oklaski, a oni, upojeni tańcem, 
wciąż wirowali i gnali po sali. Zakończyli radośni i zmęczeni, będąc 
ostatnią czwórką tancerzy. Na sali przez pewien czas panowała cisza. 
Do Aminii, opierając się o laseczkę, podeszła starsza pani i powie-
działa: „Dziękuję ci, ładna panienko, za tak wspaniały taniec. Dawniej 
my tak tańczyliśmy mazura”. Wtedy wybuchła burza oklasków. Później 
dowiedziałem się, że starsza pani to była Schola Korycka z rodu książąt 
Koryców z Osmołowa. 

Wracając późnym wieczorem do domu, zapytałem Aminię: „Gdzież 
to nauczyłaś się takiego tańczenia mazura, a szczególnie krakowskiego 
w roli kawalera?”

„To długa historia – odpowiedziała. – Przez wiele lat byłam członkiem 
zespołu tanecznego prowadzonego przez organizację harcerską, a teraz 
jestem w zespole prowadzonego przez organizację strzelecką. Do mazura 
często nie było odpowiednich kandydatów, a szczególnie panów, wtedy 
ubierano mnie za kawalera i prowadziłam parę. Zarówno poprzedni, jak 
i obecny instruktor są dobrymi nauczycielami tańca, nauczyli mnie szcze-
gólnie łączenia kilku fi gur w jeden układ taneczny”.

Prawie przez całą zimę Aminia uczyła mnie, jak należy tańczyć różne, 
popularne w naszym tatarskim środowisku tańce. W podskokach biegali-
śmy po mieszkaniu, przewracając stojące na drodze meble. Matka trochę 
nas uspokajała, ale my nadal trenowaliśmy. Nie poszło to w moim życiu 
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na marne. Przez pewien czas mieszkałem wśród Wielkopolan i właśnie 
tam prezentowałem swoje umiejętności taneczne. 

Teraz kilka słów o wodzirejach. W naszym środowisku tatarskim umie-
jętność prowadzenia zabaw była niezbędna. Młodsi uczyli się tej sztuki od 
starszych. Na spotkaniu młodzieży obowiązki wodzireja pełnił przeważ-
nie najstarszy wiekiem kawaler. W przypadku braku takowego, panna 
domu zwracała się do jednego z obecnych mężczyzn: „Panie Adamie, czy 
Janie, będzie pan uprzejmy spełniać dziś rolę wodzireja”. Wodzirejem być 
i dobrze prowadzić taniec, to był zaszczyt , ale wymagał wielkiej wiedzy, 
którą przekazywano z pokolenia na pokolenie. Dobry wodzirej potrafi ł 
tak zorganizować tańce, aby cała młodzież w nich uczestniczyła. W tańcu 
powinna następować ciągła zmiana partnerów, zaś w końcowej fazie 
panna musiała powrócić do kawalera, który ją poprosił do tańca. Intencją 
tego było to, żeby kawaler mógł pannie podziękować za taniec i odpro-
wadzić ją na miejsce. Ponadto wodzirej musiał dbać, by płeć piękna 
mogła także wybrać partnera do tańca – choć chwilowego. W tym celu 
zarządzał kółeczko z koszyczkiem, panny do środeczka. Tak powstawały 
dwa koła, zewnętrzne panów i wewnętrzne panien. I następna komenda 
wodzireja: „Obracamy się, panie w prawo, panowie w lewo i odwrotnie, 
panie w lewo, a panowie w prawo, zatrzymujemy się. Panie odwracają 
się i wybierają partnerów do dalszego tańca”. O to właśnie chodziło, żeby 
panna mogła okazać – dać znać kawalerowi, że go akceptuje. 

Wszystkie te zabawy: tańce, fanty, latem gra w siatkówkę, spacery, 
ogniska w lesie, zimą kulig itp. służyły temu, aby tatarska młodzież była 
towarzysko obyta, kontynuowała tradycje naszych szlacheckich przod-
ków i miała okazję lepiej się wzajemnie poznać. W ten oto sposób również 
kojarzyły się pary, a młodzi ludzie nie wychodziły z kręgu naszego środo-
wiska. Taka była intencja starych Tatarów.

Jeszcze jeden fakt, który należy wspomnieć. W wielu tatarskich domach 
gościła młodzież z innych osad. Byli to krewniacy, koleżanki lub koledzy. 
W naszej wsi działało Koło Gospodyń. Właśnie ono organizowało różne 
kursy – gotowania, szycia, pielęgnacji bydła, upraw ogrodowych itp. Było 
też organizatorem wycieczek krajoznawczych, np. nasze dziewczęta poje-
chały do Gdyni, Warszawy, Krakowa, Wilna i w wielu innych miast; były 
obyte ze światem. Wyrastało nowe pokolenie. Podstawowym wymogiem 
było ukończenie siedmiu klas szkoły powszechnej oraz dalsze kształcenie 
zawodowe. Niektórzy uczyli się w gimnazjum w Nieświeżu, inni, prze-
ważnie chłopcy, szli do szkół podofi cerskich i ofi cerskich. Reszta przygo-
towywała się do kontynuowania zawodów swoich rodziców, to znaczy 
rolnika, ogrodnika lub garbarza. Wielu należało do harcerstwa, a później 
do strzelców. 
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Z czasem powstała w naszej wsi organizacja młodzieży tatarskiej. 
Miała za zadanie propagowanie oświaty, kultury, pielęgnację tradycji 
naszych przodków i poznawanie rzeczywistej historii narodów pocho-
dzenia tureckiego oraz podbojów mongolskich. Została zorganizowana 
świetlica i biblioteka. Prezesem oddziału został Józef (może Kola, dziś nie 
pamiętam) Sobolewski.

Na okres ferii letnich do Iwanowa przyjeżdżało sporo tatarskiej mło-
dzieży z Wilna. Ogólnie nazywaliśmy ich studentami, chociaż wielu jesz-
cze nie dobrnęło do wyższych uczelni. Właśnie studenci w czasie pobytu 
w Iwanowie aktywnie włączali się w nurt pracy z młodzieżą tatarską. Pod 
ich wpływem powstały zespoły: recytatorski i śpiewaczy. Oni to byli ini-
cjatorami organizacji dożynek tatarskich w Iwanowie, na które przyby-
wali goście (Tatarzy) nie tylko z okolicznych miejscowości. 

Przed dożynkami panował w Iwanowie duży ruch. Szczególnie mło-
dzież była mocno podekscytowana. Członkowie zespołu recytatorskiego 
wkuwali na pamięć fragmenty stosownych wierszy i okolicznościowych 
wypowiedzi, zaś śpiewacy nadwyrężali struny głosowe na wielu, wielu 
próbach. Inna grupa plotła wianki, dekorowała salę taneczną i zajmo-
wała się pieczeniem dorodnego bochna chleba z żytniej mąki, koniecznie 
z tegorocznego żyta. Musiał być koniecznie okrągły, bez popękanej skórki 
– dorodny. W tym celu zrobiono kilka wypieków i wybierano najbardziej 
okazały bochen. 

Oczywiście młodzież musiała zadbać o swój wygląd, a szczególnie 
panny. No i biegały do krawcowych, fryzjerów i do wielu sklepów po 
różne drobiazgi. Kawalerowie też starali się wypaść nie gorzej od panien, 
bo przecież miało być dużo gości, a może wśród nich akurat będzie osoba, 
która wzbudzi zainteresowanie.

Część młodzieży, bardziej dojrzała wiekiem, zajmowała się ustalaniem 
listy osób, które należy zaprosić na tatarskie dożynki. Głównie chodziło 
o gości ofi cjalnych, bowiem nasza tatarska społeczność była już o wiele 
wcześniej zaproszona. Poza tym każdy wiedział, że każdego roku, gdzieś 
w końcu sierpnia, w Iwanowie były organizowane tatarskie dożynki. 
Zatem młodzi z różnych osad, miast i miasteczek już wcześniej robili przy-
gotowania w celu wzięcia udziału w tej imprezie. Gospodarze zawzięcie 
porządkowali swoje obejścia, chcąc dobrze wypaść w oczach przyjezd-
nych, a gospodynie pucowały mieszkania, szykowały pościel, aby zmę-
czeni zabawą goście mieli wygodny wypoczynek. Sprawy kulinarne też 
miały wielką wagę. Szły pod nóż barany, jagnięta i drób, a jak tego było 
mało, to ktoś z rodziny gnał do Klecka, do Żyda po koszer z cielęciny. 

Z tatarskich domów unosiły się zapachy przygotowywanych potraw. 
Niektórzy jakby z ksiąg czytali: po zapachu rozpoznawali, która gospodyni 
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jakie przygotowuje potrawy. A były to pierogi z mięsem (bielasz) lub 
serem, zapiekany makaron, pieczone jagnię lub cielęcina oraz, najczęściej, 
kołduny. Gospodynie prześcigały się w ustalaniu składu potraw dla gości 
przybyłych do danego domu. Panny przeważnie przed tańcami dużo 
nie jadły, niektóre nawet nie siadały do stołu. Mówiły, że jest tak bogato 
zastawiony różnymi smacznymi potrawami, że nie potrafi ą sobie odmó-
wić jakiegoś smakołyku, co zniekształci ich linię (fi gurę), z tak wielkim 
trudem osiągniętą. Biedne dziewczęta, same narzucały sobie ciągły post. 
Natomiast panowie nie skąpili sobie jedzenia i picia. Powodzenie miała 
mocna wonna herbata. W tym okresie kawa nie była u nas popularna. 
Poprosił o nią tylko jeden gość z Nowogródka. Musiałem mielić ją w ręcz-
nym młynku, a parzona była we wrzącym mleku. 

W Iwanowie przyjęte było, że każdą większą imprezę zawsze wyzna-
czono na piątek. Tak było i tym razem. W piątkowy ranek goście i ludność 
muzułmańska Iwanowa udała się do meczetu w Osmołowie na chutbę, 
czyli nabożeństwo. Nie był on taki mały, ale wiernych było wielu i część 
z nich stała poza meczetem. Mecia Jasiński głośno odpieł azan, a później 
kamiet. Imam Aleksander (Aluń) Bajraszewski wszczął modły. Odprawił 
on dziesięć rakeatów, w tym cztery farzowe. Zamiast chutby imam recyto-
wał sury z Koranu. Miał bardzo piękny głos (miękki, melodyjny). Zebrani 
w skupieniu wysłuchali jego modłów i recytacji Koranu.

Skończyły się modły i lud wysypał się z meczetu. Zrobiono kilka zbio-
rowych zdjęć. Wielu udało się na mizar (cmentarz), aby tam modlić się za 
zmarłych i prosić Boga o łaskę dla nich. Porządkowano mogiły krewnych, 
jednocześnie notowano w pamięci, jakie większe prace trzeba będzie 
wykonać w najbliższej przyszłości. A to babuni mogiła zapada się – trzeba 
będzie dowieść ziemi, zaś u wuja nagrobek się pochylił itp. Jednak czas 
naglił – szybko wracano do Iwanowa – wiadomo, dożynki. Należało być 
odpowiednio do nich przygotowanym, co obowiązywało całą naszą spo-
łeczność – zarówno gości, jak i domowników (gospodarzy). 

Sama impreza składała się jakby z trzech części. Pierwsza wiązała się 
z dożynkami, a zatem ofi cjalne przemówienia, przekazanie przez gospo-
darza dożynek wieńca przedstawicielowi miejscowej władzy, zaś przez 
gospodynię bochenka chleba. Młodzież zaśpiewała: „Plon niesiemy, plon, 
w gospodarza dom..., aby dobrze plonowało po sto korcy z kopy dało…” 
i jeszcze kilka stosownych piosenek. Obdarowany składał gospodarzom 
najlepsze życzenia: „Aby przyszły rok był jeszcze lepszy od obecnego, 
a zbiory bogatsze”. I na tym się kończyło. 

Potem była część artystyczna – młodzież śpiewała pieśni zachwala-
jące trud rolnika, choć uciążliwy, ale niezbędny dla ludzkiego bytu. Były 
również pieśni w języku tatarskim, których nauczyli ich studenci tatarscy 
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z Dobrudży, przez jakiś czas goszczący w Iwanowie. Piosenki były prze-
platane recytacją wierszy Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza (obo-
wiązkowo Sonety Krymskie), z koszyka poezji gminnej oraz własne 
utwory i powiedzonka. 

Trzecia część – to bal. Orkiestra smyczkowa przygrywała skoczne 
rytmy, a wodzirej z całych sił starał się wciągnąć zebranych do tańca. 
Młodzieży do tańca nie trzeba było specjalnie zachęcać, żwawo brała 
się do zabawy. Bal zaczynał się przeważnie około godziny 21 i trwał do 
czwartej dnia następnego. Około północy starsi uczestnicy szli, aby coś 
przekąsić – wzmocnić organizm. Wtedy na salę taneczną wkraczała mło-
dzież szesnasto-, osiemnastoletnia i brała salę taneczną we władanie. 
Będący tam starsi z ciekawością przyglądali się tańczącej młodzieży, która 
wirowała i gnała po sali, tylko nogi migały i spódniczki fruwały w powie-
trzu. Orkiestra, podniecona wigorem młodości, zaczęła grać bardziej 
skocznie: oberki, mazurki, kujawiaki, poleczki itp. Wreszcie, zmęczona, 
ucichła. Zapanowała cisza. Kawalerowie odprowadzali panny na miejsce, 
zaś rodzice zapraszali młodzież do bufetu na poczęstunek.

Najmłodsi jeszcze raz opanowali salę taneczną. Starsze osoby zmęczone 
zabawą, opuściły już towarzystwo. Tańczyło już mniej par, był luz. Wtedy 
podszedł do nas wodzirej i powiedział: „Teraz sala do waszej dyspozycji, 
pokażcie co umiecie, niech podziwiają was starsze pokolenia”. Młodzież 
czekała na ten moment. Gromadnie ruszyła do tańca i na sali zawirowało. 
Jeszcze kilka par starszej generacji – jak nazywaliśmy osoby po 27 roku 
życia – próbowała dotrzymać nam kroku, ale wkrótce i oni się poddali. 
Tańczyliśmy do samego rana. W końcu wodzirej zapowiedział: „Leszcze 
zatańczymy mazura, poloneza, białe tango i na tym kończymy bal”. 
Skończyło się tango, bal dobiegł końca, opadły emocje. Dopiero wtedy 
poczułem potworny ból nóg. Nowiuteńkie pantofl e bezlitośnie ściskały 
moje stopy. Kulejąc, wyszedłem z gminnego budynku w Łani, bowiem 
w 1939 roku tam właśnie odbywały się tatarskie dożynki. 

W Iwanowie nie było tak dużej sali, by mogła pomieścić wszystkich 
uczestników, a chodziło też o pomieszczenia pomocnicze – bufet, salę 
konsumpcyjną i salę odpoczynku. Budynek gminy spełniał te wymogi, 
zaś odległość od naszej wsi była nieduża – 2 km. Miejscowy wójt również 
zapraszał Tatarów, by przenieśli się tam z dożynkami. Tak też uczyniono. 
Były to ostatnie dożynki tatarskie w Iwanowie, a moje pierwsze, w któ-
rych brałem czynny udział. Chociaż latami nie kwalifi kowałem się do 
młodzieży, byłem jednak wyrośnięty, to na wiek nikt nie zważał i zosta-
łem przyjęty do tzw. młodszej kompanii. 

Zbolały wracałem samotnie. Odczekałem trochę i powlokłem się za 
oddalającymi się uczestnikami balu. Gdy tylko minąłem opłotki, zrzuciłem 
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dokuczliwe pantofl e i w skarpetkach, przez łąki, zmierzałem do Iwanowa. 
Po drodze były dwie rzeczułki, Łań i Zanawaź. W miejscu ich zbiegu do 
wspólnego koryta w roku 1938 zbudowano kąpielisko. Szybko zrzuci-
łem ubranie i wlazłem do wody, aby dać trochę ulgi zbolałym stopom. 
Faktycznie, chłodna woda złagodziła ból. Zanurzyłem się, przepłynąłem 
kilkanaście metrów, w jedną i w drugą stronę. Wylazłem z wody, osuszy-
łem się, trochę pobiegałem po brzegu, ubrałem się, wziąłem pantofl e do 
ręki i poszedłem w kierunku iwanowskich łąk. 

Tuż za rzeczułką rozciągała się łąka starego Dodzia. Trawy były tam już 
skoszone, ale w dolinie, przy strumieniu, szybko odrastały. Rozpoczął się 
już drugi zbiór. Trawa leżała w grubych pokosach, widać było, że wczo-
raj ścięta. Słoneczko zaczęło podgrzewać, woń skoszonych traw roznosiła 
się wokoło. Ukołysał mnie jednostajny szum strumienia. Pomyślałem, że 
chwileczkę spocznę. Tak zachęcająco skłaniało do tego otoczenie, cisza, 
pokos miękkiej trawy, promienie słońca przeciekające przez liściastą czu-
prynę olchy, kwilenie ptaszka w przybrzeżnych zaroślach. Gdzieś z oddali 
dolatywało beczenie owiec gnanych na pastwisko, a schowany w trawie 
konik polny rzępolił nieustannie. Nad moją głową powoli przeleciała 
ważka. Na łąkę majestatycznie spłynął bocian. Raptownie rzeczywistość 
urwała się – zasnąłem. Wasyl, syn starego Dodzia obudził mnie ze snu. 
Słoneczko już daleko odbiło od ziemi, a i cień olchy opadał gdzie indziej. 

„Nie wiedziałem, kto leży na trawie. Bałem się podejść. Policja i kopiści 
szukają bolszewickich szpiegów. Mówią, że ich dużo przeszło przez gra-
nicę, a teraz kryją się w zagajnikach” – odezwał się Wasyl.

W domu panował codzienny ruch. Wszystkim zarządzała Matka. 
Pomagali jej moja młodsza siostra i młodszy brat. Większość gości spała 
w stodole na sianie. Ojciec i jeszcze kilku starszych panów siedziało na 
kocach w ogródku, w cieniu klonów i spożywało śniadanie. Przed nimi 
był rozpostarty obrus, na którym stały półmiski pełne jedzenia – pieczona 
baranina, faszerowany kurczak, pieróg z mięsem, różne sałatki i oczywi-
ście małosolne ogórki. Obok dymił samowar. Herbata parzona w imbryku 
przyjemnie pachniała. Panowie rozmawiali o sprawach gospodarskich 
i pogłoskach o nadciągającej wojnie: „Nas już do wojska nie powołają, ale 
młodsze roczniki na pewno wezmą w kamasze”. „Bieda będzie, jak bol-
szewicy ruszą na zachód, zdepczą nasz kraj” – dodał inny.

Sytuacja na to wskazywała. Za dużo kręciło się tu sowieckich szpiegów. 
Wczoraj policja w Dziemidowiczach złapała jednego. Udawał żebraka, 
a gdy zdarto z niego łachmany, okazało się, że to młody wysportowany 
mężczyzna. Miał przy sobie jakieś fałszywe papiery wystawione na 
dawno zmarłą osobę. Powieźli go do Nieświeża w celu dalszego docho-
dzenia. „Jeszcze podczas żniw znalazłem legowisko w łanie pszenicy. 



224224224224 III. Część literacka

Było tam dużo niedopałków papierosów fi rmowych (nasi palili skręty 
z machorki) oraz dużo odpadków jedzenia” – relacjonował nasz sąsiad 
Stefan Abrahimowicz.

Młodzież nie przejmowała się tak spostrzeżeniami starszych ludzi. 
Jakby na przekór niepokojącym wiadomościom, bawiła się. W sobotni 
wieczór po dożynkach zorganizowano potańcówkę w prywatnym miesz-
kaniu. Znowu grała orkiestra, a młodzież wesoło się bawiła. W Iwanowie 
było jeszcze dużo gości. Nie spieszyli się do opuszczenia gościnnych 
domów. W niedzielę, po odespaniu zaległości, młodzież spacerowała po 
łąkach lub gromadziła się w cieniu drzew, spędzając przyjemnie czas na 
dyskusjach, żartach, fl irtach itp. Jakby przeczuwała, że takiego zgroma-
dzenia tatarskiej młodzieży już w Iwanowie nie będzie, a dożynki z 1939 
roku przejdą do historii, jako ostatnie zorganizowane w naszej wsi. 

Szybkimi krokami nadciągała II wojna światowa. 

Jan Sobolewski
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Teresa Zaniewska

MÓJ DOM NA FUNDAMENTACH MOGIŁ.
W ŚWIECIE WYOBRAŹNI POETYCKIEJ 

MUSY CZACHOROWSKIEGO

Jubileuszowy tom wierszy Musy Czachorowskiego „Jeszcze tylko ten 
step...”1 wydany, jak głosi podtytuł, „na trzydziestolecie działań liter-
ackich”, uznać można za swoiste responsorium. Znalazły się w nim 
wszystkie najbardziej reprezentatywne utwory poetyckie tego autora, 
wybrane z dotychczas ogłoszonych drukiem. Jak zawsze, w przypadku 
tego poety, konsekwentnie wiele mówiąca pozostaje okładka jego 
książki, będąca realizacją własnego projektu. A zatem, dokonując inter-
pretacji słowa poetyckiego Musy Czachorowskiego, uznać ją należy za 
integralną część całości. Niepokoi czytelnika i intryguje: krwawe łuny 
nad stepem (?), nad mazowiecką równiną (?) z czerniejącymi na horyz-
oncie koronami drzew. W wieńcu ognia, ogarnięty jego duchem – poeta, 
czytający swoje wiersze. 

Podobnie prezentują się okładki książek wydanych wcześniej. 
„Samotność”2 – światła nocnego miasta, oglądanego z góry. Miasto wid-
ziane nocą z lotu ptaka. To nie przypadek. Patrząc z góry, nie potrafi my 
oprzeć się wrażeniu, że to my górujemy nad miastem. Znika wówczas uczu-
cie, że to ono ma nad nami władzę, przytłaczając wysokością zabudowań, 
ciasnotą splątanych ulic, wszechogarniającym gwarem i unoszącymi się 
chmurami kurzu. Miasto widziane z góry jest częścią rozległej przestrzeni, 
oglądane z perspektywy przechodnia staje się przytłaczającym mon-
strum. Na fotografi i poeta, z przymkniętymi oczami, poza nim miasto 
oglądane nocą… „Rubajaty stepowe”3 – ozdobione reprodukcją starej poc-
ztówki, przedstawiającej stepowego jeźdźca z nieodłączną bandurą. I tu 

1 M. Czachorowski, Jeszcze tylko ten step... Na trzydziestolecie działań poetyckich, Muzułmański 
Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium, Białystok 2013.

2 M. Czachorowski, Samotność, Centrum Kultury Tatarów Polskich, Wrocław 2008.
3 M. Czachorowski, Rubajaty stepowe, Komisja ds. Ochrony Dziedzictwa Muzułmańskiego 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2009.
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mamy do czynienia ze swoistym palimpsestem, wszak spod rachitycznej 
stepowej roślinności wyrastają przesycone intensywną zielenią swojskie, 
mazowieckie (?), kresowe (?) ogrody, z feerią barw rodzimego kwiecia – 
strzelających w górę maków, piwonii (peonii), lilii i róż otulonych sele-
dynem paproci. W tle gontem kryty dach drewnianego domu, dworku 
(?). I fotografi a poety, twardo stojącego na ziemi. „Poza horyzontem”4 
– zarys drogi i… żagwie ognia, przy bliższym oglądzie, płonące korony 
smukłych przydrożnych topoli – w tradycji kulturowej drzew-wyroczni, 
symbolizujących przeszłość. I również „ognisty” portret poety, w tle 
– zieleń. W jednym z erotyków poeta wyzna: „Jestem bezustannym 
ogniem”. Ten ogień płonie w jego duszy nie tylko w chwilach erotycznych 
uniesień. Rozświetla też egzystencjalny mrok i wyboiste drogi życia.

„Jeszcze tylko ten step...”. Łuny ognia. Wyobraźnia podsuwa wciąż 
żywe obrazy tradycji literackiej, głównie romantycznej, by przywołać 
chociażby Juliusza Słowackiego „Sen srebrny Salomei” (i innych 
pisarzy), gdzie dynamicznie zarysowana historia woła z mogił kon-
federatów i pomordowanej przez hajdamaków szlachty, a przelana 
przed wiekami krew i krwawe barwy, przeglądającego się w pejzażu 

4 M. Czachorowski, Poza horyzontem, Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR, Białystok – 
Wrocław 2010.

Musa Czachorowski w drodze do domu...
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zachodzącego słońca, utrwalają obraz „stepu czerwonego” (określenie 
Łucji Glinkowej)5, urastającego do rangi symbolu grozy i tragizmu his-
torii. W teoriach historiozofi cznych romantyków (m.in. S. Goszczyński, 
A. Malczewski, W. Pol, J. B. Zaleski) step jawi się jako „wielki mogil-
nik”. To właśnie tu, na ciągle niespokojnych pograniczach, przetrwała 
pamięć walecznych Tatarów, rozgrywających się bitew z wrogami 
Rzeczypospolitej, poskramiania Kozaków. Nad stepowymi kurhanami 
wciąż unosi się „duch przeszłości”. Za jego sprawą przemawiają 
wieki, powraca przeszłość, która domaga się upamiętnienia. Stepową 
przestrzeń symbolizują nie tylko bezkres, pustka, burzany, rozpaczliwy 
krzyk czajki czy podniebny lot sokoła. Zyskuje ona dodatkowy wymiar 
– przemawia głosem pamięci z głębi przeszłości poprzez to wszystko, co 
kryje ziemia, co spoczywa w jej głębi.

Wielka historia i doświadczenie zbiorowe wpisują się we współczesne 
biografi e twórcze, które od historycznych zdarzeń dzielą wieki. Stają się też 
inspirujące dla poetyckich dokonań Musy Czachorowskiego i nieustannie 
żyją w zakamarkach jego świadomości:

*
Mój dom
na fundamentach mogił
kilka białych ścian
pod dachem pamięci bezustannej

Moja ojcowizna
krwawy zagon dziejów
przeorany lemieszami szabel
obsiany różańcami pocisków6

[...]

Obraz poetycki dopełniają wspomnienia poety: 

Moja rodzina ze strony mamy wywodzi się z jeńców tatarskich, sprowadzo-
nych do Polski po kampanii wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Osadzono ich 
na królewszczyznach w Wielkopolsce, gdzie bardzo szybko roztopili się w okolicz-
nej ludności. Tylko smagła cera, czarne włosy i oczy świadczyły później o pocho-
dzeniu ich potomków.

Druga część rodziny to drobna odwieczna szlachta mazowiecka z tatarskim 
śladem z XIV wieku. W orszaku księżniczki Danuty Anny, córki litewskiego 
5 Ł. Glinkowa, Główne motywy liryki pejzażowej wczesnego romantyzmu, „Prace Historyczno-Literackie”, 

t. 17, Katowice 1980.
6 M. Czachorowski, Jeszcze tylko ten step…, dz. cyt., s. 50. 
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księcia Kiejstuta, zdążającej na dwór przyszłego małżonka, mazowieckiego księ-
cia Janusza, nie zabrakło bowiem Tatarów. Niestety, i tutaj niewiele przetrwało. 
Jednak urodziłem się i wiedziałem od razu, że jestem inny. Nikt mi tego nie mówił. 
Po prostu wiedziałem. Dziadkowie poumierali, gdy byłem zbyt mały, aby coś wię-
cej z tego wszystkiego pojąć. Gdzieś zbiegły się drogi słowiańsko-tatarskie, skrzy-
żowały ze sobą, a ja przez całe lata starałem się rozeznać po tropach.

Mój dziadek, Aleksander Czachorowski, wyruszył w 1919 roku na wojnę z bol-
szewikami. Jeździec, szabla i koń – jak zawsze… Pojechał na koniu karym, szablę 
miał ostrą – w pierwszej potyczce, gdzieś na ziemiach dzisiejszej Białorusi, został 
ranny i wojna się dla niego skończyła. Mój ojciec Daniel, był żołnierzem zawodo-
wym: 36 lat swego życia oddał armii. Poszedłem w jego ślady, służyliśmy w jed-
nym pułku7.

Rodzina osiadła w Nasielsku, na mazowieckiej równinie, jednym z naj-
starszych miast na Mazowszu i w Polsce8. I to dawne miasteczko, o bogatej 
historii, bezimiennie pojawia się raz po raz w kolejnych poetyckich odsło-
nach. Duch tatarskości unosił się nie tylko na kartach historii miasteczka. 
Tatarska krew płynęła też w żyłach okolicznych mieszkańców. I tak na 
przykład, we wsi Ruszkowo, w gminie Nasielsk, tajne nauczanie prowa-
dziła Maria Sienkiewicz, siostrzenica Henryka Sienkiewicza, posiadają-
cego, jak wiadomo, tatarskie korzenie. Zmarła pod koniec okupacji i została 
pochowana w Cieksynie, znajdującym się na terenie gminy Nasielsk.

Dom dzieciństwa poety wyrósł na mazowieckiej równinie. To tam po raz 
pierwszy zdziwiło się i zachwyciło serce dziecka. Później, naturalną koleją 
rzeczy, pozostał gdzieś za snem. Ale przecież żyjemy w przestrzeni naszych 
snów. I bardziej rzeczywisty staje się ten dom, do którego wiernie powra-
camy, zasnąwszy, niż ten, w którym kładziemy się spać9. Przebywając 
gdziekolwiek indziej, przechowaliśmy pod powiekami obraz domu, z któ-
rego wyszliśmy. Dom, do którego wracamy tylko we śnie, posiada głębszy 
sens niż dom realnie istniejący i odpowiada znacznie głębszym potrzebom. 
Bohater wierszy Musy Czachorowskiego marzy o azylu, poszukuje zacisz-
nego schronienia, oazy spokoju w niespokojnym świecie. Dom dzieciństwa 
posiada dla niego głębszy sens niż wszelkie inne misterne bądź monumen-
talne budowle. Ten utracony dom nadal zamieszkują jego marzenia, tak 
ważne dla przyszłości, ciągłości tradycji, woli trwania, budowania więzi. 

7 Tamże, s. 13-14.
8 Pierwsza wzmianka o istnieniu miasta pochodzi z 1065 roku i zawarta jest w tzw. falsyfi kacie mogi-

leńskim. Z dokumentu tego, wystawionego przez króla Bolesława Śmiałego dla wielkopolskiego 
opactwa benedyktyńskiego w Mogilnie wynika, iż nasielski zespół osadniczy pełnił funkcję obronna 
oraz stanowił centrum administracyjne i handlowe. Zob. Nasielsk. Warto powracać, Nasielsk 2015, s. 2.

9 Zob. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, PIW, 
Warszawa 1975, s. 301.
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W obrazach poetyckich pojawia się wnętrze domu, którego już nie ma, 
pojawiają się jego mieszkańcy, którzy już dawno umarli, ożywają okolice 
domu, dziś już też odmienione. Dom tworzy magiczną przestrzeń: z oto-
czeniem, z ogrodem i jabłoniowym sadem, a samotność bohatera pozwala 
pełniej i prawdziwiej dostrzegać realność tego, co minione i możliwość tego, 
co może się jeszcze zdarzyć. Za sprawą pamięci i wyobraźni doświadczamy 
żywego wiązania teraźniejszości z przyszłością.

*
A przecież żyję
w tym obcym krajobrazie 
chociaż często jeszcze
wychodzę nocą z domu

I znowu w krótkich spodenkach
biegnę powitać sad
jabłonie garną się do rąk
szeroko otwierają liście

Poznały mnie drzewa

Ścieżką od strugi
niespiesznie nadchodzi dziadek
jego laska
ciężko godzi się z ziemią

I wszystko mija

Powietrze
nie przepuszcza światła10

Powroty do domu są częścią człowieczego losu, zaś poczucie zako-
rzenienia, wiecznie żywym źródłem naszej siły. Ci, którzy nie czują się 
zadomowieni, wędrują samotnie pustą drogą, niekiedy też pod pustym 
niebem.

W życiu każdego człowieka pragnienie posiadania przestrzeni bez-
piecznej, jaką stanowi dom, jest potrzebą elementarną i odwieczną. 
Jego utrata, o czym przekonują nas przede wszystkim doświadczenia 
dwudziestowieczne, oznacza nie tylko brak bezpiecznego schronienia, 

10 M. Czachorowski, Pamięć rzeczy. W czasie i przestrzeni [w:] Mom jo skarb. Pamięć rzeczy w tradycjach 
dolnośląskich, Wrocław 2014, s. 153.
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lecz symbolizuje również niedostatek wartości11. Dom w poezji Musy 
Czachorowskiego nie tylko osobliwie istnieje, ale również osobliwie zna-
czy. Dom o białych ścianach metaforycznie znajduje się na skrzyżowaniu 
dróg, którymi poeta wędruje w wyobraźni, gdzie szuka inspiracji i dokąd 
realnie próbuje powracać: 

Po wielu latach nieobecności przywiozłem tam moich synów. Chciałem poka-
zać im jabłoniowy sad przed domem dziadków, powaloną przez wicher topolę, 
w której korzeniach miałem kryjówkę i czyste rozlewisko strugi, przepływają-
cej łąką obok cmentarza.
Myślałem, że w dzień targowy pójdę z nimi na rynek, gdzie handluje się 
wszystkim, poczynając od zieleniny, na butach ofi cerskich skończywszy, a cie-
pły swojski zapach koni kręci w nosie. Lecz żadnej z tych rzeczy już nie było: 
ani sadu, ani topoli, ani czystej wody. Nie spotkałem również Lenki, dziew-
czyny z ulicy Ślepej, z którą, trzymając się za ręce, chodziliśmy po mleko 
z wieczornego udoju. Wszystko to trwało jedynie we mnie.
Nie są chyba, niestety, możliwe powroty do miejsc istniejących wyłącznie 
w pamięci, ale szliśmy przecież tą samą drogą, którą chodził mój ojciec, jego 
ojciec i ojciec jego ojca. Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy znali mnie od dziecka 
i których ja znałem. Wchodziliśmy w otwarte drzwi domów, pełnych bliskich, 
serdecznych osób. Skłoniliśmy głowy przed rodzinnymi grobami.
Ile razy wspomnienia o miasteczku były dla mnie źródłem siły i balsamem. 
Stanowiły i nadal stanowią moją wyłączność, będąc jednocześnie dowodem 
tożsamości, istnienia w ciągłości określonej dawno wyciętym sadem, niegdyś 
rosnącą topolą, mogiłami. Łączą mnie z pozostałą w miasteczku rodziną, z zie-
mią wydeptaną przez pokolenia12.

W świecie poetyckim Musy Czachorowskiego przenikają się wza-
jemnie przestrzeń i miejsce. Przestrzeń kojarzy się z wolnością, miejsce 
– z konkretyzacją wartości. Jako przestrzeń uczłowieczona jest zorga-
nizowanym światem znaczeń13. Mieć swoje miejsce, to być bezpiecz-
nym. Nie ma lepszego miejsca niż dom rodzinny, znajome sąsiedztwo, 
własny kraj. To przestrzeń geografi czna, społeczna i kulturowa, spo-
kojne centrum ustalonych wartości, źródło wewnętrznej siły. Domu 
jako oazy spokoju i bezpieczeństwa poszukuje bohater wierszy Musy 
Czachorowskiego. 

[...] Jestem już w domu! Pokój pachnie… Czym właściwie pachnie? Pastą 
do podłogi, wiklinowymi fotelami, lawendą? Maciejką rosnącą pod niskimi 

11 A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, PWN, Warszawa 1996, s. 8.
12 M. Czachorowski, Miasteczko [w:] Tegoż, Jeszcze tylko ten step…, dz. cyt., s. 133-134.
13 Yi-Fu-Tuan, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, PIW, Warszawa 1987, s. 75.
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oknami? Pewnie wszystkim po trochu. Najpiękniejszy jest jednak zapach 
drożdżowych bułek z serem, robionych wieczorem, wypiekanych nocą w chle-
bowym piecu pobliskiej piekarni. Babcia je robiła, kuzynki wynosiły na bla-
chach, potem odbierały, a rankiem budziła mnie ta cudowna woń i nieodmien-
nie zaskoczony otwierałem wieko starego wiklinowego kosza, w którym na 
lnianych ściereczkach leżały sobie bułki, ułożone tam – do dzisiaj jestem o tym 
święcie przekonany – przez dobrą czarodziejkę. Babcię?
I jeszcze ten chleb, wielki okrągły bochen o ciemnozłocistej chrupiącej skórce. 
Pajda z masłem w jednej dłoni, w drugiej świeżo zerwany ogórek. Kromka 
posmarowana gęstą świeżą śmietaną i posypana cukrem… Chleb, po prostu 
chleb…14 

Zapach posiada ogromną moc oddziaływania na człowieka, nawet po 
latach. Nie jest ulotny. Żyje w nas. Potrafi  w mgnieniu oka wywołać emo-
cje, przywołać wspomnienia, chwile wyjątkowe. W odróżnieniu od sygna-
łów wysyłanych przez inne zmysły – dotyk, smak, wzrok i słuch, przeka-
zywanych za pomocą wzgórz mózgowych, bodźce zapachowe docierają 
bezpośrednio do ośrodków mózgowych zwanych ośrodkami „zachowa-
nia”, dlatego też w mniejszym stopniu podlegają racjonalizacji. Nie bez 
przyczyny twierdzi się, że zapach jest emocją. Wyczuwamy woń, którą 
później rozpoznaje pamięć węchowa, jedyna i niepowtarzalna. Z biegiem 
czasu każdy zapach łączy się z emocją, której towarzyszył. Dzięki pamięci 
węchowej możemy niesłychanie łatwo przywołać z pamięci wspomnie-
nie jakiegoś wydarzenia lub sytuacji związanej z określonym zapachem, 
jednocześnie powołując do istnienia towarzyszące jej emocje. I przede 
wszystkim to pragniemy osiągnąć, cofając się wspomnieniami do dzieciń-
stwa: przypomnieć sobie, wyzwolić i odczuć emocje, jakich doświadczali-
śmy, będąc dziećmi. Pomaga nam w tym właśnie zapach.

Przestrzeń domowa w twórczości Musy Czachorowskiego została 
przedstawiona w sposób uporządkowany. Przybiera postać koncen-
trycznie ułożonych kręgów, z których każdy następny jest obszerniejszy 
od poprzedniego: dom dzieciństwa, ogród i jabłoniowy sad, najbliższa 
dobrze znana okolica, znajome ulice oraz przestrzeń nieskończona, nie-
znany świat otaczający krainę dzieciństwa. 

Za domem dziadków, za czyimś polem, niedaleko, rozciągała się łąka z prze-
pływającą przezeń strugą. Bezkres zieleni, a nad nim błękit; gdy wpatrywa-
łem się w niego dostatecznie długo, wtedy odlatywałem na mym skrzydlatym 
koniu, który pasł się pomiędzy pierzastymi obłokami. Pędziliśmy przez nie-
biański step, daleko, coraz dalej, poza czas, poza świat. Widzieliśmy Ziemię 

14 M. Czachorowski, Pamięć rzeczy…, dz. cyt., s. 153.
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w pierwszych sekundach jej istnienia, wynurzającą się z odmętów niebytu, 
parującą, pulsującą, z żarzącymi się językami magmy. Przedzieraliśmy się 
przez gęstwinę żywych drzew, krzewów, owijających się wokół nóg, chwytają-
cych gałęziami za ręce, wołających „zostańcie tu, zostańcie…”15.

Centralny układ przestrzenny tworzy dom, forma ograniczona 
i zamknięta, który historia usytuowała, w sferze ducha, na kulturowym 
pograniczu. Świadomość realnie istniejącego domu jest źródłem osobistej 
wolności człowieka, praw moralnych, wysokich wartości humanistycz-
nych. Dom stanowi obiekt tęsknot i cel powrotu. W świecie poetyckim 
Musy Czachorowskiego wizja domu pozbawiona jest wyraźnej formy pla-
stycznej, nie poznajemy szczegółów jego budowy i wyglądu, nie podlega 
zobiektywizowanemu opisowi. Przestrzenny charakter miejsca sugerują 
z rzadka pojawiające się niejasne kontury plastyczne, jakiś bliżej nieokre-
ślony kąt pokoju i okno, białe, popękane ściany, mające bardziej znacze-
nie symboliczne niż realne, pojedyncze sprzęty – fotel, zdarta fi ranka, stół 
„z niemego drewna”. Przy stole poeta też pisze. Pisząc, scala swój świat, 
gdyż pisanie jest tworzeniem ciągłości. Już poprzez sam fi zykalny fakt 
zapisu, chaosowi narzuca pewien porządek. Tworząc ciągłość, dochodzi 
od skutku do przyczyny, poszukuje początku, pragnie zrozumieć siebie. 
Z dna pamięci wyłaniają się „bliscy umarli”, których miłość wciąż świeci 
w portretach serdecznych – „mama starowinka krucha i biała” nieustan-
nie zatroskana o syna, wuj Nastek i jego rodzina, zapamiętana od naj-
wcześniejszego dzieciństwa. Poeta tworzy emocjonalną syntezę miejsca, 
w którym dom staje się ilustracją losu i kondycji człowieka, przemawiając 
„z głębi metafory” (Paul Ricoeur). Pamięci biografi i indywidualnej, kre-
ślonej przez poetę, towarzyszy głęboka świadomość dziedzictwa, o któ-
rym nie można zapomnieć, gdyż jesteśmy ogniwem w łańcuchu historii. 

Zrobiłem jeden krok w stronę mego dziedzictwa, a ono zbliżyło się do mnie 
o tysiąckroć więcej. Czułem obecność Najwyższego, która sama z siebie, we 
właściwym momencie, ogarnęła moje serce i duszę, stając się tak naturalną 
i niezbędną do życia jak powietrze16.

Nieostry plastycznie dom w wyobraźni Musy Czachorowskiego two-
rzy przestrzeń zorganizowaną aksjologicznie, wyraźnie otoczoną sym-
boliczną linią granicy. To prywatne sacrum stanowi izolację od obcego 
świata, wpływa na stan emocjonalny bohatera bądź sytuację egzysten-
cjalną, w którą został wpisany jego los.

15 Tamże, s. 154.
16 M. Czachorowski, Pamięć rzeczy…, dz. cyt., s. 158.
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Dom zapamiętany z dzieciństwa przedstawia poeta poprzez podróż 
w czasie, możliwą dzięki marzeniom lub snom. Nieustannie ma pod 
powiekami obraz ziemi sercu najbliższej, rodzinnie i historycznie. Dom 
jako przestrzeń uczłowieczona wciąż trwa. Stanowi skarb cenniejszy niż 
wszystkie bogactwa, ponieważ dom to także barwy, kształty, zapachy, 
intonacje i zaśpiewy, to wszystko, co ukształtowało poetę w dzieciństwie. 
Dom jawi się jako element arkadyjskiej przeszłości, która wciąż powraca 
w snach, gdyż sen czasem trwalszy jest od niepewnej jawy.

Naruszenie przestrzeni domowej wiąże się zawsze z zagrożeniem toż-
samości i dezintegracją wartości. Życie domu jako miejsca, nieustannie 
uobecnianej tradycji, współtworzy tożsamość indywidualną i zbiorową, 
która – zmagając się z przemijaniem – projektuje przyszłość. Dom jako 
wartość, miejsce życia i miejsce pamięci, łączy ze sobą to, co bliskie i to, 
co odległe. Jedną z form kontaktu człowieka z przeszłością jest pamięć17, 
będąca tłem naszych doświadczeń oraz kontekstem naszych decyzji, doty-
czących wyboru wartości na przyszłość. Stąd w świecie poetyckim Musy 
Czachorowskiego nieustanne powroty do źródeł. Jednak przeszłość, zapi-
sana w pamięci nie powraca w sposób prosty. Każdy powrót ma swoją 
cenę. Bohater tych wierszy wraca do miejsc znajomych, ale nie zastaje 
już tego, co opuścił. Wszystko niby takie same, lecz jest to tylko złudze-
nie. Podróż w przeszłość okazuje się nieosiągalna, nie ma autentycznego 
powrotu do domu, do miejsca, z którego się wyszło, do siebie, którym się 
było. Podmiot liryczny pragnie powrócić nie tyle do utraconego miejsca, 
ile do siebie dawnego w tym miejscu. Tęskni bardziej za swoim dzieciń-
stwem i młodością, niż za miejscem, w którym one upłynęły. Jego pra-
gnienie dotyczy nie przedmiotu, który chciałby odzyskać, lecz czasu nie-
możliwego do odzyskania. Powracający w przeszłość przypomina boha-
tera mitycznego, który podejmuje wyprawę w głąb labiryntu, posługując 
się jedynie niepewną nicią pamięci. Każdy powrót w przeszłość jest opo-
wieścią o daremności podejmowanych wysiłków przeniknięcia obrazów 
pamięci. Wędrujący do źródeł jest człowiekiem samotnym, rozpaczliwie 
wyobcowanym, skazanym na niepokój i udrękę, nieustannie poszukują-
cym swego miejsca na ziemi.

Gdzież jest moja pamięć, w której się przeglądam… Gdzież jest pamięć, która 
mnie określa, dopowiada dzieje, miejsca i ludzi, wszystko, co stworzyło tę 
historię, ciąg zdarzeń, dawnych i bliższych, bezustannie się splatających, prze-
nikających, uzupełniających. Gdzie w tym wszystkim mogę odnaleźć siebie 
samego, wrośniętego przecież w to drzewo sięgające korzeniami pramroków, 
koroną zmierzające w nadchodzące świty? […] 

17 D. Loventhal, The Past is a Foreign Country, Cambridge 1985.



234234234234 III. Część literacka

Jestem… Często nocami powracam w dawne czasy i dawne miejsca. Idę, 
biegnę przez lata minione, tysiąclecia, eony – jakbym żył wciąż i wciąż, 
jakbym doświadczał tego wszystkiego, co niegdyś się przydarzyło, jakbym 
sam uczestniczył w tych wydarzeniach, a przynajmniej je obserwował. 
Najczęściej jednak czuję ból; ból ludzi, zwierząt i roślin; ból, który dopada 
mnie później w najbardziej nieoczekiwanych momentach i odbiera resztki 
świadomości. Wtedy znowu wyruszam w tę przestrzeń bezdenną, rozciąga-
jącą się od wiekuistości po wieczność18. 

W świecie poetyckim Musy Czachorowskiego unosi się złoty pył wiecz-
ności. I jeszcze tylko ten step… Step to słowo-klucz w twórczości tego 
poety, posiadające znaczenie dwoiste. Poeta jest Tatarem i niejako w spo-
sób naturalny zostaje zrośnięty ze stepem i przez step ukształtowany, 
gdyż przestrzeń ta stanowi odwieczne siedlisko Tatarów. Ale step Musy 
Czachorowskiego, jak długi i szeroki, ma żywą duszę, pozostawia trwałe 
ślady w psychice, sposobie myślenia, odczuwania i działania. Posiada 
wymiar metafi zyczny i emocjonalny, jest nie tylko opisywanym pejzażem, 
monotonnym i usianym mogiłami, ale również refl eksem tajemniczej 
istoty świata, przestrzenią mieszczącą w sobie tatarskiego ducha i historię. 
Step symbolizujący metafi zyczny obraz świata stanowi odbicie ludzkiego 
losu. W tym sensie rozumiał też jego istotę Adam Mickiewicz. W wykła-
dach paryskich zwrócił uwagę na metafi zyczny sposób pojmowania 
stepu, który przyjmuje nieustanny wpływ świata niewidomego na widomy. 
Pejzaż bezkresnych przestrzeni, śmierci, pustki, samotności ukazany jest 
w poezji Musy Czachorowskiego jako obraz rozkładu współczesnej cywi-
lizacji i zagubienia człowieka. Czas i wiatr stepowy niszczą wszystko, co 
żyje, zacierając ślady przeszłości. Natura objawia tu swą wielkość, zmien-
ność form i dynamizm. Pobrzmiewa ton rzewnej nostalgii za bezpowrot-
nie utraconym rajem symbiozy człowieka i natury. Poprzez melancholijny 
pejzaż stepowy, przesycony smutkiem przemijania, cwałuje tatarski koń. 
Tylko zatracenie się w jego biegu uwalnia na chwilę od udręk pamięci, 
od refl eksji nad wł asnym życiem i obrachunku z samym sobą. Cóż zatem 
pozostaje w tym stepowym „teatrze świata”? Budowanie gniazda „na 
miedzy” – jak czajka z ukraińskiej pieśni, aby tatarskie mogiły nie pozara-
stały trawą bez śladu. 

 
Teresa Zaniewska

18 M. Czachorowski, Pamięć rzeczy…, dz. cyt., 150-151.
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Musa Czachorowski

W CZASIE. W PRZESTRZENI

Gdzież jest moja pamięć, w której się przeglądam... Gdzież jest pamięć, 
która mnie określa, dopowiada dzieje, miejsca i ludzi, wszystko, co stwo-
rzyło tę historię, ciąg zdarzeń, dawnych i bliższych, bezustannie się spla-
tających, przenikających, uzupełniających. Gdzie w tym wszystkim mogę 
odnaleźć siebie samego, wrośniętego przecież w to drzewo, sięgające 
korzeniami pramroków, koroną zmierzające w nadchodzące świty. 

Otom ja, krew z krwi dawnej, kość z kości przodków, a jednak inny, 
choć jednaki i niezmienny, opisany dawno wygasłymi ogniskami, tęten-
tem końskich kopyt, zapomnianymi mogiłami z nierozpoznawalnymi już 
nagrobkami. 

Otom ja – i krew z mojej krwi, kość z moich kości, moi synowie, ich 
synowie oraz synowie ich synów. Oto pamięć rzeczy, która niechaj trwa. 

Wiecznie błękitne niebo 

Urodziłem się w pierwszych dniach jesieni, gdy słońce grzało jeszcze mocno, 
ale czuć już było głodny oddech wiatru z głębi stepów. I to zostało mi do dzisiaj: 
lubię gorące słońce, lubię wiatr. Lubię otwierającą się przede mną przestrzeń 
i wiecznie błękitne niebo nad głową. Z miastem wciąż pozostaję na dystans. 
Byłem dzieckiem i byłem chłopcem: raczej samotnym, raczej milczącym. 
Czasem szkolni koledzy wołali na mnie „Chińczyk, Chińczyk” albo też „ping-
-pong”, że niby głowę miałem okrągłą, a oczy wąskie i skośne. Pytałem się potem 
mamy: „Dlaczego tak mnie nazywają? Przecież nie jestem Chińczykiem...” 
Częściej jednak mówiono „ty Mongole...”

Jestem... Często nocami powracam w dawne czasy i dawne miej-
sca. Idę, biegnę przez lata minione, tysiąclecia, eony – jakbym żył wciąż 
i wciąż, jakbym doświadczał tego wszystkiego, co niegdyś się przyda-
rzyło, jakbym sam uczestniczył w tych wydarzeniach, a przynajmniej je 
obserwował. Najczęściej jednak czuję ból; ból ludzi, zwierząt i roślin; ból, 
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który dopada mnie później w najbardziej nieoczekiwanych momentach 
i odbiera resztki świadomości. Wtedy znowu wyruszam w tę przestrzeń 
bezdenną, rozciągającą się od wiekuistości po wieczność. Zanurzam się 
w rzekę czasu, płynę razem z nią...

(...) urodziłem się i wiedziałem od razu, że jestem inny. Nikt mi tego nie mówił. 
Po prostu wiedziałem. Dziadkowie poumierali, gdy byłem zbyt mały, aby coś 
więcej z tego wszystkiego pojąć. Gdzieś zbiegły się drogi słowiańsko-tatarskie, 
skrzyżowały ze sobą, a ja przez całe lata starałem się rozeznać po tropach. 

Na początku było nie słowo, ale deszcz. Strugi wody, spływające 
z niebios, zalewające usta i oczy. Oczyszczające. Jednoczące z ziemią 
i powietrzem, z drzewami i kamieniami. Wypełniające przestrzeń obra-
zami ze snów. To był zawsze mój czas: czas samotnej wyobraźni, która 
przenosiła mnie w dowolne miejsca poza jakąkolwiek dotykalność rze-
czy. Szedłem przez rozległe równiny, puste, zawsze puste, w bezustan-
nym zimnym deszczu. Czegoś szukałem, coś – cokolwiek – pragnąłem 
napotkać, może kogoś zobaczyć – choćby z daleka – ale widnokres nie-
zmiennie pozostawał obojętny na moje wołanie. Tak było... Wciąż widzę 
tego chłopca, dziecko jeszcze, wychodzącego na deszcz, zmokniętego 
i zmarzniętego, idącego polem, łąką, stepem – w dal. Donikąd... Może 
wciąż tam idzie...

Ziemia 

Szliśmy powoli. Długie ostre trawy, kolczaste pędy roślin, których nazwy już 
dawno uleciały nam z pamięci, a może nigdy ich nie znaliśmy, wczepiały się 
w ubrania i rozdrapywały bezbronną skórę. Korzenie drzew oplatały stopy. 
Było cicho, tylko nasze przyspieszone oddechy wirowały w powietrzu, osia-
dając ciężko na siwozielonych brodach mchów. Tętnienie krwi wprawiało 
w drgania pękające bezdźwięcznie pajęczyny z wplątanymi w nie liśćmi 
i zeschniętymi owadami. Las stawał się coraz gęstszy, coraz rzadziej rozświe-
tlały go promienie słońca. Powalone pnie były jak ciała olbrzymów.
Szliśmy tak długo, że czas przestał istnieć. Jedyną istotną rzeczą stała się 
szorstka powierzchnia kory, ogromny głaz wrośnięty od stuleci w ziemię. Nawet 
my sami, nasza obecność tutaj, nic właściwie nie było już w pełni realne. Czas, 
jego bieg, powolne a nieuchronne upływanie: jakież to dziwne i odległe słowa.

Dokąd doszedłem? Nie wiem, nie chcę wiedzieć... Chyba że dotar-
łem do sadu przed dziadkowym domem, do ścieżki wiodącej prosto 
w otwarte drzwi sionki. Biegnę... Za mną ulica wybrukowana kocimi 
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łbami, po prawej stronie jabłonki, między nimi krzaki porzeczek, po 
lewej zagony ziemniaków. Wchodzę między drzewa, dotykam ich 
szorstkiej kory, gładzę liście... Zapach... Zapach jabłek i zapach lata, 
smak tych jabłek, sok spływający po brodzie, monotonne brzęczenie 
owadów... Kładłem się wtedy na rozgrzanym palącym słońcem spła-
chetku trawy pomiędzy drzewami, zamykałem oczy i czułem się jak 
w raju. Senny, coraz bardziej senny, bezcielesny, wrastałem w ziemię 
najpierw włosami, potem dłońmi, ramionami, wreszcie stawaliśmy się 
jednością. Oddychałem niespiesznie razem z trawą, opadłymi liśćmi, 
żuczkami, mrówkami...

* 
A przecież żyję 
w tym obcym krajobrazie 
chociaż często jeszcze 
wychodzę nocą z domu 

I znowu w krótkich spodenkach 
biegnę powitać sad 
jabłonie garną się do rąk 
szeroko otwierają liście 

Poznały mnie drzewa 

Ścieżką od strugi 
niespiesznie nadchodzi dziadek 
jego laska 
ciężko godzi się z ziemią 

I wszystko mija 

Powietrze 
nie przepuszcza światła 

Ale jestem już w domu! Pokój pachnie... Czym właściwie pachnie? 
Pastą do podłogi, wiklinowymi fotelami, lawendą? Maciejką rosnącą pod 
niskimi oknami? Pewnie wszystkim po trochu. Najpiękniejszy jest jed-
nak zapach drożdżowych bułek z serem, robionych wieczorem, wypie-
kanych nocą w chlebowym piecu pobliskiej piekarni. Babcia je robiła, 
kuzynki wynosiły na blachach, potem odbierały, a rankiem budziła mnie 
ta cudowna woń i nieodmiennie zaskoczony otwierałem wieko starego 
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wiklinowego kosza, w którym na lnianych ściereczkach leżały sobie bułki, 
ułożone tam – do dzisiaj jestem o tym święcie przekonany – przez dobrą 
czarodziejkę. Babcię?

I jeszcze ten chleb, wielki okrągły bochen o ciemnozłocistej chrupiącej 
skórce. Pajda z masłem w jednej dłoni, w drugiej świeżo zerwany ogó-
rek. Kromka posmarowana gęstą świeżą śmietaną i posypana cukrem... 
Chleb, po prostu chleb... Chleb czarny, chleb biały – jedyna świętość, w jaką 
wierzę: słowa zapomnianego już dawno poety, tkwiące – po co, na co – 
wciąż w pamięci. I słowa dziadka, gdy niefrasobliwie wyrzuciłem kawa-
łek niedojedzonej kromki chleba: „To grzech, wnusiu, chleba nie wolno 
wyrzucać. Podnieś, odmuchaj i przeproś Pana Boga”. Prosta prawda, pro-
sta nauka, która pozostała we mnie na zawsze. 

* 
Wczoraj nocą 
odwiedził mnie dziadek 
stał w drzwiach 
milczał 
oczy miał jak ze szkła 

odbijał się w nich dom 
biel popękanych ścian 
wpisana w czułą siatkówkę pamięci 
przed nim starzec i dziecko 

później był tylko dom 
wznoszący się resztką sił 
ponad ramionami horyzontu 
i coraz większy cień 

wreszcie została naga ziemia 
w którą wrastaliśmy obaj powoli 
po pas 
po szyję

Za domem dziadków, za czyimś polem, niedaleko, rozciągała się 
łąka z przepływającą przezeń strugą. Bezkres zieleni, a nad nim błękit; 
gdy wpatrywałem się w niego dostatecznie długo, wtedy odlatywałem 
na mym skrzydlatym koniu, który pasł się pomiędzy pierzastymi obło-
kami. Pędziliśmy przez niebiański step, daleko, coraz dalej, poza czas, 
poza świat. Widzieliśmy Ziemię w pierwszych sekundach jej istnienia, 
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wynurzającą się z odmętów niebytu, parującą, pulsującą, z żarzącymi 
się językami magmy. Przedzieraliśmy się przez gęstwinę żywych drzew, 
krzewów, owijających się wokół nóg, chwytających gałęziami za ręce, 
wołających „zostańcie tu, zostańcie...”; umieraliśmy z pragnienia usypiani 
przez śpiewające piaski; galopowaliśmy w trzepocie rajskich ptaków, 
wśród rozbłysków strzał... I tak ciężko było wracać...

Mój koń 

Czasem śnią mi się konie 
tabun splątanych grzyw i kopyt 
Rozhukane prężą mocne grzbiety 
w oczekiwaniu na ciężar jeźdźca 
i niepohamowany pęd Ich oczy 
wypełnia dal Napinają się 
ścięgna i mięśnie Drży 
tratowana ziemia 

Niepokój ogarnia także ludzi 
siedzących jeszcze nieruchomo przy ogniskach 
Wokół nich rozlewa się z wolna 
wieczorna mgła Przynosi ze sobą 
zapach dojrzewającej krwi 
ostry lot strzał 

Budzi mnie nagły krzyk 

Gdzie moja szabla 
mój koń

Zasypiałam zmęczony na tej łące, a sen mnie kołysał, unosił. I szedłem 
w nim, cichy i bosostopy, polnymi drogami, miedzami, bezdrożami. Ja – 
i przede mną cały świat, otarty na przestrzał, na oścież, z zielenią topól 
splatającą się z błękitem, a może z błękitem zrastającym się z zielonością, 
z dmuchawcami i kaczeńcami, z zimną wodą strugi, w którą zanurza-
łem rozgorączkowaną twarz. Potem owiewał mnie wiatr i czułem w nim 
oddech stepu, zapach koni, może czyjś śpiew, może płacz... Wciągałem 
wtedy powietrze głęboko do płuc, smakowałem je, czułem każdym ner-
wem mego ciała, gdy rozlewało się wszystkimi żyłami i tętnicami, budząc 
w moim wnętrzu pradawny zew krwi. 
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* 
Jestem z innego świata 
urodziłem się na obcej ziemi 
wśród obcych ludzi 
chociaż znam ich język 
nie zdołałem jeszcze pojąć 
wieloznaczności słów 
wciąż wybieram najprostsze 
i tak bardzo boli 
gdy cokolwiek pokocham 

moje życie to daleka kraina 
rozciąga się poza horyzontem 
gdzie wszystko jest milczeniem 
idę tam coraz szybciej 

niebo zalewa mi oczy 

Jaki więc byłem i jaki jeszcze będę, i skąd we mnie pamięć tylu naj-
przeróżniejszych rzeczy, powrastana w tkanki, zaszczepiona w mięśnie... 
Trwam w nieprzerwanym łańcuchu istnienia, opisanym pulsowaniem 
stepu, dawno nieistniejącym sadem i wodą, czystą wodą z wyschniętego 
źródła. Poskładałem siebie ze strzępów światła, z echa słów rozbrzmie-
wających w bezsenne noce, z bezdźwięcznych modlitw przodków, z łaski 
Bożej, która od zarania świty rozpromienia. Jaki zatem jestem: ile we mnie 
tego, co z moich dziadów, ojców? Możem nie wszystko ustrzegł, ale wciąż 
pozostaję wierny tej przestrzeni, topolom i ciszy. Idę swoją ścieżką przez 
łąkę, nieopodal cmentarza i strugi...

Tylko 

Coraz częściej powracam na płowoskóry step 
gdzie w zakolu rzeki 
rozkładają się białe skrzydła jurt 
Tam jest początek wszystkiego 

Widzę chłopca śpiącego w trawie 
gniada kobyła wuja Nastka 
niesie go łąką 
między cmentarzem a strugą
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Daleko stąd do ciepłego domu 
wołanie na obiad 
unosi się w powietrzu i blednie 
nic tu nie słychać 

Chłopiec śni łąkę i konia 
jedzie gdzieś wedle strugi 
i nie wie nawet jak bardzo się postarzał 
on i dom i ten koń 

Nie ma właściwie dokąd jechać 
wszystko jest tak odległe 
że nic już nie słychać 
Tylko jeszcze ten step

Urodziłem się w mieście pełnym ludzi ze wszystkich zakątków Polski, 
różnego pochodzenia i rozmaitej wiary. Moi rodzice także nie byli tutejsi: 
mama z Wielkopolski, tata – z Mazowsza. Oboje jednak z rodzin o tatar-
skich koneksjach. Ze strony taty to odwieczna drobna szlachta mazowiecka 
z tatarskim śladem z XIV wieku. W orszaku litewskiej księżniczki Danuty 
Anny, która poślubiła mazowieckiego księcia Janusza, był oddział tatar-
skich wojowników. Z czasem wrośli w mazowiecką ziemię, wżeniając się 
w miejscowe rody, zakładając własne. Ponoć znajdował się wśród nich 
jeden z synów chana Tochtamysza, Czachar, brat Dżelal ad-Dina, dowodzą-
cego tatarskimi oddziałami w bitwie pod Grunwaldem. Możliwe też, że był 
to tylko Czachar, wojownik z ułusu czacharskiego. Od niego zaś wywiodła 
się nazwa wioski, a od niej nasze nazwisko. Znajomy turkolog zasugerował 
natomiast, że nazwa wioski pochodzi od turko-tatarskiego słowa, oznacza-
jąceg o łąkę, pastwisko. Byłbym więc może panem Łąkowym? 

Rodzina mamy jest znacznie młodsza, bo wiążąca się z XVII-
wiecznym osadnictwem jenieckim w Wielkopolsce. Tam, między innymi, 
osadzano na królewszczyznach tatarskich jeńców z kampanii wiedeń-
skiej króla Jana III Sobieskiego. Przetrwały strzępy pamięci, niejasne 
opowieści, cechy fi zyczne, a nade wszystko głęboka atawistyczna świa-
domość, poczucie odmienności. Wszystko to, i skąpe słowa dziadków, 
i obserwacje niezorientowanego jeszcze dziecka, i późniejsze dociekania, 
poszukiwanie śladów, podążanie po tropach przeszłości oraz własnej 
teraźniejszości – wzmacniało się i zrastało ze sobą. Wreszcie wszystko 
trafi ło na swoje miejsce. Odnalazłem się w czasie i przestrzeni, wśród 
cieni przodków, wśród ludzi tu i teraz. Jestem jak oni. Jestem nimi, oni są 
mną. Krew z krwi... 
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Miasteczko

Miasteczko liczy sobie lat tysiąc i trochę, zaś czasy jego świetności, jeżeli 
takie w ogóle były, minęły jakieś pięć wieków temu. Jedynym zabytkiem jaki 
tu pamiętam, był chodzący po prośbie wujaszek, ubrany w starą mundurową 
kurtkę, obwiązany świętymi medalikami i sakwami. Pojawiał się nie wiadomo 
skąd, ładował do swych worów otrzymane od ludzi datki i znikał.
Straszyła mnie nim babka, gdy przekraczałem dopuszczalne normy dziecię-
cych wybryków. Jednak wiele lat temu wujaszek odszedł na zawsze, tak jak 
odeszła łagodna, wiecznie zatroskana babka, a przed nią dziadek, niepoprawny 
kawalarz i fantasta.
Jest jeszcze w miasteczku kościół, kino i mleczarnia, są dwie knajpy, dwie 
szkoły oraz dwa, może trzy niewielkie zakłady przemysłowe. Kiedyś był także 
zamek, którego resztki, o ironio, rozebrał pod koniec XIX wieku ktoś z moje 
rodziny, aby spłacić – podobno – karciane długi. W ten oto sposób udało się 
nam wpisać w dziesięciowiekową historię miasteczka. 
Po wielu latach nieobecności przywiozłem tam moich synów. Chciałem poka-
zać im jabłoniowy sad przed domem dziadków, powaloną przez wicher topolę, 
w której korzeniach miałem kryjówkę, i czyste rozlewisko strugi przepływają-
cej łąką obok cmentarza.
Myślałem, że w dzień targowy pójdę z nimi na rynek, gdzie handluje się 
wszystkim, poczynając od zieleniny, na butach ofi cerskich skończywszy, a cie-
pły, swojski zapach koni kręci w nosie. Lecz żadnej z tych rzeczy już nie było: 
ani sadu, ani topoli, ani czystej wody. Nie spotkałem również Lenki, dziew-
czyny z ulicy Ślepej, z którą, trzymając się za ręce, chodziliśmy po mleko 
z wieczornego udoju. Wszystko to trwało jedynie we mnie.
Nie są chyba możliwe powroty do miejsc istniejących wyłącznie w pamięci, ale 
szliśmy tą samą drogą, którą chodził mój ojciec, jego ojciec i ojciec jego ojca. 
Rozmawialiśmy z ludźmi, którzy znali mnie od dziecka i których ja znałem. 
Wchodziliśmy w otwarte drzwi domów, pełnych bliskich, serdecznych osób. 
Skłoniliśmy głowy przed rodzinnymi grobami.
Ileż razy wspomnienia o miasteczku były dla mnie źródłem siły i balsamem. 
Stanowiły i nadal stanowią moją wyłączność, będąc jednocześnie dowodem 
tożsamości, istnienia w ciągłości określonej dawno wyciętym sadem, niegdyś 
rosnącą topolą, mogiłami. Łączą mnie z pozostałą w miasteczku rodziną, z zie-
mią wydeptaną przez pokolenia. 
Moi synowie urodzili się w dużymi mieście. Znają betonowe budynki, asfal-
towe drogi oraz smród spalin. Ich ziemia to trawnik i park. Są bezimienni 
w tłumie. Co będzie kiedyś świadczyć o nich: kwaterunkowe mieszkania, czy 
kwity opłat za gaz? Skąd będą mogli zaczerpnąć siły i co przekażą swym dzie-
ciom? Nie wiem, nie wiem...
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Zrobiłem jeden krok w stronę mego dziedzictwa, a ono zbliżyło się 

do mnie o tysiąckroć więcej. Czułem obecność Najwyższego, która sama 
z siebie, we właściwym momencie, ogarnęła moje serce i duszę, stając się 
tak naturalną i niezbędną do życia jak powietrze. Biegłem, często donikąd, 
ale droga sama mnie odnalazła, poprowadziła tam, gdzie zawsze było 
moje miejsce. Czekało, jeszcze zanim się urodziłem. I wreszcie znalazłem 
się wśród ludzi, takich jak ja. Mówimy jednym głosem, czujemy tę samą 
radość i ten sam ból. Jednakową modlitwą zwracamy się do Boga, jedna-
kowymi słowami odprowadzamy się w ostateczną podróż. 

Jestem... Jestem.

* 
Niczego właściwie już nie pamiętam 
dni płowieją coraz szybciej i szybciej 
czarna woda snu rozlewa się coraz szerzej 
wszystko powoli obrasta w cień 

gdzież jest ta prosta droga mojego dzieciństwa 
zapach jabłek pod sklepieniem ciszy 
łąka pełna zdyszanego echa 
może wciąż się tam pasie stara gniada klacz 

moi bliscy moi drodzy 
wybaczcie mi moje milczenie 

niczego właściwie już nie posiadam 
jeszcze tylko czasem przykładam ucho do ziemi 
i słyszę głos muezina 
la ilaha illallah 

woła mnie

Musa Czachorowski
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Rafał Berger

Z LISTÓW DO MACIEJA (MUSY) KONOPACKIEGO

Kontynuując swoją pracę nad spuścizną epistolarną Macieja 
Konopackiego, natrafi am na kłopot, który nazywam „problemem 
wyboru”. Wynika on nie tylko z dużej ilości listów, które Maciej pisał 
i otrzymywał, ale również z tego, że korespondował z wieloma osobami 
z różnych środowisk – i na bardzo różnorodne tematy. Wiąże się to 
z wielowątkowymi zainteresowaniami Macieja, z chęcią dotarcia i wcią-
gnięcia w sprawy tatarskie jak największej liczby osób, od ludzi kultury 
po ludzi nauki. 

Jak te listy klasyfi kować? Niektóre z nich, ze względu na nadawców 
lub ich zainteresowania, mogą być włączone do szufl ady „tatarskiej”, 
„kościelnej”, albo „wojskowej”, „białoruskiej” lub „wileńskiej”. Można 
również, przy większej ilości listów, przyjąć najprostszy klucz segrego-
wania przesyłek według nadawców (jak w przypadku listów Dżennet 
Dżabagi-Skibniewskiej). Ponieważ w większości korespondencja do 
Macieja Konopackiego jest różnorodna, najlepszym wydaje się podział 
oparty na „czynniku środowiskowym”. Tak właśnie powstała książka 
„Literaci do Macieja”, gdzie tematyka listów była wielowątkowa, co 
zawsze sprawia kłopot w selekcji i wyborze do publikacji. 

Zauważyłem, że listy pisane do Macieja przez osoby, z którymi na 
początku korespondencji znajomość była tylko korespondencyjna, dość 
powierzchowna, są nacechowane wiedzą, wiadomościami związanymi 
z konkretnymi sprawami, pozostającymi w kręgu zainteresowań nadawcy 
i adresata. Z czasem, gdy znajomość stawała się bardziej zażyła, doszło do 
bezpośrednich kontaktów, listy stają się coraz bardziej osobiste, opisują 
wydarzenia, które dotyczą rodziny nadawcy, a nawet jego stanu zdrowia. 
Wszystko to ma wysoką wartość poznawczą. O ile korespondencja z tych 
pierwszych okresów znajomości stanowi źródło wiedzy o temacie, o tyle 
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ta późniejsza jest podstawą do bliższego poznania człowieka, jego słabo-
ści, cech charakteru, poglądów na sprawy bieżące itp. 

Selekcjonując zbiór kluczem „środowiskowym”, wybrałem listy pro-
fesorów. Wśród tej licznej korespondencji są m.in. listy (celowo pomi-
jam tytuły naukowe, ponieważ pisali z Maciejem ludzie niekoniecznie 
będący już profesorami, wykładowcami akademickimi; byli nimi póź-
niej, są nimi teraz) Zygmunta Abrahamowicza, Osmana Achmatowicza 
(seniora), Antoniego Antonowicza, Selima Chazbijewicza, Aleksandra 
Dubińskiego, Andrzeja Drozda, Stanisława Dumina, Krzysztofa 
Grygajtisa, Janusza Kamockiego, Stanisława Lorentza, Czesława 
Łapicza, Tadeusza Majdy, Jana Reychmana, Ignacego Tłoczka, Ananiasza 
Zajączkowskiego, Władysława Zajączkowskiego i wielu innych.

Tematyka listów krąży głównie wokół czterech podstawowych tema-
tów: spraw tatarskich, Tatarów jako grupy etnografi cznej, problemu 
powstania muzeum tatarskiego, orientalistyki („polski Orient”), badań 
nad kitabami i chamaiłami. Wśród korespondencji pojawiają się także 
listy lekarza, psychiatry i neurologa, profesora Wiktora Szyryńskiego, 
urodzonego w roku 1913, w Piotrogrodzie (Sankt Petersburg). 

Szyryński uczęszczał do gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. Był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (1938). Do 
wybuchu wojny pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
W roku 1940 został aresztowany przez NKWD, przeszedł przez sowieckie 
więzienia i łagry. W roku 1941 wstąpił do armii gen. Andersa. Tam, jako 
ofi cer, pełnił funkcję specjalisty-neuropsychologa. Po wojnie był wykła-
dowcą w Polskim Instytucie Naukowym w Bejrucie. Później wyemi-
grował do Kanady, gdzie rozpoczął karierę naukową. Autor 65 prac 
naukowych, związany z uniwersytetami: Ottawskim (prof. zwyczajny 
psychiatrii na Wydziale Medycznym i Wydziale Psychologii), Carlton, 
Saint Paul (dyrektor Centrum Psychiatrii Pastoralnej). W USA zajmował 
też stanowisko prezesa Akademii Medycyny Psychosomatycznej oraz 
dyrektora Wydziału Psychiatrii na Uniwersytecie Północnej Dakoty. 
Działacz polonijny, harcmistrz. Przyjaciel Karola Wojtyły (Jana Pawła II).

Wielokrotnie odwiedzał Polskę (od lat sześćdziesiątych XX 
wieku). W czasie jednej z takich wizyt (w roku 1973), gościł u Macieja 
Konopackiego w Sopocie. Profesor był świadomy swojego tatarskiego 
pochodzenia. Myślę, że warto w tym miejscu zacytować fragment 
„Herbarza rodzin tatarskich” Dziadulewicza:

„Szyryńscy, książęta herbu klucz. Jeden z najpotężniejszych rodów tatar-
skich, książąt udzielnych w chaństwie krymskiem, zwanych „karaczami”. 
Pochodzili od przemożnego w pierwszej połowie XV-go stulecia, pomiędzy 
begami krymskimi ze krwi Czingis-chana, kniazia Szyryn-Tegene, który 
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najbardziej się przyłożył do wyniesienia na tron chański dynastii Girejów. 
Dlatego też Szyrynowie zajmowali stale, do upadku chaństwa krymskiego, 
pierwsze po rodzie Girejów miejsce. Jedna gałą ź tego rodu przeszła do Rosji, 
gdzie istnieje dotąd, inna przeniosła się na Litwę”.

Świadomość tatarskiego pochodzenia sprawiła, że profesor bardzo 
interesował się dziejami Tatarów polsko-litewskich. Kiedy w roku 1963 
w „Problemach” ukazał się poświęcony polskim Tatarom artykuł „Z ziemi 
obcej”, autorstwa Józefa Antoniego Sierzputowskiego, jego nakład roz-
szedł się błyskawicznie. Szyryński należał jednak do tych szczęśliw-
ców, którzy tekst zdobyli i poprzez jego autora uzyskał adres Macieja 
Konopackiego. Po kilku latach, w długim liście napisał do niego m.in.:

Otrzymałem Pana adres przed sześciu laty od pana Sierzputowskiego, bada-
cza kultury tatarskiej w Polsce. W ciągu kilku lat liczyłem na bliższy z nim 
kontakt, ale projekty wizyty w kraju odkładało się z roku na rok, aż do ubie-
głego lata, gdy córki moje (studentki) próbowały go odwiedzić, dowiedziały 
się, że od paru lat już nie żyje. Podobnie zmarła przed dwoma laty moja bar-
dzo dobra znajoma, też tatarskiego pochodzenia, prof. Janina Hurynowicz 
z Torunia [lekarka, neurofi zjolog, neurolog i psychiatra. Profesor 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka cenionych 
prac naukowych. Maciej prowadził z nią bogatą korespondencję, aż 
do jej śmierci w roku 1967]. Nie chcąc jednak tracić kontaktu z tradycją 
i studiami tatarskimi – piszę ten list, który zapewne Pana raczej zaskoczy. 
Będę też wdzięczny za wiadomości o studiach tatarskich w Polsce”.

Profesor opisywał ciekawe zjawisko, które zaobserwował wśród ame-
rykańskiej Polonii:

Od czasu do czasu napotyka się też rozmaite wyczyny „samozwańcze”: 
spotkałem próbę przyswojenia nazwiska „Achmatowicz” przez pewnego 
pana, bo zapewne nie wiedział, że właśnie w Kanadzie mieszkają, wyżej 
wspomniani, potomkowie dowódcy jazdy tatarskiej w Wielkiej Armii 
Bonapartego. Niekiedy otrzymuję też listy od różnych „kuzynów” i „kuzy-
nek” – korespondencję kończy prośba o bliższe dane o pochodzeniu rodziny”.

Takie przypisywanie sobie rodowodu tatarskiego przez ludzi niema-
jących z Tatarami nic wspólnego, zauważył Maciej i w Polsce, co zawsze 
go zdumiewało w kontekście tego, że w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych niektórzy Tatarzy postępowali zupełnie przeciwnie, nie 
afi szując się swym autentycznym „stepowym” pochodzeniem, niechęt-
nie nawet o nim mówili. 
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Profesor Szyryński kilkakrotnie wspominał postać Awara Bahaedina 
Emira Hasana Chursza (Bahauddina Churszyłowa) – rosyjskiego puł-
kownika, północnokaukaskiego działacza emigracyjnego, ofi cera kon-
traktowego Wojska Polskiego, ofi cera sztabu II Korpusu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej. 

Ciekawe, że niektóre – uchodzące za rzetelne – strony internetowe 
podają, że po II wojnie światowej pułkownik znalazł się w Londynie, 
gdzie zmarł w latach 60. ubiegłego wieku. Prawda jednak jest taka, że 
Chursz zmarł w Egipcie, krótko po roku 1946. Tam też został pocho-
wany na cmentarzu wojennym, w miejscowości Kantara. Potwierdził to 
profesor Szyryński:

Z czasów wojennych mam najbliższe wspomnienia o płk. dypl. nazwiskiem: 
Emir Hassan Chursz Bahedin – był ponoć dowódcą jednego z pułków jazdy 
tatarskiej w okresie między wojnami. I również ogłosił pracę historyczną 
o jeździe tatarskiej w bitwie pod Grunwaldem – szukałem potwierdzenia tych 
danych, ale – jak dotąd – bezskutecznie. Po wydostaniu się z niewoli niemiec-
kiej pułkownik przebywał przez parę miesięcy w szpitalu wojennym No 8. na 
Środkowym Wschodzie w miejscowości El-Kantara nad Kanałem Sueskim. 
Tam, zasłyszawszy moje nazwisko, od razu je zidentyfi kował i spędziliśmy wiele 
godzin na długich rozmowach. Był muzułmaninem i parokrotnie go zapraszały 
na rozmowy władze zwierzchnie kościoła muzułmańskiego w Kairze. Niestety, 
wyczerpany niewolą niemiecką zapadł nagle na ostrą, rozsianą gruźlicę i zmarł 
nieomal w mojej obecności. Pochowano go na cmentarzu muzułmańskim w tejże 
miejscowości w obecności mojej i jego „gońca”, nowogródzkiego Tatara, którego 
nazwiska dokładnie sobie nie przypominam (może Jakubowski?).

W innym miejscu profesor wspomina: Pamiętam, jak się zawsze dziwo-
wał [Chursz] Jakże komuniści mogli Pana wypuścić z Rosji z jego nazwiskiem?

Wiktor Szyryński w swoich listach przywoływał także Olgierda 
Kryczyńskiego:

Olgierd Kryczyński został wywieziony ze mną z Łukiszek w Wilnie… [czer-
wiec] ’41. Byliśmy w jednej celi w więzieniu w Gorkij do listopada 1941, 
kiedy wyszedłem do polskiego wojska 11.11.41, a on pozostał. Było nas 
w celi 30-40 osób na trzech „piętrach” prycz. On „mieszkał” na najwyższej, 
koło okna. Gdy po południu rozdzielano chleb i […] wrzątek, podejmował 
nas „herbatką”. Gawędziliśmy na temat sztuki, polityki, historii i literatury 
(brał w tym udział także „biały” Rosjanin, zdaje się Andrejew, adwokat 
z Wilna, aresztowany jako obrońca w sądzie polskim młodego Rosjanina 
Kawerdy, mordercy posła sowieckiego w Warszawie Wołkowa. Kryczyński 
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był zawsze spokojny, pogodny i pełen godności. Zaprzyjaźniliśmy się dość 
blisko. Powyższe dane przekazałem pani Kryczyńskiej w Polsce, poszukują-
cej swojego męża, już szereg lat temu.

Oczywiście profesor interesował się także pochodzeniem swojego 
nazwiska, historią swojej rodziny:

Spośród książek, które dotarły do mnie z Polski, podobała mi się chyba naj-
bardziej „Historia Chana Islam Gereja III” Górki i Wójcika, gdzie – obok 
innych ciekawych uwag o Szyryńskich – jest doskonały wywód źródłosłowu 
nazwiska […]. Kojarzy się to z ciekawą książką, wydaną we Francji przez 
Jacquesa Ferrand’a „Les familles princières de l'ancien empire de Russie”, 
gdzie podaje cztery formy ortografi i naszego nazwiska, a więc Schirinsky, 
Shirinsky, Szyrynski, Chrinsky, używane na Zachodzie (oczywiście angiel-
skie „Sh” to francuskie „Ch”) […].
We Francji mieszka, koło Awinion, i bardzo przyjaźni się z naszą córką […] 
i jej rodziną […] książę Andre Shirinsky, dziś mający 86 lat, który około 45 
lat temu spotkał mnie na dworcu w Genewie i otworzywszy ramiona, zawo-
łał: „Widzieliśmy się ostatnio już, chyba blisko 500 lat temu wstecz i wcale 
się nie zmieniłeś!”
Wracając do Szyryńskich: w więzieniu […] spotkałem generała sowieckiego 
(też więzień), który mi powiedział, że w Wyższej Szkole Wojskowej spotkał 
kolegę nazwiskiem Szyryński, który szczycił się, że jest potomkiem „polskich 
rewolucjonistów” (oczywiście powstańców), wysłanych parę pokoleń wstecz 
na Sybir, o których wspominał też mój Ojciec (co miał na imię Stefan, podej-
rzewając, że jest to zastępstwo za Mustafa – jednego z naszych odległych 
antenatów).
Szyryńskich nie było pod Grunwaldem, bo nasz pierwszy przodek osiedlił się 
na Litwie dopiero w roku 1506.

Profesor Wiktor Szyryński zmarł w Ottawie 22 września 2007 roku.

Rafał Berger
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Grzegorz Czerwiński
Jolanta Dragańska

W KRĘGU WSPOMNIEŃ DYPLOMATYCZNYCH.
KORESPONDENCJA 

MUSTAFY ALEKSANDROWICZA 
I ZBIGNIEWA CZECZOTA-GAWRAKA1

Mustafa Aleksandrowicz 
– tatarski orientalista, pisarz i dyplomata

Mustafa Aleksandrowicz urodził się 15 października 1911 roku 
w Tryplach na Wileńszczyźnie. Podczas pierwszej wojny światowej 
wraz z rodzicami przebywał w Smoleńsku oraz Kazaniu. W 1918 roku 
Aleksandrowiczowie powrócili do rodzinnego majątku. Przyszły dyplo-
mata szkołę ukończył w Wilnie, a studia w zakresie orientalistyki we 
Lwowie. W latach 1933–1936 studiował arabistykę i nauki koraniczne na 
Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze2. W tym okresie opublikował szereg 
reportaży, artykułów prasowych i historycznych na tematy dotyczące 
Wschodu muzułmańskiego3. 

W latach 1937–1939 Aleksandrowicz pracował w Konsulacie 
Generalnym RP w Jerozolimie. W 1939 roku znalazł się w Warszawie, 
skąd w początkach września ewakuował się do Rumunii, a dalej do 
Grecji, by w końcu dotrzeć do Francji i wstąpić do Drugiej Dywizji 

1 Artykuł został przygotowany w ramach projektu badawczego „Literatura polsko-tatarska po 1918 
roku”. Projekt fi nansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 
decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.

2 Na temat życia i działalności Mustafy Aleksandrowicza w dwudziestoleciu międzywojennym 
zob.: A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 1990; 
U. Wróblewska, Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012; W. Wendland, „Trzy 
czoła proroków z matki obcej”. Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej, Kraków 2013.

3 Reportaże Mustafy Aleksandrowicza zostały wydane w edycji krytycznej w ramach projektu 
„Literatura polsko-tatarska po 1918 roku”. Zob. Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego 
reportażu polskich Tatarów, wstęp, wybór i oprac. G. Czerwiński, Białystok 2014 (Seria „Colloquia 
Orientalia Bialostocensia”. Studia Tatarskie, seria 3).
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Strzelców Pieszych. Razem z wojskiem generała Prugara-Ketlinga 
był internowany w Szwajcarii. Wiosną 1946 roku wyjechał na stałe do 
Ameryki Południowej.

Powojenne losy Mustafy Aleksandrowicza wciąż pozostają mało 
znane. Spowodowane jest to nie tylko emigracją przedwojennego pra-
cownika polskiej dyplomacji do Brazylii, ale również faktem, iż po 
zamieszkaniu w Ameryce Aleksandrowicz w czasach powojennych nie 
utrzymywał głębszych kontaktów z Tatarami polskimi zarówno na emi-
gracji, jak też – po 1989 roku – w kraju.4

Wiadomo, iż po przyjeździe do Brazylii Aleksandrowicz zamieszkał 
w Rio de Janeiro i pracował w dużej fi rmie handlowej jako kierownik 
działu zagranicznego. W ramach obowiązków służbowych odwie-
dził kilkakrotnie Polskę. W trakcie wizyt w kraju nie podjął jednak 
próby nawiązania kontaktów z byłymi kolegami z MSZ ani z przed-
stawicielami mniejszości tatarskiej. Dopiero po 1989 roku pojawiła 
się przed nim możliwość odświeżenia kontaktów w Polsce i wów-
czas też Aleksandrowicz nawiązał korespondencję między innymi ze 
Zbigniewem Czeczotem-Gawrakiem, który w początkach lat dziewięć-
dziesiątych począł czynić starania w celu wydania książki zawierają-
cej wspomnienia przedwojennych pracowników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych5.

Zbigniew Czeczot-Gawrak 
– fi lmoznawca i nestor polskiej dyplomacji

Zbigniew Czeczot-Gawrak (1911–2009) w latach 1934–1939 pracował 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – wpierw na placówkach dyplo-
matycznych w Strasburgu i Lille, a od stycznia 1939 roku w Warszawie. 
W czasie drugiej wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej, 
brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie pracował jako dyplo-
mata, między innymi w Egipcie. Po zwolnieniu z powodów politycz-
nych z pracy w MSZ poświęcił się pracy naukowej w Instytucie Sztuki 
PAN. Zajmował się historią i teorią fi lmu. Przeszedł przez wszystkie 
szczeble kariery akademickiej. W roku 1979 uzyskał tytuł profesora nauk 
humanistycznych.

4 Szerzej na ten temat: G. Czerwiński, Wojenne i powojenne losy Mustafy Aleksandrowicza, „Życie 
Tatarskie” 2014, nr 1, s. xx-xx; G. Czerwiński, Dwóch tatarskich emigrantów, dwa przeciwstawne 
modele biografi i: Edige Szynkiewicz (Kırımal) i Mustafa Aleksandrowicz (w druku).

5 Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej, pod red. Z. 
Czeczota-Gawraka, Warszawa 1998. Tam między innymi tekst M. Aleksandrowicza pt. Garść 
wspomnień.
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Czeczot-Gawrak był członkiem Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Związku Inwalidów Wojennych oraz przewodniczącym Klubu 
Seniorów Dyplomacji II Rzeczypospolitej. Jako przewodniczący prowa-
dził bogatą korespondencję z członkami Klubu, gromadził dokumenty 
do archiwum, pozyskiwał fundusze na publikacje oraz reprezentował tę 
organizację w kontaktach z władzami III RP.

Opis dokumentów
Wśród dokumentów przekazanych przez Zbigniewa Czeczota-

Gawraka do Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajdują się między 
innymi listy Mustafy Aleksandrowicza. Polski Tatar prowadził kore-
spondencję z Czeczotem-Gawrakiem i Krystyną Krzyżanowską.

W teczce dotyczącej Aleksandrowicza znajdujemy:
 - 8 listów Zbigniewa Czeczota-Gawraka do Mustafy Aleksandrowicza;
 - 14 listów Mustafy Aleksandrowicza do Zbigniewa Czeczota-Gawraka;
 - 2 listy Krystyny Krzyżanowskiej do Mustafy Aleksandrowicza;
 - 10 listów Mustafy Aleksandrowicza do Krystyny Krzyżanowskiej.
Większość dokumentów ma formę maszynopisów, zdarzają się jed-

nak listy (a także kartki z życzeniami świątecznymi) pisane odręcznie. 
W tym miejscu publikujemy całość wzajemnej korespondencji Czeczota-
Gawraka i Aleksandrowicza, jaka trafi ła do AAN. Wymianę listów dawni 
koledzy prowadzili między 16 maja 1994 roku a 26 lipca 2000 roku.

Tematyka
Głównym tematem korespondencji Aleksandrowicza i Czeczota-

Gawraka jest proces powstawania książki zawierającej wspomnie-
nia byłych pracowników MSZ – Przed Wrześniem i po Wrześniu. Dawni 
koledzy dyskutują nad formą wspomnień Tatara, a przewodniczący 
Klubu Seniorów Dyplomacji II RP w kolejnych swoich listach szczegó-
łowo relacjonuje, na jakim etapie znajduje się planowana publikacja. 
Najcenniejsze w korespondencji Aleksandrowicza są jego wspomnienia, 
które nie zostały opisane przez niego w pamiętniku6, a także myśli na 
temat powojennej Polski. Ponadto listy Tatara przynoszą wiele ważnych 

6 Fragment anglojęzycznego pamiętnika Mustafy Aleksandrowicza, obejmujący lata 1933–1946 
znajduje się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (zespół: Krajowa Grupa Pracowników 
Polskiej Służby Zagranicznej lat 1918–1945, sygn. 10). Maszynopis podzielony jest na następujące 
rozdziały: “Cairo 1933–1936”, “Palestine 1937–1939”, “Warsaw 1939”, “The War”, “Switzerland 
1940–1945”.



254254254254 IV. Varia

(choć niestety najczęściej lakonicznych) informacji na temat jego życia 
w Brazylii. Dziwić w nich może z kolei brak jakichkolwiek odwołań do 
jego korzeni etnicznych i religijnych7.

Zasady publikacji
Teksty źródłowe publikowane są na podstawie maszynopisów znaj-

dujących się w zbiorach Archiwum Akt Nowych w Warszawie (zespół: 
Krajowa Grupa Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej lat 1918–
1945, sygn. 10). We wszystkich tekstach źródłowych zmodernizowano 
ortografi ę, interpunkcję i fl eksję według współcześnie obowiązujących 
zasad. Poprawiono literówki i inne błędy popełnione w trakcie sporzą-
dzania maszynopisów. Dla ułatwienia lektury rozwinięto ponadto więk-
szość zapisów skrótowych. Nie interweniowano w warstwę językową 
listów.

Korespondencja Mustafy Aleksandrowicza 
i Zbigniewa Czeczota-Czawraka z lat 1994–2000

Rio, 16 maja 1994
Kochany Zbyszku, 

Dzięki uprzejmości naszej i, zdaniem Janka Dziurzyńskiego, bardzo 
miłej koleżanki p.[ani] Krystyny Krzyżanowskiej, otrzymałem przed kil-
koma dniami Wasz list z opłatkiem i życzeniami Bożego Narodzenia, 
który znowu płynął drogą morską zamiast lotniczej. W każdym razie 
bardzo dziękuję, jak również za kopię listu do prof. Skubiszewskiego. 

W ub.[iegłym] tygodniu tut.[ejszy] radca handlowy wręczył mi list 
honoracyjny b.[yłego] ministra, który miał być przedmiotem niedoszłej 
ceremonii z udziałem ambasadora w Brazylii. Radca powiedział mi też, 
że p. Skubiszewski jest obecnie profesorem w Poznaniu, że ma trudności 
fi nansowe (?).

Pragnę bardzo otrzymać od Ciebie trochę wiadomości o naszych kole-
gach w Polsce i o tych co umarli. Po wojnie, kiedy pracowałem jako dele-
gat American Polish War Relief w Zonie Amerykańskiej, miałem moż-
ność zatrudnić Eustachiewicza po wyjściu z obozu w Oświęcimiu. Chyba 
już nie żyje? Poza tym miałem tylko szereg kontaktów z Dziurzyńskim 

7 Zob. na ten temat: G. Czerwiński, Dwóch tatarskich emigrantów…
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w Szwajcarii, po drodze do Polski, którą odwiedzałem z żoną 8 razy, 
spotykając moich kolegów z 2 Dywizji Polskiej we Francji. 

Z pracowników MSZ był tu Witold8 Skiwski, ale już umarł. On był 
w maquis we Francji, złapany przez Gestapo, lecz udało mu się uciec 
podczas transportu do obozu koncentracyjnego. 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Kolegów i Przyjaciół i Ciebie ści-
skam mocno.

Mustafa

Rio, 15 czerwca 1994
Kochany Zbyszku, 

Bardzo dziękuję za Twój miły list z 25/5 i uprzejme zaproszenie, aby 
Cię odwiedzić w Warszawie. Po wojnie jeździłem do Polski z żoną 8 
razy. Podczas pierwszej podróży, z ofi cjalną delegacją brazylijską, bra-
łem udział przy podpisaniu pierwszego traktatu handlowego, kiedy 
władze polskie zaprosiły nas na koncert w domu Chopina w Żelazowej 
Woli.

Następnie jeździłem dwa razy z właścicielami kopalń węgla 
w Brazylii, aby poznać zmechanizowane kopalnie w Polsce. W rezul-
tacie tych podróży uzyskałem trzy kontrakty na płuczki węgla (ok. 25 
milionów dolarów), których jednak nie udało się wykonać z powodu 
oporu przemysłu brazylijskiego. 

A poza tym towarzyszyłem żonie, aby odwiedzić jej matkę 
w Gliwicach, która żyje do dzisiaj w wieku 100 lat. Obecnie czujemy się 
dość zmęczeni i nie mamy odwagi na długą podróż. Z Rio wyruszamy 
tylko dość często w góry, do tzw. Nova Friburgo, gdzie mamy dom ok. 
1000 m. nad poziomem morza. 

Głównie żyje się wspomnieniami. W Twoim liście wspomniałeś 
raz o udziale w AK. Pod koniec wojny, gdy pracowałem w delegacji 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Genewie, jeździłem ze Stanisławem 
Radziwiłłem do wioski na granicy Szwajcarii z Niemcami (Margaret 
Kirche), aby spotkać pewnego polityka szwajcarskiego (Mund?, 
Munk?) który miał doskonałe stosunki z Himmlerem. Dzięki niemu 
Agencja Syjonistyczna wykupiła 6000 Żydów z obozu koncentracyjnego 
Teresienstadt w zamianie na samochody ciężarowe. Radziwiłł pragnął 
uzyskać zwolnienie gen. Bora-Komorowskiego i Himmler zapropono-
wał spotkanie w Niemczech, do którego nie doszło z powodu szybkiego 

8 W liście z 23 grudnia 1998 r. Aleksandrowicz podaje imię Wiktor.
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rozwoju wojny. W każdym razie, Niemcy zwolnili kilka kobiet polskich 
z obozu Ravensbrück.

Po wojnie, gdy Radziwiłł wyjechał do Anglii z nową żoną (ostatnią 
była Lee Bouvier, siostra Jacqueline Kennedy) Delegacja PCK została 
zajęta przez nowy rząd polski, a mnie zaangażował American Polish War 
Relief do pracy w Amerykańskiej Zonie Okupacji, z biurami w Passing 
pod Monachium, Karlsruhe i Hanau pod Frankfurtem. Przy wyjeździe 
z Genewy, Międzynarodowy Czerwony Krzyż ofi arował mi kilkanaście 
ciężarówek naładowanych papierosami dla Polaków w Niemczech. To 
był wielki skarb w tym czasie, kiedy za pakiet papierosów można było 
dostać samochód w Niemczech. 

Już Cię na pewno zanudziłem moimi wspomnieniami, a więc ściskam 
serdecznie i pozdrawiam Kolegów w Warszawie. 

Mustafa

Rio, 5 kwietnia 1995
Drogi i Kochany Zbyszku, 

Z wielką radością otrzymałem wczoraj, Twój i Krystyny, miłe listy. 
Niepokoi mnie tylko Twój stan zdrowia. Co Ci dolega? Prawdopodobnie 
jestem starszy od Ciebie (83 lata), lecz czuję się zdrowotnie dość dobrze, 
co zawdzięczam zapewne chodzeniu codziennie na plażę. Mieszkamy 
tutaj między Copacabaną i Ipanema, mając do dyspozycji morze z dwóch 
stron. 

Bardzo interesujący jest Twój pamiętnik „Zapiski dawnego MSZ-
towca” i, oczywiście, pragnąłbym coś dorzucić do antologii wspomnień 
moich kolegów. Niestety, od czasu mojego pobytu w Egipcie, kiedy pra-
cowałem trochę jako korespondent „Kuriera Krakowskiego”, czyli od 
50 lat, nie pisałem niczego po polsku. W każdym razie, załączam moje 
„wspomnienia”, które napisałem dla moich synów, w których może 
znajdziesz jakieś ciekawe fragmenty. 

Ściskam Cię bardzo mocno i życzę dobrego zdrowia Twojej małżonce, 
i Krystynie rączki całuję.

Mustafa
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Warszawa, 12. V. 1995
Drogi i Kochany Mustafo, 

Wybacz, że tak późno odpisuję na Twój list datowany 5 kwietnia, ale 
chciałem, by Twój b.[ardzo] interesujący pamiętnik wojenny nam nade-
słany przeczytali i inni koledzy. Nasze wrażenie ogólne jest takie, że 
w całości jest on, po pewnych może skrótach, wart na pewno włączenia 
do jakiejś antologii wspomnień dawnych MSZ-towców. Są fragmenty 
znakomite i zupełnie chyba dla historyków nowe, m.in. sytuacja wasza 
w Szwajcarii. Natomiast sporo wahań musiałyby budzić (i to podkre-
ślają koledzy) pewne fragmenty relacjonujące sytuację w Polsce w cza-
sie wojny i po wojnie. Ja rozumiem, że po pierwsze, emigracyjna pro-
paganda miała wtedy swą służebność i musiała świat budzić jeżeli cho-
dzi o Polskę, ale dziś sprawy wyglądają już inaczej. (Poza tym, pewne 
fakty wyglądały inaczej. Jeden z przykładów: gen. Bór-Komorowski po 
kapitulacji nie dostał się do obozu koncentracyjnego, lecz z wszelkimi 
honorami do Ofl agu, także wszyscy Akowcy byli zgodnie z warunkami 
kapitulacji w obozach jenieckich etc. etc.). Ale to szczegóły na tle jakże 
interesującej całości.

Kłopot w tym, że w Polsce tak się wszystko skomercjalizowało, że 
coraz trudniej znaleźć sponsora na jakieś publikacje historyczne i nawet 
MSZ twierdzi, że nie ma na to grosza. Jest to chwilami wręcz przeraża-
jące i coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, dokąd zmierza nasza kul-
tura ślepo wpatrzona najczęściej w to, co w Europie czy USA najbardziej 
tandetne. Ale jeżeli się to zmieni i koncepcja jakiejś antologii kiedyś zwy-
cięży bądź pewien, że i gros Twojego tekstu tam się znajdzie. W każdym 
razie, dopóki żyję (a mam jak Ty 83 lata), tego dopilnuję.

Twoja polszczyzna jest po tylu latach znakomita, jakbyś z kraju nie 
wyjeżdżał. My tu w kraju, niestety, się wykruszamy. Z seniorów ostat-
nio odeszli Tadzio Martynowicz i Jan Wróblewski, mój starszy kolega 
ze Strasburga. Ale jakoś się spotykamy. Jak wiadomo, stara gwardia nie 
poddaje się!

Napisz znowu, a może zjaw się kiedyś w Ojczyźnie wśród starych 
przyjaciół. Pozdrawiam Cię w imię nas wszystkich a najserdeczniej 
w imieniu własnym!

Zbyszek
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Rio, 24 maja 1995
Kochany Zbyszku, 

Bardzo dziękuję za Twój miły i interesujący list z 12/5. Mam wraże-
nie, że Polska staje się obecnie pod wpływami materializmu amerykań-
skiego, który nie dba o szlachetność ducha lecz zdrowie ciała i aby każda 
rodzina miała indyka w piecu na Thanksgiving Day. Obserwowałem 
to zjawisko po wojnie we Francji i w Niemczech, gdzie orkiestra symfo-
niczna w Monachium grała Bacha za kilka papierosów, co się rzucało na 
talerzyk. 

Co do moich wspomnień z okresu wojny, to chyba nie warto, abyś 
starał się o wydrukowanie moich przygód, o których pisałem, aby coś 
zostawić dla moich dwóch synów, poza niewielkimi nieruchomościami 
w Rio i Nowym Fryburgu. 

Gdy po wojnie pojechałem po raz pierwszy do Polski jako członek 
ofi cjalnej delegacji brazylijskiej z ambasadorem Santiago Dantas na 
czele, kiedy został podpisany traktat handlowy, to mi się serce krajało 
w Warszawie na widok biednego ludu o bardzo skromnym ubraniu 
i wygłodzonych twarzach. Jestem głęboko przekonany, że to właśnie 
Wy, którzy przeżyliście okupację niemiecką i opresję ze Wschodu, zasłu-
gujecie na pełne uznanie i pomniki brązowe.

Później jeździłem do Polski z żoną siedem razy, zostawiając ją u matki 
w Gliwicach (skończyła 100 lat w marcu), a ja mieszkając w Grand Hotel, 
Metropolu, Forum itp., w których (to dziwna rzecz) nie było książek tele-
fonicznych, uniemożliwiając odnalezienie przyjaciół. Miałem tylko miłe 
spotkania z kolegami z 2-ej Dywizji w mieszkaniu Wacława Petcha na 
Mokotowie. 

To smutno, że Tadzio Martynowicz i Jan Wróblewski już odeszli, „jak 
kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Ale na to nie ma rady.

Ściskam Cię mocno i Kolegów pozdrawiam.
Mustafa

Rio, 5/5/96
Kochany Zbyszku, 

Dziękuję za Twój uprzejmy list z 2 III, który otrzymałem wczoraj. 
Śmierć Ludwika to wielka strata. Pamiętam jego opowiadanie o wizycie 
Göringa w Warszawie w 1939 r., kiedy, idąc schodami MSZ’u, powie-
dział do swojej grubej żony: „Schöne Stiege ober sehr mühsam”.
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Czytam dużo o Polsce w „The Economist”. Podobno kraj rozwija się 
dobrze i ludzie są szczęśliwi, pomimo dużego bezrobocia. A dlaczego 
wybraliście na prezydenta byłego komunistę? Ja głosowałem w Rio na 
panią Walc. 

Ściskam Cię mocno i jeszcze raz dziękuję za wiadomość.
Mustafa

Warszawa, 12 lutego 1997 r.
Drogi, Kochany, Miły Mustafo!

List ten piszę po kilkutygodniowej grypie, która mnie zupełnie 
wyczerpała, co pewnie odbije się trochę na stylu. U nas chwilowo nic 
ważnego się nie działo, poza rutynowymi kłopotami ze zdrowiem, jak 
to w tym wieku. 

Piszę do Ciebie w sprawie konkretnej, ale nieco złożonej, która wyszła 
ode mnie, ale została zaaprobowana przez Kolegów. Piszę więc w imie-
niu nas wszystkich. 

Doszliśmy do wniosku, że czas zrobić jakiś użytek, choćby archiwalny, 
potem – jeżeli się uda – wydawniczy, z 12 fragmentów wspomnień ze 
służby w MSZ, jakie w ostatnich latach napłynęły do nas od Kolegów 
z zagranicy i z kraju. 4 ostatnie dotyczą Sekcji Spraw Zagranicznych 
Delegatury Rządu na Kraj z okresu okupacji i pisane są przez pracow-
ników owej Sekcji, w Warszawie zaangażowanych, więc tylko je Tobie 
sygnalizuję, bo nazwisk autorów nie znasz. Natomiast od przedwojen-
nych pracowników MSZ pochodzą fragmenty wspomnień 8 następnych 
osób: 

1. Janek Meysztowicz, 2. Ludwik Łubieński (skrót jego dziennika 
z okresu 1.IX.39 – 1.I.1940), 3. Kazimierz Krasicki (kilka wspomnień 
tego dawnego sekretarza Becka, potem konsula gen.[enralnego] w New 
Yorku), 4. moje wspomnienia, 5. Tadeusz Pawłowicz (ostatni sekretarz 
ostatniego londyńskiego ministra spr.[aw] zagr.[anicznych] Adama 
Tarnowskiego, zaangażowany w czasie wojny), 6. Wrześniowe wspo-
mnienia Krysi Krzyżanowskiej z 1939 roku (jak wiesz, była ona w MSZ 
już przed wrześniem), 7. Śp. Andrzej Kuśniewicz (dość wątpliwy tekst, 
bo mało dotyczący MSZ, związany głównie z jego pisarstwem, ale do 
rozważenia), 8. Twój bardzo ważny tekst, który nam przesłałeś, frag-
ment obszerniejszego pamiętnika pisanego w języku angielskim. 

Minimum pożytku z tych materiałów, to złożenie ich dla użytku 
ewent.[ualnych] historyków w Archiwum Akt Nowych w W-wie, gdzie 
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są najpoważniejsze archiwalia związane też z dawnym MSZ i gdzie skła-
damy też dokumentację czy naszą osobistą, czy dotyczącą działalności 
naszej Grupy w ostatnich latach. Maksimum pożytku, to ewentualny 
druk, gdyby to lepiej doszlifować, dać opracowanie redakcyjne i trochę 
fotografi i, co wymagałoby też znalezienia tzw. „sponsora”, który by do 
wydawnictwa dopłacił. Zostawmy to maksimum na później, zajmijmy 
się najpierw celem pierwszym, a konkretnie tym, co Ty sam musiałbyś 
zrobić odnośnie Twego niezwykle interesującego tekstu. Zrobiliśmy dla 
siebie xeroodbitkę, przesyłam Ci więc 1 egzemplarz z następującą gorącą 
naszą prośbą:

1. Wykreślić te partie, zwłaszcza na początku, które nie kwalifi kują 
się treściowo do teki: „Wspomnienia dawnych pracowników polskiej 
służby zagranicznej”. Chodzi zwłaszcza o wątki:

a) będące przeznaczoną dla zagranicznego czytelnika ogólną, popu-
larną informacją historyczną o Polsce, 

b) odnoszące się do perypetii ściśle osobistych, nie wzbogacających 
tła historycznego czy kroniki historycznej,

c) tematycznie wychodzące poza MSZ; tak jest np. z prawie całym 
rozdziałem 1-szym mówiącym o Egipcie, a także częściowo z dalszymi, 
gdzie potrzebne byłyby chyba duże skróty,

d) niektóre wątki MSZ-towej ewakuacji, interesujące, ale już dość 
szczegółowo opisane przez Łubieńskiego i Meysztowicza.

2. Po takich skrótach (które nieudolnie, przed włożeniem tekstu do 
koperty, próbowałem zakreślić na marginesie ołówkiem, choć wymaga-
łoby to i z mej strony głębszej analizy) – byłbyś bardzo proszony o prze-
tłumaczenie ostatecznie ustalonego przez Ciebie tekstu na język polski 
i przesłanie nam tekstu z upoważnieniem do zdeponowania w Twoim 
imieniu w AAN, gdyby zaś były dalsze widoki, do przedstawienia 
wydawcy. Obydwie redakcje byłyby chyba wtedy podobne. 

Dalsze jeszcze 2 prośby:
1. Nota życiorysowa – do 2 stron maszynopisu,
2. Może jakieś zdjęcia, choćby na razie w próbnych odbitkach.
Tyle na razie. Ściskam Cię najserdeczniej. Rodzinę Twą pozdrawiam, 

wszyscy się przyłączają. Napisz!
Zbyszek
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Rio, 11 marca 1997
Drogi i kochany Zbyszku, 

Bardzo dziękuję za Twój miły list z 13 lutego i mam nadzieję, że nie 
masz więcej kłopotu ze zdrowiem, choć, oczywiście, w naszym wieku to 
zawsze coś dolega. Moim ratunkiem jest morze, gdyż codziennie chodzę 
rano na plażę, aby trochę pływać. 

Jestem bardzo szczęśliwy, że moje reminiscencje z okresu wojny 
budzą pewne zainteresowanie, choć, doprawdy, nie bardzo widzę moż-
liwość opracowania tego tekstu po polsku. Ty zapewne nie zdajesz sobie 
sprawy, że ja, poza skromną korespondencją, nie piszę po polsku od 50 
lat. W okresie mojego pobytu w Kairze pracowałem trochę jako kore-
spondent „Kuriera Krakowskiego”, ale obecnie nie znam języka lite-
rackiego. N.b. po śmierci Marszałka Piłsudskiego w 1935 r. napisałem 
jego monografi ę po arabsku, wydaną nakładem Poselstwa RP. To mała 
książeczka, zaledwie 107 stron, z wieloma fotografi ami Marszałka. Może 
w bibliotece MSZ’u jest jakiś egzemplarz, który bardzo pragnę uzyskać?

Wracając do mojego pamiętnika, może ktoś w Warszawie mógłby 
opracować pewne fragmenty po polsku? Co do życiorysu to oczywiście 
nie ma żadnych trudności.

Wybacz mi, że pomimo mojej gotowości do współpracy z Tobą i kole-
gami w Polsce, nie mogę się podjąć zadania sugerowanego przez Ciebie.

Łączę najlepsze życzenia dla Ciebie i Rodziny i ściskam serdecznie.
P.S. Po większym namyśle, podejmę się wskazanej przez Ciebie pracy, 

pod warunkiem, że Ty poprawisz moje błędy.

Rio, 8 kwietnia 1997
Kochany Zbyszku, 

Bardzo dziękuję za Twoje miłe życzenia wielkanocne, które nadeszły 
równocześnie z życzeniami noworocznymi Krystyny. Bardzo jej również 
dziękuję.

Co do zadania, którym mnie obarczyłeś – łączę moje wspomnienia, 
napisane trochę na kolanie i na maszynie bez alfabetu polskiego. W każ-
dym razie zrób, co uważasz za wskazane. 

Wielka szkoda Meysztowicza. To był dzielny i bardzo inteligentny 
Wilnianin.

Ściskam Cię serdecznie i proszę o wiadomość. 
Mustafa 
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Warszawa, 28 kwietnia 97
Drogi, kochany Mustafo!

Odpisuję z pewnym opóźnieniem, bo byłem z żoną na rekonwale-
scencji przez 2 tygodnie po moich zimowych kłopotach.

Nie masz pojęcia, jak mnie ucieszyłeś przysyłając swoje wspomnie-
nia o swojej przedwojennej i wojennej odysei, jakże barwnej i ciekawej. 
Trudno Ci z góry wyczuć, jaką dozę informacji ogólniejszych o sytu-
acji w świecie będziemy chcieli widzieć w naszym tomie, jeśli wyj-
dzie. We wspomnieniach Meysztowicza cięcia te, za jego zgodą, będą 
duże. U Ciebie mogą być, ale niewielkie, bo dotyczą egzotycznych 
stron Palestyny i złożonego czasu. Natomiast w całości jest to relacja 
naprawdę niezwykle cenna, a uderza w niej m.in. Twoja i skromność, 
i szczerość.

Notkę biografi czną nieco przepracowałem, zgodnie z Twoimi oczeki-
waniami i może pójść tak jak jest, choć nie byłoby źle, gdyby była nieco 
szersza. Posyłam Ci w załączeniu odbitkę mojej propozycji, do aprobaty 
lub rozszerzenia. 

Nieco gorzej ze zdjęciami, które przesłałeś. Nie tylko mało, ale nie-
zbyt bogate treściowo i technicznie słabe. Bardzo prosimy, przejrzyj 
jeszcze raz swoje zasoby i może coś dodaj. Przede wszystkim potrzebne 
byłoby choć jedno zdjęcie dobre, choćby powojenne, typu „legitymacyj-
nego” dla dodania do życiorysu, bo ten pójdzie oddzielnie, przed lub po 
głównym wspomnieniu.

Tekstu głównego Twojego, mimo pierwszych drobnych adiustacji, 
Ci nie przesyłam, bo w zasadzie zostaje, jaki był. Daję do przepisania 
maszynistce. Nie wiem czy zauważyłeś, że przysłałeś mi odbitkę miej-
scami bardzo mało czytelną i miałem z tym nieco trudności. Ale dzięki 
jeszcze raz w imieniu własnym i kolegów. Jeżeli tom uda się wydać, 
chyba nie będziemy musieli dopłacać (los dziś wielu takich inicjatyw), 
ale też nie będzie honorariów.

Ściskam Cię, najdroższy Przyjacielu, najserdeczniej!
Zbyszek 

Warszawa, 9 sierpnia 1997 r.
Drogi i kochany mój Mustafo!

Dużo już czasu upłynęło od ostatniego listu Twego do mnie, a ja 
nie odpisywałem, bo wciąż chciałem mieć dla Ciebie trochę informacji 
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konkluzywnych związanych z planowanym naszym tomem. Wydaje 
się, że nadszedł raczej taki moment.

Przesyłam Ci w załączeniu spis treści tomu i moje słowo od Redakcji, 
wyjaśniające intencje, jakimi się kierujemy. Tom jest prawie gotowy, brak 
jeszcze tekstu T. Pawłowicza z USA i uzupełnienia tekstu Krasickiego, 
ale i tak tom mógłby w obecnej nawet formie iść do druku. Myślę, że na 
pewno pójdzie, jest tylko kwestia pieniędzy, ściślej terminu otrzymania 
obiecanej w zasadzie subwencji MSZ. Wydawcą byłoby Wydawnictwo 
Naukowe PWN w Warszawie. 

Rzecz w tym, że nasz MSZ popadł w tym roku, w związku ze zwyżką 
u nas kursu dolara, w tarapaty fi nansowe i choć w liście do mnie, jako 
redaktora tomu, z niesłychaną kurtuazją odnosi się do naszej inicjatywy, 
w tym roku dofi nansować nie może, będziemy tylko rozmawiać na 
temat roku przyszłego. Ale może choćby pisemna obietnica wystarczy-
łaby wydawnictwu, by już w roku bieżącym zacząć produkcję, a wtedy 
książka mogłaby się ukazać na przełomie lat 1997/1998.

Twoje poprawki w tekście życiorysu, które znalazły się chwi-
lowo tylko wskutek dzikiego mojego pośpiechu, zostały natychmiast 
uwzględnione. Całość roboty wykonuję sam, jestem piekielnie zmę-
czony, ale wydaje mi się, że materiał jest w sumie dobry i tom powinien 
znaleźć zainteresowanie (projektowany nakład 3.000). Twoja fotografi a, 
ta legitymacyjna, podobnie jak inne tego formatu, poszłaby przy Twoim 
tekście. Jesteś na kilku innych zbiorowych fotografi ach, sprzed wojny 
w MSZ i z czasu zjazdu. 

Ja ze zdrowiem jakoś się trzymam, mam tylko ogromne trudności ze 
snem, a czasem z sercem. Inni, dzięki Bogu, też się nie poddają. Z Anglii 
przyjechał i osiadł w Poznaniu, ale tu dojeżdża, były konsul w Londynie 
Andrzej Kamieniecki.

Napisz znów. Ściskam Cię jak mogę najserdeczniej!
Zbyszek

Warszawa, 8. XII. 97
Drogi i kochany Mustafo! 

Wysłaliśmy do Kolegów tradycyjne świąteczne życzenia, myślę, że 
i do Ciebie już dotarły. Ja tym razem piszę obszerniej o naszych konkre-
tach wydawniczych. 

Nasz tom wspomnień, którego ostateczny spis treści Ci załączam, 
jest już ostatnio całkowicie gotowy do druku. Przesyłam Ci również 
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parę słów „Od redakcji”, które jako redaktor tomu skleciłem. Wszystko 
to zdobyło ogromne uznanie największego dziś w Polsce autorytetu, 
jakim jest prof. Gieysztor, a on w opinii wydawniczej zaleca publikację 
tej pozycji jako „leżącej w wyższym interesie społecznym”. Wierz mi, 
że jest to tom nieoczekiwanie bogaty źródłowo, czasem też barwny. Do 
ważnych pozycji zaliczamy i Twój tekst, który Ci tu w wersji czystopiso-
wej, po znanych Ci skrótach redakcyjnych przesyłam z prośbą o łaska-
wie szybkie – po nadesłaniu uwag czy poprawek, autoryzowanie go. 
Proszę Cię też bardzo o nadesłanie osobno krótkiego „oświadczenia” 
(co czynią i inni koledzy), że upoważniasz mnie (nazwisko, adres), jako 
redaktora tomu Przed Wrześniem i po Wrześniu – „wspomnienia dawnych 
młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej”, do działań wydawniczych 
związanych z tym tomem. Także Twój oczywiście adres i tytuł Twego 
tekstu. Adres wydawcy jeszcze nie ustalony i niepotrzebny. 

A teraz sytuacja wydawnicza.
Do dziś czekamy na wynik naszego odwołania do nowego Ministra 

Spraw Zagranicznych w sprawie dotacji na ten tom, którą wydawnic-
two (jak dotąd PWN) oceniło na 15.000 zł. a więc około 4.500 dolarów. 
Prawdopodobnie odpowiedź będzie znów odmowna, znów padną 
argumenty, że MSZ jest bez pieniędzy i to nawet na własne publikacje, 
a nam spróbują pomagać pośrednio, przez Komitet Badań Naukowych. 
Ale wiemy, że ten Komitet, który decyzje wydaje z wiosną, pamiętni-
ków nie dotuje i ta droga to strata czasu, a my się szybko wykruszamy. 
Dlatego wszyscy Koledzy, nie chcąc się upokarzać antyszambrowaniem 
po prywatnych sponsorach, stanęli na stanowisku, że jeżeli MSZ powie 
ostatecznie NIE, wydamy tom składkowo na nasz koszt. Jako przykład 
przesyłam Ci fragment listu Wisia Wagnera, który deklaruje 1.500 dol. 
Jego sugestia, by zwrócić się do Krasickiego w Nowym Jorku, nic nam 
nie dała, mam bowiem list od Krasickiego, że wierzy w MSZ, a on ma 
obecnie zbyt wiele zobowiązań. Natomiast ja sam zwróciłem się do 
Andrzeja Kamienieckiego (przeniósł się z Londynu do Poznania), a on 
zadeklarował 1.000 dolarów. Zostaje nam więc do pokrycia 2.000 dola-
rów. My sami tu, warszawiacy, którzy dużo pracy i pieniędzy włożyli-
śmy w ten tom w jego obecnym kształcie, z biedą z naszych emerytur 
złożymy się (ja, Andrzej Leśniewski i Krysia Krzyżanowska) na 1.000 
dolarów. Pytanie uprzejme do Ciebie od nas, zapoczątkowane przez 
Kamienieckiego, brzmi: czy mógłbyś wyasygnować pozostałe 1.000 
dolarów stając się – obok Wagnera i Kamienieckiego – wymienionym 
w tomie z nazwiska współsponsorem? W razie pozytywnej odpowiedzi 
właściwe wydawnictwo zwróciłoby się do Ciebie ze swym kontem ban-
kowym. Jeżeli możesz mniej, my złożymy się na więcej.
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Ostatecznego wydawcę ustalimy po ostatecznej odpowiedzi MSZ, 
ale naszym naczelnym hasłem jest pośpiech. Chcielibyśmy, by wszyscy 
obecnie żyjący autorzy obejrzeli ten tom w druku i to rychło. Mamy też 
sporo fotogramów, w tym i Twój, indywidualny i Twoja postać na zbio-
rowym zdjęciu praktykantów w Klubie MSZ w 1939 r. 

Myślę, że dość szybko będziesz mógł nam odpowiedzieć na ten list 
i prześlesz też oświadczenie, a także – już tylko w liście do mnie – osta-
teczne zatwierdzenie Twojego tekstu, z ewentualnymi poprawkami. Te 
albo przekazałbyś mi wpisane na nową xero-odbitkę tekstu (jeśli dużo), 
albo podyktowałbyś tylko strony i uwagi do właściwych zdań. 

To wszystko, drogi Mustafo! Obyś mógł osobiście tu zawitać, jakże 
byśmy się ucieszyli! A na razie czekamy!

Najserdeczniejsze uściski, wiele pozdrowień dla Rodziny.

Zbigniew C. G.

Rio, 31 grudnia 1997
Kochany Zbyszku, 

Twój miły list z 9/12 nadszedł przedwczoraj, za który bardzo dziękuję.
Jestem pełen uznania i podziwu dla Twoich wysiłków, aby ukazał się 

w druku Przed Wrześniem i po Wrześniu i żałuję, że nie mogę Ci pomóc 
fi nansowo dla realizacji Twojego projektu z następujących względów:

1. Moje dobra (dwa apartamenty w Rio i dom w górach) oddałem już 
dawno dla moich 2 synów, a dość duży kapitał straciłem na giełdzie.

2. Tutejsza emerytura jest bardzo skromna, a poza tym oszukują. 
Wygrałem proces przeciw rządowi, ponad 15.000 dolarów, lecz również 
nie płacą.

3. Opieka lekarska jest bardzo droga w tym kraju, a musiałem się pod-
dać w tym roku na dwie operacje. 

4. Mam wrażenie, że obecne pokolenie nie docenia naszych przeżyć 
i walki o Polskę według zasady „co było, a nie jest…”. Prosiłem o pasz-
port polski dla mojego syna, lecz konsulat w São Paulo odmówił. 

A więc, mój kochany Zbyszku, bardzo Cię przepraszam za brak 
pomocy.

Łączę kilka drobnych poprawek mojego tekstu i, oczywiście, upo-
ważniam Cię do działań wydawniczych.

Ściskam Cię mocno i bardzo żałuję, że nie możemy się zobaczyć. 

Mustafa
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Rio, 15/4/98
Kochany Zbyszku, 

Za parę godzin wyjeżdżamy z Rio do Nowego Fryburga, a więc pra-
gnę tylko podziękować za Twój list z 6/4 i przesłać upoważnienie. 

Życzę Ci powodzenia w Twoich wysiłkach, aby zobaczyć w druku 
Przed Wrześniem i po Wrześniu, a przede wszystkim dobrego zdrowia.

Ściskam Cię serdecznie.
Mustafa

Rio, 4 września 1998
Kochany Zbyszku, 

Jestem prawdziwie wzruszony Twoim miłym listem z 19/8 i wiado-
mością, że Twoje wysiłki, aby wydać Przed Wrześniem i po Wrześniu będą 
uwieńczone pięknym sukcesem.

Wstęp do książki „Od Zespołu Redakcyjnego” jest bardzo dobry 
i mam nadzieję, że promocja w Łazienkach przyniesie Ci dużo satys-
fakcji osobistej ze wspaniale wykonanego zadania pomimo trudności 
fi nansowych. Żałuję, że nie mogłem Ci przyjść z pomocą, ani odwiedzić 
Ciebie i kolegów. Niestety, od 1979 r., kiedy przestałem pracować, moja 
sytuacja zdrowotna i materialna bardzo się pogorszyła i, po ostatniej 
podróży do Europy w 1985 r., nie wyjeżdżamy więcej za granicę.

Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za Twą pamięć i życzę wielkiego powo-
dzenia z okazji publikacji książki i, przede wszystkim, dobrego zdrowia.

Proszę serdecznie pozdrowić koleżankę Krystynę i „Weteranów” 
z Zespołu Redakcyjnego. 

Ściskam Cię mocno.
Mustafa

Rio, 7 listopada 1998
Kochany Zbyszku,

Jeszcze raz gratuluję Ci wielkiego zwycięstwa, gdyż tylko dzięki 
Twoim wysiłkom ukazały się w druku nasze wspomnienia z okresu 
wojny. Niestety, nie mogę Ci nic napisać o książce, która prawdopo-
dobnie płynie do mnie drogą morską i może dotrze w przyszłym roku. 
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Natomiast otrzymałem komentarze Janka Dziurzyńskiego z Lausanne, 
który był zachwycony i wzruszony Przed Wrześniem i po Wrześniu. 
Ciekaw jestem, jaka jest reakcja czytelników w Polsce? Czy była jaka 
wzmianka w prasie?

Wydawnictwo Naukowe przysłało mi jednak przekaz na $ 25,90 za 
pośrednictwem Banco do Brasil, który prosiłem o odesłanie z powro-
tem do Polski, gdyż nie należy się mnie żadna zapłata. Prosiłbym 
jednak, aby Wydawnictwo wysłało mi książkę drogą lotniczą jako 
„Printed matter”.

Kochany Zbyszku – bardzo żałuję, że nie mogę Cię uściskać osobiście, 
lecz nie mogę marzyć o nowej podróży do Polski w moim wieku, który 
mocno ciąży na plecach.

Cieszę się, że zgodnie z „The Economist” Polska jest w okresie dużego 
rozwoju gospodarczego i wielkiej poprawy warunków życia, na co kraj 
bardzo zasłużył po tylu latach prywacji i poświęcenia kilku pokoleń. 

Mustafa

Rio, 23 grudnia 1998
Kochany Zbyszku, 

Po 4 miesiącach podróży dotarła do mnie Przed Wrześniem i po 
Wrześniu, książka, która jest mozaiką wydarzeń na tle historii polskiej, 
o fragmentach pisanych krwią i łzami. Poza wielką wartością kroni-
karską, książka jest bardzo cenna z punktu widzenia estetycznego jako 
egzemplarz pięknej literatury. Poza Twoją bardzo ważną kontrybucją, 
podobał mi się artykuł p. Krystyny Krzyżanowskiej i innych autorów.

Nie wiem czy Ci wiadomo, że Wiktor1 Skiwski, który przyjechał do 
Brazylii z żoną w sierpniu 1946 r. tym samym statkiem co my, umarł 
tutaj na Ilha de Fundão, wyspie w zatoce Guanabara? On był złapany 
przez Gestapo we Francji i wyskoczył z wagonu w drodze do obozu 
koncentracyjnego. 

Ciekaw jestem, jaka jest reakcja czytelników w Polsce, a szczególnie 
młodzieży, do naszych relacji z lamusa wspomnień? A więc napisz do 
mnie, jeśli czas Ci pozwoli.

Nie wiedziałem, że Ty i Martynowicz, z naszej grupy, pracowali-
ście w MSZ po wojnie. Jaka szkoda, że nie odwiedziłem Ciebie podczas 
moich podróży do Polski. Natomiast szereg razy widziałem Wacława 

1 W liście z 16 maja 1994 r. Aleksandrowicz podawał imię Witold.
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Petcha, członka Polskiej Akademii Nauk, który był również internowany 
w Szwajcarii i uzyskał doktorat we Fryburgu.

Jestem bardzo szczęśliwy z mojego skromnego udziału w Przed 
Wrześniem…, co zawdzięczam Tobie.

Jeszcze raz życzę Ci i Rodzinie Wesołych Świąt i szczęśliwego 
Nowego Roku. 

Mustafa

Warszawa, 20. I. 1999 
Drogi i kochany Mustafo!

Twój ostatni list, kwitujący odbiór tak opóźnionej przesyłki, jest wzru-
szający. Wielkie dzięki, bo nie był wprawdzie pisany „krwią i łzami”, ale 
był pisany sercem, które jakże cenimy.

Wielka jest moja osobista nadzieja, że pomyślne wiatry zawiodą 
Cię kiedyś do Warszawy, abyśmy wszystko dokładnie przy kielichu 
powspominali. Ja pamiętam Ciebie jakoś wyjątkowo plastycznie, byłeś 
zresztą zawsze przez wszystkich b.[ardzo] lubiany. Wdzięk, kultura 
i skromność. 

Wczoraj odbyło się w Instytucie Historii PAN zebranie Zakładu Historii 
XIX i XX wieku poświęcone dyskusji nad naszym tomem. Zostałem na to 
zaproszony, wraz z Andrzejem Leśniewskim, przez kierownika Zakładu 
Prof. Piotra Łossowskiego, głównego dziś historyka dyplomacji polskiej. 
On nasz tom zreferował swoim kilkunastu współpracownikom, niezwy-
kle cieple go oceniając, konkludując, że jego wartości źródłowe (na pierw-
szym miejscu Łubieński, ale i wielu innych) są takie, że żaden historyk pol-
ski, pisząc o dziejach MSZ, nie będzie mógł się bez tej książki obyć. Także 
charakterystyka Twojego tekstu była b.[ardzo] pochlebna, bo Twój wkład 
m.in. Wschód, misje po Wrześniu, ale też Szwajcaria – należą do b.[ardzo] 
oryginalnych. Sam Łossowski zapowiedział recenzję w ich kwartalniku 
historycznym, a jest pewne, że będą pisać i młodsi, bo z dużym zainte-
resowaniem słuchali, nie tylko zresztą ocen Profesora, ale także moich 
i Andrzeja dalszych przyczynków. Była żywa dyskusja. Moim zdaniem, 
jest to wydarzenie ważniejsze na dalszą metę, niż nasza b.[ardzo] bły-
skotliwa zresztą promocja w Łazienkach. Natomiast haniebnie wygląda 
dziś kolportaż tego rodzaju książek. Rynek zawalony jest setkami wciąż 
nowych publikacji, księgarze kupują po kilka egzemplarzy, a potem zapo-
minają i miejsce tomu zajmuje jakiś kolorowy śmieć. Smutne to niestety. 
Ale, jak pisaliśmy, były już 2 recenzje, b.[ardzo] dobre. 
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Tyle, mój Kochany, na razie. Ze zdrowiem moim różnie, zależnie od 
aury, ciśnienia, i czy się udało dobrze spać. 

Dzięki Ci za 50 dol[arów]. Ściskam serdecznie.
Zbyszek 

Warszawa, 24 lipca 1999 r.
Drogi i kochany Mustafo!

Miałem właśnie pisać do Ciebie, bo nasza korespondencja urwała 
się na moim piśmie do Ciebie z 20. I. 1999 r., a moją decyzję przyśpie-
szyło pismo Urzędu Premiera (Dep.[atrament] Spraw Zagr.[anicznych] ) 
z dnia 22 lipca, którego odpis Ci przesyłam.

Przesyłam Ci także kopię mojej odpowiedzi z dnia dzisiejszego, 
uzgodnionej z moimi kolegami z Zarządu naszej Krajowej Grupy.

Jak można przypuszczać, różne zainteresowane instytucje po otrzy-
maniu Twojego adresu mogą do Ciebie się zwracać w sprawach zwią-
zanych zwłaszcza z Twoimi misjami tureckimi w 1939 r. Sam osądzisz, 
jak i w jakiej formie odpowiadać. Nie rościmy sobie nawet z kolegami 
praw, aby o wszystkich odpowiedziach wiedzieć, natomiast cała kore-
spondencja z Kolegami w świecie, z Tobą włącznie, zawarta jest w archi-
wum naszej Krajowej Grupy, które sukcesywnie przekazywane jest 
do Archiwum Akt Nowych. Oczywiście, z wyjątkiem tych materiałów 
(takich dotychczas nie było), które koledzy by wycofali i podjęli wobec 
nich dalsze decyzje.

Do Twoich materiałów, zawartych w naszym archiwum, należy też 
angielski tekst Twoich wspomnień, który mi najpierw przesłałeś i z któ-
rego, na moją prośbę, sporządziłeś do druku skrócony tekst w języku pol-
skim, przez nas wydrukowany. Mam Twój list z dnia 31 grudnia 1997 r., 
w którym ostateczny tekst zaaprobowałeś, a nieliczne drobne poprawki 
dotyczyły innych spraw, nie tych ważnych, jak misje do Turcji. Teraz 
więc, drogi Mustafo, zdecyduj, czy ten Twój angielski tekst ma zostać 
– jak inne – dla archiwum AAN, czy Ci go może zwrócić, oczywiście 
bez zachowywania odbitek. Ja o tym tekście angielskim do Pana Dyr.
[ektora] Ciechanowskiego nie piszę, i to z dwóch powodów. Primo – nie 
autoryzowałeś tego nigdy do publikacji, czy w ogóle do upowszechnia-
nia. Secundo – w takim przypadku na pewno wprowadziłbyś do tek-
stu, tu i tam, jakieś techniczne poprawki. Jeżeli nie zażądasz zwrotu 
(a w końcu najważniejsze partie tekstu poszły do druku w książce), ten 
tekst podzieli los innych naszych archiwaliów. 
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Tak czy owak, zainteresowanie tak ważnych instancji Twoim pamięt-
nikiem świadczy, ile tam było cennych śladów i tropów. Myślę, że tak 
samo będzie narastać zainteresowanie innymi wspomnieniami, jak m.in. 
Lula Łubieńskiego, Kamienieckiego czy Krasickiego. W wydanym obec-
nie V (wojennym) tomie Historii Dyplomacji Polskiej, zainteresowania 
te są jeszcze oszczędne, autorzy jakby nie rozumieją jeszcze, czy nie chcą 
rozumieć pewnych spraw. Ale, jak wiesz, recenzje mieliśmy b.[ardzo] 
dobre i gratulacje od seniorów naszej historiografi i, także od ministrów.

Kochany, napisz zaraz, co o tym myślisz, a przede wszystkim, czy 
otrzymałeś ten list. I czy nie masz jednak zamiaru zawitać do Warszawy, 
co by sprawiło nam radość niezmierną.

Ściskam Cię gorąco i czule, od kolegów także serdeczne pozdrowienia. 

Zbyszek

Rio, 3 sierpnia 1999
Drogi i kochany Zbyszku, 

Bardzo dziękuję za Twój miły list z 24/7. Jestem pełen podziwu dla 
Twojej pracy w obronie honoru i zasług na ołtarzu Ojczyzny naszej 
grupy dawnych pracowników MSZ’u. Pięknym owocem Twoich starań 
jest Przed Wrześniem i po Wrześniu, który budzi poważne zaintereso-
wanie różnych czynników w Polsce.

Co do tekstu angielskiego moich wspomnień, możesz go zostawić 
w archiwum AAN, jako że moim zamiarem było przekazanie Ci mate-
riału do przetłumaczenia w Polsce, gdyż nie mam zaufania do mojej zna-
jomości języka literackiego po 60 latach pobytu za granicą.

Zdziwił mnie list od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
archiwum Sztabu Głównego. Gdy wróciłem do Bukaresztu po pierwszej 
podróży do Turcji w październiku 1939 r., mówiono o aktach Sztabu 
Głównego, które zatopiono w jakimś jeziorze. Niestety nie znam żadnych 
szczegółów i jest to po prostu wiadomość „oui – dire”. Natomiast część 
archiwum znalazła się w Rumunii, gdzie sytuacja polityczna była bardzo 
trudna z obawy na interwencję niemiecką. A więc ambasador Raczyński 
postanowił wysłać te dokumenty do Turcji za moim pośrednictwem. Nie 
mam żadnego pojęcia, co do zawartości wielu skrzyń, które przekazałem 
Konsulatowi Polskiemu w Istambule dla dalszej wysyłki do Ankary. 

Proszę serdecznie pozdrowić Kolegów naszej grupy w Warszawie i p.
[anią] Krystynę Krzyżanowską. Ciebie ściskam serdecznie. 

Mustafa
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Warszawa, 22 sierpnia 1999 r.
Drogi i kochany Mustafo!

Dzięki za Twój ostatni list. Cenię sobie niezwykle gorąco Twoje tak 
pochlebne oceny mojej pracy związanej z naszym tomem. Muszę dodać, 
że dopiero teraz, w świetle zaczynającego się zainteresowania history-
ków tym tekstem, ujawnia się szczególna waga Twoich, tak skromnie 
przez Ciebie szkicowanych, wspomnień związanych z przewożeniem 
części akt Sztabu Głównego do Turcji.

Jak sądzimy, ci, którzy pytali o Twój adres, już się do Ciebie zgło-
sili lub zgłoszą o dodatkowe jakieś szczegóły związane z tą Twoją 
misją. Wiem, jak oszczędne musiały być przekazywane Ci w tej spra-
wie informacje i jak trudno absolutnie wszystko po 60 latach pamię-
tać. Osobiście byłbym np. ciekawy (a wiemy o niszczeniu wielu akt 
w różnych miejscach w Polsce), czy owo zatopienie części skrzyń też 
chyba nie dotyczyło Polski. Szkoda, że o takich badaniach historycy nie 
pomyśleli wcześniej!

Zgodnie z Twoim życzeniem, Twój angielski manuskrypt dziennika 
pozostanie złożony w warszawskim Archiwum Akt Nowych, które 
do takich archiwaliów ma warunki, a przede wszystkim zrozumienie 
i serce. Tam gromadzimy wszystkie nasze materiały. Nawet nas za to 
udekorowali swoimi medalami!

Nasza bardzo wykruszona warszawska grupka dawnych kolegów 
trzyma się ostatnio jako tako zdrowotnie, a cieszą nas zdarzające się 
od czasu do czasu wizyty naszych dawnych przyjaciół lub ich rodzin. 
Ostatnio odwiedziła nas np. pani Irena Umiastowska-Czerniechowska, 
żona ś.p. Wołodi Umiastowskiego, który po wojnie zaczął pracę w war-
szawskim MSZ, ale rychło z pomocą zachodnią z Helsinek dostał się do 
Kanady. Nie żył jednak długo i nie doczekał kontaktu z nami. Bardzo 
cenimy sobie spotkania z Antkiem Chudzyńskim, który osiadł w swoim 
dawnym gnieździe rodzinnym w Choceniu pod Włocławkiem.

Zastanów się, czy nie mógłbyś kiedyś uradować nas swoim przy-
byciem. Na razie wszyscy Cię gorąco pozdrawiamy, a ja serdecznie 
ściskam. 

Zbyszek
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Rio, 26 lipca 2000
Kochany Zbyszku, 

Bardzo dziękuję za Twój miły list z 18/7 i piękną recenzję o Przed 
Wrześniem i po Wrześniu, książka, która mi przypomina ostatnie pro-
mienie słońca w Nowym Fryburgu, miasteczko w górach, 150 km od Rio, 
gdzie mam dom. Bardzo lubię tam oglądać z tarasu zachód słońca, które 
gdy już jest zakryte szczytami gór, oświetla jeszcze swoimi promieniami 
kilka pagórków. Tubylcy to nazywają „luz das almas”, światło dusz.

Czytam tu stale czasopismo angielskie „The Economist”, które mówi 
o dobrobycie w Polsce, rezerwach dewiz ok. 25 miliardów dolarów, 
wzroście GNP, produkcji narodowej ponad 5% rocznie i wpływach 
Polski na kraje sąsiednie, Litwę i Ukrainę. Może Polska osiągnie reali-
zację marzenia poetów, od Bałtyku do Morza Czarnego, choć na Krymie 
już nie ma więcej chana, który na prośbę ks.[ięcia] Witolda posłał wojow-
ników do walki pod Grunwaldem, aby pomóc Polakom i Litwinom. 
Tatarów z Krymu Stalin wysłał na Syberię, jak również dwóch synów 
mojej siostry, która mieszkała pod Wilnem, po zabiciu jej męża. Chłopcy 
w wieku 8 i 10 lat, już dawno umarli.

Według Sołżenicyna, Stalin zamordował ponad 65 milionów ludzi, 10 
razy więcej niż Holocaust. 

Pragnę jeszcze podzielić się z Tobą wiadomością, że konsulat polski 
w São Paulo odmówił paszportu dla mojego syna i polecił mi uzasadnić 
moje prawo do obywatelstwa polskiego. A więc Sic transit gloria mundi 
i dzisiejsze pokolenie zapomina, że sytuacja obecna Polski jest produk-
tem walk naszego pokolenia. Gdy królowa angielska woziła powozem 
Lecha Wałęsę do pałacu Windsor to nie dla jego pięknych oczu lub dużej 
kultury, lecz jako czarujący hołd dla tych biednych lotników polskich, 
których duży cmentarz jest pod Londynem, po drodze do Statford sur 
Avon.

Wybacz moją dygresję. Bardzo mocno Cię ściskam i serdecznie 
pozdrawiam. 

Mustafa
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NOTY O AUTORACH

Krzysztof Bassara: historyk, archiwista, absolwent Instytutu Historii 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Uczestnik programu 
stażowego „Kurs na kulturę” Narodowego Centrum Kultury (2011). 
Współautor dwóch paneli wystawy pt.: Jestem stąd. Polska wielu narodów, 
w ramach projektu edukacyjnego HEEP (Holocaust Education in European 
Perspecitve), zrealizowanego m.in. przez Anne Frank House oraz Muzeum 
Auschwitz (2012). Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Tatarów 
Polskich”.

Rafał Berger: z wykształcenia pedagog, działacz społeczny, publicy-
sta, autor licznych publikacji prasowych, książek dotyczących proble-
matyki muzułmańskiej oraz tatarskiej. Naczelny Imam Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Towarzystwa Przyjaciół 
Pomorskiego Muzeum Wojskowego i Towarzystwa Miłośników Miasta 
Bydgoszczy. Sekretarz redakcji „Rocznika Muzułmańskiego”, członek 
Rady Redakcyjnej miesięcznika literackiego „Akant” oraz miesięcznika 
literacko-naukowego „Świat Infl ant”. Członek Kolegium Redakcyjnego 
„Rocznika Tatarów Polskich”.

Selim Chazbijewicz: profesor w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Komitetu 
Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek władz 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1997–2004. 
Współzałożyciel i długoletni przewodniczący Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz 
Stowarzyszenia Autorów Polskich. Autor siedmiu zbiorów poetyckich 
oraz książek i artykułów o tematyce tatarskiej. Od roku 2009 przewod-
niczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor 
naczelny „Rocznika Tatarów Polskich”. 
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Musa Czachorowski (Leszek Musa, Islam Musa), Musa Çaxarxan: dzien-
nikarz, poeta, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktor 
naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji cza-
sopisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. Autor dwunastu zbio-
rów poetyckich oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską 
i muzułmańską. 

Grzegorz Czerwiński: doktor literaturoznawstwa, pracownik 
Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Uniwersytecie 
w Białymstoku, wcześniej pracował na Universiteit Gent w Gandawie 
(Belgia). Autor monografi i „Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej 
w prozie Włodzimierza Odojewskiego” (2011). Wydał tom „Sprawozdania 
z podroży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpre-
tacja” (2013); zredagował i poprzedził wstępem „Wspomnienia. Utwory 
poetyckie. Eseje” Stanisława Kryczyńskiego (2014) oraz „Podróże do serca 
islamu. Antologię międzywojennego reportażu polskich Tatarów” (2014). 
Kierownik projektu badawczego NCN „Literatura polsko-tatarska po 1918 
roku”. Publikował m.in. w „Russian Literature”, „Zeitschrift für Slavische 
Philologie”, „Pamiętniku Literackim”, „Roczniku Komparatystycznym” 
i „Ruchu Literackim”. Sekretarz Redakcji Naukowej Serii Wydawniczej 
„Colloquia Orientalia Bialostocensia”.

Jolanta Dragańska: magister fi lologii polskiej, doktorantka na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Pod kierunkiem prof. zw. 
dr. hab. Jarosława Ławskiego, kierownika Katedry Badań Filologicznych 
„Wschód – Zachód”, przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wizji 
historii w symbolicznym dramacie kobiecym na podstawie utworów 
Marceliny Kulikowskiej, Zofi i Wojnarowskiej i Amelii Hertzówny.

Joanna Kulwicka-Kamińska: dr hab. nauk humanistycznych w zakre-
sie językoznawstwa, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, 
Centrum Badań Kitabistycznych i Podyplomowego Studium Logopedii 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka kilkudziesięciu 
publikacji krajowych i zagranicznych z językoznawstwa diachronicz-
nego, w tym dwóch monografi i: „Kształtowanie się polskiej terminologii 
muzułmańskiej” (2004) i „Przekład terminologii religijnej islamu w pol-
skich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej” 
(2013). Prowadzi prace badawcze z zakresu językoznawstwa (historia 
języka polskiego, teolingwistyka, kitabistyka) i translatoryki. Zajmuje 
się ponadto słowiańsko-orientalnymi związkami językowymi, w tym 
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problematyką zapożyczeń z języków arabskiego, tureckiego, perskiego do 
polszczyzny, tłumaczeniami na język polski terminologii religijnej islamu 
i chrześcijaństwa oraz najnowszymi tendencjami w zakresie edytorstwa 
polskich zabytków rękopiśmiennych. Należy do Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 
i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Elwis Osmanow: doktorant na katedrze historii starożytnej i średniowiecz-
nej Wydziału Historycznego Taurydzkiego Uniwersytetu Narodowego 
im. W. I. Wernadskiego w Symferopolu na Krymie. Nauczyciel Wydziału 
Historycznego Krymskiego Uniwersytetu Inżynieryjno-Pedagogicznego 
(KIPU) w Symferopolu. 

Paweł Popieliński: doktor nauk humanistycznych, socjolog i polito-
log, adiunkt w Zakładzie Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się głównie badaniem 
dziejów i współczesnych problemów mniejszości niemieckiej w Polsce. 
W obszarze jego zainteresowań znajduje się również mniejszość tatarska 
w Polsce oraz mniejszość romska w Polsce i Republice Federalnej Niemiec.

Antoni Sarkady: absolwent turkologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Tłumacz przysięgły języka tureckiego. Opublikował między innymi 
tłumaczenia twórczości tureckich poetów: Yunusa Emre, Orhana Veli 
Kanika, Tozana Alkana. W czasopiśmie „Pieśń skrzydlata” ukazał się 
w jego tłumaczeniu hymn Turcji. Tłumaczył na język polski wspomnie-
nia tatarskiego polityka z Krymu, Dżafera Sejdameta. Przetłumaczył na 
język turecki i opublikował w Turcji wybór sonetów krymskich Adama 
Mickiewicza, a także wiersze Selima Chazbijewicza. Pracuje w Muzeum 
Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

Jan Sobolewski: polski Tatar urodzony w Iwanowie (obecnie w Republice 
Białoruś). Podczas okupacji współpracował z miejscowymi oddziałami 
AK, po aresztowaniu przez Rosjan w roku 1944 wcielony do Armii 
Czerwonej. Ciężko ranny podczas walk o Królewiec. Zdemobilizowany, 
w roku 1946 wyjechał do Polski. Mieszkał w Trzciance i Poznaniu, w roku 
1957 osiedlił się w Białymstoku, gdzie nadal pozostaje. Zasłużony dzia-
łacz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, w latach 1991–2001 
przewodniczący Najwyższego Kolegium. Członek Związku Tatarów 
RP oraz Związku Szlachty byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Publikował w prasie tatarsko-muzułmańskiej, autor „Żołnierskich wspo-
mnień” (2014).
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Gabdułła Tukaj: tatarski poeta i publicysta, twórca podwalin współcze-
snego języka literackiego Tatarów nadwołżańskich. Urodził się w roku 
1886 we wsi Kuszlawycz (tat. Quşlawıç) w guberni kazańskiej. Uczył się 
w szkole muzułmańskiej i równocześnie w rosyjskiej. W obu wyróżniał 
się jako wybitnie uzdolniony uczeń. Jako poeta zadebiutował w roku 
1904 w gazetce ściennej „El-gasr el-cedid” (Nowy Wiek). Do roku 1907 
uczył się i pracował w redakcjach tatarskich gazet w Uralsku. Po powro-
cie w rodzinne strony, do Kazania, podjął aktywną działalność społeczną, 
publicystyczną i literacką, w której przeszkodziła mu jednak zaawanso-
wana choroba, gruźlica. W roku 1913 zmarł w kazańskim szpitalu, mając 
27 lat. Jest narodowym poetą Tatarów. 

Wojciech Wendland: ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim oraz 
zarządzanie projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Doktor nauk humanistycznych (2012), laureat Stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013). Publikował m.in. w „Więzi”, 
„Midraszu”, „Odrze”, „Znaku” i „Twórczości”. Autor książki „Trzy 
czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna Tatarów polskich w II 
Rzeczypospolitej” (2013). Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika 
Tatarów Polskich”.

Grażyna Zając: absolwentka fi lologii orientalnej ze specjalno-
ścią turkologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Turkolog, pra-
cownik naukowo-dydaktyczny UJ, tłumacz literatury tureckiej.
Od roku 1983 pracuje w Instytucie Orientalistyki UJ. Specjalizuje się 
w literaturze tureckiej XIX i XX wieku. Tematem jej rozprawy doktor-
skiej, obronionej w roku 1995, była twórczość literacka współczesnego 
prozaika tureckiego Orhana Kemala. Habilitację uzyskała w roku 2009 
na podstawie książki „Smutna ojczyzna i ja smutny... Kręgi literackie 
epoki Abdulhamida II w świetle tureckiej autobiografi i”. Głó wne obszary 
jej zainteresowań badawczych to turecka autobiografi a literacka, polska 
i turecka literatura podróżnicza XIX wieku, literatura Turków cypryjskich, 
literatura Azerbejdżanu. 

Teresa Zaniewska: profesor, kierownik Katedry Edukacji i Kultury 
(Wydział Nauk Społecznych) Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie; pełnomocnik rektora SGGW ds. kultury obszarów wiej-
skich; redaktor naczelny „Agricoli”; historyk oświaty, krytyk literacki, 
eseistka. Inicjatorka i organizatorka ogólnouczelnianych spotkań z cyklu 
Bliscy, znani i… nieznani oraz Osobowości na XXI wiek, które od roku 
2007 odbywają się w SGGW oraz cyklu międzynarodowych konferencji 
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naukowych na temat Szkolnictwo i oświata polska na Zachodzie w czasie II 
wojny światowej pod honorowym Patronatem Pana Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji monogra-
fi cznych oraz edytorskich. W latach 1986–2010 była sekretarzem Institut 
für Internationale Problematik na Zamku Muri k/Berna (Szwajcaria). 
W latach 1995–2004 pracowała w Polskim Ośrodku Dydaktycznym 
w Grodnie (Białoruś). Należy do Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego 
(wiceprezes) oraz do Towarzystwa Historii Edukacji. Odznaczona przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także 
Medalem „Pro Memoria”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz 
srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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NOTES ON THE AUTHORS 

Krzysztof Bassara: historian, archivist, graduate of Humanistic Faculty, 
Pedagogical University of Krakow. In 2011 participated in National 
Culture Centre`s internship program „Course on culture”. Co-author of 
two panels of exhibition named: I am from here. Poland full of Nations, as 
a part of an educational project HEEP (Holocaust Education in European 
Perspective), with help of Anne Frank House and The Auschwitz-Birkenau 
State Museum (2012). Member of the Editorial Board of „Rocznik Tatarów 
Polskich” (Polish Tatars Yearbook).

Rafal Berger: traine d educator, social activist, journalist, author of 
numerous press publications, books on Moslem and Tatar issues. Chief 
Imam of Association of Moslem Unity. Member of the Association of 
Polish Journalists, Polish Oriental Society, Society of Friends of the 
Pomeranian Military Museum and the Society of Friends of Bydgoszcz. 
Executive Editor of „Rocznik Muzułmański” (Moslem Yearbook), 
a member of the Editorial Board of the literary magazine „Akant” as well 
as literary and scientifi c magazine „Świat Infl ant” (World of Livonia). 
Member of the Editorial Board of „Rocznik Tatarów Polskich” (Polish 
Tatars Yearbook). 

Selim Chazbijewicz: Professor at the Institute of Political Science, 
Warmian-Masurian University in Olsztyn. Member of the Oriental Science 
Committee of the Polish Oriental Science Academy. Board member of the 
Moslem Religious Union in Poland between 1997–2004, co-founder and 
longtime chairman of the Tatar Union of the Republic of Poland. Member 
of the Polish Writers’ Association and the Association of Polish Authors. 
The author of seven collections of poetry and books and articles on a Tatar 
issues. Since 2009, the chairman of the editorial board of the quarterly 
„Przegląd Tatarski” (Tatar Review), editor-in-chief of „Rocznik Tatarów 
Polskich” (Polish Tatars Yearbook).
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Musa Czachorowski (Leszek Musa, Islam Musa), Musa Çaxarxan: journa-
list, poet and publisher. A spokesman for the Moslem Religious Union in 
Poland. Member of the Association of Journalists of the Polish Republic, 
editor-in-chief of „Przegląd Tatarski” (Tatar Review), redactor of Polish 
edition of Lithuanian Tatars magazine „Lietuvos totoriai” (Lithuanian 
Tatars). The author of twelve collections of poetry and numerous publica-
tions associated with the Tatars and Moslems.

Grzegorz Czerwinski: Doctor of Literary Science, member of the Faculty of 
Philological Studies „East–West” at the University of Bialystok, previously 
worked at The Ghent University in Belgium. The author of the monograph 
„Po rozpadzie świata. O przestrzeni artystycznej w prozie Włodzimierza 
Odojewskiego” (After the world collapse. About the artistic space in 
Wlodzimierz Odojewski prose, 2011). Published a volume „Sprawozdania 
z podroży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpre-
tacja” (Reports about the travel of Mufti Jakub Szynkiewicz. Sources, dis-
cussion, interpretation, 2013); edited and provided an introduction to the 
book „Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje” (Memories. Poetic works. 
Essays by Stanislaw Kryczynski, 2014) and „Podróże do serca islamu. 
Antologię międzywojennego reportażu polskich Tatarów” (Travels to the 
heart of Islam. Polish Tatars interwar period reportage anthology, 2014). 
National Science Centre research project manager „Polish–Tatar literature 
after year 1918”. Among others, he has published his works in „Russian 
Literature”, „Zeitschrift für Slavische Philologie”, „Literary Memoir”, 
„Comparative Yearbook” and „Literary Movement”. Secretary of Science 
Editors of series „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. 

Jolanta Draganska: holds master`s degree in Polish philology, a PhD stu-
dent at the Faculty of Philology at the University of Bialystok. Under the 
guidance of Prof. dr hab. Jaroslaw Lawski, head of Department of philo-
logical research „East–West”, she’s preparing a PhD dissertation on the 
vision of history in the symbolic female’s drama based on the works of 
Marcelina Kulikowska, Zofi a Wojnarowska and Amelia Hertzowna. 

Joanna Kulwicka-Kaminska: Dr habil. of humanities in linguistics, head 
of the Department of the History of Polish Language, the Centre for Kitab 
Studies and postgraduate of Speech-Language Pathology Studies of 
Nicolaus Copernicus University in Torun. The author of many national and 
foreign publications on diachronic linguistics, including two monographs: 
„Development of Polish Muslim terminology” (2004) and „Translation of 
Islamic religious terminology in Polish translations of the Koran considering 
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background of the biblical tradition of translation” (2013). Does research 
work in the fi eld of linguistics (history of the Polish language, theolinguis-
tics, Kitab studies and translation. Her fi eld of interest also lies in Sl avic-
Oriental linguistic connections, including issues of borrowings from Arabic, 
Turkish, Persian languages to Polish, translations of Islamic religious and 
Christian terminology to Polish language and the latest trends in editing 
of Polish manuscript. She is a member of the Polish Linguistic Society, the 
Society of Friends of Polish Language and Scientifi c Society in Torun. 

Elvis Osmanov: Aspirant at the cathedral of ancient and medieval history 
on History Department of V. I. Vernadsky Taurida National University in 
Simferopol in the Crimea. Teacher of History Department of the Crimean 
Engineering and Pedagogical University (CEPU) in Simferopol.

Paweł Popielinski: Doctor of Humanities, sociologist and political scien-
tist, lecturer in the Department of German Studies of the Political Studies 
Institute of the Polish Academy of Sciences. Deals mainly with research on 
the history and contemporary issues of the German minority in Poland. 
In the area of his interests is also Tatar minority in Poland and the Roma 
minority in Poland and the Federal Republic of Germany.

Antoni Sarkady: graduate of turkology at the Jagiellonian University. 
Sworn translator of Turkish language. He has published, among others, 
translating the works of Turkish poets: Yunus Emre, Orhan Veli Kanika, 
Tozan Alkan. In the magazine „Song winged” appeared in his transla-
tion of the anthem of Turkey. He translated into Polish memories of the 
Crimean Tatar politics, Cafer Seydamet. He translated into Turkish and 
published in Turkey choice Adam Mickiewicz „Crimean sonnets”, and 
poems of Selim Chazbijewicz. He works at the National Museum of the 
Land of Przemysl.

Jan Sobolewski: Polish Tatar born in Ivanovo (now in Belarus). During the 
occupation, collaborated with local Home Army branches, after being arre-
sted by Russians in 1944, drafted into Red Army. Seriously wounded at the 
Battle of Königsberg. Demobilized in 1946, he moved to Poland. He lived in 
Trzcianka and Poznan, in 1957 settled in Białystok, where he stay nowadays. 
Meritorious member Moslem Religious Union in Poland, in the years 1991–
2001 President of the Supreme College. Member of the Tatar Union of the 
Republic of Poland and Association of the Nobles of former Grand Duchy 
of Lithuania. Published in the Tatar-Moslem press, author of „Żołnierskie 
wspomnienia” (Soldiery Memories, 2014). 
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Gabdulla Tukay: Tatar poet and journalist, founder of the foundations of 
modern literary language of the Volga Tatars. He was born in 1886 in the 
village Quşlawıç in the province of Kazan. He studied in Muslim and at 
the same time in Russian school. In both he stood out as an exceptionally 
talented student. As a poet, he made his debut in 1904 in the school new-
spaper „El-gasr el-cedid” (New Age). Until 1907, he studied and worked 
in newsrooms Tatar newspapers in Uralsk. After returning to his home-
land, to Kazan, he took an active social, journalistic and literary, which 
prevented him, however, advanced disease, tuberculosis. In 1913, died in 
hospital in Kazan, with 27 years. It is the national poet of the Tartars.

Wojciech Wendland: graduated in history from the University of Lodz 
and project management in the School of Economics in Warsaw. Doctor 
of Humanities (2012), winner of the Scholarship of Ministry of Culture 
and National Heritage (2013). He has published, among others, in „Więź” 
(Ties), „Midrasz” (Midrash), „Odra”, „Znak” (Sign) and „Twórczość” 
(Creativity). Author of the book „Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl 
historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej” (Three foreheads of pro-
phets from a foreign mother. Historical thought of Polish Tatars in the Second 
Republic, 2013). Member of the Editorial Board of „Rocznik Tatarów 
Polskich” (Polish Tatars Yearbook).

Gr azyna Zajac: oriental philology graduate with a specialty turkology 
at the Jagiellonian University. Turkolog, researcher and lecturer at the 
Jagiellonian University, translator of Turkish literature. Since 1983 he 
works at the Institute of Oriental Studies of the Jagiellonian University. He 
specializes in Turkish literature of the century. The subject of her doctoral 
dissertation, defended in 1995, was a literary contemporary Turkish novel-
ist Orhan Kemal. She obtained habilitation in 2009 based on the book „The 
sad homeland and I’m sad ... Literary circles era of Abdul Hamid II in the 
light of Turkish autobiography”. The main areas of her research interests 
is the Turkish literary autobiography, Polish and Turkish travel literature 
nineteenth century, the Turkish Cypriot literature, literature of Azerbaijan.

Teresa Zaniewska: Professor, Head of the Department of Education 
and Culture (Faculty of Social Sciences) Main School of Rural Farm in 
Warsaw; Rector’s plenipotentiary for culture of rural areas; editor-in-chief 
of „Agricola”; education historian, literary critic, essayist. The initiator 
and organizer of international meetings and conferences. He has over 200 
publications and monographs editorial. In the years 1986-2010 she was the 
secretary of the Institut für Internationale problematika in Switzerland. 
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In the years 1995-2004 she worked in Polish Didactic Center in Grodno 
in Belarus. It belongs to the Polish-Swiss Society (vice-president) and the 
Society for the History of Education. Awarded by the President of the 
Republic in Exile Golden Cross of Merit and Commander of the Order of 
the Rebirth of Polish, as well as the Medal „Pro Memoria”, the Medal of 
the National Education Commission and the silver medal „Gloria Artis”.
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SUMMARY

This year’s edition of “The Polish Tatars Yearbook” is dedicated to prof. 
Czeslaw Lapicz of Nicolaus Copernicus University in Toruń. The occasion 
is his 70th birthday anniversary and 47th of scientifi c work. Professor spe-
cializes in studies of manuscript texts of Grand Duchy of Lithuania Tatars 
– Muslims. This contributed to the creation of a new branch of philology 
– kitabistics.

The Yearbook contains thirteen articles associated with Tatar history 
and contemporaneity. Krzysztof Bassara presented the literary image 
of Tatars in old times Poland, Joanna Kulwicka-Kaminska referred to 
the studies of Tatar literature in translations, while Selim Chazbijewicz 
analysed periodicals of Polish Tatars on emigration during the years 
1939–1952 as well as history of Muslim community in Gdansk after 1945. 
Musa Czachorowski wrote about Polish Tatars periodicals after 1945 and 
Paweł Po pielinski – about history and contemporaneity of Tatar Islamic 
Cemetery in Warsaw.

There are more noteworthy texts such as: Wojciech Wendland’s concer-
ning traditions and socio-political values of Kalmyk Khanate, as well as 
article of Elwis Osmanow about architectural monuments from the times 
of Crimea Khanate in Bakhchisaray and Salachik. Teresa Zaniewska explo-
red the world of poetic imagination in the works of Tatar poet – Musa 
Czachorowski. Rafał Berger continues to work on the epistolary legacy 
of Maciej (Musa) Konopacki – journalist and religious and social activist. 
Undoubtedly triggers interest text of Grzegorz Czerwinski and Jolanta 
Draganska: “In the circle of diplomatic memories. The correspondence of 
Mustafa Aleksandrowicz and Zbigniew Czeczot-Gawrak”.

We hope you will enjoy reading and we invite you to cooperate with 
us.

     Editors
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SANTRAUKA

Šių metų „Lenkijos totorių metraščio“ leidinys yra skirtas Torunės 
Mikalojaus Koperniko Universiteto prof. Česlavo Lapičovo 70-dešimtme-
čiui ir darbo veiklos 47-mečiui paminėti. Profesorius specializuojasi totorių 
– Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės musulmonų – rankraščių tyrimu-
ose, kurie prisidėjo prie atskiros fi lologijos šakos susikūrimo – kitabistikos.

Metraštyje rasime trylika straipsnių, susijusių su totorių istorija ir dabar-
timi. Kšištof Bassara pristatė literatūrinį totorių įvaizdį senojoje Lenkijoje, 
Joanna Kulvicka-Kaminska kalba apie tyrimus totorių literatūros vertimų 
srityje, o Selim Chazbijevič analizavo Lenkijos totorių žurnalus leistus emi-
gracijoje 1939–1952 metais ir Gdansko musulmonų bendruomenės istoriją 
po 1945 metų. Musa Čacharauskas parašė apie Lenkijos totorių periodiką 
po 1945 metų, o Pavel Popielinski – apie musulmoniškų totorių kapinių 
Varšuvoje istoriją ir dabartį.

Mūsų dėmesio verti tekstai: Voicecho Vendlando apie Kalmukijos 
Chanato visuomenines-politines tradicijas ir vertybes ir Elviso Osmanovo 
apie architektūros paminklus Bachčisarajuje ir Salačyke Krymo cha-
nato laikais. Teresa Zanievska ištyrė poetinės vaizduotės pasaulį Musa 
Čacharausko kūriniuose, Rafal Berger pasakoja apie Maciejaus (Musa) 
Konopackio –  žurnalisto ir religinio-visuomeninio veikėjo – epistoliarinį 
palikimą. Be to mus sudomins Gžegožo Červinsko ir Jolantos Draganskos 
tekstas: „Diplomatinių prisiminimų rate. Mustafos Aleksandrovič ir 
Zbignievo Čečota-Gawrak korespondencija“.

Linkime malonaus skaitymo ir kviečiame bendradarbiauti su mumis.

Redakcija 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

В этом году издание «Ежегодника польских татар» посвящено 
профессору торуньского Университета Николая Коперника 
Чеславу Лапичу по случаю 70-летия со дня рождения и 47-летия 
профессиональной деятельности. Сферой специализации 
профессора является изучение рукописных текстов татар – мусульман 
Великого Княжества Литовского, которые способствовали появлению 
нового раздела филологии – китабистики.

Ежегодник содержит тринадцать статей, посвящённых истории и 
современности татар. Кшиштоф Бассара представил литературный 
образ татар в исторической Польше, Иоанна Кульвицка-Каминьска 
сослалась на исследования татарской литературы в переводах, Селим 
Хазбиевич проанализировал журналы польских татар эмигрантов 
1939–1952 гг., а так же историю мусульманской общины в Гданьске 
после 1945 года. Муса Чахоровски рассмотрел периодику польских 
татар после 1945 года, а Павел Попелиньски углубился в историю и 
современность Мусульманского Татарского Кладбища в Варшаве.

Нашего внимания заслуживают: текст Войцеха Вендланда, 
касающийся общественно-политических традиций и ценностей 
Калмыцкого ханства, а так же статьи Эльвиса Османова об 
архитектурных памятниках времен Крымского ханства в Бахчисарае 
и Салачике. Тереса Заневска исследовала мир поэтического 
воображения в произведениях татарского поэта Мусы Чахоровского, 
Рафал Бергер представил работу над эпистолярным наследием 
Мацея (Мусы) Конопацкого – журналиста и религиозно-
общественного деятеля. Нас, несомненно, увлечёт текст Гжегожа 
Червиньского и Иоланты Драганьской: «В кругу дипломатических 
воспоминаний. Корреспонденция Мустафы Александровича и 
Збигнева Чечота-Гаврака».

Желаем приятного чтения и приглашаем к сотрудничеству. 

Редакция
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ÖZET

Polonya-Litvanya Tatarları Yıllığının bu yılki edisyonunu, 70. doğum 
günü ve mesleki hayatının 47. yılı dolayısıyla Torun Mikołaj Kopernik 
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Czeslaw Lapicz’e ithaf ediyoruz. Profesör 
Lapicz’in uzmanlık alanı, Litvanya Büyük Dukalığında yaşamış olan 
Müslüman Tatarların elyazmaları üzerine araştırmalardır, yapmış olduğu 
çalışmalar sayesinde fi loloji dalında Polonya’da “Polonya-Litvanya 
Tatarlarına ait Arap Alfabeli İslami Metin Araştırmaları” adıyla tanınan 
yeni bir bilim alanı oluşturmuştur.

Yıllığımız, Tatar tarihi ve Tatarların bugününe ilişkin on üç yazı içer-
mektedir. Krzysztof Bessara, Tatarların, eski Polonya edebiyatında nasıl 
algılandıkları, Joanna Kulwicka-Kaminska, Polonya Tatarlarının yaptıkları 
edebi çeviriler üzerine yapılmış araştırmalar, Selim Chazbijewicz ise 
Polonya’dan göç etmiş Tatarlarca 1939–1952 yıllarında çıkarılan dergiler 
ve 1945 sonrası döneme ait Gdansk Tatar camiası hakkında bilgi vermek-
tedir. Yıllıkta ayrıca Paweł Popielinski’nin Varşova Tatar Mezarlığının 
tarihi ve bugünü hakkında yazısı yer almaktadır.

Dikkate şayan diğer yazılar şunlardır: Wojciech Wendland’ın Kalmuk 
Hanlığı’nın gelenekleri ve sosyo-ekonomik değerleri üzerine araştırması, 
Elvis Osmanov’un, Kırım Hanlığı dönemine ait Bahçesaray ve Salacık 
mimari eserleri konulu yazısı, Teresa Zaniewska’nın, Tatar şair Musa 
Czachorowski’nin eserlerini inceleyen denemesi, Rafał Berger’in, gazeteci 
ve dini-sosyal aktivist Maciej (Musa) Konopacki’nin epistoler terekesi üze-
rine çalışmalarının devamı olan metinler.

Şüphesiz, Grzegorz Czerwinski ve Jolanta Draganska’nın “Diplomatik 
hatıralar çevresinde. Mustafa Aleksandrowicz ve Zbigniew Czeczot-
Gawrak’ın yazışması” başlıklı metni de okuyucunun ilgisini çekebilir. 

Okuyuculara iyi okumalar diler, katkıları için şimdiden teşekkür ederiz. 

Redaksiyon ekibi
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