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Szanowni Czytelnicy,

oto przed nami kolejny już numer „Rocznika Tatarów 
Polskich”: kilkanaście tekstów, które, mamy nadzieję, 
wzbudzą Państwa zainteresowanie. Z każdym 
wydaniem naszego periodyku, podobnie jak i innych 
naszych czasopism, „Przeglądu Tatarskiego” oraz „Życia 
Tatarskiego”, coś nowego zyskujemy; rozszerza się nam 
i ubarwia obraz szeroko pojmowanej tatarszczyzny, ale 
również pokrewnego świata narodów turkijskich. 

Z naszego polskotatarskiego podwórka polecamy 
interesujący artykuł dr Magdaleny Lewickiej pt. 
„W świecie tatarskich amuletów”, prezentujący jedną 
z dwóch zachowanych w Polsce nusek, amuletów zapisanych na baraniej 
łopatce. Równie godny uwagi jest tekst dr. Grzegorza Czerwińskiego – „Tatarskie 
publicystki dwudziestolecia międzywojennego”. Panie pisały głównie o sprawach 
tzw. kobiecych, rodzinnych oraz domowych, ale zajmowaly sie również tematyką 
społeczną, kulturalną i edukacyjną. Ciekawe bardzo, jak wypadłaby ich aktywność 
w porównaniu z Tatarkami, dzisiaj publikującymi w tatarskiej prasie. 

Przypominamy ponadto postać Machmeta Macieja Achmatowicza, byłego 
wojskowego, pisującego okazjonalne wiersze dla przyjemności własnej 
i rodzinnej. Jedyny zbiorek jego utworów ukazał się staraniem potomków 
32 lata po śmierci autora. Teraz i my mamy możliwość zapoznania się z nim, 
podobnie jak z wierszami Adasa Jakubauskasa z Wilna, współczesnego poety 
litewsko-tatarskiego, przewodniczącego Związku Wspólnot Tatarów Litewskich. 
Z pewnością wiele osób zaciekawi też artykuł dr. Michała Pędrackiego pt. 
„Elementy szamanizmu w środkowoazjatyckim islamie”, a przecież warto 
wymienić tu jeszcze chociażby materiały związane z tatarskim Krymem, m.in. 
„Meczety Krymu” pióra prof. Swietłany Czerwonnej. 

Dla redakcji „Rocznika Tatarów Polskich” rzeczą najwspanialszą jest 
możliwość zapoznawania się w pierwszej kolejności z tymi wszystkimi tekstami. 
Dziękujemy za nie serdecznie Szanownym Autorom, a naszym Czytelnikom 
życzymy miłej lektury. 

Z pozdrowieniami

Musa Czachorowski
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I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Pędracki

ELEMENTY SZAMANIZMU 
W ŚRODKOWOAZJATYCKIM ISLAMIE 

Szamanizm sensu stricto jest syberyjskim i środkowoazjatyckim zjawi-
skiem religijnym. Stanowi także jeden z charakterystycznych fenomenów, 
towarzyszących dawnej turkijskiej duchowości. Przy okazji pojawia się 
interesujące pytanie, w jakim stopniu dawne szamańskie praktyki środ-
kowoazjatyckich Turków są rewaloryzowane i asymilowane przez islam. 
Próba odpowiedzi nań może być też przyczynkiem do rozważań nad ada-
ptacyjnym i inkulturacyjnym potencjałem islamu.

Zdefi niowanie szamanizmu nastręcza pewne trudności. Sam termin 
„szaman” pochodzi, za pośrednictwem języka rosyjskiego, od ewenkij-
skiego słowa šaman1. Szaman jest osobą, która zarówno w swoim własnym 
przekonaniu, jak i w przekonaniu jej społeczności, dysponuje umiejętno-
ścią podróży astralnych do Nieba i Piekła2 oraz inkorporacji duchów. 

1 M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy (Le chamanisme et les techniques archaiques de l’e-
xtase, Paris 19511, 19682), Warszawa 2001, s. 16; 489 nn.; ogólnie na temat szamanizmu por. też 
moją książkę: Szamańska geneza idei odkupienia i ofi ary. Wkład W. Sieroszewskiego (1858-1945) do antro-
pologii religii. Opole 2013. 

2 Oba terminy są tu, oczywiście, użyte w sposób umowny. „Piekło” i „Niebo” w religiach nieabra-
hamowych to nie to samo, co „Piekło” i „Niebo” w „religiach księgi”, jednak równie duże różnice 
występują w poszczególnych religiach w przypadku znaczeń takich terminów jak: „Bóg”, „duch”, 
„dusza” itd. Jeżeli uznamy za nieuprawnione stosowanie terminów „Piekło” i „Niebo” w odnie-
sieniu do systemów pojęciowych religii nieabrahamowych wówczas konsekwentnie musieliby-
śmy zrezygnować z używania w tym przypadku również terminów takich jak: „Bóg”, „dusza” 
i wielu innych. Ponieważ nie ma dwóch religii, w których rozumiano by identycznie wyżej 
wymienione terminy, przy opisie każdego systemu wierzeń musielibyśmy tworzyć oddzielny 
aparat pojęciowy, co wydaje się niemożliwe, jeżeli weźmiemy pod uwagę wielość tych syste-
mów. Utrudniałoby to poza tym lub wręcz uniemożliwiało, wszelkie badania starające się ogar-
nąć całość religii. Terminami „Piekło” i „Niebo” przy opisie szamańskiej kosmologii posługuje się 
wielokrotnie cytowany przeze mnie w tym artykule M. Eliade (M. Eliade, Szamanizm i archaiczne 
techniki ekstazy, Warszawa 2001, rozdział VIII: Szamanizm i kosmologia, s. 260-287 i passim). 
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Z jednej więc strony jest mistrzem ekstazy3, podczas której jego dusza, 

jak się uważa, opuszcza ciało. Należy tu jednak bardzo mocno podkre-
ślić umowność terminu „ekstaza”, gdyż szaman nigdy nie traci kontaktu 
z rzeczywistością ani kontroli nad stanem, w którym się znajduje. Wyją-
tek stanowi jedynie doświadczenie inicjacyjne (z europejskiego punktu 
widzenia przypominające stan silnej psychozy; jednakże jest przejściowe 
i krótkotrwałe). Z drugiej zaś postrzega się go jako osobę utrzymującą 
szczególne stosunki z duchami4. Relacja ta doprowadza nieraz do inkor-
poracji, czyli wcielania się w szamana duchów, opętywania go przez nie. 
Pojęcie „opętanie”, podobnie jak „ekstaza”, nie jest jednak do końca wła-
ściwe. Szaman bowiem nigdy nie staje się „narzędziem duchów”, zawsze 
zachowując pełną kontrolę nad opętaniem (analogicznie w pełni panuje 
nad ekstazą). Sprawuje rolę, używając terminologii I. M. Lewisa, master 
of spirits5, może rozkazywać duchom, np. w czasie egzorcyzmów i korzy-
stać z ich usług. Moc ta, jak się wierzy, pochodzi z nadania i jest skutkiem 
szczególnej przyjaźni szamana z jego duchami opiekuńczymi, a czasami 
nawet z samą Istotą Najwyższą6. Z powyższych powodów lepszym syno-
nimem inkorporacji byłoby raczej nawiedzenie niż opętanie. Tym bardziej 
że we wszystkich kulturach, w których praktykuje się szamanizm, zdecy-
dowanie odróżnia się szamana od opętanego7. 

Wśród specjalistów istnieje pewna rozbieżność w kwestii tego, co 
naprawdę jest rdzeniem szamanizmu, a co stanowi w nim elementy dru-
gorzędne i niekonieczne. 

Według M. Eliadego8, podstawową cechą szamańskiej ekstazy, cechą 
defi niującą czy dane doświadczenie można uznać za szamańskie, czy 
też nie, jest umiejętność odbywania podróży astralnych do Nieba i do 
Piekieł. Inkorporacja duchów uważana jest za zjawisko mniej istotne, 
będące wręcz efektem nałożenia się na pierwotny szamanizm wpływów 
późniejszych koncepcji religijnych. Przeciwne stanowisko reprezento-
wał E. Loeb9. Zaproponował on rozróżnienie: na szamana i „widzącego”. 
Szaman, według niego, to osoba natchniona, dobrowolnie nawiedzona, 
poprzez którą przemawia duch; która egzorcyzmuje i prorokuje. Termin 
„widzący” byłby natomiast zarezerwowany dla czarowników nienatch-
3 M. Eliade, Szamanizm..., s. 16 n. 
4 Tamże. 
5 I. M Lewis, Ecstatic religion. A Study of Shamanism and Spirit Possession, London, New York 2001 

(19711, 19892, 19913, 19934, 19955, 19986, 20017), passim. 
6 M. Eliade, Szamanizm..., s. 78-119, 498 n. 
7 E. H. Ackerknecht, Szamaństwo i psychopatologia [w:] [red:] K. Jankowski Psychologia wierzeń reli-

gijnych, Warszawa 1990, (s. 100-156) (Psychopatology, Primitive Medicine and Primitive Cultures 
„Bulletin of the History Medicine, 14, 1943), s.117-119. 

8 M. Eliade, Szamanizm..., s. 493.
9 E. Loeb, Shaman and Seer, „American Anthropologist” 31, 1929, s. 60-89. 
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nionych i nieopętanych, wraz z którymi przemawia duch opiekuńczy, oni 
nie egzorcyzmują i nie prorokują. Widzący, według Loeba, związani są 
z bardziej pierwotnymi stadiami religii, podczas gdy szamani reprezen-
tują kolejny etap rozwoju. Ta ostatnia teza jest niemal identyczna z poglą-
dem Eliadego – inkorporacja duchów jest najprawdopodobniej koncepcją 
późniejszą od innych form nawiązywania kontaktu z niewidzialnym. 

Pogląd Loeba jest podzielany m.in. przez I. M. Lewisa10. Według niego, 
najistotniejszą cechą szamanizmu jest właśnie inkorporacja duchów, 
a umiejętność podróży astralnych ma znaczenie drugorzędne. Jak pisze, 
inkorporacja duchów i podróże astralne mogą występować w komplek-
sie szamańskim, reprezentowanym na danym terenie zarówno łącznie, jak 
i rozłącznie11. 

Zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy zarówno doświadczenia podróży 
astralnych, utraty duszy bądź jej części, jak i inkorporacji oraz obecności 
duchów są najprawdopodobniej wynikiem uaktywnienia się kompleksów 
autonomicznych głębokich warstw psychiki12. Tym samym, wszystkie te 
doświadczenia jawią się jednakowo pierwotne, ponieważ uwarunkowane 
są wspólną wszystkim ludziom, niezależnie od miejsca i czasu, strukturą 
psychiczną13.

Podstawowymi funkcjami szamana jest rola uzdrowiciela i wieszcza-
-profety14. Szaman może też używać swej mocy do szkodzenia np. członkom 
innych plemion w celu ochrony plemienia własnego przed ich atakami bądź 
to fi zycznymi, bądź magicznymi15. Szamańska koncepcja choroby16 zakłada 
jako jej możliwą przyczynę, poza atakiem ducha, ucieczkę duszy chorego, 
porwanie duszy czy też użycie magicznych przedmiotów. Koncepcje zwią-
zane z duszą i duchami wynikają ze światopoglądu animistycznego, nato-
miast te mówiące o magicznych przedmiotach są zakorzenione w pojęciach 
dynamistycznych. Obu tych światopoglądów nie da się ściśle rozdzielić. 

W wielu społecznościach obok szamana istnieje również znachor-lekarz, 
zajmujący się ziołolecznictwem, zabiegami chirurgicznymi i innymi prak-

10 I. M. Lewis, Ecstatic Religion, passim. 
11 Tamże, s. 40-43. 
12 C. G. Jung, Psychologiczne podstawy wiary w duchy [w:] Psychologia wierzeń religijnych, Warszawa 

1990, s. 158-181.
13 Tamże. 
14 M. Eliade, Szamanizm..., s. 9, 188 nn.
15 I. M. Lewis, op. cit., 114 nn. 
16 F. E. Clements, Primitive Concept of Disease, „University of California Publications in American 

archeology and anthropology” 1932, t. 2, nr 2, s. 185-252; M. Eliade, Szamanizm..., s. 219-259, 300-
331, W. W. Elmendorf, Soul Loss Illness in Western North America, „Indian Tribes of Aboriginal 
America: Selected Papers of the 29 th International Congress of Americanists”, Chicago 1952, s. 
104-114; A. Hultkrantz, Conceptions of the Soul among North American Indians: a Study in Religious 
Ethnology, Stockholm 1953; 
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tykami pierwotnej medycyny17. Czasami obie te funkcje mogą być sprawo-
wane przez tę samą osobę.

Powołanie szamańskie, jak się uważa, jest darem duchów bądź Naj-
wyższego Boga, w zasadzie niezależnym od osobistych starań kandydata. 
Przywiązuje się jednak pewną wagę, różną na różnych terenach, do osobi-
stych poszukiwań aspiranta18. Dar ten jest na tyle trudny, że często wywo-
łuje gwałtowny sprzeciw u wybranych. Pierwsza faza powołania szamań-
skiego wiąże się zwykle z chorobą inicjacyjną19, podczas której przyszły 
szaman przeżywa doświadczenie własnej śmierci i zmartwychwstania. 
Widzi i czuje, jak jego ciało jest rozszarpywane i pożerane przez demo-
niczne duchy, często występujące pod postacią zwierząt. Szkielet rozkłada 
się na pojedyncze kości, zazwyczaj bardzo dokładnie liczone. Następnie 
członki są powtórnie składane. Czynności te wykonywane są często przez 
demonicznych kowali. W tym czasie aspirant jest zwykle przekonany, że 
przebywa w Piekle. Ostatecznie zmartwychwstaje jako szaman i dokonuje 
wniebowstąpienia20 (chociaż zarejestrowano również kolejność odwrotną: 
najpierw wniebowstąpienie, a potem zstąpienie do Świata Podziemnego21; 
procedura ta wydaje się jednak znacznie rzadsza). Od tej chwili może 
przemieszczać się dowolnie w obrębie Trzech Sfer: Nieba, Ziemi i Piekła. 
Wielu szamanów podczas choroby inicjacyjnej doznaje także wszystkich 
cierpień, w których mają później nieść pomoc22. Po inicjacji szaman dys-
ponuje specyfi cznymi mocami. Jedną z najbardziej charakterystycznych 
jest mistyczne ciepło – panowanie nad ogniem. Moc ta czyni go zarówno 
niewrażliwym na oparzenia, jak i na ekstremalne zimno. 

Ponieważ zjawiska magicznoreligijne bardzo podobne do syberyjskiego 
szamanizmu zaobserwowano w pozostałej części Azji i na innych konty-
nentach, umownie zwykło się je także określać mianem szamanizmu23.

Ekstatyczne doświadczenia szamanów wywierały i nadal wywierają 
ogromny wpływ na ideologię, mitologię i rytualizm wielu ludów na pięciu 
kontynentach. W obecnej postaci szamanizm jest jednak raczej formą 
doświadczenia religijnego, zespołem fenomenów spotykanym w różnych 
systemach religijnych24, a nie odrębną formą religii. Uczeni nie są zgodni, 
czy był on nią kiedykolwiek, czy też nie25.

17 Por. M. Eliade, Szamanizm..., s. 17. 
18 M. Eliade, Szamanizm...., s. 24-35, 45-119. 
19 M. Eliade, Szamanizm...., s. 45-119, 416-422, 455n; I. M Lewis, Ecstatic Religion, s. 32-113.
20 M. Eliade, Szamanizm...., s. 61-77. 
21 M. Łabęcka-Koecherowa, Mitologia ludów tureckich, Warszawa 1998, s. 116. 
22 M. Eliade, Szamanizm...., s. 61-77.
23 Tenże, Szamanizm..., s. 16. 
24 M. Eliade, Szamanizm..., s. 16, 19; A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 286.
25 A. Szyjewski, Etnologia religii, s. 286, 288.
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Zachodzi tu pewna analogia z mistycyzmem, który sam w sobie rów-
nież nie jest oddzielną religią, mimo występowania regularnych podo-
bieństw w doświadczeniach mistyków całego globu. Zarówno mistycyzm, 
jak i szamanizm uwarunkowane są najprawdopodobniej wspólną wszyst-
kim ludziom strukturą psychiczną. 

Heiler26, wprowadzając rozgraniczenie między doświadczeniami pro-
fetycznymi a mistycznymi, proponuje zaliczenie szamanizmu do kategorii 
doświadczeń profetycznych. Według niego, różni się ono od mistycznego 
tym, że zawiera konkretny, werbalny przekaz. Doświadczenie mistyczne 
takiego przekazu nie zawiera. Opisanie słowami powyższego doświad-
czenia osobie, która go nie miała, jest w zasadzie niemożliwe, chociaż 
próby takie były przez mistyków wielokrotnie podejmowane. 

Podział powyższy jest jednak w dużym stopniu umowny. Doświadcze-
nie szamańskie zawiera np. typowo mistyczne wrażenie wewnętrznego 
światła27, a M. Deren, która w czasie badań haitańskiego szamańskiego 
wudu28 doświadczyła inkorporacji ducha – loa Erzili, swoje odczucie tego 
stanu określiła w sposób charakterystyczny dla doświadczenia mistycz-
nego, jako Białą Ciemność29. Wielu religioznawców nie uznaje podziału 
zaproponowanego przez Heilera30. Niektórzy sugerują, że lepszym byłoby 
rozróżnienie uwzględniające zaangażowanie społeczne31. Szaman byłby 
w tym ujęciu osobą zaangażowaną w rozwiązywanie życiowych proble-
mów społeczności, podczas gdy mistyk stałby nieco bardziej na uboczu 
wspólnoty. Również i to rozgraniczenie dalekie jest od doskonałości.

Jak stwierdza M. Eliade, szamanizm łączy się ściśle z kultem Boga 
Nieba jako Istoty Najwyższej32. Uniwersalną koncepcją z nim związaną 
jest także idea pierwotnej jedności Nieba i Ziemi, dzięki której możliwe 
były bardzo bliskie kontakty ludzi z Bogiem33. Na skutek jakiegoś wykro-
czenia, zwykle błędu rytualnego34, ta pierwotna jedność została zerwana. 
Swobodne podróże między Sferami Wszechświata, możliwe niegdyś dla 
wszystkich ludzi, są od tej pory zarezerwowane wyłącznie dla jednostek 

26 Podaję za: G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 19972, (19781), s. 513. 
27 M. Eliade, Szamanizm..., s. 71-73; 502. 
28 Wudu jest szamańskim kultem zgodnie z defi nicją I. M. Lewisa, zob. I. M. Lewis, op. cit. s. 51,55, 60, 

115, 232, 260.
29 M. Deren, Taniec Nieba i Ziemi. Bogowie haitańskiego wudu, Kraków 2000 (Divine horseman. The living 

Gods of Haiti, 1953) s. 301 nn. 
30 Zob. np. M. Eliade, Szamanizm..., s. 502.
31 A. Szyjewski, op. cit., s. 350 n. 
32 M. Eliade, Szamanizm..., s. 498 n.
33 M. Eliade, Szamanizm..., s. 499. 
34 Por.: M. Eliade, Szamanizm..., s. 499, A. Szyjewki, op. cit. 84 nn; H. Zimoń, SVD, Monoteizm pier-

wotny. Teoria Wilhelma Schmidta i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej, Katowice 1989, s. 69, 
170; S. Szynkiewicz, Herosi tajgi. Mity legendy, obyczaje Jakutów, Warszawa 1984, s. 148 nn. 
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uprzywilejowanych – szamanów. Ludzie, po przerwaniu pierwotnej jed-
ności, z powodu swojej grzeszności, są łatwym łupem dla demonów35. 
Bóg/bogowie okazuje im jednak litość, zsyłając szamana, aby bronił ich 
przed demonami i chorobami36. Mity często wspominają również o intym-
nych relacjach Istoty Najwyższej z szamanami37. Na osobie szamana, jak 
pisze Sieroszewski, skupia się furia demonów, którym przeciwstawia się 
dla dobra społeczności38. Dlatego też cierpi więcej niż pozostali przedsta-
wiciele jego ludu39. Jest obrońcą uciśnionych, sprzymierzeńcem pokrzyw-
dzonych40, stale gotowym do ofi ary z własnego życia dla ratowania współ-
plemieńców, a jego dar jest dla niego brzemieniem41. 

Wydaje się, że zwłaszcza te elementy szamanizmu – kult uranicz-
nej Istoty Najwyższej i idea daru szamańskiego jako swego rodzaju 
łaski Boga, mogą zostać dość dobrze zaadaptowane przez islam. Świat 
duchów i demonów dawnych Turków jest poniekąd podobny do świata 
dżinów przedmuzułmańskich Arabów. Wydaje się więc, że stosunkowo 
łatwo można utożsamiać te przedmuzułmańskie dżiny egzystujące na 
peryferiach islamu z turkijskimi szamańskimi duchami. Zwłaszcza że 
sposoby kontaktu z duchami u dawnych Arabów i dawnych Turków 
były podobne. 

Osobami powołanymi do szczególnie bliskich kontaktów z niewidzial-
nym byli w przedmuzułmańskiej Arabii ludzie określani mianem kahin42. 
Odpowiednikiem tego terminu w języku hebrajskim jest słowo kohen, 
a w aramejskim kahen. Zwykle słowa te tłumaczone są jako „kapłan”. Ara-
bowie przed Mahometem wierzyli, że kahin inkorporuje niewidzialnego 
dla innych ducha. Kahin wyjaśniał tajemnice przeznaczenia, był swego 
rodzaju pośrednikiem między ludem a sferą sacrum. Uważano, że duch 
(dżin) kahina może wznieść się do Nieba, gdzie ukrywszy się w odpowied-
nim miejscu, przysłuchuje się rozmowom aniołów o tym, co ma się wyda-
rzyć na Ziemi. Po powrocie miał przekazywać kahinowi zebrane informa-
cje. Mamy tu więc, obok inkorporacji ducha, również do czynienia z nieco 
zrewaloryzowanym, typowo szamańskim doświadczeniem wniebowstę-
powania. Dla ułatwienia sobie wchodzenia w stany zmienionej świado-
mości kahini stosowali prawdopodobnie halucynogenne kadzidła43. Sam 

35 M. Eliade, Szamanizm... s. 442. 
36 Tamże. 
37 M. Eliade, Szamanizm..., s. 499. 
38 W. Sieroszewski, Dwanaście lat w kraju Jakutów, wyd. 3, Kraków 1961, t. II, s. 325. 
39 W. Sieroszewski¸ Dwanaście lat..., t. II, s. 312. 
40 W. Sieroszewski, Dwanaście lat..., t. II, s. 325.
41 W. Sieroszewski, Dwanaście lat..., t. II, s. 315. 
42 M. Dziekan, Arabia Magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem, Warszawa 1993, s. 9-24. 
43 M. Dziekan, op. cit., s. 14 n.
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Mahomet, mimo że zdecydowanie odżegnywał się od kahinów, to jednak 
pod względem ekstatycznego sposobu doświadczania sacrum był do nich 
podobny44. Wydaje się, że przynajmniej część opisów rozmów Mahometa 
z aniołem Gabrielem można zinterpretować jako stany nawiedzenia. Przy-
kryty płaszczem Mahomet pozornie mówi do siebie: O ty, okryty płaszczem! 
Powstań i ostrzegaj!45 W istocie to inkorporujący się w niego Gabriel, mówi 
przez jego usta, a Mahomet przez te same usta może mu odpowiadać. 
Wcześniej Mahomet usiłuje walczyć z duchem (aniołem Gabrielem), pró-
bując przeciwdziałać jego inkorporacji46. Nota bene podobne zachowanie 
jest charakterystyczne dla pierwszej fazy inicjacji szamańskiej. 

Koran daje też bardzo solidną podstawę teologiczną do włączenia 
niektórych szamańskich doświadczeń w obręb islamu. W klasycznym 
szamanizmie, jak już wspomniałem powyżej, spotykamy ideę Boga 
Nieba jako Istoty Najwyższej47. Szamańska moc, umożliwiająca rozka-
zywanie duchom np. w czasie egzorcyzmów i korzystanie z ich usług, 
pochodzi, w tym ujęciu, z nadania i jest skutkiem szczególnej przyjaźni 
szamana z jego duchami opiekuńczymi, a czasami nawet z samą Istotą 
Najwyższą (Bogiem). I tę ideę szamańskiej mocy rozkazywania duchom 
jako daru Boga, ofi arowywanego czasem niektórym ludziom, Koran 
w pełni potwierdza. Takim „Bożym szamanem” jest król Salomon48. 
Koran mówi też wyraźnie, że duchy – dżiny mogą wprawdzie czynić 
zło, wszak sam Szatan również jest dżinem49, ale mogą być też prawo-
wiernymi muzułmanami:

Sura 72:
1. Mów: „Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, wtedy
powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran, 
2. który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy
dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.
3. On – niech będzie wywyższony majestat naszego Pana! [...] 
11. Są wśród nas sprawiedliwi i są wśród nas tacy, którzy są niżej tego; poszliśmy 
różnymi drogami. [...]
13. Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej, uwierzyliśmy w Niego; a kto uwierzy 
w swego
Pana, nie obawia się ani obrazy, ani ucisku.
14. Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się 
poddał całkowicie – wybrał sobie drogę prawości;50

44 Por.: M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, Warszawa 1988 (Mahomet, 19571, 19692), s. 53.
45 Tamże. 
46 M. Gaudefroy-Demombynes, op. cit. s. 54. 
47 M. Eliade, Szamanizm..., s. 498 n.
48 Por. sura 27, werset 39 i nn; sura 38, wersety: 36-40. 
49 Sura 18, werset 50. 
50 Tłumaczenie podane za: J. Bielawski, Tłumaczenie znaczenia Świętego Koranu, Warszawa 1981. 
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Wydaje się, że w przeciwieństwie do silnego potocznego przeświad-

czenia rozpowszechnionego wśród licznych chrześcijan, jakoby duchy 
dzieliły się na zawsze złe diabły i zawsze dobre anioły, dżiny islamu są, 
podobnie jak ludzie, obdarzone wolną wolą i rozumem, a ich etyczne 
wybory, podobnie jak etyczne wybory ludzi, mogą być zmienne i nie są 
zdefi niowane raz na zawsze. W świetle powyższego wydaje się, że nie 
musi być żadnej sprzeczności między szczerym oddaniem Bogu a zaży-
łymi kontaktami z duchami (dżinami). Tym samym charakterystyczna dla 
turkijskich kultur instytucja szamana może zostać dość dobrze zasymilo-
wana przez islam. Przykładem takiej sytuacji jest tradycyjna kultura Kaza-
chów51. Człowiek specjalizujący się w kontaktach z duchami nazywa się 
tu baksy. Profesja jest przekazywana z ojca na syna. Osobnicy do niej pre-
dysponowani mieliby cechować się nagłymi zmianami nastroju, szybkim 
przechodzeniem od irytacji do stanu normalnego52. Baksy jest śpiewakiem, 
poetą, muzykiem, wróżbitą kapłanem i lekarzem53. W jego ekstatycznym 
doświadczeniu zdają się pobrzmiewać echa tradycyjnej szamańskiej inicja-
cji, co potwierdzają słowa jednego z baksy: 

Mam w niebie pięciu duchów, którzy tną mnie czterdziestoma nożami, przekłuwają 
czterdziestoma gwoździami54.

Zwykle w czasie inicjacji przyszły szaman poznaje tajemny język, 
który posłuży mu do porozumiewania się z duchami i będzie używany 
w trakcie obrzędów. Ponieważ szamańskie duchy przejawiają się często 
pod postacią zwierząt, tajemny język bywa nierzadko imitacją głosów 
zwierzęcych55. Podobnie baksy w czasie obrzędu biega w kółko, wysoko 
skacze oraz imituje zachowanie i głosy różnych zwierząt56. Taniec ten oraz 
skoki również są charakterystycznymi elementami szamańskiego rytu-
ału: symbolizują przemieszczanie się szamana w ramach Trzech Świa-
tów, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Symbolika podróży do Górnego 
Świata jest widoczna także w wyglądzie rytualnej laski baksy, ozdobionej 
piórami sowy57. Koresponduje to dość mocno z podobnymi elementami 
w strojach szamanów z Syberii. Elementy te mają podkreślać zdolność 
szamana do mistycznego lotu – astralnych podróży do Górnego Świata. 

51 J. Castagne, Magie et exorcisme chez les Kazak-Kirghizes et autres peuples tures orientaux [w:] „Revue 
des Etudes islamiques”. 1930, s. 53-151. 

52 M. Eliade, Szamanizm…, s. 32; J. Castagne, Magie et exorcisme chez les Kazak-Kirghizes et autres peuples 
tures orientaux [w:] „Revue des Etudes islamiques”. 1930, s. 60. 

53 J. Castagne, Magie et exorcisme, s. 60.
54 M. Eliade, Szamanizm..., s. 56. 
55 M. Eliade, Szamanizm..., s. 106 n.
56 J. Castagne, Magie et exorcisme, s. 93. 
57 J. Castagne, Magie et exorcisme, s. 67.
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Do wprowadzenia się w stan zmienionej świadomości baksy używa instru-
mentu strunowego – kobyza58, co odróżnia go nieco od szamanów Syberii 
używających do tego celu bębna. 

Głównym powodem rytualnego wprowadzania się baksy w trans jest, 
podobnie jak w przypadku wszystkich szamanów, konieczność lecze-
nia chorób spowodowanych w opinii lokalnej społeczności przez duchy. 
Archaiczna kazachska teoria choroby uznaje, że przyczyną utraty zdrowia 
może być atak ducha, czyli usadowienie się złośliwego demona w jakiejś 
części ciała chorego bądź opętanie go. Jest to koncepcja typowo szamań-
ska. Leczenie więc, siłą rzeczy, utożsamia się z egzorcyzmowaniem. Seans 
leczniczy sprawowany przez baksy59 rozpoczyna się od inwokacji do 
Allaha i muzułmańskich świętych, po czym następują wezwania życzli-
wych dżinów i groźby pod adresem złych duchów. Wszystkie inwoka-
cje są wyśpiewywane. W pewnym momencie na baksy zstępują duchy 
i inkorporują się w niego. Widzialnym efektem zjawiska jest pojawienie 
się u niego typowo szamańskiej odporności na oparzenia i skaleczenia. 
Baksy chodzi boso po rozżarzonym do czerwoności żelazie, wkłada do ust 
zapalony knot, zadaje sobie ciosy nożem w twarz i dotyka językiem roz-
żarzonego żelaza. Wszystkie te działania nie czynią mu żadnej krzywdy. 
Po zaprezentowaniu szamańskich mocy baksy ponownie zwraca się do 
Allaha z prośbą o pomoc. Kazachowie są jednomyślni w twierdzeniu, że 
moc baksy jest darem Boga60. 

Instytucja baksyłyku pochodzi niewątpliwie z okresu przedmuzułmań-
skiego. Sytuuje się ona dość dobrze w ogólnym horyzoncie duchowości 
ludów turkijskich. Dobrego materiału porównawczego dostarcza tu religia 
Jakutów – Turków, którzy przenieśli się z Wielkiego Stepu na daleką północ 
Syberii jeszcze przed triumfem islamu w Azji Centralnej. W tradycyjnym 
światopoglądzie Kazachów i Jakutów dostrzegamy liczne podobieństwa. 
U jednych i drugich obserwujemy kult Boga Nieba, szacunek dla ognia oraz 
dla duchów – gospodarzy przyrody. Kult Boga Nieba u Kazachów i Jaku-
tów wiąże się z symboliką orła i słońca, podobnie jak u starożytnych ludów 
irańskich. Analiza praturkijskiej warstwy ich wierzeń wydaje się dowodzić, 
że były czasy, kiedy Praturcy i Indo-Ariowie koczowali wspólnie w obrębie 
tych samych terytoriów, co pozostawiło ślady w ich ideach religijnych.

Dawny turecko-mongolski Bóg Nieba – Tengri i staroirański Bóg 
Nieba – Ahura Mazda byli postrzegani niemal na sposób monoteistyczny. 

58 Tamże. 
59 M. Eliade, Szamanizm…, s. 223. 
60 Na podstawie rozmów przeprowadzonych w czasie badań terenowych w centralnym 

Kazachstanie, realizowanych w ramach ekspedycji etnografi cznej Koczownicy Tengri zorganizo-
wanej przez Uniwersytet im. M. K. Ammosowa w Jakucku i Uniwersytet im. L. N. Gumilewa 
w Astanie w lecie roku 2014. 
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Mówiło się o różnych emanacjach czy aspektach Tengri i Ahura Mazdy, 
ale ich hipostaz nie interpretowano raczej jako oddzielnych bóstw. Do 
dziś Buriaci i Mongołowie mówią o dziewięćdziesięciu dziewięciu [hipo-
stazach] Tengri, co bardzo mocno koresponduje z dziewięćdziesięcioma 
dziewięcioma Imionami Boga w islamie. Dawny irański Ahura Mazda ma 
siedem emanacji – tak zwanych Amesza Spentów, postrzeganych jak jego 
hipostazy. Podobnie wszystkie jakuckie niebiańskie bóstwa Ajyy są hipo-
stazami jednego świetlistego Najwyższego Boga – Urung Ajyy Tojona. 
Zapewne dlatego ludom Centralnej Azji monoteizm islamu wydawał się 
czymś bardzo bliskim i znajomym. Na uwagę zasługuje fakt, że najwyższy 
Tengri Mongołów to Chormista61. Imię to wywodzi się od średnioperskiej 
formy imienia Ahura Mazdy – Chormuzd62. Wszyscy mongolscy Tengri są 
niejako aspektami Tengri Chormista. Tak więc w wierzeniach mogolskich 
Tengri i Ahura Mazda zlali się ostatecznie w jedno. 

W tradycyjnych wierzeniach Kazachów i Jakutów istnieje też silnie 
zarysowana idea duchów – gospodarzy przyrody63. Jakuci określają duchy 
przyrody mianem iczczi. Poszanowanie iczczi jest dla współczesnych Sacha 
(etnonim, jakim określają się sami Jakuci) jedną z najczęstszych czynności 
rytualnych. Podobne relacje z duchami obserwujemy u Kazachów. Oni 
także okazują szacunek duchom przyrody. Obrzęd okazywania szacunku 
duchom ma miejsce zawsze po modlitwie do Allaha. 

Idea duchów-gospodarzy mocno koresponduje ze staroirańską wiarą 
w jazatów64, będących duchami stworzonymi przez Ahura Mazdę. Patro-
nowały one przyrodzie i różnym elementom ludzkiego życia zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Jednym z najważniejszych 
był Atar – jazata Ognia. Persowie uważali ogień za najdoskonalszy i naj-
czystszy twór Ahura Mazdy. Według ich poglądów, miał moc oczyszcza-
jącą. Poprzez ogień zwracali się do samego Ahura Mazdy. Podobny sza-
cunek do ognia zachował się wśród Kazachów i Jakutów. Jedni i drudzy 
wierzą, że posiada moc oczyszczającą i egzorcyzmującą. Jakuci poprzez 
ogień zwracają się do bóstw/Boga Ajyy, podobnie jak starożytni Persowie. 

Również sama osoba szamana/baksy wydaje się mieć pewne analogie 
w kulturach Iranu. Wśród starożytnych Persów byli bowiem ludzie, speł-
niający funkcje zbliżone do szamańskich. Określano ich mianem magów65. 
Zajmowali się leczeniem i przepowiadaniem przyszłości. Nie rozumiejący 

61 L. N. Gumilow, Śladami cywilizacji Wielkiego Stepu, Warszawa 1973. 
62 Sims-Wiliams N, Sogdian and other Iranian inscriptions of the Upper Indus, University of Michigan 

1992.
63 W. Sieroszewski, Dwanaście lat w kraju Jakutów, s. 369 nn. 
64 M. Boyce, History of Zorostranism, vol. I. II, Leiden, Brill, 1975, 1982; M. Składankowa, Mitologia 

Iranu, Warszawa 1989; Bohaterowie, bogowie i demony dawnego Iranu, Warszawa 1984.
65 M. Boyce, History of Zorostranism, vol. I. II, Leiden, Brill, 1975, 1982. 
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perskiej kultury Grecy, zaczęli używać słowa mag na oznaczenie czło-
wieka, zajmującego się z niejasnych powodów czymś dziwnym, niepoję-
tym, czasami efektywnym. W ten sposób zniekształcone znaczenie słowo 
mag rozprzestrzeniło się we wszystkich europejskich językach. Perscy 
magowie używali w celach rytualnych złotych batów. I ten fakt pozwala 
stwierdzić istnienie kulturowego genetycznego związku między magami 
i baksy. Złoty bat bowiem całkiem do niedawna był jednym z atrybutów 
kazachskiego baksy66. 

Interesującym jest to, że chińskie słowo wu oznaczające szamana, w sta-
rochińskim najprawdopodobniej wymawiano jako muag. W. H. Mair67 
uważa, że muag pochodzi od perskiego słowa mag. 

Zjawisko szamanizmu w Azji Centralnej jawi się jako niezwykle intere-
sujące zagadnienie badawcze. Z jednej strony umożliwia wgląd w archa-
iczną duchowość dawnych Turków, a z drugiej jest świadectwem głę-
bokich kulturowych relacji turecko-irańskich, zachowując w sobie część 
staroperskiego dziedzictwa duchowego. Z jeszcze innej dowodzi dużego 
inkulturacyjnego potencjału islamu, który potrafi ł włączyć w swój hory-
zont teologiczny idee o innej proweniencji. Skala i granice ich asymilacji są 
oczywiście różnie postrzegane przez poszczególnych muzułmańskich teo-
logów. Na ten rodzaj dyskusji skazane są wszystkie religie uniwersalne. 
Jednak właśnie dzięki nim możliwy jest stały wzrost rozumienia doktryn, 
objawionych w świętych księgach. 

Michał Pędracki

66 Informacja uzyskana podczas rozmów przeprowadzonych w czasie badań terenowych w central-
nym Kazachstanie, realizowanych w ramach ekspedycji etnografi cznej Koczownicy Tengri,, zorga-
nizowanej przez Uniwersytet im. M. K. Ammosowa w Jakucku i Uniwersytet im. L. N. Gumilewa 
w Astanie w lecie roku 2014. 

67 V. H. Mair, Old Sinitic *Myag, Old Persian „Magus”and English „Magican”, „Early China” 15, 1990, s. 
27-47. 
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Kamil Stachowski

TYPY POWTÓRZEŃ W JĘZYKACH TURKIJSKICH – 
PRZEGLĄD1

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnego obrazu typów 
powtórzeń spotykanych w tzw. standardowych językach turkijskich, tj. 
wszystkich językach turkijskich z wyjątkiem czuwaskiego. Do osiągnięcia 
tego celu posłużą dwa bardziej szczegółowe spojrzenia: 1. na różne typy 
powtórzeń w samym tylko języku tureckim oraz: 2. na tylko jeden typ 
powtórzeń (częściowych reduplikacji z interfi ksem) w rodzinie turkijskiej 
jako całości.

Terminy powtórzenie i reduplikacja używane są w literaturze dość niekon-
sekwentnie. Tutaj powtórzenie będzie stosowane jako termin nadrzędny dla 
wszystkich typów równocześnie oraz dla tych typów, które nie mają jesz-
cze własnych powszechnie przyjętych nazw (jak binomina czy słowa-echa); 
termin reduplikacja będzie ograniczony do tych typów, w odniesieniu do 
których jest najczęściej używany, tj. dla reduplikacji m- (1.3.) i reduplikacji 
mory nagłosowej (1.4.).

W rodzinie turkijskiej wydziela się zazwyczaj ok. trzydziestu języków 
podzielonych na sześć grup, rozciągających się szerokim pasem od pół-
nocno-wschodniej Syberii po Bałkany. Niniejszy tekst, pomijając różne mniej 
istotne braki, zasadniczo nie będzie omawiał języka czuwaskiego. Język ten 
jako pierwszy wydzielił się ze wspólnoty praturkijskiej, na długo przed 
jej ostatecznym rozpadem i rozwijał się przez prawie całą swoją historię 
w mniej lub bardziej ścisłym odosobnieniu; jest więc odmienny od wszyst-
kich swoich „krewniaków” i jako taki, tylko zaciemniłby obraz ogólny.

Z drugiej strony, język turecki wyraźnie zdominował postrzeganie całej 
rodziny. Ma niemal tylu użytkowników, co wszystkie pozostałe języki 

1 Skrócona wersja niniejszego tekstu została przedstawiona podczas II Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Sosnowieckie Spotkania Bliskowschodnie” organizowanej przez Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 4–5 grudnia 2013 r.
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razem wzięte, a generują oni niemal półtorakrotnie wyższe PKB. Dyspro-
porcja ta jest odzwierciedlona w ilości i jakości badań: na temat powtó-
rzeń w języku tureckim napisano dwie książki i kilka artykułów, podczas 
gdy powtórzenia w pozostałych językach pozostają niemal całkowicie 
niezbadane.

1. Powtórzenia w języku tureckim
Zaproponowano już różne klasyfi kacje powtórzeń, np. Güler (2003: 

67n), Müller (2004: 14n), Stachowski M. (2007: 112n). Jest to jednak kwestia 
wtórna i zasadniczo bez znaczenia, tak więc poniższy przegląd jest uło-
żony według jeszcze innego porządku, w zamyśle bardziej przejrzystego. 
Trzeba podkreślić, że uwzględnione są tylko najczęstsze typy powtórzeń; 
te rzadsze zostały całkowicie pominięte.

1.1. Powtórzenia proste

Najprostszym i jednocześnie najczęstszym typem powtórzeń są powtó-
rzenia pełne, pozbawione jakichkolwiek dodatkowych elementów. Jak to 
zwykle bywa z powtórzeniami turkijskimi, ich podstawową funkcją jest 
intensyfi kacja przymiotników i przysłówków. Przykłady: hafi f hafi f uyku 
dosł. ‘lekki lekki sen’ = ‘leciutki sen’, türlü türlü şeyler ‘przeróżne rzeczy’, 
birer birer ‘pojedynczo’, yavaş yavaş ‘powolutku’.

Rzeczowniki również mogą być powtarzane, zwykle dla oznaczenia 
czynności następujących krok po kroku, np. avuç avuç dosł. ‘piędź piędź’ = 
‘piędź za piędzią’, harf harf ‘litera po literze’. Także zaimki bywają powta-
rzane dla emfazy, np. kim kim geldi dosł. ‘kto kto przyszedł’ = ‘ileż ludzi 
przyszło’.

Jeśli chodzi o czasowniki, znany mi jest tylko jeden przykład: seç seç 
dosł. ‘wybierz wybierz’ = ‘wybieraj, przebieraj’, ‘do wyboru do koloru’.

Nie jest dla mnie jasne, czy należy tu włączyć także niektóre spójniki, 
takie jak np. hem … hem ‘zarówno … i …’, czy ne … ne … ‘ani … ani …’. 
W tych przypadkach powtórzenie służy jedynie wyróżnieniu fraz powią-
zanych semantycznie, nie zmieniając w żaden sposób ich znaczenia ani 
funkcji. Taka zmiana byłaby zresztą niemal niemożliwa do wykrycia, bo 
spójniki te prawie nigdy nie są używane samodzielnie.

1.2. Powtórzenia z partykułami

Powtórzenia z partykułami stanowią nieskomplikowane rozszerzenie 
powtórzeń prostych, do których są bardzo podobne tak w budowie, jak 
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i znaczeniu. Stosuje się różne partykuły. Mówiący ma pewien zakres swo-
body w ich doborze, jednak dowolność nie jest całkowita. Nie są mi znane 
żadne próby uściślenia obowiązujących reguł.

Takie powtórzenia najczęściej są stosowane dla wzmocnienia przy-
miotników i przysłówków, np.: güzel ama güzel dosł. ‘piękny ale piękny’ 
= ‘przepiękny’, kara mı kara ‘kruczoczarny’,2 czy çok ama çok = çok mu çok 
‘bardzo bardzo’. Podobnie rzeczowniki i zaimki, np.: araba da araba dosł. 
‘samochód i samochód’ = ‘samochód za samochodem’, czy neler de neler 
dosł. ‘co i co’3 = ‘cóż nie, czegóż to nie [było, się robiło itd.]’.

2.3. Reduplikacja z nagłosowym m-

Reduplikacja z nagłosowym m- jest względnie częstym typem powtó-
rzenia, spotykanym w różnych językach i stosowanym dla dodania zna-
czenia ‘… itp., itd.’, często ze szczyptą pogardy. W tym typie powtarza się 
całe słowo, przy czym duplikat otrzymuje nagłosowe m- jeśli zaczyna się 
od samogłoski, lub jego spółgłoska nagłosowa jest zamieniana na m-.

Metoda ta jest najczęstsza przy rzeczownikach, np. kitap mitap ‘książki 
i takie tam’, yüzük müzük ‘pierścionki i inne takie’, ale stosować ją można 
w zasadzie do wszystkich części mowy: zaimków (np. onlar monlar ‘oni, 
tamci i owamci’), przymiotników (np. genç menç ‘młody i w ogóle’, ince 
mince ‘chudy i w ogóle’), przysłówków (np. sonra monra ‘później, później’), 
nawet czasowników (np. oku moku ‘przeczytaj czy co tam’) i spójników 
(np. aması maması [yok] ‘[nie ma] żadnych ale’).

Bardzo podobne konstrukcje znaleźć można w językach sąsiadujących 
z tureckim, ale też w dalszych, europejskich, np. angielskim czy polskim. 
Pomijając kilka prawdpodobnych pożyczek (np. ang., pol. kogel-mogel, pol. 
szacher-macher), w angielskim istnieje produktywna reduplikacja shm-, 
a w polskim śm-, np.: papers shmapers ‘papiery-śmapiery’, ribbons shmibbons 
‘wstążki-śmążki’. Zazwyczaj wyprowadza się tę metodę z jidysz; zob. np. 
Southern (2005). Pokrewna jej polska reduplikacja sr- jest przypuszczalnie 
rodzimą słowiańską wariacją na temat śm-.

1.4. Reduplikacje mory nagłosowej

Ten typ zostanie omówiony dokładniej w drugiej części niniejszego 
raportu. Tu wspomnę jedynie, że jest on już dziś zasadniczo nieproduk-

2 Partykuła mı jest fonetycznie identyczna, jak partykuła pytajna, tak więc frazę kara mı kara można 
by przetłumaczyć dosłownie jako ‘czarny czy czarny’. Nie jest jednak pewne, czy oba słowa są 
historycznie tożsame. Podobnie z partykułą mu w kolejnym przykładzie.

3 Dokładniej, neler jest formą liczby mnogiej od ne ‘co’, więc w zasadzie należałoby to słow 
przetłumaczyć jako *ca.
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tywny, i że jego podstawową funkcją była intensyfi kacja przymiotników 
oraz przysłówków. Reduplikacje te były tworzone poprzez powtórzenie 
nagłosowej mory podstawy (tj. nagłosu podstawy aż po i włączając pierw-
szą samogłoskę), dodanie do niej tzw. elementu zamykającego, a następnie 
postawienie całości przed podstawą. Elementem zamykającym są najczę-
ściej pojedyncze spółgłoski m, p, r, s. Przykłady: başka ‘inny’ → ba.m.başka 
‘zupełnie inny’, gü.p.güzel ‘przepiękny’, sy.r.syklam ‘mokrutki’, to.s.toparlak 
‘okrąglutki’.

1.5. Słowa-echa

Ciekawym typem są tzw. słowa-echa. Jak większość powtórzeń turec-
kich, stosowane są najczęściej do przymiotników i przysłówków w celu 
zintensyfi kowania znaczenia. Jednak ich budowa jest dość niezwykła: 
składają się z podstawy i jej kopii, ale kopia jest zmodyfi kowana fone-
tycznie w sposób, który sprawia wrażenie całkowicie losowego; np. delik 
‘dziurawy’ → delik deşik ‘cały w dziurach’, eğri büğrü ‘cały powykrzy-
wiany’, ufak tefek ‘maluteńki’. Zmodyfi kowana kopia nigdy nie występuje 
samodzielnie.

Poza jedną grupą wyjątków, modyfi kacje nie układają się w żadne 
wzory. Wydaje się, że obowiązują tylko dwie zasady: przeróbka musi 
przypominać oryginał i nie może być identyczna jak istniejące słowa. Raz 
utrwalone połączenia są niezmienne.

Wspomniane wyjątki to stosunkowo nieliczna grupa słów-ech utwo-
rzonych za pomocą fl eksji wewnętrznej.4 Zwykle modyfi kacja ogranicza 
się do odwrócenia harmonii palatalno-welarnej, choć czasem bywają też 
inne zmiany. Przykłady: çürük ‘zgniły’ → çürük çarık ‘całkowicie prze-
gniły’, tek tük ‘pojedynczy, samiuśki’, ters türs ‘dokładnie przeciwny’.

1.6. Konstrukcje gramatyczne

Odchodząc nieco od powtórzeń w ścisłym znaczeniu, wspomnieć można 
o rozmaitych konstrukcjach gramatycznych, zbudowanych poprzez połą-
czenie różnych form jednego słowa.

Jednym charakterystycznie turkijskim przykładem powyższego zjawi-
ska są tzw. konstrukcje izafetowe. Połączenia tego typu są wszechobecne 
w języku tureckim w szerokiej gamie znaczeń, ale w przypadku szczegól-
nym, kiedy obie części izafetu są tym samym słowem, celem może być 
tylko intensyfi kacja. Przykłady: manyağın manyağı maniak.GEN maniak.
4 Tj. podmiany samogłosek. Jest to metoda zasadniczo obca językom turkijskim, ale znana 

pozostałym językom ałtajskim. Np. w mandżurskim znajdujemy pary słów: tylnych – męskich 
i przednich – żeńskich: ama ‘ojciec’: eme ‘matka’, arsalan ‘lew’: erselen ‘lwica’ i in. (Tulisow 2000: 56).
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PX3SG dosł. ‘maniaka maniak - jego’ = ‘maniak maniaka/ów’ = ‘kompletny 
maniak’, ustalar ustası ‘mistrz mistrzów’.

Również stosunkowo często wykorzystuje się bogactwo form czasow-
nikowych, np. w połączeniach czasu przeszłego na -dı z imiesłowem na 
-(y)alı (np. alındı alınalı dosł. ‘zostało kupione – od kiedy zostało kupione’ = 
‘kiedy tylko zostało kupione’, czy duydum duyalı ‘kiedy tylko usłyszałem’), 
czy twierdzących i zaprzeczonych form aorystu5 (e.g. yapar yapmaz ‘robi – 
nie robi’ = ‘kiedy tylko zrobi’, gelirsin gelmezsin ‘kiedy tylko przyjdziesz’). 
Ta szczególna aliteracja znalazła nawet zastosowanie w sloganie rekla-
mowym zapalniczek: çakar çakmaz çakan çakmak dosł. ‘zapala – nie zapala 
zapalające zapalanie’6 = ‘zapalniczka, która zapala, kiedy tylko się zapali 
[skrzesi]’.

Niektóre spośród takich powtórzonych konstrukcji gramatycznych są 
podobne do wyrażeń znanych z polskiego i innych języków, np. połącze-
nia ablatiwu z datiwem: günden güne ‘z dnia na dzień’, haftadan haftaya 
‘z tygodnia na tydzień’.

1.7. Binomina

Binomina, tj. zestawienia synonimiczne, juxtapozycje, stoją już całko-
wicie poza ścisłym rozumieniem terminu powtórzenie, jako że jedynym ele-
mentem, który jest w nich powtórzony, jest znaczenie. Turecki dysponuje 
stosunkowo bogatym zestawem utrwalonych połączeń tego typu. Najczę-
ściej oba ich elementy są przymiotnikami, a funkcją całości jest intensyfi ka-
cja. Przykłady: güçlü kuvvetli dosł. ‘silny mocny’, halîm selîm dosł. ‘łagodny 
niegroźny’, yorgun argın dosł. ‘zmęczony słaby’, tatsız tutsuz dosł. ‘bez 
smaku – bez soli’.

2. Turkijskie reduplikacje mory nagłosowej
Wspomniane już reduplikacje mory nagłosowej (zob. 1.4.) są szczegól-

nym i typowym dla języków turkijskich i mongolskich typem powtórzeń. 
Ich podstawową funkcją jest intensyfi kacja przymiotników i przysłówków. 
Niektóre opisy ograniczają ich zastosowanie do nazw kolorów; w rzeczy-
wistości zróżnicowanie semantyczne jest znacznie większe. Metoda ta jest 
dziś właściwie nieproduktywna.

5 W tureckiej tradycji gramatycznej terminu aoryst używa się na określenie czasu opisującego 
czynności, które bądź to wydarzą się w najbliższej przyszłości, bądź to dzieją się zawsze, jak np. 
‘Ziemia obraca się wokół Słońca’.

6 Po turecku ‘zapalniczka’ to çakmak, czyli dosł. ‘zapalanie’ lub ‘zapalać’ – forma porównywalna do 
np. polskiego jedzenie lub mieszkanie.



2828 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY 

Formacje te są zasadniczo częściowymi reduplikacjami z interfi ksem, 
gdzie powtarzany jest jedynie nagłos podstawy . Interfi ksem jest najczę-
ściej pojedyncza spółgłoska, m, p, r lub s, nazywana czasem „spółgłoską 
zamykającą”. Ich strukturę opisuje schemat podstawa → po + {m, p, r, s} + 
podstawa, np. tat. kü.m.kük ‘intensywnie niebieski’, šo.p.šoma ‘gładziutki’, 
tur. to.r.top ‘okrąglutki’, be.s.bedâva ‘całkowicie darmowy’.

Szczegółową analizę całości materiału znaleźć można w Stachowski K. 
(2014).

2.1. Spółgłoska zamykająca

W zdecydowanej większości przypadków interfi ks jest jedną z czte-
rech spółgłosek m, p, r, s. Językoznawcy już od dłuższego czasu zastana-
wiają się nad zasadami regulującymi ich dobór. Dotychczas prawie cały 
wysiłek skupiał się na języku tureckim, a mimo to nie udało się usta-
lić zestawu reguł, który opisywałby więcej niż 80% przykładów i jed-
nocześnie opierałby się na przekonujących podstawach fonetycznych; 
zob. Hatiboğlu (1973), Demircan (1987 i 1989) oraz Müller (2004). Taki 
wynik nie powinien jednak dziwić, bowiem reduplikacje z obocznymi 
spółgłoskami zamykającymi nie są wcale rzadkością; w samym tureckim 
jest takich przypadków szesnaście, tj. niemal dziesiąta część wszystkich 
przykładów; np. tur. çırçıplak ~ çısçıplak ‘golutki’, tamtâze ~ taptâze ‘świe-
żutki’, yepyeni ~ yesyeni ‘nowiutki’; por. też tat. jäpjäš ‘młodziutki’: jäm-
jäšel ‘intensywnie zielony’.

Problem komplikuje się jeszcze, kiedy weźmiemy pod uwagę rodzinę 
turkijską jako całość. Różne języki stosują różne zestawy spółgłosek zamy-
kających, a nawet tam, gdzie są one takie same, zdarza się, że etymologicz-
nie tożsame słowa miewają różne reduplikacje, np. az. dimdiri ~ tur. dipdiri 
~ trkm. disdīri ‘całkiem żywy’.

Pewne wzorce można jednak ustalić. Jedyną spółgłoską powtarzającą 
się we wszystkich językach, jest p.7 Poza tym, m, r, i s pojawiają się przede 
wszystkim w grupie oguzyjskiej, natomiast w jakuckim zaświadczonych 
jest jeszcze wiele innych spółgłosek zamykających, które nie pojawiają się 
w żadnym innym języku.

Sytuacja ta jest zobrazowana na mapie 1. Najwyraźniej, zróżnicowanie 
spółgłosek zamykających jest cechą peryferyjną, podczas gdy języki cen-
tralne dążą do ujednolicenia. Należy zaznaczyć, że reduplikacje w językach 

7 Z jednym wyjątkiem przeciwko 185 przykładom regularnym, p jest także jedyną spółgłoską 
zamykającą stosowaną dla podstaw zaczynających się od samogłoski. Wyjątkiem tym jest jak. 
utary ‘naprzeciwko; przeciwny’, reduplikujące się do ūnutary (Pekarskij 1907–30, Korkina/
Ubrjatova et al. 1982: 159). Nagłosowe długie ū- jest przypuszczalnie dla emfazy, ale ostatecznie 
równie niejasne co n w miejscu oczekiwanego *p.
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południowo-zachodnich (oguzyjskich) i północno-wschodnich (jakuckim) 
najprawdopodobniej ewoluowały w większości niezależnie od siebie.

Mapa 1. Entropia spółgłosek zamykających. Ciemny kolor oznacza obszary, na 
których spółgłoski zamykające rozłożone są bardziej równomiernie, natomiast 
jasny te, na których jedna spółgłoska (zawsze p) wyraźnie dominuje.

2.2. Inne interfi ksy

Pojedyncza spółgłoska jest najczęstszym interfi ksem, ale pojawiają się 
i inne. Czasami jedna podstawa ma kilka reduplikacji zamkniętych różnymi 
typami interfi ksów, mimo, że nie da się pomiędzy nimi zaobserwować 
jakiejś konkretnej różnicy semantycznej. Rozkład geografi czny zróżnicowa-
nia typów wyraźnie nie przystaje do rozkładu zróżnicowania pojedynczych 
spółgłosek zamykających, omawianych powyżej; zob. mapa 2.

Najprostszą wariacją jest zdwojenie spółgłoski zamykającej, jak 
w ogtrk. ak ‘biały’ → appak ‘śnieżnobiały’. Co być może jest nieco zaskaku-
jące, metoda ta prawie nigdy nie jest stosowana dla podstaw innych niż ak.

Zdarza się też, że interfi ks ma dodaną do siebie samogłoskę (można 
by te formacje nazwać typem CV). Wydaje się, że p otrzymuje zazwyczaj 
samogłoskę niską, natomiast inne spółgłoski samogłoskę wysoką. Przy-
kłady: jak. sö.rü.söp ‘dobry, porządny’, tur. gü.pe.gündüz ‘w biały dzień’, 
uzb. ja.mi.jašil ‘intensywnie zielony’. W kilku przypadkach sama spółgło-
ska jest dodatkowo podwajana, np. uzb. qu.ppa.quruq ‘suchuteńki’.

Interfi ks może też być całą sylabą, utworzoną prawdopodobnie przez 
połączenie dwóch pojedynczych spółgłosek zamykających (typ CVC). 
Takie reduplikacje są stosunkowo powszechne w języku jakuckim i rów-
nocześnie najwyraźniej całkowicie nieznane we wszystkich pozostałych 
językach turkijskich z wyjątkiem gagauskiego – to dość niezwykła dystry-
bucja. Przykłady: gag. je.piz.jeni ‘nowiutki’, jak. e.bis.eder ‘młodziutki’, kie.
bis.kieŋ ‘bardzo szeroki’. Zob. też 2.4. poniżej.
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Typy C i CV mogą być dodatkowo rozszerzone o partykułę ma niezna-
nego pochodzenia, np. kkłp. ka.ra.ma.karšy id., tur. ka.r.ma.karışık ‘zupeł-
nie przemieszany’, tat. ka.p.ma.karšy ‘całkiem przeciwny’. Warto zwró-
cić uwagę, że w pierwszych dwóch przykładach spółgłoska zamykająca 
jest taka sama, jak odpowiednia spółgłoska podstawy (C2). Teoretycznie, 
można by te przypadki zinterpretować jako reduplikacje większej części 
podstawy niż tylko mory nagłosowej; zob. niżej.

Poza powyższym, znajdujemy w językach turkijskich kilka form przy-
pominających reduplikacje budową i znaczeniem, które są jednak zbyt 
nieliczne, by można było mówić o wzorcach; np.: az. tələmtələsik ‘pośpiesz-
nie’, tur. çırılçıplak ‘golutki’, paramparça ‘cały w kawałkach’, sırılsıklam 
‘przemoczony’, tuw. kap-la kara ‘mój drogi, mój ukochany’. Ciekawe są 
te przykłady, w których spółgłoska zamykająca jest tożsama z pierwszą 
spółgłoską postwokaliczną podstawy (C2), ponieważ jest w nich zupełnie 
niejasne, czy reduplikacji podległa jedynie mora nagłosowa. Szczególnie 
podejrzane pośród nich są formacje, pochodzące z języków używających 
różnych spółgłosek zamykających, które przynajmniej w teorii mogłyby 
więc równie dobrze użyć jakiejś innej :np. az. yumyumşaq ‘mięciutki’, uzb. 
dumdumaloq ‘okrąglutki’, oraz takie, których domniemana spółgłoska 
zamykająca nie pojawia się w żadnej innej reduplikacji (np. uzb. butbutun 
‘cały, wszystek’, pakpakana ‘króciutki’).

Mapa 2. Entropia typów interfi ksów. Ciemniejsze obszary odpowiadają 
większemu zróżnicowaniu.

2.3. Rzut ogólny

W 2.1. i 2.3. wspomniałem, że rozkład geografi czny entropii spółgłosek 
zamykających nie pokrywa się z rozkładem entropii typów interfi ksów. 
Najwyraźniej były to dwie niezależne od siebie drogi, którymi postępowała 
ewolucja reduplikacji w różnych językach. Dodatkowo okazuje się, że żadna 
z tych cech nie koreluje z liczbą przykładów zaświadczoną dla danego języka.
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Tabela 1. Przegląd zróżnicowania częściowych redplikacji z interfi ksem w języ-
kach ałtajskich. Dane dla języków: czuwaskiego, mongolskich i tunguskich są nie-
pełne. Pojedyncze odstępstwa zostały pominięte dla jasności obrazu.

Grupa
Liczba 

reduplikacji
Zróżnicowanie 

spółgłoski zamykającej
Proporcja typów 

innych niż C
Karakhanid / 
South Siberian

niska brak: p niska

Kipchak wysoka niskie: p, także m, r, s niska
Oghuz wysoka wysokie: m, p, r, s niska

Yakut wysoka
niskie: p, także dziewięć 
innych

wysoka

Chuvash ?średnia ?niskie: p, także m, n, k ?niska
Mongolic ?średnia ?niskie: b, także p, w i in. ?wysoka
Tungusic ?niska ?niskie: b, i in. ?niska

Jak widać z tab. 1, aby dać odpowiedni obraz aktualnego stanu roz-
woju reduplikacji w danym języku, dla standardowych języków turkijskich 
wystarczą dwie wartości (liczba przykładów i entropia spółgłosek zamyka-
jących), ale dla pozostałych gałęzi ałtajskich konieczne są przynajmniej trzy.

Szczegółowa analiza konkretnych reduplikowanych rdzeni w tych 
gałęziach nie została jeszcze dotychczas przeprowadzona. Wstępne 
porównanie ze standardowymi językami turkijskim sugeruje, że zjawisko 
to rozpoczęło się przypuszczalnie póki wspólnota ałtajska jeszcze istniała, 
najprawdopodobniej w jej części turko-mongolskiej. Po rozpadzie wszyst-
kie grupy rozwijały się we względnym odosobnieniu.

Jednak pomiędzy standardowymi językami turkijskim arealne wpływy 
zewnętrzne musiały odgrywać istotną rolę, być może większą nawet niż 
dziedzictwo genetyczne. Języki centralne przypuszczalnie dodawały 
tylko nowe przykłady, natomiast peryferyjne rozwijały dodatkowo nowe 
spółgłoski zamykające i nowe typy interfi ksów. Odbywało się to w dwóch 
oddzielnych areałach: południowo-zachodnim pasie oguzyjskim i pół-
nocno-wschodniej Syberii turkijskiej. Natomiast peryferia południowo-
-wschodnie (języki karachanidzkie i południowosyberyjskie) przypusz-
czalnie całkowicie zarzuciły tę metodę słowotwórczą.

2.4. Osobliwości

Wiele przykładów jest wyjątkowych. Najczęściej zdarza się, że (domnie-
mana) baza nie jest zaświadczona jako samodzielne słowo; czasem zaszły 
jakieś niestandardowe wtórne modyfi kacje fonetyczne; kiedy indziej 
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wybrano niezwykłą spółgoskę zamykającą; niekiedy całe słowo okazuje 
się być zapożyczeniem. Jednak kilka przypadków jest ciekawych. 

W stosunkowo wielu reduplikacjach ładunek emfatyczny zdaje się 
zacierać z czasem, w wyniku czego dodawane są nowe intensyfi kacje. 
Może to być sufi ks deminutywny (np. kirg. apapakaj « ak ‘biały’, kipkičinekej 
« kičine ‘malutki’, tur. dapdaracık « dar ‘wąski’), czasem jest to wzdłużenie, 
które trudno wytłumaczyć inaczej (np. jak. būsbütün « bütün ‘cały, wszy-
stek’, suočsoγotoχ « soγotoχ ‘samotny’, ojr. čipčikke « čike ‘równy, prosty’), 
w kilku przypadkach nawet podwójna reduplikacja (np. kirg. apappak, 
szor. apapagaš, oba « ak ‘biały’) lub dodanie podstawy do reduplikacji (np. 
az. aγappag « ak ‘biały’, kar.E tüztümüz « tüz ‘prosty’). Być może należą tu 
także reduplikacje typu CVC (jak. ebiseder itd., zob. 2.2.).

W kilku przypadkach wydaje się, że zreduplikowany nagłos został 
wtórnie wyizolowany i jest używany jako względnie niezależny intensyfi -
kator. Najwyraźniejszym tego przykładem jest kirg. kyp, poza tym nieist-
niejące samodzielnie, które może wzmacniać ǯylaŋač ‘goły’ w połączeniu 
będącym najwyraźniej elipsą frazy kypkyzyl ǯylaŋač dosł. ‘czerwoniutko 
goły’ = ‘golutki’. Dla pozostałych przykładów (np. jak. op sollon ‘wielka 
chciwość’, kmk. kap ortasy ‘sam środek’, šam jalangač ‘golutki’) odpowied-
nie frazy nie są mi znane.

Przy wnikliwszym badaniu niektóre formy nie są reduplikacjami. 
Zapożyczenia z języka rosyjskiego zazwyczaj łatwo rozpoznać (np. apatiya 
‘apatia’, bombovoz ‘bombowiec’, fosfor ‘fosfor’), pożyczki arabskie i rodzime 
wyrazy turkijskie są zwykle nieco mniej oczywiste (np. az. dördülçülü 
‘czterotomowy’, tur. ebeveyn ‘rodzice’, ujg. tez telegram ‘pilny telegram’). 
Niektóre przypadki są bardziej problematyczne (gag. jat-jaban dosł. ‘obcy 
nietutejszy’, kar.E *sav-saglam dosł. ‘żywy zdrowy’, czy szczególnie az. tez-
tələsik dosł. ‘szybki pośpieszny’), a inne całkiem niejasne (np. kar.E komkos 
‘bardzo głupi’, tentek id., tuw. šypšyk ‘najbardziej’).

3. Podsumowanie
Powyższy artykuł poprzez dwa widoki szczegółowe dał ogólny obraz 

powtórzeń, spotykanych w językach turkijskich. Omówione zostały krótko 
powtórzenia w języku tureckim i jeden typ reduplikacji w całej rodzinie.

Pokazano, że powtórzenia są -ogólnie rzecz biorąc- dość popularną 
metodą słowotwórczą, przy stosowaniu której standardowe języki tur-
kijskie (i pozostałe ałtajskie) wykazują się dość znaczną pomysłowością. 
Tylko niektóre z omówionych typów występują także w językach euro-
pejskich, lecz nawet one nie są zwykle stosowane często. Wskazano także, 
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że poziom rozwoju reduplikacji mory nagłosowej jest mocno zróżnico-
wany pomiędzy językami turkijskimi, w sposób, który sugeruje, że wtórne 
wpływy arealne musiały odgrywać w jej ewolucji istotną rolę, być może 
większą nawet niż dziedzictwo genetyczne.

Kamil Stachowski

Skróty i bibliografi a:
Ang. – angielski | az. – azerski | bszk. – baszkirski | gag. – gagauski | jak. – jakucki | 
kar.E – wschodniokaraimski (krymski) | kirg. – kirgiski | kkłp. – karakałpacki | kmk. – 
kumycki | ogtrk. – ogólnoturkijski | ojr. – ojrocki | pol. – polski | szor. – szorski | trkm. 
– turkmeński | tat.– tatarski | tur. – turecki | tuw. – tuwiński | ujg. – ujgurski | uzb. – 
uzbecki | 

Demircan Ö. 1987, Emphatic Reduplications in Turkish. – Boeschoten H.E., Verhoeven, 
L.Th. (red.), Studies on modern Turkish. Proceedings of the third conference on Turkish lin-
guistics, Tilburg, 24–41. 

Demircan Ö. 1989, Türkçe’de Pekiştirme İşlemi. – Dilbilim 8: 147–164.
Güler S. 2003, A Study on Turkish Reduplications: Some Observations on Form And Function of 

Reduplication, niepublikowana praca magisterska (M. Aksan, Mersin Üniversitesi). 
Hatiboğlu V. 1973, Pekiştirme ve kuralları (= Türk Dil Kurumu Yayınları 372), Ankara. 
Korkina/Ubrjatova et al. 1982 = Kоркина Е.И., Убрятова Е.И. (ed.), Харитонов Л.Н., 

Петров Н.Е. 1982, Грамматика современного якутского литературного языка, Москва.
Müller H.-G. 2004, Reduplikationen im Türkischen. Morphophonologische Untersuchungen (= 

Turcologica 56), Wiesbaden.
Pekarskij 1907–30 = Пекарский Э.К. 1907–30, Словарь якутскаго языка, Санктъ-

Петербургъ – Петроградъ – Ленинград.
Southern M. 2005, Contagious Couplings: Transmission of Expressives in Yiddish Echo Phrases, 

Westport, CT. 
Stachowski K. 2014, Standard Turkic C-Type Reduplications (= Studia Turcologica Cracoviensia 

14), Kraków.
Stachowski M. 22007, Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków. 
Tulisow J. 2000, Język mandżurski, Warszawa.



3434 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY 



Magdalena Lewicka

W ŚWIECIE TATARSKICH AMULETÓW

Przedmiotem niniejszego opracowania jest charakterystyka nowej, ręko-
piśmiennej nuski ze zbiorów prywatnych Izy Meliki Czechowskiej1, a co 
za tym idzie celem, który legł u podstaw pracy badawczej autorki, było 
sporządzenie opisu zawierającego dane metrykalne zabytku, dokonanie 
odczytu i transliteracji obecnych w nim zapisów, a następnie identyfi kacja 
i omówienie jego treści, z uwzględnieniem przekładu oryginalnego tekstu 
na język polski. 

Zgodnie z klasyfi kacją tatarskiego piśmiennictwa proponowaną przez 
Andrzeja Drozda2, której podstawą jest kryterium treści i formy, zabytek 
poddany analizie w niniejszym artykule reprezentuje amulety, podobnie 
jak daławary i hramotki, podczas gdy pozostałe grupy to: księgi podsta-
wowe, w tym rękopisy Koranu, tefsiry, kitaby i chamaiły; księgi pomoc-
nicze, w tym tedżwidy, sufry i wokabularze; wreszcie – pozostające na 
pograniczu piśmiennictwa i sztuki religijnej tablice i muhiry3. 

Nuski (ar. nusha – „egzemplarz, rękopis”) – to tatarskie zabytki rękopi-
śmienne o charakterze zbliżonym do hramotek (vide przyp. 7), tj. zwojów 
modlitewnych noszonych przez osoby żyjące, w przeciwieństwie do zwojów 
składanych do grobów, tzw. daławarów, (vide przyp. 6). Określane niekiedy 
mianem duajek (ar. du‘ā’) nuski mają kształt niewielkich karteczek z wypi-
sanymi z chamaiłów (vide przyp. 11) tekstami arabskich modlitw (ar. du‘ā’), 
formuł lub fi gur magicznych (ar. ţilsam) o przeznaczeniu ochronnym lub 
leczniczym. Noszone są w futeralikach zawieszanych przy różnych częściach 
ciała oraz przybijane nad framugą bądź zakopywane przy progu domów4. 

1 Polska Tatarka, muzułmanka, członkini Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
2 A. Drozd, O twórczości literackiej Tatarów w dobie staropolskiej, [w:] Tatarzy w Europie i na świecie, 

Poznań 1995, s. 33-47. 
3 Charakterystyka poszczególnych rodzajów zabytków tatarskiego piśmiennictwa zob. artykuł M. 

Lewickiej, Nuska ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Identyfi kacja – klasyfi kacja – charak-
terystyka w niniejszym tomie. 

4 Charakterystyka nusek zob. A. Drozd, Piśmiennictwo…, s. 15. Katalog nusek: A. Drozd, M.M. 
Dziekan, T. Majda, op. cit., s. 62.

35



3636 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY 

Opisywana nuska przechowywana jest w zbiorach prywatnych Izy 
Meliki Czechowskiej. Zabytek zawiera wyłącznie teksty orientalne – 
w języku arabskim, bez jakichkolwiek wprowadzeń, objaśnień lub wplecio-
nych weń fragmentów w językach słowiańskich, co charakteryzuje rękopi-
śmienną literaturę tatarską. Zawartość treściowa pozwala sklasyfi kować go 
jako nuskę, jednak podkreślić w tym miejscu należy, że jego cechą wyróż-
niającą – na tle innych zabytków tego rodzaju – jest materiał, którym posłu-
żono się do wykonania inskrypcji (łopatka barania), szczególnie rzadko spo-
tykany w odniesieniu do manuskryptów tworzonych przez tę społeczność5. 

Pochodzenie i właściciele zabytku: obecnie (od roku 2011) nuska pozostaje 
w posiadaniu Izy Meliki Czechowskiej, wcześniej (w okresie 2005–2011) 
była własnością Musy Czachorowskiego, natomiast informacje nt. jej pocho-
dzenia i poprzednich wła-
ścicieli są bardzo ubogie. 
Wiadomo jedynie, że była 
własnością rodziny tatarskiej 
z rejonu obecnej Białorusi, 
w tym zmarłego w latach 60. 
XX w. Daniela Malaja6, któ-
rego wnuk znalazł ją wśród 
pamiątek po dziadku i sprze-
dał M. Czachorowskiemu.

Stan zachowania zabytku: 
dość dobry.

Datowanie zabytku: 
w zabytku brak kolofonu, 
stąd trudno poczynić usta-
lenia w tej mierze, ani rodzaj 
materiału, na którym sporzą-
dzono inskrypcje, ani war-
stwa językowa, ani wreszcie 
zawartość treściowa zabytku 
nie dostarczają wskazówek 
chronologizujących.

5 Jedyną do tej pory opisaną nuską wykonaną w podobny sposób, na łopatce baraniej, jest zaby-
tek pozostający w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku (MBH/1546), pochodzący 
z terenu gminy muzułmańskiej w Bohonikach lub Kruszynianach. W treści zawiera on formuły 
służące do prognozowania o losach chorego (kombinacja liter i cyfr arabskich, taawwuz, basmala, 
sura CXII zapisana w prostokąt, fi gura magiczna z imieniem Mahomet). Zob. A. Drozd, M.M. 
Dziekan, T. Majda, op. cit., s. 62. 

6 Malaj znaczy po tatarsku „chłopiec”, co może wskazywać, że osoba nosząca to nazwisko pocho-
dziła z Tatarstanu (przyp. red. RTP). 
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Kopista/kopiści: brak bezpośrednich informacji na ten temat. Na podsta-
wie analizy charakteru pisma można stwierdzić, iż było co najmniej dwóch 
kopistów zabytku.

Objętość i wymiary zabytku: 17,5 cm (w najdłuższej części) x 10 cm (w naj-
szerszej części), grubość 3 cm w części środkowej (z grzebieniem kostnym 
obecnym na tylnej powierzchni), ok. 1 cm na brzegach, w górnej części na 
wysokości 1 cm od górnego brzegu otwór o średnicy 0,8 cm umożliwiający 
zawieszenie nuski.

Materiał, z którego zabytek jest wykonany: łopatka barania, z wieloma ubyt-
kami, widoczne przebarwienia, uszkodzenia, rysy, brak części dolnych po 
obu stronach, co implikuje częściowe zdefektowanie zapisów w ostatnim 
wersie tekstu.

Atrament: czarny, jednolity w całym tekście.
Liczba wierszy: zapis jednostronny, 6 wierszy, pomiędzy wierszem 5 i 6 

fi gura magiczna złożona z trzech przecinających się leksemów.
Interpunkcja: brak znaków interpunkcyjnych wskazujących granice 

zdań lub ajatów, nie występują żadnego rodzaju punktory (kropki, kółka, 
kreski, charakterystyczne zwłaszcza dla warstwy orientalnej zabytków 
tatarskich). 

Podział tekstu: brak punktorów, które dzieliłyby wewnętrznie tekst 
każdej z jednostek i wyznaczały początek nowej całostki.

Cechy pisma: charakter pisma autora/kopisty jest jednolity i staranny 
(linie wierszy prowadzone równo), choć mało wprawny, w zdecydowanej 
większości czytelny, wszystkie glosy zapisane są alfabetem arabskim, atra-
mentem barwy czarnej. W ostatnim wersie można dostrzec zmianę ręki 
(charakteru pisma), widoczna jest także różnica w intensywności koloru 
stosowanego atramentu. 

Zawartość treściowa: na treść zabytku składają się formuły ochronne cha-
rakterystyczne dla rękopisów tatarskich z grupy amuletów.

Prace badawcze, obok ustalenia danych metrykalnych, objęły dokona-
nie odczytu i transliterację zapisów obecnych we wskazanym materiale, 
opatrzenie ich komentarzem w postaci przypisów oraz identyfi kację treści.

Podstawą transliteracji jest system ISO (International Standarization Orga-
nization) stosowany w piśmiennictwie polskim o charakterze naukowo-
-arabistycznym, o czym decyduje jej dokładność7, charakter międzynaro-
dowy oraz zgodność z innymi opracowaniami arabistycznymi. U podstaw 

7 Litery łacińskie uzupełnione są dodatkowymi znakami z uwagi na zróżnicowanie głosek arab-
skich i każda z nich oznacza jedną głoskę arabską, podczas gdy w transkrypcji tzw. uproszczonej 
jedna litera alfabetu łacińskiego może oddawać kilka głosek arabskich, a niektórych z nich nie 
uwzględnia w zapisie, co implikuje w warstwie artykulacji utrudnienia w wymowie i zakłóce-
nie komunikacji, zaś w warstwie notacji uniemożliwia odwrotność procesu, retransliterację, tj. 
powrotu to oryginalnego tekstu.
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procesu transliteracji poniższego materiału legł charakterystyczny sposób 
notacji, który pozostaje cechą immanentną zabytków tatarskich, a miano-
wicie zapis uwzględniający pełną wokalizację8, co oznacza, że w tekście 
obecne są wszystkie spółgłoski i samogłoski (długie i krótkie) oraz dodat-
kowe znaki nienależące do alfabetu, a służące do zaznaczenia braku samo-
głoski bądź podwojenia spółgłoski. 

Odnosząc się do defi nicji transliteracji, określanej jako oddawanie 
znaków (grafemów) jednego alfabetu za pomocą znaków (grafemów) 
innego alfabetu, bez uwzględnienia fonetycznych właściwości głosek 
oznaczonych przez znaki (grafemy) w alfabecie transliterowanym, należy 
przez owe znaki rozumieć wszystkie grafemy, jakie składają się na zapis 
analizowanego materiału, zarówno litery (w tym te, należące do alfabetu, 
jak i te, które do niego nie należą), jak i znaki wokalizacyjne. Stąd trans-
literacja tekstu, polegająca na przyporządkowaniu każdemu znakowi 
arabskiemu odpowiednika w postaci litery alfabetu łacińskiego i oddanie 
w ten sposób zapisu grafemicznie, nie zaś fonetycznie9. Dla przykładu:

• transliteracja obejmująca wszystkie grafemy (litery i znaki): bi-smi 
al-llāhi al-rrahmāni al-rrahīmi

• transliteracja obejmująca wyłącznie litery: b-sm al-llh al-rhmān 
al-rrhīm

• transkrypcja: bi-smi llāhi rrahmāni rrahīmi 
Litera alif w nagłosie w zależności od towarzyszącego jej znaku w postaci 

fathy (samogłoska a), dammy (samogłoska u) lub kasry (samogłoska i) 
transliterowana jest odpowiednio jako a, u, i, choć w prawidłowym zapisie 
litera ta powinna być dodatkowo zaopatrzona w znak hamza. Litera alif 
występująca w nagłosie jako element składowy rodzajnika określonego al- 
oddawana jest jako a, mimo że we właściwej notacji powinna być dodat-
kowo zaopatrzona w znak wala bądź w znaki hamza i fatha.

Tekst arabski podany został w postaci pełnej, bez zastosowania 
emendacji, by odzwierciedlić stan zachowany w przekazie, zaś informa-
cje dotyczące koniektur (korekt), jakie pojawiły się w procesie ustalania 
zawartości treściowej i identyfi kacji zepsuć zamieszczone są w postaci 
przypisów zaopatrzonych w komentarz. W tekście tłumaczenia na język 

8 W przeciwieństwie do tekstów arabskojęzycznych, w których zapisywane są wyłącznie spółgło-
ski, samogłoski długie (ā, ū, ī) i dyftongi (ay, aw), natomiast samogłoski krótkie (a, u, i) oznacza 
się sporadycznie w wymagających tego tekstach (dla celów dydaktycznych i poprawnościowych) 
przy pomocy specjalnych znaków wokalizacyjnych (służących zarówno do zapisu samogłosek 
krótkich, jak też braku samogłoski lub podwojenia spółgłoski), umieszczanych nad bądź pod 
literą.

9 To bowiem oznaczałoby transkrypcję, tj. konwersję pisma, która polega na oddawaniu fonetycz-
nym właściwości głosek oznaczanych literami jednego alfabetu za pomocą systemu ortografi cz-
nego innego alfabetu i uniemożliwia odtworzenie oryginalnego zapisu (retransliterację).

. .

.
.
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polski nie wprowadza się znaków interpunkcyjnych i intonacyjnych ani 
żadnych znaków dla wydzielenia klauzul, bowiem zapis w manuskrypcie 
nie zawiera grafemów ani symboli granicznych. Cyfra arabska oznacza 
numer kolejnego rządka w rękopisie, w nawiasach kwadratowych uwagi 
nt. zepsucia tekstu. Oprócz lakun (ubytków tekstu) wynikających z fi zycz-
nego uszkodzenia zabytku, obecne są zepsucia powstałych na skutek nie-
uwagi (bądź braku kompetencji językowej) kopisty w postaci pominięcia, 
bądź mieszania grafemów (liter i znaków wokalizacyjnych) oraz diakry-
tów (kropek zapisywanych nad lub pod literą dla rozróżnienia fonemów); 
kwestie te zostały zasygnalizowane w przypisach.

1: li-llāhi10 akbaru11

Bóg jest wielki
2: inna12 alātī13 wa-nusukī14

zaprawdę moja modlitwa i moje praktyki religijne
3: wa(a)15-mağubāya16 wa-mahāsā
moje życie i moja śmierć
4: li-llāhi17 rabbim18 al19-‘ā(u)lamīna20

należą do Boga Pana światów21

10 Błędna fraza li-llāhi, prawidłowo al-llāhu. Długą samogłoskę ā kopista oznaczył w postaci znaku 
wokalizacyjnego, tzw. krótkiego alifu, nie zaś litery, podobnie jak ma to miejsce w tekstach auten-
tycznych arabskojęzycznych.

11 Brak znaku hamza nad literą alif.
12 Brak znaku hamza pod literą alif.
13 Zapis długiej samogłoski ī w wygłosie w postaci litery alif maqūra poprzedzonej znakiem woka-

lizacyjnym, przypominającym tzw. krótki alif, ale umieszczonym pod literą poprzedzającą (pod-
czas gdy tzw. krótki alif znajduje się nad literą). W arabskich tekstach autentycznych długa samo-
głoska ī realizowana jest grafi cznie w postaci litery yā’ poprzedzonej kasrą, jednak w tekście kora-
nicznym litera yā' w wygłosie zapisywana jest w postaci alif maqūra.

14 Zapis długiej samogłoski ī w wygłosie w postaci litery alif maqūra poprzedzonej znakiem woka-
lizacyjnym, przypominającym tzw. krótki alif, ale umieszczonym pod literą poprzedzającą (pod-
czas gdy tzw. krótki alif znajduje się nad literą). W arabskich tekstach autentycznych długa samo-
głoska ī realizowana jest grafi cznie w postaci litery yā' poprzedzonej kasrą, jednak w tekście kora-
nicznym litera yā' w wygłosie zapisywana jest w postaci alif maqūra.

15 Litera wāw opatrzona dwoma znakami fatha, jeden nad drugim.
16 Błędny zapis znaku damma w miejscu znaku sukūn nad literą hā’. Znaki diakrytyczne (dwie 

kropki), które powinny znaleźć się pod literą yā’ przesunięte w prawą stronę, co powoduje błędny 
odczyt jako ğīm i bā’, prawidłowo: wa-mahyāya. Yā’ w wygłosie zapisana jest w postaci alif maqūra, 
podobnie jak w tekście koranicznym.

17 Długą samogłoskę ā kopista oznaczył w postaci znaku wokalizacyjnego, tzw. krótkiego alifu, nie 
zaś litery, podobnie jak ma to miejsce w tekstach autentycznych arabskojęzycznych.

18 Błędny zapis litery bā’ w postaci końcowej, co powoduje trudności w identyfi kacji i błędny odczyt 
jako rabbim.

19 Znakiem sukūn błędnie opatrzono literą alif zamiast litery lām w rodzajniku al-.
20 Litera ’ayn opatrzona dwoma znakami wokalizacyjnymi: fatha i damma. Brak znaków diakrytycz-

nych (dwóch kropek) pod literą yā'. 
21 Wersy 2-4 to ajat 162 sury VI „Trzody” (Koran, tłum. J. Bielawski, PIW, Warszawa 1986, s. 178).

.
. .

. .
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5: bi-smi al-llāhi al-llāhu22 akbaru23

w imię Boga Bóg jest wielki
6: muhammad muhammad muhammad
Mahomet Mahomet Mahomet24 
7: [uszkodzenie zabytku spowodowało ubytek tekstu, brak nagłosu 
pierwszego leksemu b]sm al-llh al-rrhmn al-rrh[uszkodzenie zabytku 
spowodowało ubytek tekstu, brak wygłosu ostatniego leksemu mn]25

[w] imię Boga Miłosiernego Litości[wego]

Modlitewno-ochronna funkcja nusek znajduje odzwierciedlenie 
w warstwie stylistyczno-językowej analizowanego zabytku. I tak, formą 
podawczą tekstu jest monolog obrzędowy, skierowany do Boga, nace-
chowany modalnie (woluntatywny i ekspresywny), zaś dominantą sty-
listyczną formuliczność na płaszczyźnie semantycznej, u której podstaw 
legła frazeologia muzułmańska ukształtowana przez teksty źródłowe 
islamu, Koran i Tradycję. W analizowanym materiale wskazać należy 
werset koraniczny: ajat 162 sury VI „Trzody” (wersy 2–4) oraz nastę-
pujące formuły, tj. gotowe zestawy słowne, wyrażenia, frazy, zwroty 
regularnie używane w tych samych kontekstach, charakterystyczne tek-
stów o religijnej proweniencji: basmala (ar. basmala) – fraza Bi-smi ăl-llāhi 
ăl-rrahmāni ăl-rrahīmi „W imię Boga Miłosiernego, Litościwego” (wersy: 
5, 7); takbir (ar. takbīr) – fraza Al-llāhu akbaru „Bóg jest wielki” (wersy: 1, 
5); tzw. piękne imiona Boga (wers: 7).

W warstwie językowej natomiast wskazać należy następujące cechy 
analizowanego zabytku: 

• brak zapisu znaku hamza nad/pod literą alif w nagłosie: li-llāhi 
akbaru (wers 1); inna alātī wa-nusukī (wers 2); bi-smi al-llāhi al-llāhu 
akbaru (wers 5); 

• brak zapisu długiej samogłoski ā w części leksemów, podobnie jak 
ma to miejsce w autentycznych materiałach arabskojęzycznych, 
przy czym w tekstach zwokalizowanych, np. Koranach rękopi-
śmiennych, oznaczana jest ona w postaci znaku wokalizacyjnego, 
tzw. krótkiego alifu: li-llāhi akbaru (wers 1); li-llāhi rabbi al-‘ālamīna 
(wers 4);

• zapis długiej samogłoski ī w wygłosie w postaci litery alif maqūra 
poprzedzonej znakiem wokalizacyjnym, przypominającym tzw. 

22 Brak znaku hamza nad literą alif.
23 Brak znaku hamza nad literą alif.
24 Ten zapis ma kształt fi gury magicznej złożonej z trzech przecinających się leksemów Mahomet.
25 Ta fraza bez wokalizacji, opatrzona wokalizacją i uzupełniona o brakujące fragmenty ma formę: 

bi-smi al-llāhi al-rrahmāni al-rrahīmi.

. . .
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krótki alif, ale umieszczonym pod literą poprzedzającą (podczas 
gdy tzw. krótki alif znajduje się nad literą): inna alātī wa-nusukī 
(wers 2); 

• błędny zapis (mieszanie, pomijanie) znaków diakrytycznych 
(w postaci kropek zapisywanych nad bądź pod literą i służących 
rozróżnianiu fonemów): wa(a)-mağubāya wa-mahāsā (dwie kropki, 
które powinny znaleźć się pod literą yā’ przesunięte w prawą stronę, 
co powoduje błędny odczyt jako ğīm i bā’ zamiast hā’ i yā’, wers 3); 
li-llāhi rabbim al-‘ālamīna (brak dwóch kropek pod literą yā’, wers 4);

• błędny zapis (mieszanie, pomijanie) znaków wokalizacyjnych 
(w postaci kresek zapisywanych nad bądź pod literą i służących roz-
różnianiu samogłosek krótkich): wa(a)-mağubāya wa-mahāsā (błędny 
zapis znaku damma w miejscu znaku sukūn nad literą hā’, wers 3); 
wa(a)-mağubāya wa-mahāsā (litera wāw opatrzona dwoma znakami 
fatha, jeden nad drugim, wers 3); li-llāhi rabbim al-‘ā(u)lamīna (zna-
kiem sukūn błędnie opatrzono literą alif zamiast litery lām w rodzaj-
niku, litera ‘ayn opatrzona dwoma znakami wokalizacyjnymi: fatha 
i damma, wers 4);

• błędny zapis liter (kształt): li-llāhi rabbim al-‘ālamīna (błędny zapis 
litery bā’ w postaci końcowej, co powoduje trudności w identyfi ka-
cji i błędny odczyt jako rabbim, wers 4)

• błędny zapis całych słów: wa(a)-mağubāya wa-mahāsā (prawi-
dłowo: wa-mamātī, wers 3);

• błędny zapis całych fraz: li-llāhi akbaru (prawidłowo al-llāhu akbaru, 
wers 1).

Ani warstwa językowa, ani zawartość treściowa zabytku nie dostar-
czają wskazówek chronologizujących, nie pozwalają także na określenie 
pochodzenia tekstów obecnych w manuskrypcie, ponieważ charakter 
modlitewny determinuje charakterystyczne cechy stylu – formuliczność 
i schematyzm, a co za tym idzie brak zróżnicowania treściowego rękopi-
śmiennych ksiąg/inskrypcji tego rodzaju powstających w różnym czasie 
i na różnych obszarach. Trudność w datowaniu i umiejscowieniu w prze-
strzeni geografi cznej zawartości treściowej analizowanej nuski pogłębia 
dodatkowo język – klasyczna arabszczyzna – ustabilizowana już w pierw-
szych wiekach islamu i funkcjonująca w jednakowej formie na obszarze 
całego świata muzułmańskiego26. 

Magdalena Lewicka

26 Szerzej nt. rozwoju arabszczyzny i arabskiej sytuacji językowej zob. M. Lewicka, System arab-
skiej notacji i transliteracji [w:] Cz. Łapicz, J. Kulwicka-Kamińska, Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, Toruń 2015, s. 101-137, http://www.tefsir.umk.pl/pliki/
Tefsir_Tatarow_WKL. pdf.

.
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Grzegorz Czerwiński

TATARSKIE PUBLICYSTKI DWUDZIESTOLECIA 
MIĘDZYWOJENNEGO1

W dwudziestoleciu międzywojennym nastąpił silny rozwój publicystyki 
tatarskiej. W 1934 roku powstało czasopismo skierowane do tatarskich czy-
telników, noszące tytuł „Życie Tatarskie”. Celem wydawców miesięcznika 
było przyciągnięcie jak najszerszego kręgu odbiorców, dlatego też druko-
wano w nim teksty dotyczące najróżniejszych dziedzin – od historii i religii 
po porady gospodarskie2. W założeniu pismo miało spełniać zadania edu-
kacyjne, a także integrować Tatarów żyjących w oddalonych wsiach i mia-
steczkach z innymi członkami tej mniejszości3. W miesięczniku znalazła się 
także rubryka przeznaczona specjalnie dla kobiet, w której Tatarki mogły 
dzielić się swoimi problemami i znaleźć interesujące je informacje.

Pierwszym artykułem kobiecym w „Życiu Tatarskim” był tekst Zofi i Miś-
kiewiczówny pod tytułem Do muzułmanek4, zapraszający tatarskie kobiety 
do lektury oraz listownego dzielenia się swoimi problemami z redakcją. 
Autorka przedstawia główne założenia redakcji związane z otwarciem 
działu kobiecego w tym dwumiesięczniku. Zapowiada, że skierowany on 
będzie głównie do kobiet tatarskich z małych miasteczek i wsi, a jego cel 
to informowanie oraz kształcenie czytelniczek. Jak podkreśla publicystka, 
zadaniem kobiety tatarskiej pozostaje tak jak i wcześniej opieka nad domem 
i wychowanie dzieci, jednak aby wypełnić dobrze te zadania, potrzebna jest 
jej edukacja. Bo, jak pisze Miśkiewiczówna, „dawniej pani domu przeważ-
nie była tylko kochająca, a teraz kochająca i mądra, bo wykształcona i posia-
dająca zawód. I taka kobieta potrafi  wychować dzieci lepiej [...]”5.

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 Zob. A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 1990, 
s. 135.

3 Zob. tamże.
4 Z. Miśkiewiczówna, Do muzułmanek, „Życie Tatarskie” 1934, nr 1, s. 12-14.
5 Tamże, s. 14.
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Teksty tatarskich autorek bardzo często dotyczą więc spraw domu, 
gospodarstwa i, przede wszystkim, wychowania dzieci, gdyż to wła-
śnie one, jak napisała w wyżej wymienionym tekście Miśkiewiczówna, 
powinny być najważniejszym celem życia muzułmanki. Tatarskie publi-
cystki szczególną uwagę poświęcają tematowi opieki nad potomstwem. 
Spośród tekstów skierowanych do matek najbardziej wyróżniają się arty-
kuły młodych absolwentek Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, 
Ajszy Muchówny i Tamary Szehidewiczówny6. Muchówna, z wykształce-
nia lekarka, poruszała w swoich tekstach tematy dotyczące zdrowia – diety, 
wychowania fi zycznego dzieci, szeroko pojętej higieny, a także rozwoju 
dziecka. Szehidewiczówna z kolei skupiała się na zasadach wychowania 
młodego człowieka. W swoim tekście Dorośli i dzieci („Życie Tatarskie” 1936, 
nr 5) autorka głosi nowoczesne, jak na tamte czasy, poglądy wychowaw-
cze, mówiące, iż dla kształtowania psychologii dziecka lepszym wyjściem 
jest droga zrozumienia niż zakazów. Ciekawym i bardzo nowoczesnym 
poglądem jest również postulat autorki, aby rodzice zajęli się, jakbyśmy 
to dzisiaj powiedzieli, edukacją seksualną dziecka, bez tajenia przed nim 
spraw dotyczących życia płciowego. Publicystka pisze, iż w okresie doj-
rzewania dzieci powinny otrzymać wszelkie informacje dotyczące płci, 
jakie je interesują, gdyż „mylny to pogląd, że niewiedza jest sposobem 
ochronienia młodzieży przed obudzeniem się lub rozwojem naturalnych 
instynktów”7. Nowoczesne poglądy wychowawcze odnajdujemy również 
w tekście Głos młodej matki („Życie Tatarskie” 1934, nr 2) podpisanym ini-
cjałami M.C., wyrażającym sprzeciw wobec kar fi zycznych. Jak twierdzi 
autorka, dziecko o wiele skuteczniej można kształtować, tłumacząc mu, 
dlaczego zachowało się niewłaściwie, niż je karząc.

Oprócz spraw związanych z domem oraz wychowaniem dzieci 
Tatarki podejmują ponadto tematy społeczne. Ciekawym przykładem 
może być tutaj dwuczęściowy tekst Ajszy Muchówny pod tytułem 
Alkoholizm („Życie Tatarskie” 1935, nr 5 i nr 8). Publicystka omawia 
wpływ alkoholu na zdrowie i zachowanie człowieka, a także na jego 
otoczenie. Szerzej przedstawia też problemy dzieci alkoholików, które 
od najmłodszych lat stykają się z nałogiem oraz patologią życia rodzin-
nego wywołaną przez pijącego rodzica. W tekście znajdują się ponadto 
informacje statystyczne, obrazujące skalę omawianego problemu. Publi-
cystka wymienia ponadto szereg chorób wywołanych przez nadmierne 
spożywanie alkoholu i udziela szczegółowych informacji medycznych 
na temat rozwoju każdego schorzenia, Tekst jest dość dobrze napisany 
i solidnie przygotowany. Fachowe podejście do tematu autorka zawdzię-

6 Zob. U. Wróblewska, Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 112.
7 A. Muchówna, Dorośli i dzieci („Życie Tatarskie” 1936, nr 5, s. 107.
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cza swojemu wykształceniu, gdyż, o czym była już mowa, Muchówna 
z zawodu była lekarką.

Innym problemem społecznym, poruszanym przez tatarskie publi-
cystki, jest temat równouprawnienia kobiet oraz problem rozwodów. 
Polskie muzułmanki od zawsze cieszyły się większymi swobodami niż 
wyznające islam kobiety Wschodu – nie miały obowiązku zakrywania 
twarzy, były traktowane na równi z mężczyznami, a ponadto wśród pol-
skich muzułmanów nie istniał zwyczaj wielożeństwa8. Kobiety nie miały 
jednak prawa głosu przy wyborze imama, a ponadto ich prawa były ogra-
niczone w sytuacji rozwodu – o ile dla mężczyzny przyczyny unieważnie-
nia małżeństwa mogły być najróżniejsze, o tyle kobieta miała prawo prosić 
o rozwód tylko wówczas, jeśli małżonek od dłuższego czasu z nią nie 
przebywał lub gdy nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania kobiety 
oraz dzieci9. Problem nierówności kobiet i mężczyzn wobec prawa poru-
sza w swoim tekście-manifeście Aserianna Smolska (Szegidewiczówna), 
opiekunka tatarskiej biblioteki w Słonimiu10. Artykuł zatytułowany 
W trosce o los kobiety („Życie Tatarskie” 1936, nr 4) omawia upośledzenie 
społeczne kobiety, która nie ma prawa głosu w sprawach rozwodowych. 
Jako przykład takiej sytuacji podaje Smolska unieważnienie małżeństwa 
spowodowane zmianą wyznania przez mężczyznę – kobieta nie ma wów-
czas nic do powiedzenia i musi zaakceptować decyzję męża o opuszcze-
niu domu. Autorka uważa, że zbyt łatwe otrzymywanie rozwodu przez 
mężczyznę grozi bezpieczeństwu pozostawionej bez środków do życia 
rodziny oraz zagraża całej społeczności. Smolska postuluje zatem, że roz-
wiązaniem zabezpieczającym kobietę przed taką sytuacją jest podwyższe-
nie „nikiahu”, który, według jej słów, w owym czasie był „śmiesznie małą, 
prawie symboliczną sumą”11. Smolska apeluje również do matek posia-
dających córki na wydaniu, aby od kandydata na męża wymagały one 
jak największego ubezpieczenia fi nansowego, gdyż ten argument może 
w razie zagrożenia związku okazać się jedynym sposobem na uratowanie 
rodziny.

Do tekstu Smolskiej nawiązuje Zofi a Miśkiewiczówna w artykule 
pod tytułem Dola muzułmanki w Polsce („Życie Tatarskie” 1936, nr 6–7). 
Absolwentka fi lologii francuskiej Uniwersytetu im. Stefana Batorego12 
podobnie jak Smolska uważa, iż zwiększenie „nikiahu” może przyczy-
nić się do większego bezpieczeństwa kobiety w dobie coraz częstszych 

8 Zob. A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 151.
9 Zob. tamże.
10 Zob. U. Wróblewska, dz. cyt., s. 142.
11 A. Smolska, W trosce o los kobiety, „Życie Tatarskie” 1936, nr 4, s. 89.
12 Zob. U. Wróblewska, dz. cyt., s. 105.
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rozwodów. Ponadto Miśkiewiczówna porusza problem wykluczenia 
kobiet z wyborów imama i co za tym idzie, z pozbawienia ich wpływu na 
sprawy religijne polskich muzułmanów. Autorka dowodzi niesprawie-
dliwości wynikającej z tej sytuacji, argumentując, że pozbawione prawa 
głosu kobiety są przecież bardziej religijne od mężczyzn, którzy mimo 
to mogą wybierać imama. Miśkiewiczówna apeluje do wszystkich Tata-
rów o poszanowanie praw kobiet, gdyż niestabilna sytuacja i upośle-
dzenie kobiety wobec prawa stanowi zagrożenie dla całego tatarskiego 
społeczeństwa.

Manifesty emancypacyjne polskich Tatarek utrzymane są jednak w tonie 
umiarkowanym. Autorki postulują zwiększenie praw kobiet w sytuacji roz-
wodu oraz nadanie im praw wyborczych w gminie wyznaniowej, a ponadto 
zachęcają czytelniczki do samokształcenia i podwyższania swoich kwalifi -
kacji, jednak we wszystkich tekstach muzułmańskich publicystek podkreśla 
się, iż miejscem kobiety jest dom, zaś najdonioślejszym zadaniem życiowym 
– wychowanie dzieci. Zofi a Miśkiewiczówna w omawianym wyżej tekście 
zatytułowanym Dola muzułmanki w Polsce pisze:

Tatarka, jak wszystkie kobiety Wschodu, jest silnie przywiązana do domu 
i rodziny. Uczucia rodzinne, uczucia czysto kobiece grają główną rolę w życiu 
muzułmanki polskiej; umie ona znakomicie połączyć z nimi nowoczesne 
poglądy na równość i swobodę społeczną. Wykształcona, równouprawniona, 
nie zabiera miejsc pracy odpowiednich wyłącznie męskiej sile i wytrzymało-
ści – muzułmanka korzysta ze swobody postępu i jednocześnie dba o zacho-
wanie najlepszych stron dawnych czasów13.

O zmianach, jakie wniosły czasy nowoczesne do życia polskich Tata-
rek, mówi także Ewa Miśkiewiczówna w artykule Obowiązki kobiety w dobie 
obecnej („Życie Tatarskie” 1934, nr 12). Autorka porusza problem równo-
uprawnienia z perspektywy nowych obowiązków, jakim powinny spro-
stać muzułmanki żyjące w trzeciej dekadzie dwudziestego wieku. Miś-
kiewiczówna twierdzi, że tempo życia współczesności nakłada na Tatarki 
obowiązek kształcenia, a jako najprostszy i najdostępniejszy sposób na 
poszerzenie swojej wiedzy proponuje uczęszczanie do bibliotek oraz 
zwiększenie czytelnictwa. Autorka wymienia ponadto prace, w których 
kobiety mają największe pole do wykazania swoich zdolności – jest to 
oczywiście praca z dziećmi (w charakterze nauczycielki bądź opiekunki, 
na przykład w świetlicy czy na koloniach), organizacja pogadanek i odczy-
tów „dla podniesienia poziomu kulturalnego naszych wiosek”14, dodając 
jednak, że typowo kobiecym zajęciem jest prowadzenie domu i wycho-

13 Z. Miśkiewiczówna, Dola muzułmanki w Polsce, „Życie Tatarskie” 1936, nr 6-7, s. 141.
14 E. Miśkiewiczówna, Obowiązki kobiety w dobie obecnej, „Życie tatarskie” 1934, nr 12, s. 21.
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wanie dzieci. Chociaż poglądy autorki na rolę kobiety w społeczeństwie 
są tradycyjne, to w tekście zwraca uwagę świadomość, że nowe czasy 
wymagają od kobiety zmiany postawy. Kobieta w dalszym ciągu reali-
zuje się jako matka, lecz w jej życiu ważną rolę zaczyna odgrywać również 
wykształcenie i praca zawodowa.

Podobne zapatrywania na zajęcia godne kobiety ma Zofi a Miśkiewi-
czówna. W tekście o znamiennym tytule Kobieta – gospodyni („Życie Tatar-
skie” 1937, nr 1) autorka wymienia umiejętności przydatne kobiecie, które 
mogą podreperować rodzinny budżet: szycie, haftowanie, a także pisa-
nie na maszynie. Tatarskie publicystki nie propagują w swoich tekstach 
postawy całkowitej emancypacji kobiety i zupełnego uniezależnienia jej 
od mężczyzny. Prace wykonywane przez kobiety mają nie tyle dopro-
wadzić do niezależności materialnej Tatarek, ile stanowić dodatkowe 
źródło dochodu, jednak głównym karmicielem rodziny pozostać powi-
nien mężczyzna. Choć postawa taka może wydać się nieco anachroniczna, 
zważywszy, iż w większości wypadków autorkami tekstów były kobiety 
z wykształceniem uniwersyteckim i aktywne zawodowo, to trzeba pamię-
tać, że artykuły skierowane były do Tatarek z prowincji, których życie 
wyglądało zupełnie inaczej niż życie kobiet z dużych ośrodków miej-
skich. Z tej perspektywy, słowa zachęty wyjścia z domu i podjęcia prób 
zarobkowania i kształcenia się przez kobiety z prowincji, wydają się być 
postępowe.

Wśród tekstów pisanych przez polskie Tatarki uwagę zwracają rów-
nież artykuły dotyczące obcych kultur. Tatarskie publicystki nie odbywały 
co prawda podróży w dalekie kraje, jednak oddalone od Polski miejsca 
znalazły się również w kręgu ich zainteresowań. Na łamach „Życia Tatar-
skiego” autorki pisały nie tylko o krajach muzułmańskich, ale również 
o państwach, których religia ofi cjalna jest różna od islamu – na przykład 
o Indiach, a nawet Japonii. Teksty, z perspektywy dzisiejszego czytel-
nika, nie wydają się zbyt ciekawe, a zebrane informacje mają charakter 
encyklopedyczny i są dość ogólnikowe, jednak zwraca w nich uwagę 
perspektywa autorska, a w szczególności postawa otwartości i tolerancji 
w stosunku do tak odległych tradycji, jak tradycja japońska czy hinduizm. 
Zofi a Muchówna w tekście Indie dawniej – a dziś („Życie Tatarskie” 1937, 
nr 5) pisze na przykład o zasługach muzułmanów dla rozwoju kultury 
indyjskiej, wskazując równocześnie, jakie problemy wywołało pojawie-
nie się nowej religii na kontynencie indyjskim. Zofi a Miśkiewiczówna 
z kolei opisując Japonię (Kilka danych o Japonii, „Życie Tatarskie” 1937, nr 5) 
z aprobatą pisze o niektórych punktach tamtejszego kodeksu zachowania, 
a także z uznaniem wyraża się o postępie i pracowitości Japończyków, 
czego owocem jest rozkwit stolicy – Tokio.
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Ciekawym tekstem dotyczącym życia w innych krajach, lecz porusza-
jącym także kwestię emancypacji kobiet, jest artykuł Tamary Szehidewi-
czówny Turczynka niegdyś a dziś („Życie Tatarskie” 1934, nr 6). Autorka 
dowodzi na wstępie, że społeczne upośledzenie kobiety w islamie jest 
wynikiem nie tyle zapisów religijnych, lecz ich fałszywej interpretacji przez 
mężczyzn. Jak pisze Szehidewicz, za czasów proroka Mahometa kobiety 
cieszyły się licznymi swobodami i były traktowane na równi z mężczy-
znami, a dopiero trzysta lat później prawa te zostały ograniczone, kobiety 
zaś odizolowano od reszty społeczeństwa i zamknięto w domu. Zasady 
funkcjonowania tradycyjnej rodziny tureckiej opierają się właśnie na tej 
izolacji – kobiety całe życie spędzają w haremach, a przed obcymi muszą 
zasłaniać swe twarze czarczafem. Jednak z tego zniewolenia kobietę 
turecką wyzwolił Kemal Pasza:

Wyzwalając Turczynkę z pęt wielowiekowej niedoli i nadając jej wolność 
równającą ją z innemi kobietami świata, genialny prezydent, był posłuszny 
Koranowi15.

Jak dowodzi autorka, równouprawnienie tureckiej kobiety nie było więc 
żadną rewolucją, lecz powrotem do pierwotnego stanu rzeczy z czasów 
początków islamu. W tekście tym bardzo interesujące jest stanowisko 
autorki, wyrażające aprobatę w stosunku do reform przeprowadzanych 
przez Mustafę Kemala. W literaturze tatarskiej tekst Szehidewiczówny 
stanowi precedens, gdyż autorzy tatarscy zwykle odnosili się negatyw-
nie do zmian wprowadzanych w tureckim państwie przez Atatürka (por. 
na przykład stanowisko Jakuba Szynkiewicza dotyczące laicyzacji kraju 
czy wyparcia tradycyjnego stroju tureckiego16). Być może inne spojrzenie 
autorki jest kwestią płci – jako kobieta, Szehidewiczówna za najważniejsze 
uważa reformy zrównujące prawnie kobiety z mężczyznami, zaś nakaz 
zamienienia tradycyjnych fezów na kapelusze, który tak raził Szynkiewi-
cza, uznaje za sprawę drugorzędną.

Teksty polskich Tatarek skupiają się tematycznie wokół spraw intere-
sujących kobiety: ich praw, wychowania dzieci, domu itp. Publicystki nie 
ograniczają się jednakże wyłącznie do „tematów kobiecych” – w swoich 
artykułach poruszają ponadto problemy społeczne, a także przybliżają 
czytelnikom informacje o innych krajach i obcych kulturach, realizując 
w ten sposób szeroko zakrojony program edukacyjny, założony przez 
redakcję międzywojennego „Życia Tatarskiego”. Program ten, zważyw-
szy, że kierowany był do zwykłych kobiet z prowincji, okazał się, należy 

15 T. Szehidewiczówna, Turczynka niegdyś a dziś, „Życie Tatarskie” 1934, nr 6, 13.
16 J. Szynkiewicz, Sprawozdania z podróży, w: G. Czerwiński, Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba 

Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, Białystok 2013.
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to przyznać, dość zróżnicowany – obok spraw interesujących każdą panią 
domu, znaleźć mogły Tatarki również informacje na temat życia wspólnoty 
tatarskiej – sprawozdania z ważnych wydarzeń, muzułmańskich świąt 
itp., manifesty emancypacyjne, a nawet teksty krajoznawcze. Pomimo iż 
artykuły miały w większości przypadków charakter amatorski (autorki, 
chociaż wykształcone, nie były jednak z zawodu dziennikarkami), z pew-
nością stanowią one ciekawy przykład piśmiennictwa, dzięki któremu 
dziś poznać możemy zapatrywania polskich Tatarek dwudziestolecia 
międzywojennego na różne problemy, a także określić zakres ich zainte-
resowań. Z pewnością interesujące byłoby porównanie tekstów Tatarek 
z tekstami publikowanymi przez polskie autorki, dzięki któremu można 
by zaobserwować, co łączyło, a co różniło poglądy polskich wyznawczyń 
islamu od poglądów prezentowanych przez inne (katolickie?) publicystki. 
Jest to jednak temat na zupełnie inny artykuł.

Grzegorz Czerwiński
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Selim Chazbijewic z

W DRUGĄ ROCZNICĘ 
ANEKSJI KRYMU PRZEZ ROSJĘ. 

SYTUACJA POLITYCZNA TATARÓW KRYMSKICH 

Okupacja Krymu i jego aneksja przez Federację Rosyjską w 2014 roku 
spowodowała, oprócz powikłań geopolitycznych, zagrożeń militarnych 
i dużego napięcia politycznego, również falę emigracji ludności tatar-
skiej, osiedlającej się tam ponownie od 1990 roku. Na samym półwyspie 
doprowadziło to do polaryzacji stanowisk politycznych wśród krymskich 
Tatarów. Historia zajęcia Krymu przez Rosję to osobny problem, także 
polityczne przetargi wokół niego są tematem na inny tekst lub nawet 
monografi ę. Sądzę jednak, że jeszcze za wcześnie na całościowe opracowa-
nie tego faktu politycznego. Niemniej, po dwóch latach od aneksji można 
się pokusić o częściowe chociaż podsumowanie dotychczasowej sytuacji. 

Już podczas protestów na kijowskim Majdanie pod koniec 2013 roku 
Tatarzy krymscy, zwłaszcza kierownictwo Medżlisu – tatarskiej rady 
narodowej z jej przewodniczącym Mustafą Dżemilowem – zdecydowanie 
opowiedziało się po stronie opcji proeuropejskiej. W tym czasie nikt nie 
przypuszczał, że Rosja zajmie Krym. Historia jednakże bardzo przyspie-
szyła i w marcu 2014 roku półwysep był już w rękach rosyjskich. Zgodzić 
się należy z dr Marią Gołdą-Sobczak, autorką niedawno wydanej książki 
pt. „Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego” (wyd. II zmie-
nione i poprawione, Poznań 2016), że kierownictwo krymskich Tatarów 
bez realnej oceny sytuacji i koniecznej dozy pragmatyzmu jednoznacznie 
opowiedziało się po stronie Ukrainy. Być może należało przeciągać nego-
cjacje ze stroną rosyjską tak długo jak się dało. Tym zdecydowanym aktem 
politycznym przywódcy krymskotatarscy skazali się na emigrację, a tym 
samym brak realnego wpływu na sytuację narodu na półwyspie, niemoż-
liwość negocjacji z Rosją jakiejkolwiek pozycji politycznej na Krymie. 

Postąpiono wbrew starej wschodniej zasadzie dyplomacji mówiącej 
o tym, że nigdy nie należy zrywać i palić za sobą mostów, „nawet gdy ten 
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most jest cienki jak włos”. Oczywiście autor tych słów w żaden sposób nie 
chce sugerować współpracy z władzą rosyjską, tylko zwrócić uwagę, że 
sytuacja krymskich Tatarów stała się tragiczna lub nawet beznadziejna. 
Po roku 1991, kiedy to powstała niepodległa Ukraina, powrót Tatarów 
krymskich na półwysep stał się ich prywatną, wspólnotowo-narodową 
sprawą. Państwo ukraińskie ani prawnie, ani organizacyjnie nie wsparło 
Tatarów, jednie tolerowało polityczny ruch powrotu Tatarów do ojczyzny. 
Po utworzeniu w ramach Ukrainy Autonomicznej Republiki Krymu, jej 
władze w przeważającej mierze złożone z byłych pracowników aparatu 
KPZR i KGB robiły wiele by utrudnić Tatarom ponowne osiedlenie się na 
Krymie, nie mówiąc już o oddaniu bezprawnie zagrabionych nierucho-
mości lub odszkodowaniu za nie. Ofi cjalnie stanowisko władz ukraiń-
skich wyglądało tak, że twierdzono, iż to Rosyjska Federacja jako prawna 
następczyni ZSRR winna jest odszkodowań i pomocy. Tatarzy krymscy 
zostali w zasadzie przez wszystkich opuszczeni. Zainteresowanie, krótko-
trwałe, na fali medialnych doniesień po zajęciu Krymu minęło. 

Państwa UE są coraz bardziej zainteresowane zniesieniem sankcji 
gospodarczych uchwalonych przeciw Federacji Rosyjskiej w 2014 roku. 
Są też, przynajmniej niektóre środowiska polityczne, zwłaszcza w Niem-
czech i Francji, skłonne uznać rosyjską aneksję Krymu. USA, po ewentu-
alnym zwycięstwie Donalda Trumpa, być może nawiąże z Rosją bliższą 
współpracę, co zaowocuje całkowitym zapomnieniem kwestii krymskiej 
polityce amerykańskiej. Nawet Turcja, najbliższy Tatarom kraj pod wzglę-
dem języka, kultury i religii w sytuacji taktycznego zbliżenia z Federacją 
Rosyjską nie będzie w żaden sposób postrzegać tragicznej sytuacji ludno-
ści tatarskiej. Stanie się to i już w większej części się stało prywatną sprawą 
Tatarów krymskich. Skoro gwarancje Federacji Rosyjskiej, USA i Wielkiej 
Brytanii bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Ukrainy z 1994 roku, 
zwane „Memorandum Budapesztańskim”, okazały się tylko papierem, to 
tym bardziej żadnej realnej mocy nie mają uchwały Parlamentu Europej-
skiego z marca 2016 roku o prawach Tatarów krymskich. Europa zachod-
nia nękana problemem migracyjnym i zamachami terrorystycznymi 
coraz bardziej głucha pozostaje na problem tatarski tym bardziej, że ci są 
muzułmanami. Narastający antyislamizm, będący wynikiem terrorystycz-
nych zamachów dwóch ostatnich lat, daje o sobie znać. Także w Polsce 
po roku 2014 coraz rzadziej słychać o krymskich Tatarach, ich prawach 
i problemach. 

Jak pisała wspomniana Maria Gołda-Sobczak „[…] Tatarzy krymscy 
znaleźli się w gorszej sytuacji niż Żydzi przed powstaniem Izraela, Polacy 
w XIX w. bądź Ormianie. Przedstawiciele wszystkich tych narodów mieli 
ojczyznę, w której żyli pod obcą okupacją ich rodacy. Ojczyzna Tatarów 
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w całości jest pod władzą rosyjską, a na Krymie mieszkają już tylko nie-
liczni ich pobratymcy. Europa, jak to zdaje się mieć w zwyczaju, wydała 
kilka mniej lub bardziej rzeczowych oświadczeń, deklaracji, ckliwych 
artykułów i o problemie zapomniała, skupiając się na kwestiach gospo-
darczych i problemie dostaw ropy z obszaru Federacji Rosyjskiej. Stało się 
więc tak, jak to sformułował w wierszu Julian Tuwim »Twoja jest krew, 
a ich jest nafta«”1. 

Zajęcie Krymu przez Rosję w 2014 roku niewątpliwie mieści się 
w geopolitycznym procesie zmian granic i powstania nowych państw 
po roku 1991, po upadku ZSRR i rozpadzie binarnego układu politycz-
nego świata, kiedy to rywalizacja dwóch supermocarstw, ZSRR i USA, 
była podstawą światowej polityki równowagi sił. Rozpad Czechosłowacji 
w roku 1993, rozpad Jugosławii, który trwał od 1991 roku, od proklam-
owania niepodległości przez Chorwację, do roku 2008 – do ogłoszenia 
niepodległości przez Kosowo, to tylko przykłady zmian granic w Europie. 
Sam rozpad ZSRR i powstanie Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich 
i środkowoazjatyckich oraz kaukaskich generował dalsze konfl ikty 
i secesje, jak choćby powstanie nieuznawanej Republiki Naddniestrzańskiej 
czy aneksję Krymu przez Rosję a także powstanie samozwańczej Federacji 
Noworosyjskiej (Republika Ługańska i Doniecka) na wschodzie Ukrainy. 
Sądzić należy, że to jeszcze nie koniec zmian, konfl iktów i przetasowań 
politycznych. 

Sytuacja polityczna wewnątrz wspólnoty etnicznej Tatarów krymskich 
była już wcześniej, przed rokiem 2014, złożona. Po powrocie Tatarów na 
Krym, w latach 90. XX stulecia zaczęły się tworzyć organy samorządu 
narodowego. W okresie istnienia Związku Sowieckiego nie było tam 
żadnej tatarskiej struktury organizacyjnej. Opierano się na nieformalnych 
grupach towarzyskich i rodzinnych. W ten sposób tworzono także obieg 
informacji. Unikano w ten sposób inwigilacji przez KGB i zarzutu tworze-
nia organizacji opozycyjnych. W tym czasie, w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX w., Tatarzy krymscy współpracowali z sowiecką 
opozycją polityczną, skupioną wokół prof. Andrieja Sacharowa i niefor-
malną grupą helsińską obrony praw człowieka w Związku Sowieckim. 
Już wtedy istniał nieformalny podział polityczny tatarskich aktywistów. 
Większość, na czele której stał Mustafa Dżemilew, utworzyła w roku 1987 
OKND (Organizacja Krymskotatarskiego Ruchu Narodowego – Organi-
zacja Krymskotatarskogo Narodnogo Dwiżenija). Inna, mniejszościowa 
grupa działaczy, kierowana przez Juriaj Osmanowa, powołała organizację 
tatarskich narodowych komunistów, którzy także dążyli do powrotu na 

1 Maria Gołda-Sobczak, Krym jako przedmiot sporu ukraińsko-rosyjskiego, wyd. II zmienione i popra-
wione, Poznań 2016, s. 271. 
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Krym, ale byli za zachowaniem współpracy z władzami Związku Sowiec-
kiego, a później Rosji i włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej. 

Podczas pobytu autora tego tekstu na Krymie, w roku 1998, w domu 
Reszata Dżemilewa, nieżyjącego już jednego z czołowych działaczy tatar-
skich w latach 1978–1990, będącego w opozycji do Mustafy Dżemilewa 
(zbieżność nazwisk przypadkowa) i OKND, gospodarz wyraźnie w dys-
kusjach optował za pozostawieniem Krymu w ramach Rosji. Swoje zdanie 
uzasadniał tym, że Federacja Rosyjska jako prawny następca ZSRS nie-
wątpliwie wyrówna w sensie politycznym i materialnym straty naro-
dowi tatarskiemu, wynikłe z deportacji w 1944 roku. Powoływał się na 
deklarację Rady Najwyższej ZSRS z 14 listopada 1989 roku „O uznaniu 
za bezprawne i przestępcze akty represyjne przeciw narodom podległym 
przymusowemu wysiedleniu i ograniczeniom prawnym”, a także Posta-
nowienie Rady Najwyższej ZSRS o raporcie komisji do spraw problemów 
sowieckich Niemców i krymskotatarskiego narodu z 28 listopada 1989 
roku i następne akty prawne upadającego państwa sowieckiego oraz nie-
wykonane już decyzje M. Gorbaczowa jako sekretarza generalnego KPZS. 

Jurij Osmanow, który utworzył własną organizację, Narodowy Ruch 
Krymskich Tatarów (Nacjonalnoje Dwiżenije Krymskich Tatar), zginął 
w niewyjaśnionych okolicznościach w 1993 roku. Jego zwolennicy oskar-
żali działaczy OKND, a nawet samego Mustafę Dżemilewa o mord poli-
tyczny. Było to niewątpliwie czysto propagandowe działanie, pokazuje 
jednak skalę wzajemnej niechęci i natężenia walki politycznej pomiędzy 
oboma frakcjami. Zwolennicy Osmanowa utworzyli z czasem Tatarską 
Partię Narodową – Milli Firqa, opozycyjną wobec OKND i utworzonego 
w 1991 roku Medżlisu jako samorządowej władzy tatarskiej na Krymie. 
Milli Firqa, nieliczna partia z politycznego marginesu, była od początku 
zwolenniczką współpracy z Rosją i przyłączenia Krymu do Rosji. Nazwa 
nawiązywała do partii tatarskiej, powstałej na początku XX stulecia, która 
prowadziła walkę o niepodległość tatarskiego Krymu, a jej działacze zwią-
zani byli z ruchem prometejskim. Współcześni działacze oskarżali kon-
kurencyjnych członków Medżlisu o nepotyzm, korupcję, bierność i nieja-
sne interesy fi nansowe z mafi ą, a także o sprzeniewierzanie fi nansowej 
pomocy z Turcji, która szła na konta bankowe Medżlisu. Jednakże te 
zarzuty można uznać za element „czarnego PR”, który rozpowszechniali 
Rosjanie. 

Sam Medżlis jest strukturą polityczną dość trudną do zrozumienia pod 
względem politycznego statusu. Jest to konwent narodowy, wyłoniony 
z Kurułtaju – narodowego parlamentu. Ma kompetencje ustawodawcze 
i wykonawcze. Nie był prawnie uznawany w okresie 1991–2014 ani przez 
rząd Ukrainy, ani przez rząd Autonomicznej Republiki Krymu. Faktycz-
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nie Medżlis w dużej mierze decydował o polityce wewnętrznej na Krymie, 
o kadrowej obsadzie stanowisk w administracji publicznej; był subsydio-
wany w części przez władze ukraińskie, a w okresie prezydentury Wiktora 
Juszczenki funkcjonował jako część kancelarii prezydenta Ukrainy. Szefo-
wie Medżlisu – Mustafa Dżemilew i Refat Czubarow – byli i są posłami do 
ukraińskiego parlamentu w Kijowie. 

Po inwazji rosyjskiej w lutym 2014 roku Medżlis zdecydowanie opo-
wiedział się po stronie Ukrainy. Tatarzy nie mieli swojego Petaine’a czy 
Quislinga. W lutym i w marcu Putin szukał porozumienia z Dżemilewem, 
usiłując nawiązać z nim bezpośredni kontakt. Jednakże kiedy Dżemilew 
zdecydował się na spotkanie, nie doszło do niego. Zdecydowanie antyro-
syjska postawa Medżlisu i dużej części tatarskiego społeczeństwa spotkała 
się z reakcją rosyjskich władz okupacyjnych. Z obu stron działały resen-
tymenty i historyczne zaszłości. Rosjanie byli i są wychowywani w szko-
łach w nienawiści do Tatarów jako sprawców zniewolenia księstw ruskich 
w średniowieczu, zaś Tatarzy, zwłaszcza starsze pokolenie, w tym też sam 
Mustafa Dżemilew, są zdecydowanie antyrosyjscy po okresie represji, 
jakim podlegali w ZSRR. Trzeba tu wspomnieć, że 90 % ludności tatar-
skiej Krymu zbojkotowała referendum w sprawie przyłączenia Krymu do 
Federacji Rosyjskiej jakie odbyło się 16 marca 2014 roku. 

Po tym fakcie Tatarzy coraz bardziej zaczęli cierpieć różnego rodzaju 
represje. Porwania działaczy i aktywistów tatarskich, pobicia, wyrzuca-
nie z pracy, nawet z prywatnych fi rm które, zatrudniając Tatarów, ska-
zane były na administracyjne represje, w praktyce uniemożliwiające ich 
funkcjonowanie. Zamknięcie niezależnego, niepublicznego kanału tele-
wizji kablowej ATR nadającego w języku tatarskim, rozbicie Medżlisu 
poprzez wtargnięcie do jego siedziby w Symferopolu na ulicy Lejtnanta 
Szmidta, przejęcie budynku, dokumentacji, twardych dysków kompute-
rów z wszystkimi danymi połączono z przymusowym przyjmowaniem 
rosyjskiego obywatelstwa, zastraszaniem przez tzw. siły samoobrony 
i tzw. Kozaków, a także morderstwami młodych Tatarów, zniknięciami 
w niewyjaśnionych okolicznościach, rewizjami, aresztowaniami pod fi k-
cyjnym pretekstem, karami pieniężnymi, które miały na celu zastraszenie 
ludności tatarskiej i całej reszty mieszkańców Krymu. 

Milii Firqa stanęła oczywiście za nową, rosyjską władzą, która jed-
nakże nie skorzystały jak dotąd z oferty kolaboracji i współpracy. 
Podobno trwają przygotowania do kongresu Tatarów krymskich pod 
kontrolą rosyjską, który ma wybrać nowe władze samorządowe na miej-
sce dotychczasowego Medżlisu. Mustafę Dżemilewa i Refata Czubarowa 
pozbawiono prawa wjazdu na Krym. Wśród tatarskich działaczy w 2015 
roku powstał także ruch polityczny „Krym”, mający na celu współpracę 
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z władzami rosyjskimi. Nie cieszy się on jednakże masowym poparciem 
tatarskiego społeczeństwa, a o takie niewątpliwie Putinowi chodziło. Co 
innego, gdyby inwazję rosyjską poparł Medżlis i sam Mustafa Dżemilew. 
Wiadomo, że Władimir Putin próbował osobiście namówić Dżemilewa 
na przyjęcie prorosyjskiej opcji politycznej i akceptacji rosyjskiej okupacji 
krymskiego półwyspu2. Ten jednakże jest – jak już wspomniałem – zdecy-
dowanie antyrosyjski i w takiej samej mierze – propolski. Jego polityczny 
kręgosłup w dużej mierze kształtowały lektury ideologów polityki prome-
tejskiej z okresu międzywojennego3.

Jak dotąd funkcjonuje wybrany przez Medżlis mufti – religijny 
zwierzchnik muzułmanów Krymu i organizacja – Muftiat Krymski. 
Władze rosyjskie próbowały rozwiązać tę strukturę i podporządkować 
muzułmanów Krymu organizacji rosyjskich muzułmanów – DUMER 
(Duchownoje Uprawlienije Musulman Rossiji) i muftiatowi w Ufi e lub 
w Kazaniu, ale jak dotąd nie zdecydowały się na to. W marcu i kwietniu 
2014 roku Putin próbował rozwiązać problem podporządkowania Tata-
rów krymskich poprzez Rustema Minnichanowa – prezydenta Tatarstanu 
– autonomicznej republice Federacji Rosyjskiej. Jednakże zaniechano tych 
prób. Jednakże już w roku 2015 obecny mufti Krymu, wybrany jeszcze 
przez Medżlis Emirali Abłajew, przeszedł ofi cjalnie na stronę rosyjskich 
okupantów. Krym funkcjonuje już ofi cjalnie w strukturze organizacyjnej 
rosyjskich muzułmanów jako okręg pod władzą Islamskiego Zarządu 
Duchownego Rosyjskiej Federacji4. Jednocześnie po wcześniejszych 
pogróżkach i aresztowaniach pod byle pretekstem pozostałych na Krymie 
członków Medżlisu, 13 kwietnia 2016 roku rosyjska prokurator okupowa-
nego półwyspu Natalia Pokłońska zwiesiła działalność tej samorządowej 
organizacji narodowej. Ten akt potępił zarówno Parlament Europejski, jak 
i Rada Europy5. Tatarzy krymscy coraz bardziej wchodzą na europejskie 
polityczne salony, w tym także polskie. Polski rząd ustanowił Nagrodę 
„Solidarności” w wysokości 1 miliona euro, która 3 czerwca 2014 roku 
została uroczyście wręczona na Zamku Królewskim w Warszawie lide-
rowi Tatarów krymskich, Mustafi e Dżemilewowi6.

Z kolei działający na emigracji w Kijowie szczątkowy Medżlis, z Dże-
milewem i Czubarowem na czele, apelował do Tatarów o nieopuszcza-

2 http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-rosja-putin-
rozmawial-telefonicznie-z-przywodca-tatarow-krym,nId,1356910. Wejście na stronę 7.07.2016.

3 Informacja własna autora tekstu na podstawie rozmów z Mustafą Dżemilewem
4 http://www.dumrf.ru/regions/82/regnews/10968. Wejście na stronę: 7.07.2016.
5 http://fakty.interia.pl/swiat/news-rada-europy-i-ue-potepily-zawieszenie-dzialalnosci-

medzlisu-,nId,2185074. Wejście na stronę: 7.07.2016.
6 http://fakty.tvn24.pl/aktualnosci,59/mustafa-dzemilew-pierwszym-laureatem-nagrody-

solidarnosci,425862.html. Wejście na stronę 7.07.2016. 
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nie Krymu. Początkowo spodziewano się rosyjskiej prowokacji, która 
byłaby powodem zmuszania Tatarów do ponownego opuszczenia 
Krymu7. Proces ponownego osadnictwa tatarskiego na półwyspie trwał 
od końca lat osiemdziesiątych aż do czasów współczesnych. Ponowny 
wyjazd z Krymu to osłabienie tatarskiego czynnika etnicznego na pół-
wyspie, o co chodzi nowym władzom. Pomimo medialnych zapowie-
dzi o wyjeździe Tatarów krymskich do Polski oraz zachodniej Ukrainy, 
niewielu zdecydowało się wyjechać. Tak przynajmniej wynika z relacji 
uciekinierów. 

Pod koniec 2014 roku w Polsce, w Ciechanowie, została założona 
przez Rizę Asanowa Fundacja „Krym”, mająca zajmować się pomocą 
Tatarom krymskim w Polsce8. Sam Asanow był przed 2014 rokiem biz-
nesmenem na Krymie. Współpracuje z emigracyjnym Medżlisem w Kijo-
wie. Ostatnio przeniósł swoją siedzibę do Legionowa pod Warszawą. 
Według Asanowa, na terytorium Polski przebywają obecnie 83 rodziny 
Tatarów krymskich. Jest to około 300–350 osób. Inni uciekinierzy tatar-
scy z Krymu mówią o około 30 osobach narodowości krymskotatarskiej, 
przebywających w Polsce. Jednakże te dane są niewiarygodne. Tatarzy 
krymscy otrzymywali także niewielką pomoc od Tatarów polskich na 
Podlasiu, w Białymstoku. Było to kilka rodzin, które wspomagał i wspo-
maga Muzułmański Związek Religijny w RP. Mufti RP Tomasz Miśkie-
wicz interweniował w sytuacji odmowy pobytu w Polsce rodziny Tata-
rów krymskich. Cztery rodziny krymskotatarskie przebywały w latach 
2014–2015 też w Gdańsku, w pomieszczeniach Narodowego Centrum 
Kultury Tatarów RP. 

Fundacja „Krym” podejmuje starania o stypendia dla studentów Tata-
rów krymskich w Polsce. Jednakże przyznana przez polskie Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego pula opłat za studia dla studentów z Ukra-
iny, z której część miała być przeznaczona dla Tatarów krymskich, została 
– na skutek korupcji w analogicznym ukraińskim ministerstwie – przeka-
zana tym, którzy byli w stanie zapłacić za dostanie się na studia w Polsce. 
Tatarzy nie dostali prawie nic. 

Jednakże sytuacja zaczyna się trochę zmieniać po dojściu do władzy 
przez Prawo i Sprawiedliwość. 6 czerwca 2016 roku przedstawiciel 
Medżlisu Riza Szewkijew podpisał z Uniwersytetem Gdańskim w Gdań-
sku umowę o kształceniu 20 studentów Tatarów krymskich. Podobne 
umowy będą też podpisane z innymi uczelniami wyższymi w Polsce, 
w tym prawdopodobnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. Polscy Tatarzy wspierają tradycyjnie swoich współbraci na 

7 https://www.wprost.pl/439133/Tatarzy-nie-chca-uciekac. Wejście na stronę 7.07.2016.
8 http://fundacjakrym.org/kontakt.html. Wejście na stronę 7.07.2016.
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Krymie, jednakże z braku innych możliwości często ogranicza się to do 
słów, publikacji i modlitwy. 

Czyj więc jest Krym? Ukraiński czy rosyjski? Jak pisał już dawno nie-
żyjący tatarski działacz polityczny i pisarz Edige Kyrymał-Szynkiewicz, 
który pod pseudonimem Kyrymły Jigyt w 1938 roku wydał w Wilnie bro-
szurę pt. „W odpowiedzi ukraińskim nacjonalistom”: Krym nie jest ani 
ukraiński, ani rosyjski, jest tatarski. Wypada tylko liczyć na to, że nie-
spodziewane wypadki historii, która na przełomie XX i XXI wieku stała się 
coraz szybsza i coraz bardziej nieprzewidywalna, sprawią, że powstanie 
kiedyś na Krymie niepodległe i suwerenne państwo tatarskie. 

Selim Chazbijewicz



II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ

Swietłana Czerwonnaja

MECZETY KRYMU

Temat, źródła, literatura
Niniejsze opracowanie poświęcone jest muzułmańskiej architekturze 
sakralnej na Krymie w wiekach XIX–XXI, przy czym specjalną uwagę 
zwrócono na meczety, wzniesione w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Poję-
cie „współczesny meczet” nie oznacza w tym przypadku obowiązkowej 
przynależności architektonicznego wyglądu meczetu, jego konstrukcji 
i zdobnictwa do artystycznego kierunku modernizmu i postmodernizmu, 
do tego, co w literaturze historii sztuki określa się francuskim l’art mod-
erne lub angielskim contemporary art – wyrażeniami charakteryzującymi 
zerwanie z historycznymi tradycjami, poszukiwanie nowych form 
i metod organizacji przestrzeni oraz nowatorskie koncepcje architektury 
najnowszych czasów. Interesują nas wszystkie meczety, zbudowane 
na nowo i zrekonstruowane na podstawie zabytków minionych epok, 
wykończone, już działające oraz jeszcze niepostawione, zaprojektowane na 
Krymie, przede wszystkim na przestrzeni tych dwóch i pół dziesięcioleci, 
które oddzielają lata 1980–1990 (szczyt masowej repatriacji Tatarów Krym-
skich do ich historycznej ojczyzny z przymusowego zsyłania, początek 
politycznej, społecznej i kulturalnej integracji w niepodległym państwie 
ukraińskim, które pojawiło się na mapie Wschodniej Europy w końcu 
roku 1991) od „czarnej wiosny” 2014 roku, oznaczajacej nowy dramatyc-
zny zwrot w dziejach krymskotatarskiego narodu.

Meczety te są interesujące jako część duchowej i materialnej kultury 
narodu krymskotatarskiego, świadectwo narodowego odrodzenia oraz 
wzmocnienia muzułmańskiej tożsamości Krymskich Tatarów. Zdajemy 
sobie sprawę, że wśród zbudowanych i zaprojektowanych na przełomie XX 
i XXI wieku krymskich meczetów, centrów kultury islamu, szkół muzułmań-
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skich (medrese), domów modlitw (ibadehane) występują budowle reprezenta-
cyjne i skromne, udane pod względem sztuki architektonicznej oraz dalekie 
od doskonałości; godne zaliczenia do grona „wielkiej” profesjonalnej archi-
tektury lub narodowego budownictwa, a także niemające ku temu żadnych 
podstaw. Jednak, aby osądzić o przynależności tego lub innego dzieła do 
kategorii „wielkiej”, prawdziwej sztuki (grand’ art), trzeba przede wszystkim 
mieć o nich pojęcie, a panorama współczesnego muzułmańskiego budow-
nictwa sakralnego Krymu nie tylko nie jest zbadana, ale do tej pory prak-
tycznie nieznana ani krymskiej, ani zagranicznej społeczności. Staranie do jak 
najpełniejszego jej przedstawienia, w znacznej mierze określa wewnętrzna 
potrzeba naszych badań, rzeczywiście podjętych po raz pierwszy. Rozliczne 
informacje o nowych meczetach Krymu można znaleźć na łamach czaso-
pism, zazwyczaj z okazji ich otwarcia (szczególnie uważnie śledziły te wyda-
rzenia gazety „Głos Krymu” i „Awdet” [Powrót], będące w latach 1990–2000 
głównymi organami narodowego czasopiśmiennictwa) oraz na niektórych 
portalach w internetowej sieci. Do tej pory jednak ani w popularnym, maso-
wym ujęciu, ani w wąskiej, specjalistycznej literaturze nie pojawiła się nawet 
jedna syntetyczna analiza lub całkowita historia ich powstawania.

Pod tym względem współczesne muzułmańskie budownictwo sakralne 
Krymu podzieliło, rzecz można, los całej światowej sztuki islamu, którą 
wszechstronnie studiowano w jej klasycznych wartościach i arcydziełach 
(w przybliżeniu do końca XVIII wieku: po tej granicy, jako zasada, prze-
rwało się wszelkie tworzenie w licznych językach świata „historii sztuki 
islamu”1 i jego olśniewające prezentacje w „muzeach sztuki islamu”, np. 
w Berlinie lub w Stambule), lecz nie w jej współczesnych formach i proce-
sach ewolucji, pozostających – zasadniczo – poza polem uwagi historyków 
muzułmańskiej sztuki i budownictwa2. 
1 Wydane w języku polskim publikacje poświęcone sztuce i architekturze islamu, doprowadzono 

do roku 1800 (vide: Ettinghausen Richard, Grabar Oleg, Jenkins-Madina Marilyn, Sztuka i archi-
tektura islamu 650–1250, przekład: Ivonna Nowicka, Jolanta Kozłowska, Katarzyna Pachniak, 
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2007; Blair Sheila S., Bloom Jonathan M., Sztuka 
i architektura islamu 1250–1800, tłumaczenie: Ivonna Nowicka, Jolanta Kozłowska, Katarzyna 
Pachniak, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2012).

2 Na tle bogatszych badań naukowych klasycznej sztuki islamu w całym świecie, w niektórych 
regionach oraz państwach – badań, mierzonych tysiącami publikacji dotyczącymi poszcze-
gólnych zabytków i dziesiątkami opracowanych projektów konceptualnych historii sztuki 
muzułmańskiej w ogóle, jawi się zaledwie kilka prac pochodzących z końca XX – początku 
XXI wieku, których autorzy zwracają uwagę na współczesne meczety, włączając je w ogólny 
ciąg historii budownictwa sakralnego islamu, lub czyniąc je przedmiotem specjalnego stu-
dium historii sztuki. Do prac tych zaliczają się zwłaszcza podjęte przez Fundację Agi Khana 
zbiorowe publikacje: Architecture in Continuity: Building in the Islamic World Today, New York, 
The Aga Khan Award for the Architecture, 1985; Space for Freedom. The Search for Architectural 
Excellence in Muslim Society, London – Sydney – Toronto – Wellington, The Aga Khan Award 
for Architecture, 1989; Building for Tomorrow, ed. A. Nanji, New York, The Aga Khan Award for 
Architecture, 1994; Architecture and Polyphony: Building in the Islamic World Today, London, The 
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W tymże okresie badaczy współczesnego islamu (historyków, socjolo-
gów, politologów, religioznawców) w „dzisiejszym islamie” ze wszyst-
kiego najmniej interesuje meczet. Nawet w specjalistycznych badaniach 
architektoniczno-urbanistycznych obecnego muzułmańskiego świata 
o nowych meczetach niekiedy w ogóle się nie wspomina. Charaktery-
stycznym przykładem takiego lekceważenia meczetów może być artykuł 
M. Scharabi „Muzułmańska architektura i sztuka plastyczna współczesno-
ści” w książce „Islam we współczesnym świecie”3. „Współczesna architek-
tura muzułmańska” przedstawiona została w tej pracy bez jednego cho-
ciażby meczetu, jakby w obecnym muzułmańskim świecie nie budowano 
wcale jakichkolwiek meczetów. W odniesieniu do Krymu brak uwagi 
naukowej wobec współczesnych meczetów przejawił się szczególnie kon-
sekwentnie. Ogólny zasób literatury, poświęconej tak zwanemu „czynni-
kowi muzułmańskiemu” na Krymie, do połowy drugiego dziesięciolecia 
XXI wieku zawierał w sobie już dziesiątki artykułów, broszur, pamfl etów, 
napisanych z rozmaitych politycznych pozycji oraz z rozmaitego stopnia 
kompetencjami w zagadnieniach „muzułmańskiego Krymu”4. Okazywało 
się przy tym, że „czynnik muzułmański” rozpatrywano poza procesem 
budownictwa meczetów, a jeżeli rzecz dotyczyła meczetów, to w żaden 
sposób nie wiązała się z architektoniczno-artystycznym kontekstem. 

Przykładem może tu służyć książka Elmiry Muratowej „Islam na 
współczesnym Krymie”5, napisana na podstawie jej dysertacji doktor-
skiej. W spisie treści znajduje się rozdział „Meczety Krymu” z podroz-

Aga Khan Award for Architecture, The Ninth Award Cycle, Thames & Hudson, 2004; monografi e: 
Serageldin Ismail, Steele James (eds). Architecture of Contemporary Mosque. London, Academy 
Editions, 1996; Holod Renata, Khan Hasan Uddin. The Mosque and the Modern World. Architects, 
Patrons and Designs since the 1950s. London, Thames and Hudson, 1997; Richardson Phyllis. Neue 
sakrale Architektur. Kirchen und Synagogen, Tempel und Moscheen. München, Deutsche Verlags–
Anstalt, 2004, jedyne teoretyczne wydanie w języku rosyjskim (Szukurow Szarif, Architiektura 
sowriemiennoj mieczeti. Ismoki, Мoskwa, Progress–Tradicija, 2014) i niektóre wydania, w których 
meczety XIX–XX wieku rozpatrywane są w kontekście kultur regionalnych, np. amerykańskiej 
(Kahera A. Ismail, Deconstructing the American Mosque: Space, Gender and Aesthetics, Austin, 
University of Texas Press, 2002), niemieckiej (Fülle Katharina. Moscheenbau in Deutschland. Ein 
historischer Abriss der Wahrnehmung von Moscheenbauten durch die nichtmuslimische Gesellschaft. 
[München – Ravensburg], GRIN–Verlag, 2008), kultury Tatarów wołgo-uralskich (Chalil Nijaz, 
Tatarskaja mieczet i jejo architiektura. Istoriko-architiekturnoje issledowanije, Kazan, Таtarskoje kniż-
noje izdatelstwo, 2012) i polsko-litewskich (Drozd Andrzej, Dziekan Marek M., Majda Tadeusz. 
Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. Katalog zabytków tatarskich, tom II. Warszawa, Res 
Publica Multiethnica, 1999). W żadnej z tych publikacji, o charakterze monografi cznym, albu-
mowym lub katalogowym, nie ma ani słowa o współczesnych meczetach Krymu.

3 M. Scharabi, Islamische Architektur und darstellende Kunst der Gegenwart [in:] Der Islam in der 
Gegenwart, W. Ende, U. Steinbach (red.), München 2005, s. 837–857.

4 Analiza tego kontrowersyjnego zasobu literatury nie stanowi naszego zadania; najważniejsze 
publikacje na temat „islamu na Krymie” zostały wymienione w bibliografi i.

5 Мuratowa, E.S., Islam w sworiemiennom Krymu. Indikatory i problemy processa wozrożdienija, 
Simfi eropol, CzP „Elino”, 2008.
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działem „Nowe meczety Krymu” (kilka z nich nawet włączono do części 
ilustracyjnej), ale próżno byłoby szukać w tym tekście choćby jednego 
zdania, nawet jednego słowa, określającego architektoniczny wygląd 
tych meczetów i twórczy zamysł ich projektantów. Nie zostało wspo-
mniane ani jedno nazwisko architekta lub projektanta. Wszystko spro-
wadza się do liczbowej statystyki (ile meczetów zbudowano w danym 
rejonie), do roztrząsania kwestii, jakie państwa i organizacje, w jakich 
proporcjach uczestniczyły w ich budowie. Nawet mimochodem nie 
wspomina się o artystycznej i architektonicznej koncepcji oraz odmien-
nej wartości różnych meczetów. Nie jest to przykład wyjątkowy, ale 
w znacznej mierze charakteryzujący metodologiczne podejście badań 
historycznych, kulturoznawczych, socjologicznych i politologicznych 
poświęconych współczesnemu islamowi. Niekiedy islam ten wyobra-
żany jest i rozpatrywany, najogólniej mówiąc, bez meczetów, poza pro-
blematyką budownictwa nowych świątyń.

W ten sposób, współczesne meczety znalazły się jakby w „martwej strefi e” 
– nie widać ich, nie zajmują się nimi (poza rzadkimi przypadkami) historycy 
architektury i badacze sztuki zajmujący się światem islamu, których uwaga 
koncentruje się całkowicie na wielkim klasycznym dziedzictwie; w najlep-
szym razie poddają je tylko arytmetycznemu podliczeniu i naniesieniu na 
geografi czną mapę tego lub innego regionu. Sztuką się nie interesują. 

Chcemy przełamać tę historiografi czną sytuację i przedstawić nie 
tylko tło historyczne, polityczne i społeczno-kulturalne, na którym ujaw-
nia się fenomen obecnych krymskotatarskich meczetów (a uciec od opi-
sania wydarzeń politycznych, towarzyszących powstawaniu i dewasta-
cji krymskich meczetów nie sposób), ale również skoncentrować uwagę 
na architektoniczno-artystycznych walorach tego zjawiska, próbując 
w ten sposób połączyć metodologiczne podejście różnych humanistycz-
nych nauk: historii, historii sztuki, politologii, kulturoznawstwa, wiedzy 
o islamie. Empiryczny materiał dla danego badania pozyskują autorzy 
w trakcie prac terenowych (nielicznych ekspedycji naukowych na Krymie, 
prowadzonych między rokiem 1992 a 2013), bezpośrednich obserwacji, 
rozmów (wywiadów) z architektami, przedstawicielami duchowieństwa, 
społecznymi i politycznymi działaczami krymskotatarskiego ruchu naro-
dowego oraz praw człowieka, analizy bieżących archiwów i dokumentacji 
Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego, Duchowego Zarządu Muzułma-
nów Krymu, Krymskiej Pracowni „Ukrprojektriestawracija”, a także na 
podstawie wszystkich dostępnych źródeł informacji w prasie i portalach 
społecznościowych.

Wśród prowadzonych na Krymie badań terenowych szczególne zna-
czenie dla gromadzenia najnowszego materiału miała ostatnia wyprawa 
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naukowa, odbywająca się od kwietnia do czerwca 2013 roku pod kierow-
nictwem autorki w ramach programu „Współczesne meczety Krymu”, 
przygotowanego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy materialnym wsparciu 
ze strony Milli Medżlisu i Duchowego Zarządu Muzułmanów Krymu, 
zabezpieczającego transport na całej trasie przemieszczania się naszej 
grupy po półwyspie. W pracy tej ekspedycji uczestniczyli uczeni i działa-
cze społeczni Polski (prof. Selim Chazbijewicz, mgr Dominik Napiwodzki) 
i Krymu (dr Temur Kurszutow, koordynator działalności gmin muzuł-
mańskich Duchowego Zarządu Muzułmanów Krymu, Rusłan Abdułłajew 
oraz architekci: Asan Kadyrow i Idris Junusow), przedstawiciele lokalnych 
medżlisów i muzułmańskich wspólnot. Do pozyskanych wówczas mate-
riałów wielokrotnie jeszcze będziemy się odwoływać.

Meczet – zwierciadło islamu. Niektóre aspekty 
teoretycznego wprowadzenia 

Pojęcie „meczet” we wszystkich językach europejskich pochodzi od 
arabskiego al-masdżid. Podstawowe spółgłoski tego słowa, często niejedno-
znacznie odbierane przez Europejczyków (nienaruszony pozostała pierw-
sza – „m”), stały się trzonem angielskiego Mosque, francuskiego Mosquée, 
niemieckiego Moschee, włoskiego Mezquita, rosyjskiego Мечеть, polskiego 
Meczet itd. Najbardziej rozpowszechniona defi nicja lub „przekład” tego 
pojęcia, zawiera się w stwierdzeniu: „miejsce, gdzie bije się pokłony”, albo 
„miejsce, gdzie wykonuje się modlitwy”.

Meczet, w odróżnieniu od posiadających ołtarze kościołów chrześcijań-
skich i od charakterystycznych budowli innych, starszych od islamu reli-
gii, nie stanowi świątyni w ścisłym znaczeniu tego słowa. Tutaj nie doko-
nuje się żadnych sakramentów, składania ofi ar, magicznych rytuałów; nie 
jest to miejsce, gdzie w mniemaniu wiernych oddziaływają wyższe siły lub 
zamieszkują bóstwa – to przede wszystkim dom ludzi, którzy zbierają się 
w nim w celu wspólnej modlitwy, w historycznej tradycji islamu – dom 
Proroka Muhammada. Jednak dla zrozumienia samej istoty meczetu, jako 
najważniejszej struktury muzułmańskiego życia religijnego, „zwierciadła 
islamu” (według określenia Rogera Garaudy’ego6), niezwykle ważne jest 
respektowanie złożonego przeplatania się oraz wzajemnego oddziały-
wania tych czynników (założeń fi lozofi czno-światopoglądowych, zasad 
teologicznych i okoliczności historycznych), określających powstanie 
meczetu w islamie.
6 Garaudy R., Mosquée, miroir de l’Islam, Paris 1985.
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Trzy klasyczne zabytki, można powiedzieć, trzy „pierwsze”, najstar-
sze meczety odzwierciedlają to złożone przenikanie się. Z jednej strony, 
meczet – to Dom Proroka, zbudowany w Medynie w latach 20. VII wieku 
– dom, w którym zamieszkiwał on sam, jego żony i dzieci, gdzie głosił 
kazania, przyjmował posłów i gości z rozlicznych plemion, omawiał 
z towarzyszami – tymi, którzy wyruszyli z nim na hidżrę – emigrację 
z Mekki, i z tymi, którzy gościnnie przyjęli go w Medynie – plany wojen-
nych kampanii. Stanowi zatem terytorium wielofunkcyjnego przeznacze-
nia: dom mieszkalny, sztab wojskowy, polityczne centrum kształtującego 
się państwa muzułmańskiego, następnie miejsce pochówku Proroka – ma 
się rozumieć, przy pierwszoplanowym znaczeniu stopniowo formułują-
cego się religijnego rytuału: kazania i wspólnej modlitwy. Rolę kazno-
dziei w swoim domu wypełniał sam Prorok Muhammad. Początkowo 
stał przy ścianie, opierał się na lasce, następnie, jak opowiada o tym tra-
dycja (sunna), przysiadał na trójstopniowym wzniesieniu, dając począ-
tek mihrabowi – obiektowi najważniejszemu w ideologicznej i architek-
tonicznej strukturze meczetu. Położenie mihrabu określała kibla – punkt 
orientacyjny, wskazujący modlącym się, w którą stronę powinni skiero-
wać twarze. To kierunek miejsca „znajdującego się pod tronem Allaha”, 
będącego duchowym epicentrum Wszechświata, mającego w przyszło-
ści stać się areną Sądu Ostatecznego; tam ma podążać wzrok i modlitwy 
muzułmanów (początkowo kilba zorientowana była na Jerozolimę, jednak 
wraz ze zmianą politycznej strategii muzułmańskiego państwa nastapiła 

zmiana na Mekkę).
Tym sposobem, 

meczet od samego 
początku (od zbudowania 
domu Proroka w Medy-
nie) powinien zabez-
pieczać złożony zestaw 
czysto pragmatycznych 
zasad funkcjonowania 
muzułmańskiej wspól-
noty (dom-rezydencja jej 
lidera, miejsce spotkań, 
kazań, centrum spo-
łeczno-administracyjne) 
oraz zadań duchowych 
(miejsce modlitw ukie-
runkowanych w odpo-
wiednią stronę).

Kopuła na Skale na Wzgórzu Świątynnym 
w Jerozolimie.



656565SWIETŁANA CZERWONNAJA: Meczety Krymu

Z drugiej zaś strony, meczet, który powstał wokół Kaaby (gdzie nikt 
nie mieszka, nie odbywa żadnych spotkań, nie głosi kazań, nie rozstrzyga 
ziemskich sądów), oraz nacisk, położony w muzułmańskiej teologii na tę 
świątynię (nazwaną w Koranie Masdżid, chociaż odnoszą się do niej rzad-
sze określenia, charakteryzujące ją jako haram – sacrum, terytorium zaka-
zane, dla wszystkich niewiernych), świadczą o tym, że meczet w islamie 
bez wątpienia otoczony jest sakralnym nimbem.

Powstanie trzeciego wielkiego meczetu – Kopuły na Skale (al-Sahra) 
– na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie jeszcze dobitniej wskazuje ten-
dencję do jego sakralizacji. Nie bez powodu zbudowany został tam, gdzie 
stała starożytna żydowska świątynia, aby swoją połyskującą złotą kopułą 
jakby pokrywać tę świątynną, otoczoną czcią przestrzeń, symbolizując 
triumf islamu nad innymi religiami świata.

Islam nie mógł wprost, szybko i kategorycznie uwolnić się od tej świątyn-
nej świadomości, która dominowała w kulturach przedmuzułmańskich, ale 
poczynił ważny krok w stronę innego, humanistycznego pojęcia budowli 
stworzonej (lub miejsca użytkowanego) w celu modlitwy, dając począ-
tek wyobrażeniom meczetu jako Domu ludzi (Domu człowieka). Jedynym 
meczetem, który w Koranie od imienia samego Allaha otrzymał określenie 
„Mój dom” (Dom Boga) – przy równoczesnym zaznaczeniu jego dostęp-
ności dla ludzi – jest święty meczet w Mekce, zbudowany na podwalinach 
przedmuzułmańskiej arabskiej świątyni (Kaaby). „I oto uczyniliśmy ten 
Dom [Kaabę] miejscem nawiedzania i miejscem bezpiecznym. I weźcie 
sobie jako miejsce modlitwy stację Abrahama. Zawarliśmy przymierze 
z Abrahamem i Ismaiłem: „Oczyśćcie Mój Dom dla odprawiających okrą-
żenia, dla tych, którzy się pochylają i wybijają pokłony.” (Коran, 2:125). 
Właśnie to miejsce i tylko ono nazywa się w Koranie Zakazanym Mecze-
tem (al-Masdżid al-Haram), inaczej mówiąc – Święty7.

Szakir Szukurow, którego w rosyjskiej nauce można uznać za wybit-
nego specjalistę w zakresie kultury islamu, w swoich dotychczasowych 
publikacjach skłaniał się do możliwości identyfi kacji meczetu ze świąty-
nią (chramem), uznając go za twór „świątynnej świadomości”8, właściwej 
przedstawicielom, jeśli nie wszystkich światowych, to w znacznym stop-
niu „aramejskich” religii, tworzących potężny ekumeniczny triumwirat 
(judaizm – chrześcijaństwo – islam), połączonych postulatami kategorycz-
nego monoteizmu (jednobóstwa) i częściowo światopoglądowo–fi lozo-
fi cznymi oraz mitologicznymi początkami.

W swojej ostatniej książce zrobił krok w stronę osobliwego kompro-
misu, posługując się nowym stwierdzeniem: „Meczet jako taki jest wspól-

7 „I skądkolwiek byś wychodził, zwracaj twarz ku Świętemu Meczetowi!” (Коran 2: 150).
8 Patrz: Szukurow Szarif M., Obraz chrama/ Imago Tempeli, Моskwa, Progress–Tradicija, 2002.
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nym domem Boga i Człowieka9. Można się zgodzić, że taka defi nicja 
idealnie odpowiada mekkańskiemu Zakazanemu Meczetowi, który, jak 
wynika z cytowanej powyżej sury Koranu, Allah nazwał swoim domem, 
w ów czas otwarty, dostępny i bezpieczny dla człowieka, przeznaczonym 
do przebywania w nim ludzi. Jeśli jednak chodzi o „meczet jako taki”, 
czyli o wszystkie pozostałe meczety średniowiecznego i współczesnego 
świata, to tutaj wszystko jest o wiele bardziej skomplikowane. Rzeczywi-
ście, muzułmańska idea wszechmocności Jedynego Boga (On wszystko 
widzi, wszystko wie, wszystko może) zakłada Jego niechybną obecność 
w całym wszechświecie, w przyrodzie i w tym, co stworzyły ludzkie ręce, 
w tym w dowolnym pomieszczeniu i otwartej przestrzeni, użytkowanej 
jako meczet, ale to przebywanie w każdym miejscu – oznacza coś innego, 
niż pojęcie „Mój Dom”, wyartykułowane w Koranie – w imieniu samego 
Allaha – odnoszące się wyłącznie do mekkańskiego meczetu. Nieprzypad-
kowo też powstały w sąsiedztwie Mekki starszy meczet w Medynie, który 
stał się pierwowzorem wszystkich późniejszych meczetów, nienazywany 
jest „Domem Allaha”. Jest on „Domem Proroka Muhammada”, domem 
śmiertelnego człowieka.

Ludzie budują meczety dla siebie, dla swoich (małych lub wielkich) 
wspólnot, i w tym zamyka się zasadnicza odrębność (zawierająca się rów-
nież w swoistości architektury) każdej świątyni, gdzie znajduje się ołtarz 
lub miejsce ofi arne (w meczetach nie ma ołtarzy), gdzie widnieje wyobra-
żenie bóstwa albo świętego, któremu należy oddawać cześć (w meczetach 
nie ma obrazów, ikon, ikonostasów, idoli). Za pośrednictwem sakramen-
tów, dopełnianych przez duchownych/żerców/kapłanów nawiązuje się 
tam kontakt z Bogiem i ustala jego stałe przebywanie. W religii muzuł-
mańskiej nie ma sakramentów, nie istnieje klan kapłanów, zaś meczet, 
w którym zbiera się wspólnota wiernych – ludzi równych przed Bogiem, 
przede wszystkim stanowi ich wspólny dom, czym w podstawowy sposób 
różni się od świątyń innych światowych religii.

Ma się rozumieć, meczet stanowi składnik kultury religijnej, obiekt 
architektury sakralnej, ale w porównaniu ze świątyniami innych (wcze-
śniejszych od islamu) religii jest o wiele bardziej otwarty na człowieka, 
przeznaczony dla człowieka. Atmosfera obrzędowości, związana z odczu-
waniem nieziemskiej mocy, tutaj maksymalnie wyładowana, chociaż nie 
całkiem też wyczerpana, albowiem nawet sam z siebie ten ładunek piękna 
i harmonii, który – w rzeczywistości lub w idealnych wyobrażeniach 
architektów oraz artystów – wciela się w postać meczetu, postrzeganą 
przez ludzi jako cud, niosąc w sobie pewien mistyczny ładunek. Dotyczy 

9 Szukurow Szarif M., Architiektura sworiemiennoj mieczeti. Istoki, Моskwa, Progress–Tradicija, 
2014, s. 9.
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to bynajmniej nie tylko meczetów, funkcjonujących w społecznościach 
muzułmańskich, które podlegają silnemu wpływowi sufi zmu. 

Okazuje się, że samo pojęcie „haram”, odpowiadające wyobrażeniu 
o „zamkniętej” dla niewiernych, „uświęconej”, „zakazanej” strefi e prze-
strzennej, bezpośrednio, jak już zaznaczono, odnosi się w Koranie tylko 
do jednego, mekkańskiego meczetu. Pod pewnymi względami jednak 
obecne jest również w określeniu innych, „zwykłych” meczetów (w prze-
konaniu wiernych i w opinii postronnych obserwatorów, a odpowiednio 
też w terminologii, stosowanej przy opisywaniu tych meczetów). Co za 
tym idzie, pojęcie harim – słowo niewątpliwie pochodzące od muzułmań-
skiego moralnego imperatywu kategorycznego „haram” – w niektórych 
językach (na przykład w tureckiej tradycji i historiografi i) służy ozna-
czeniu sali modlitewnej meczetu. Takim sposobem, okazuje się, że nie 
wyłącznie główny, święty meczet w Mekce, ale i każdy inny, a nawet jego 
część, dokładnie zaś sala modlitewna, to strefa zakazany dla niewiernych, 
„haram”. Wynika z tego, że metodologiczny plan badania fenomenu 
meczetu (oraz każdego konkretnego zabytku muzułmańskiej architektury 
sakralnej) nie może opierać się ani na całkowitym zaprzeczeniu, ani na 
przeszacowaniu (absolutyzacji) pierwiastka sakralnego, ani też na mecha-
nicznym przyrównywaniu jednego do drugiego świeckiego i sakralnego 
pojmowania meczetu, opierając się o stwierdzenie „Dom Boga i Czło-
wieka”. Dynamika w przestawianiu akcentów w zależności od miejsca, 
czasu budowy, okoliczności historycznych; ogólna tendencja do rozsze-

rzania funkcji meczetu, zbli-
żających go do świeckich, 
w szczególności, instytucji 
kulturalno-oświatowych, 
ośrodków szkoleniowych, 
miejsc pamięci narodowej, 
muzeów i scen teatralnych – 
takie są najważniejsze cechy 
ewolucji meczetu w świato-
wej kulturze.

Podkreślając, że słowo 
„meczet” (w języku arab-
skim al-Masdżid) ozna-
cza dosłownie „miejsce, 
w którym odbywa się modli-
twy”, powinniśmy zwrócić 
uwagę na to, że muzułmań-
ska interpretacja takiego Meczetem jest cały świat...
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„miejsca” nie ogranicza się do architektonicznej konstrukcji. Najważniej-
szy postulat muzułmańskiej wiary zamyka się w stwierdzeniu „Meczet 
– to cały świat”. Oznacza to nie tylko praktyczną możliwość modlenia się 
w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że spełnia ono określone wymogi 
(czystość, orientacja modlącego na Mekkę, oddzielenie się od otoczenia), 
ale też znacznie ważniejszą i głębszą z teologicznego punktu widzenia 
ideę ogólnoświatowego, uniwersalnego znaczenia meczetu, w który nie-
jako wpisuje się „cały świat”.

Interpretacja meczetu jako modelu wszechświata różni się od prost-
szych ustaleń, dozwalających modlić się w dowolnym miejscu, również 
tam, gdzie nie zbudowano w tym celu żadnych specjalnych obiektów. 
Prorok Muhammad powiedział: „Ziemia została niegdyś stworzona po 
to, aby stać się meczetem i miejscem [rytualnej] czystości, i gdziekolwiek 
pojawiłby się człowiek z mojej społeczności, tam może odbyć modlitwę”10. 
Jak widzimy, hadis ten, wiążący i istotny dla zrozumienia istoty meczetu, 
ma dychotomiczne znaczenie: zawiera praktyczną rekomendację – zezwo-
lenie („[...] i gdziekolwiek pojawiłby się człowiek z mojej społeczności, 
tam może odbyć modlitwę”) oraz jednocześnie fi lozofi czną, ontologiczną 
defi nicję („Ziemia została niegdyś stworzona po to, aby stać się meczetem 
[...]”), będącą szeroką fi lozofi czno-teologiczną i kosmologiczną formułą 
„Meczet – cały świat”.

Jeśli judaizm i chrześcijaństwo ściśle określają miejsce (budynek lub 
kompleks architektoniczny), w którym możliwe jest dokonywanie litur-
gicznych obrzędów religijnych, to w tradycji muzułmańskiej meczetem 
może być każde pomieszczenie i każdy skrawek ziemi, aby tylko była 
tam zachowana czystość miejsca, dokonana orientacja na kiblę (chociażby 
z pomocą kamienia, ułożonego w kierunku, w którym należy zwrócić 
twarze oraz spojrzenia modlących się, to jest w stronę Mekki) i postawione 
ogrodzenie oddzielające je od otoczenia (nawet całkowicie umownie, np. 
w granicach modlitewnego dywanu, na którym stoi muzułmanin podczas 
modlitwy i który w pewnym sensie staje się „meczetem w miniaturze”, 
„meczetem” podróżujących muzułmanów).

Islam nie wymaga obowiązkowego ucieleśnienia idei meczetu w bar-
dziej lub mniej reprezentacyjną budowlę. W islamie meczet może istnieć 
poza architektonicznymi wyznacznikami – jako część naturalnego otocze-
nia, miejskiej zabudowy, kompleksu mieszkalnego, pałacowego, kultu-
ralno-oświatowego. Ten swobodny, tolerancyjny stosunek islamu do tego, 
jaki obiekt można uczynić meczetem, predestynowany historią rozwoju 
religii (pierwsze kazania, opowieści o Objawieniu Koranu Prorok przeka-

10 Hadis w rosyjskim tłumaczeniu w książce: Szukurow Szarif, Аrchitiektura ssowriemiennoj mieczeti. 
Istoki, Моskwa, Progress–Tradicija, 2014, s. 46.
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zywał jeszcze w Mekce, zaś pierwsze modlitwy jego zwolennicy wznosili 
do Allaha w zwyczajnych domach, dworach, na placach i ulicach), oka-
zuje się niezwykle ważny także dla współczesnego budownictwa sakral-
nego, zwłaszcza w przypadkach, gdy te lub inne grupy muzułmanów (np. 
uciekinierzy, migranci, przedstawiciele narodów dyskryminowanych) nie 
posiadają materialnych lub moralnych możliwości prowadzenia budow-
nictwa religijnego na szerszą skalę.

Historyczny paradoks zawiera w sobie fakt, że w kulturze islamu meczet 
odgrywa ogromną rolę właśnie jako obiekt architektoniczny. Muzułma-
nie mogą modlić się, to jest wypełniać najważniejszy obowiązek religijny, 
stanowiący jeden z pięciu tak zwanych „fi larów islamu”, w dowolnym 
miejscu, ale jak widać na przestrzeni historii rozwoju religii muzułmań-
skiej przywiązują dużą wagę do budownictwa i artystycznego zdobnic-
twa meczetów. Wcale nie ograniczają się do kawałka pola, przydrożnego 
placu, odkrytej (niezabudowanej) przestrzeni lub pokoju w domu miesz-
kalnym. Potrzebny im meczet-budynek, budynek znaczący, przyciągający 
uwagę wysokością, pięknem wystroju zewnętrznego i wewnętrznego, 
szczególnymi elementami architektonicznej całości, takimi jak minaret, 
kopuła, wejściowy portal, nisza mihrabu. 

Takie podejście do budownictwa meczetów, widoczne już od zarania 
dziejów islamu, posiada nie tylko pragmatyczne uzasadnienie: w specjal-
nym, możliwie najbardziej przestronnym, zabezpieczonym (przed gorą-
cem, zimnem, deszczem, wiatrem, zewnętrznymi zakłóceniami), izolo-
wanym od ulicy pomieszczeniu, oczywiście i wygodniej, i bezpieczniej 
wykonywać wszystkie czynności, dla których przeznaczony jest meczet. 
Taka budowla posiada przede wszystkim moralne, symboliczne znacze-
nie: wzniesienie meczetu na tym lub innym terytorium stanowi potwier-
dzenie obecności (przeniknięcia, zwycięstwa, triumfu) islamu na tej ziemi, 
markerem kulturalnej odmienności mieszkańców danej miejscowości 
(miasta, wsi, dzielnicy) od innowierców.

Na to, między innymi, zwraca uwagę Eugen Wirth, autor rozprawy 
o historii rozwoju meczetów w świecie arabskim. „Kiedy pierwsi kalifowie 
– pisze on – w VII wieku naszej ery bizantyjskie ziemie Azji Przedniej, aby 
rozpowszechnić tam islam, spotkali się tam z miejską infrastrukturą oraz 
architekturą budynków publicznych w całej okazałości późnego antyku. 
Oczywiście, przyjęli i kontynuowali tradycje budowlane i urbanistyczne 
nawyki późnego imperium rzymskiego, w szczególności, w systemie 
miejskiego zaopatrzenia w wodę (cysterny, kanały, wodociągi), a także 
w budownictwie obronnym oraz wojskowym. Naśladowali antyczne 
rozwiązania zabudowy miejskiej, ponieważ odpowiadały rozumnym, 
racjonalnym celom, i życie miejskie przy nowych władcach toczyło się tak 
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samo, jak do czasu arabskiego panowania. Budownictwo meczetów zna-
mionowało sobą zdecydowane przerwanie tych późnoantycznych i wcze-
snochrześcijańskich tradycji. Te sakralne budowle już od samego początku 
miały pokazać, że islam – to coś zupełnie nowego i całkowicie innego od 
pogaństwa późnorzymskiego imperium z jego świątyniami i wczesnobi-
zantyjskich kościołów chrześcijańskich. I nawet jeśli podczas wznoszenia 
meczetów wykorzystywano jakąś część architektonicznej substancji rzym-
skich chramów lub chrześcijańskich bazylik, wszystko to podlegało głębo-
kiej reinterpretacji i zmianom”11.

Tutaj już w żaden sposób nie można powiedzieć, że formie meczetu nie 
przypisano znaczenia. Nawet jeśli reglamentacja nie była równie surowa, 
jak w budownictwie świątyń chrześcijańskich, powstawała określona arty-
styczna tradycja (przy dynamicznym rozwoju kalifatu, rozpościerającego 
się na kontynencie azjatyckim, afrykańskim oraz europejskim – połączenie 
kilku tradycji narodowo-regionalnych) i zgodnie z nimi budowano kopuły, 
wznoszono minarety, ozdabiano portale i mihraby, wszystko uwypuklało 
mistrzostwo budowniczych i artystów, coraz większe znaczenie nabierała 
artystyczna perfekcja konstrukcji.

Jednocześnie przekonanie, że „meczetem jest cały świat” nigdy nie 
znikało ze świadomości muzułmanów ani ich praktyki religijnej. Sprawa 
nie polega wyłącznie na tym, że razem z meczetami-budynkami funk-
cjonowały (i funkcjonują obecnie) otwarte, zarówno poza miastem, jak 
i miejskie, podobne do placów-majdanów (bez sklepień, bez ścian lub 
z jedną ścianą kibli), przeznaczone dla wielkich zgromadzeń wiernych. 
Idea „meczet – cały świat” znajduje swoją realizację nie tylko w zespo-
łach takiego typu. Prawie każdy meczet posiada artystyczną wartość 
wiążącą się z otaczającą go przestrzenią, można powiedzieć, „wycho-
dzi na wielki świat”, rozpościerający się za jego ścianami. Odbywa się 
to za pomocą rozmaitych środków i metod, mającymi pierwszorzędne 
znaczenie dla badaczy architektury, np. systemu oświetlenia, górnego 
i bocznego (przypominającego, według Kanta, do „nieba gwiaździstego 
nad nami” i do ukwieconej ziemi – pierwowzorze „rajskiego ogrodu” 
– za ścianami budynku) oraz otaczających budynek wodnych basenów, 
fontann; i włączeniem do meczetowego kompleksu przestronnych dzie-
dzińców, i spełnianiem rytualnych obrządków nie tylko w ścianach 
meczetu, ale również przed wejściem. Podstawowe znacznie ma przy 
tym przetworzenie w architektonicznym obrazie meczetu oraz jego 
zdobnictwie, obrazu „całego świata” – fi lozofi cznego i religijnego poj-

11 Eugen Wirth, Religiöse Bauwerke als Meisterleistungen islamischer Kultur [in:] Meyer Günter (red.), 
Die arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie, Mainz, Zentrum zur Forschung der arabischen 
Welt (ZEFAW), 2004, s. 55–56. Autorskie tłumaczenie z niemieckiego – S. Cz.
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mowania Uniwersum, zgodnego z podstawą muzułmańskiej kosmologii 
i ontologii – nauki o stworzeniu wszechświata przez Allaha.

W meczecie ludzie się spotykają, omawiają istotne problemy swojej 
wspólnoty, w meczecie ogłaszane są rozporządzenia państwowe; 
w meczecie uczy się i czyta; tutaj toczą się naukowe dysputy, a muzuł-
mańscy uczeni występują z wykładami, tutaj muzułmańskie sądy roz-
patrują sprawy i wydają swoje werdykty; tutaj podróżujący znajdują 
odpoczynek i nocleg; tutaj szukają schronienia i ratunku mieszkańcy, 
gdy ich miastu zagraża niebezpieczeństwo; tutaj żegna się ze zmarłymi, 
tutaj wreszcie chowani są wybitni przedstawiciele muzułmańskiej spo-
łeczności (za ścianami meczetu, w jego bezpośredniej bliskości, czasem 
zaś we wnętrzu, wtedy zaś meczet przekształca się w grobowiec, mau-
zoleum, tiurbe). W historii sufi ckich tarikatów meczet zawsze stanowił 
całość z tak zwanym tekke – miejscem, gdzie miurydzi (uczniowie) pobie-
rają mistyczne nauki pod przewodnictwem szejchów (pirów, marabutów), 
gdzie przebywali i mieszkali wędrujący derwisze, i pod dachem takiego 
tekke, będącego integralną częścią meczetu, rozwijała się najróżnorod-
niejsza działalność duchowa (nauka tańca, głośnego zikru – recytacji lub 
śpiewania Koranu, niekiedy zaś twórczość materialna – książek, minia-
tur, dywanów). W ten sposób meczet stał się miejscem modlitwy, szkołą 
i biblioteką; miejscem sądu, zebrań, noclegu, grobowcem, twierdzą; 
miejscem, gdzie kierują się strumienie pielgrzymów i ogrodem (symbo-
lem rajskiego ogrodu), i akweny (różnorodność akwa-architektury, meta-
foryczne ucieleśnienie idei „wód”, na których wspiera się tron Allaha 
i z których stworzony został wszechświat), także teatrem (w roku 1957 
interesujący projekt autorstwa architekta Franka Lloyda Wrighta prze-
widywał zbudowanie w Bagdadzie meczetu połączonego z operą). 
Oczywiście nie zawsze, nie w każdym meczecie mogą urzeczywistniać 
się wszelkie połączenie takich funkcji, ale w zasadzie może się on wystę-
pować w rozlicznych, także nieoczekiwanych rolach. 

W konstrukcji, zdobnictwie, przestronnej kompozycji meczetu znaj-
dują swoje symboliczne lub dokładniej metaforyczne (drogą porównań 
i wyszukiwania podobieństw) wyobrażenia podstawowe elementy religii 
islamu, światopoglądu muzułmanów. Tak więc, nisza mihrabu postrze-
gana jest niczym nisza „boskiego światła” (a także, jako pokrywa, skorupa 
– symbol serca, sfera, w której wrażliwy słuch wierzącego odbiera słowo 
Boskiego Objawienia). Stojący na prawo od mihrabu stopniowany minbar 
posiada nie tylko praktyczne przeznaczenie katedry, z której głoszone jest 
kazanie, ale jednocześnie alegoryczne znaczenie „schodów, prowadzących 
do nieba”. Kopuła, zwieńczająca salę modlitwy, i cała rozświetlona prze-
strzeń pod nią jawi się symbolem doskonałości stworzonego przez Allaha 
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świata, najważniejszym wertykalnym punktem orientacyjnym, wiążącym 
ziemię z niebem. Wejście do meczetu, objęte ozdobnym portalem (łukiem 
tego lub innego kształtu), spełnia wyobrażenie „wrót raju” prowadzących 
z doczesnego ziemskiego świata (z ulicy) w sakralną przestrzeń meczetu. 
Pojedyncza oś, łącząca portal z mihrabową niszą, defi niuje główny akt 
religijny: pierwszy krok do swego duchowego zbawienia muzułmanin 
wykonuje, przestępując próg meczetu; dalej, podążając w tymże kierunku, 
widzi przed sobą mihrab, nieraz powtarzający swoim kształtem rysunek 
wejściowego portalu, jeszcze bardziej przybliżając człowieka do celu, 
odgrywającego rolę wtórnych „wrót raju”.

Minaret, wieńczący budynek meczetu lub wznoszący się obok niego, nie 
tylko jest miejscem, z którego rozlega się azan (zazwyczaj to balkon-szerfe) – 
ważne w systemie muzułmańskiego rytuału religijnego wezwanie do modli-
twy, ale w tym momencie staje się symbolem triumfu islamu na danym tery-
torium, duchowego uniesienia, zdecydowanie wertykalnym przełamaniem 
przestrzeni, latarnią, „wieżą świata”, rozsyłającą w otaczającą ją przestrzeń 
sygnał muzułmańskiej wiary. Meczet zatem, jako konstrukcja architekto-
niczna i wszystkie składniki jego wnętrza oraz zewnętrza, posiada zarówno 
przeznaczenie praktyczne, odpowiadające charakterowi kultu religijnego, 
jak i ważne znaczenie symboliczny oraz artystyczne, uosabiające różne 
aspekty doskonałości, piękna oraz duchowości wszechświata. 

Meczet imienia Króla Hassana II w Casablance (Maroko).
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We współczesnym budownictwie i polityce kulturalnej wielu krajów, 
w tym nowych, niepodległych państw postsowieckich oraz „muzułmań-
skich” republik Federacji Rosyjskiej pojawia się tendencja do „muzeofi -
kacji” meczetów. Nie chodzi o przekształcenie meczetu w muzeum (tym 
akurat zajmowała się władza sowiecka, urządzająca w meczetach i cer-
kwiach muzealne magazyny i ekspozycje, aż po bluźniercze w danym kon-
tekście instalowanie w świątyniach „muzeów ateizmu”), lecz o wypełnie-
nie jego przestrzeni (przede wszystkim głównej sali modlitewnej, a także 
przylegających do niej pomieszczeń, galerii) wartościami artystycznymi, 
zasługującymi na muzealną ochronę, ważnymi w procesie edukacji i este-
tycznego kształcenia parafi an, wzbudzającymi zainteresowanie nie tylko 
muzułmanów, ale też turystów, zwiedzających meczet, niewykonujących 
jednakże praktyk religijnych.

Z „muzeofi kacją” wiąże się ściśle proces „memorializacji” meczetów 
posiadających ogólnonarodowe znaczenie. W turkmeńskim meczecie 
Turkmenbaszy, który stał się grobowcem Saparmurata Nijazowa i jego 
rodziny, parafi anie i odwiedzający przyłączają się niejako do kultu tego 
działacza państwowego (kultu za życia i pośmiertnego), zapoznają się 
z historią jego życia, czytają zamieszczone na ścianach powiedzenia, 
będące cytatami z jego dzieł.

Nie można przy tym powiedzieć, że wszystkie wymienione powy-
żej aspekty wyczerpują lub ograniczają wielofunkcyjne przeznacze-
nie meczetu, choć zawsze może do tego dojść – zgodnie z tradycją albo 
w formie całkowitej innowacji, z powodu ambicji zamawiającego, na 
życzenie budującej meczet wspólnoty, również z twórczej woli i swobod-
nej fantazji architekta – jakiegoś innego punktu widzenia, innej społecznej 
lub praktycznej „roli” meczetu, innej racji. Dobitnym tego potwierdze-
niem jest majestatyczny meczet-latarnia w Maroku, zbudowany w latach 
1986–1993 według projektu francuskiego architekta Michela Pinseau. 
Meczet imienia Króla Hassana II w Casablance posiada skomplikowane 
laserowe urządzenie, będące źródłem emisji światła o wielkiej mocy: pro-
mień z wieży minaretu rozciąga się na 30 kilometrów, wskazując kierunek 
na Mekkę i spełniając funkcję nocnego oświetlenia morskiej przestrzeni, 
ważną w praktycznej koordynacji śródziemnomorskiej nawigacji. 

Meczet imienia Króla Fajsala (główny narodowy meczet Pakistanu) 
w Islamabadzie, zbudowany w latach 1970–1986 według projektu turec-
kiego architekta Vedata Dalokaya, przypomina kosmodrom, zaś jego 
minarety wyglądają, jak wycelowane w niebo rakiety, ale nie można 
wykluczyć, że komuś przyjdzie do głowy pomysł postawienia nowo-
czesnego meczetu w kształcie prawdziwego wojskowego obiektu: skoro 
w przeszłości istniały meczety-twierdze (archeologiczne wykopy A. Cha-



747474 II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ 

likowa w Biljarze12 pozwoliły odtworzyć dramatyczną zagładę miasta 
pod ciosami mongolskich najeźdźców i tragedię jego mieszkańców oraz 
ostatnich obrońców, spalonych w biljarskim meczecie; ponad trzy stulecia 
później meczet Kuł-Szarif w Kazaniu także bronił się, walczył, był ostat-
nim schronieniem kazańskich Tatarów broniących swej stolicy) i meczety 
niczym obronne wieże (np. na Kaukazie, w Czeczenii i Inguszetii), to 
w zasadzie nic nie przeszkadza muzułmanom nadać meczetowi charak-
ter obronny lub ofensywny stosownie do możliwości współczesnej tech-
niki wojskowej. Duński architekt Koen Olthuis już w roku 2009 wzniósł 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Dubaju, meczet, który przypo-
mina opływowy kształt okrętu podwodnego, wynurzonego nad wodę. 

W architektoniczny wizerunek meczetu nierzadko wplecione są 
motywy przyrody, otaczającej muzułmanów w tym lub innym regionie. 
Najstarszy na terytorium obecnych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
zbudowany w roku 1442 meczet Al-Bidja (Al Bidyah) w Fudżajrze (Al 
Fuğaira, Fujairah), zwieńczony kopułami w kształcie nasuwającymi skoja-
rzenia z piaskami arabskiej pustyni, z niewysokimi okrągłymi barchanami. 
Po stuleciach twórcza myśl arabskich budowniczych ponownie powraca 
do metaforycznych interpretacji w architektonicznej tkance meczetu oto-
czonego przez pustynię. Takie podejście określa charakter meczetu, który 
w roku 2010 w Al-Kuwejcie, stolicy Kuwejtu, zbudowała Zaha Hadid, cie-
sząca się wówczas ogólnym uznaniem w świecie architektury. W tej pracy 

12 Tatarski: Bilär, Билəр, Bilyar, Bülär, Бүлəр. Miasto w Bułgarii Nadwołżańskiej.

Wielki Meczet im. Króla Fajsala w Islamabadzie (Pakistan). 
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– w pewnym stopniu – wróciła do swego projektu Wielkiego Meczetu 
w Strasburgu (Francja), ale poszła znacznie dalej w śmiałych eksperymen-
tach, opartych na wprowadzeniu w architektonicznych formach zarówno 
motywów przyrodniczych, jak i symboli arabskiej kaligrafi i. W strasbur-
skim projekcie, opracowanym w celu wzniesienia meczetu na nabrzeżu 
wielkiej europejskiej rzeki – Renu, głównym motywem przyrodniczym, 
wokół którego obracała się wyobraźnia artystki i rozwijała koncepcja 
zabudowania, był element wysokiej fali (przyboju); w kuwejckim mecze-
cie podstawą stała się piaskowa wydma, co organicznie odpowiada natu-
ralnemu krajobrazowi kraju. Jej cechą charakterystyczna jest wyjątkowa 
energia, napięcie wewnętrznej dynamiki, na pozór ukrytej, ale wyrażonej 
w zastygłym budynku-posągu. Ten dynamiczny wzlot, skręcony ciasnym 

Projekt Wielkiego Meczetu w Strasburgu (Francja), autorstwa Zahy Hadid.
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węzłem i gotowy do gwałtownego rozprostowania spirali, określa kon-
strukcję gmachu. 

Oryginalny projekt meczetu dla Dubaju przedłożyli w roku 2010 hisz-
pańscy architekci, pracujący w barcelońskiej fi rmie Zest Architecture. 
Nazwali go „Promień Światła”, tworząc plastyczny obraz budowli na 
kształt namiotu pod dachem falujących konturów, które, niczym ude-
rzeniem potężnego miecza (wywołującego skojarzenie z czarodziejskim 
mieczem Alego, kalifa sprawiedliwego), rozcięto na dwoje. Można napi-
sać całą odrębną rozprawę na temat realizowania w strukturze meczetu 
(zarówno w naszych czasach, jak i w minionych wiekach) obrazu miesz-
kalnego domostwa. Niekiedy pomyślany jest jako wspaniały pałac, rywa-
lizujący swoją okazałością z najbogatszymi pałacami-sarajami władców 
muzułmańskiego świata (przy czym możliwość wejścia do takiego pałacu, 
sam fakt jego otwartości dla wszystkich muzułmanów, równych przed 
Bogiem, posiada bardzo ważne znaczenie w ideologii islamu). Czasem 
natomiast (znacznie częściej) – jako skromny dom mieszkalny zwykłego 
śmiertelnego muzułmanina – drewniany zrąb, obity pomalowanymi 
deskami (tam, gdzie drewno ze względu na naturalne warunki jest pod-
stawowym materiałem profesjonalnego i ludowego budownictwa), wojło-
kowa jurta lub namiot. W zależności od tego, jaka formę (półkuli, graniasto-
słupa, piramidy, wyciągniętego wzwyż namiotu itd.) posiada tradycyjna 
jurta muzułmańskich koczowników w różnych regionach, i od tego, jakie 
materiały używane są tam do jej budowy (wojłok, skóry zwierzęce, gałę-
zie, trzcina, słomiane plecionki; tkanina naciągnięta na drewniany szkielet 
lub tworząca tylko zadaszenie), meczet ulega odpowiedniej stylizacji, tak 
że projekty tego rodzaju nabierają wyraźnie zaakcentowanych cech regio-
nalnych, lokalnych lub etno-narodowych.

Współczesny meczet, jako zjawisko budownictwa i sztuki monumen-
talno-zdobniczej, rozwija się, opanowując możliwości nowych technologii 
materiałów budowlanych, odpowiadając na wezwania czasów, akumu-
lując w swych zmieniających się formach cechy, określone dominującym 
artystycznym stylem epoki, upodobaniem zleceniodawców, tradycyjna 
praktyką wykonawców, nabywając niepowtarzalne właściwości rozma-
itych regionalnych oraz narodowych szkół.

Krym: dziedzictwo przeszłości i „koniec pięknej epoki”
Półwysep Krymski jest najważniejszym punktem wsparcia cywilizacji 

muzułmańskiej na europejskim kontynencie. Muzułmańskie budownic-
two sakralne w średniowieczu, w epoce europejskiego renesansu oraz 



777777SWIETŁANA CZERWONNAJA: Meczety Krymu

na początku nowych czasów (aż do zawojowania Krymu przez Impe-
rium Rosyjskie w roku 1783) rozwijało się w krymskim ułusie Złotej Ordy 
(w XIII-XV w.) i w Chanacie Krymskim (od końca XV do końca XVIII 
wieku) w nurcie wpływów krzyżowych, przenikających tutaj z północy 
(ze Złotej Ordy), z południa (z Sułtanatu Seldżuckiego, a potem z Impe-
rium Osmańskiego), z zachodu (z Włoch) oraz innych ośrodków świato-
wej cywilizacji.

Znajdując się na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych 
starożytności – bałkańsko-kaukaskiego, nadczarnomorsko-bliskowschod-
niego i wielkiego jedwabnego – „Krymcy – jak pisze Walery Wozgrin – 
mając ogromny wybór, opanowali najbardziej zaawansowane i perspek-
tywiczne metody obrabiania surowca, narzędzia, najlepsze gatunki upraw 
rolnych, najbardziej interesujące tendencje w praktycznej sztuce i kulturze 
w ogóle. Wymiana kulturalna obejmowała przy tym nie tyle kraje wciąż 
jeszcze barbarzyńskiej Europy, ile terytoria gasnących wielkich cywilizacji 
Azji i Afryki”13. Półwysep Krymski stał się „doświadczalnym polem ludz-
kiej historii” – terenem granicznym, strefą kontaktową pomiędzy Wscho-
dem a Zachodem.

Bogate artystyczne dziedzictwo Krymu – narodu krymskotatarskiego, 
którego przyłączenie się do islamu zbiegło się z zakończeniem jego etno-
genezy na tej ziemi w pierwszych wiekach drugiego tysiąclecia naszej 
ery – wyrażone wielością dzieł zachowanych i przepadłych, odbudowa-
nych i leżących w ruinie, znanych ze źródeł literackich oraz ucieleśnio-
nych w namacalnych zabytkach kultury materialnej – meczetach, mau-
zoleach, medresach pałacach, nekropoliach – Sołchatu (Starego Krymu), 
Bachczysaraju, Kozłowa (Gözleve, Eupatorii), Ak-Meczetu (Symferopolu), 
Kaffy (Kefe, Feodozji). Nie próbujemy odtworzyć – w ramach tych docie-
kań, poświęconych współczesnym meczetom Krymu – całej tej świetnej 
prehistorii nowoczesnego muzułmańskiego budownictwa sakralnego na 
Krymie14, podkreślimy tylko fakt bogactwa artystycznego dziedzictwa 

13 Wozgrin W. J., Impierija i Krym – dołgij put k gienocidu, Bachczisaraj 1994, s. 5.
14 Poszczególne etapy tej historii szczegółowo zbadane przez naukowców XX wieku – history-

ków sztuki, archeologów, badaczy architektury, włączone do światowej historii sztuki także w 
Istoriju iskusstwa narodow SSSR, najbardziej znaczącym zabytkom poświęcono liczne publikacje, 
od popularnych przewodników (w szczególności po bachczysarajskim rezerwacie) po wszech-
stronne badania i szczegółowe opisy (zaliczają się do nich np. artykuły: Kutajsow W. A., Mieczet 
Tatar-chana w Giezlewe, Istoriczeskoje nasledije Kryma, 2006, nr 12–13, s. 5–20); pamiątki przeszło-
ści przedstawiono w porządku chronologicznym ich powstawania i według geografi cznego poło-
żenia w rejonach półwyspu, w rysunkach i wykresach, obrazujących ich plany i konstrukcję, w 
książce opublikowanej w językach rosyjskim i ukraińskim (Кrikun J. W., Pamiatniki krymskotatar-
skoj architiektury. XIII–XX ww., Simfi eropol, Krymuczpiedgiz, 1998). Szkic historii o tej architektu-
rze znaleźć można także w mojej książce: Czerwonnaja Swietłąna M., Isskustwo tatarskogo Kryma, 
Moskwa–Berlin, Institut Tiurkologii Bierlinskogo Swobodnogo Uniwiersitieta, 1995. 
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muzułmańskiego Krymu, w którym architekci najnowszych czasów mogą 
znaleźć niemało inspirujących punktów oparcia.

W odróżnieniu od innych państw muzułmańskich, na które rozpadła 
się Złota Orda i cale wielkie imperium Czyngisydów (chanaty: Kazański, 
Astrachański i Syberyjski, Orda Nogajska), Chanat Krymski stosunkowo 
długo – aż do końca XVIII wieku – stawiał opór rosyjskiej ekspansji i ochro-
nił swoją niezależność. Wejście w nowe czasy, zaznaczone w muzułmań-
skich regionach Imperium Rosyjskiego nasilającymi się w połowie XVIII 
wieku prześladowaniami islamu, dla Krymu było pomyślną epoką roz-
szerzania się muzułmańskiego budownictwa sakralnego oraz świeckiego. 

Między epoką wielkiego Sinana15, który zostawił swe dzieła na krym-
skiej ziemi – zwieńczony trzynastoma kopułami, z dwoma bocznymi, 
harmonijnymi i wysokimi minaretami Chański Meczet (Dżuma-Dżami, 
Tatar-Chan Meczet) w Kozłowie (1552–1564) – a nowymi czasami, 
w budownictwie meczetów w Chanacie Krymskim nie było ani długo-
trwałej przerwy, ani rozerwania architektoniczno-artystycznej tradycji. 

15 Hodża Mimar Sinan (1489–1588), nadworny architekt trzech sułtanów tureckich, twórca blisko 
400 budowli.

Meczet w wiosce Zielenogorskoje (krtat. Efendiköy) na Krymie.
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W architekturze XVII wieku na trwałe zachowały się te typy i moduły 
zabudowań, które zostały opracowane w wieku XVI. Odnosi się to przede 
wszystkim do tworzenia meczetów w formie budowli centralno-kopu-
łowych. Są one charakterystyczne szczególnie dla Kaffy, niegdysiejszej 
ostoi Imperium Osmańskiego na Krymie oraz strefą zażyłych kontaktów 
między tureckĄ i krymskotatarskĄ kulturą.

Na skrzyżowaniu wpływów europejskich i osmańskich ukształtował 
się typ zanurzonego w zieleni, skąpanego fontannami chańskiego pałacu 
– saraju. Taki właśnie znajduje się w Bachczysaraju. Jego budowę roz-
poczęto w wieku XVI, a przebudowy, nowe budynki w składzie kom-
pleksu, nowe artystyczne, plastyczne i materiałowe dekoracje pojawiały 
się na całej przestrzeni XVII-XVIII wieku. Największe osiągnięcia tatarskiej 
sztuki monumentalno-zdobniczej połowy XVIII wieku wiążą się z twór-
czością Omera, artysty-malarza pracującego w Bachczysaraju. Rzeźbiar-
skie pomniki nagrobne – sarkofagi i kamienne stele, zwieńczone marmu-
rowymi turbanami – składają się na artystyczną skarbnicę przynależącego 
do saraju chańskiego cmentarza. Przy pałacu powstaje profesjonalny teatr, 
na którego scenie wystawiano sztuki Moliera, Szekspira i inne spekta-
kle wschodniego i europejskiego repertuaru16. Rosną najbogatsze zbiory 
chańskiej biblioteki. Rosyjskiemu podbiciu Krymu w XVIII wieku towa-
rzyszyło barbarzyńskie zniszczenie tej kultury – „ogniskami z ksiąg” pło-
nącymi w Bachczysaraju.

Już pierwsze próby zajęcia Krymu przez Rosję objawiły się brutalnym ruj-
nowaniem miast i wsi, tępieniem spokojnej ludności, bezwzględnym unice-
stwianiem bezcennych zabytków krymskotatarskiej kultury. Przykładowo, 
w roku 1736, gdy feldmarszałek von Münnich, działając na rozkaz carycy 
Anny Iwanowny, opanował nizinną część półwyspu i całkowicie wypa-
lił stepowe osady; zająwszy Bachczysaraj, obrócił w popiół chański pałac 
i wiele budynków w mieście, co sam później przyznał, wspominając swoje 
wyczyny: „[...] Cała zabudowa spalona. Pałac chana nie ostał się w całości”17. 
Jak napisał W. J. Wozgrin, opierając się na historycznych oświadczeniach 
naocznych świadków, „[...] Rosjanie nie oszczędzili i chańskiego pałacu, tej 
perły Wschodu […] ‘Wszystek ten tak przepyszny budynek w kilka godzin 
ograbiono i w popiół obrócono. Akmeczet [Symferopol] […] podobny los 
był zgotowany’ […]. I, dodatkowo, Kozłów [Eupatoria] oraz znaczna ilość 
wiosek; o ofi arach w ludziach strach nawet mówić: Krym opustoszał, ‘oca-

16 Patrz: I. А. Kerimow. Krymskotatarskij dramaticzeskij tieatr: k istorii stanowlenija // Galiaskar Kamal: 
125 let sо dlja rożdenija i 125 let w nowiejszej istorii kultury i iskusstwa tiurko-musułmanskich narodow 
Rossii. Sbornik matieriałow Wsierossijskoj naucznoj konfi erencjii, Moskwa 2005, s. 131–134.

17 Zapiski grafa Ernsta Minicha, syna feldmarszała, pisannyje im dla diemiej swoich w Wołogdie w 1758 g. 
[w:] Rossija i russkij dwor w pierwoj połowinie 18 wieka, Sankt-Petersburg 1891, s. 54.
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leli jedynie tylko ci mieszkańcy, którzy zdążyli uciec w góry’ […]. Nie było 
komu pogrzebać stosów trupów leżących na ulicach i drogach [...]18.

Na miejsce Münnicha przyszedł feldmarszałek Piotr Lacy, prowadzący 
35-tysięczny korpus, który w roku 1737 przeprawił się przez Siwasz i „tu 
też począł palić chcące podźwignąć się z ruin ubogie osiedla stepowców 
[…] Lacy zajął się pustoszeniem stepu i niszczeniem miast [Krymu] z taką 
sama niemiecką skrupulatnością, co jego poprzednik, puścił z dymem 
tysiące wiosek, ocalałych z rąk Münnicha z tego tylko powodu, że znajdo-
wały się na uboczu od jego drogi”19.

W roku 1771 nowego spustoszenia Krymu dokonała, wtargnąwszy 
w jego granice, armia generała Dołgorukowa, która przeszła przez pół-
wysep, niszcząc, według świadectw współczesnych, wiele miast do samej 
Kaffy. Przy tym działała ta armia i jej dowódca zgodnie z wypracowaną 
w rosyjskim domu imperatorskim koncepcją: „[...] Teraz, już bez jakiejkol-
wiek zwłoki tymże naszym zwycięskim orężem […] krymskich Tatarów 
całkowicie z samego życia zniszczyć i ziemię ich do szczętu spustoszyć, 
jako naród, z którego nijakiego pożytku, ni korzyści być nie może”.

Każdy nowy akt rosyjskiej agresji zadawał coraz cięższe ciosy ekono-
mice oraz tradycyjnej kulturze Krymu, przynosił nowe nieszczęścia jego 
mieszkańcom. Pisał o tym znany krymskotatarski działacz polityczny (po 
roku 1918 na emigracji) Dżafer Sejdamet: „Kampanie Münnicha (1736) 
i feldmarszałka Lacy (1737–1738) doprowadziły do zrujnowania miast 
Bachczysaraj i Karasu Bazar, zniszczenia upraw na polach, do spalenia 
tysięcy tatarskich wiosek. Te spustoszenia bledną jednak w porównaniu 
z tym, co wydarzyło się podczas okupacji Krymu przez Dołgorukiego 
w roku 1771, gdy w ruinę obrócono faktycznie wszystkie miasta Krymu, 
a 33 tysiące jego niczemu niewinnych ludzi zabito”20.

Szczególną uwagę zwraca Dżafer Sejdamet na niszczenie meczetów 
w anektowanym przez Rosję Krymie. Cytuje kłamliwy w każdym słowie 
manifest Katarzyny II z 8 kwietnia 1783 roku21 i stwierdza: „W Peters-
18 Wozgrin W. J., Istoriczeskije sudby krymskich tatar, Moskwa, Nauka, 1992, s. 250–251.
19 Wozgrin W. J., Istoriczeskije sudby krymskich tatar, Moskwa, Nauka, 1992, s. 251. Wozgrin pisze o 

tym, odnosząc się do klasycznego dzieła rosyjskiej historiografi i, „Istoriju Rossii s drewniejszich 
wriemen” S. М. Sołowjewa.

20 Sejdamet Dżafer, Krym. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wschodniego,1930, s. 43–44 (autorski 
przekład z języka polskiego).

21 „[...] Ogłaszając mieszkańcom tych miejsc z mocą Naszego Imperatorskiego manifestu taką 
zmianę ich życia, przyrzekamy święcie i niezmiennie za Siebie i Następców Tronu Naszego utrzy-
mywać ich na równi z przyrodzonymi Naszymi poddanymi, ochraniać i bronić ich osoby, majątki, 
świątynie i naturalne religie, jako swobodne odprawianie ze wszystkimi uprawnionymi obrzę-
dami przestrzegać nienaruszalnie; i zezwolić na ostatek każdemu z nich stanowione te wszyst-
kie uprawnienia i przywileje, jakimi takie w Rosji się cieszą; naprzeciw czemu z wdzięczności 
Naszych nowych poddanych żądamy i oczekujemy My, że oni w swojej szczęśliwej przemianie 
[…] odpłacać wiernością, pilnością i wdzięcznością podobną starożytnym Naszymi poddanymi i 
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burgu nie odczekali ani chwili choćby dla przyzwoitości i już w tymże 
1783 roku meczet w Sudaku został zamieniony w prawosławna cerkiew. 
W roku 1793 […] przyszła kolej na meczet w Tamaniu, i tak ciągnęło się to 
przez kolejne 120 lat. Z jednej strony, meczety przemieniano na cerkwie, 
a z drugiej zabraniano budowania nowych meczetów, nic więc dziwnego, 
że Krym, na którym jeszcze w roku 1805 naliczono 1556 meczetów i 5139 
imamów, w roku 1914 miał tylko 729 meczetów i 942 imamów”22.

Nie ma na Krymie takiego miejsca, nie ma takiego tatarskiego osie-
dla, którego zabytki nie stałyby się ofi arą bezpośredniego zniszczenia 
lub nieszczęsnego opustoszenia w ciągu długich lat rosyjskiego pano-
szenia się. Nawet Bachczysaraj, któremu, być może, powiodło się lepiej 
od innych centrów krymskotatarskiej kultury (żaden z gorliwych piew-
ców polityki etnocydu nie podniósł ręki na pałac chanów), dosłow-
nie poraża licznymi ranami, zadanymi temu unikatowemu zespołowi 
kulturowo-historycznemu.

Zniszczenia nie były wyłącznie proste, fi zyczne (chociaż i takich przy-
kładów na przyłączonym do Rosji Krymie w całej przestrzeni od końca 
XVII do końca XX wieku było więcej niż wystarczająco: meczety ścierano 
z powierzchni ziemi, z pełną świadomością niszczono, jak np. białoka-
mienny meczet w Gurzufi e, jeden z najpiękniejszych na południowym 
brzegu Krymu, w roku 1945 wysadzony w powietrze; ich kamienne płyty 
wykorzystywano do wykładania ulic oraz przy budowie kołchozowych 
chlewni, co było szczególnym przykładem znieważania meczetów), ale 
też i pośrednie: najcenniejsze zabytki architektury poddawano niefacho-
wym „odbudowom” i niszczącym ich dawny urok remontom.

Taki los spotkał stworzone przez Omera w roku 1763 malowidła 
ścienne w Chan-Dżami (Meczet Chański) w bachczysarajskim pałacu. 
„Zewnętrzny fresk – pisał M. Ginsburg o stanie tego zabytku na początku 
– pogrzebany pod warstwą późniejszego tynku, a na ścianie, wychodzącej 
na główny dziedziniec, ordynarną i niewprawną ręką, w żaden sposób 
nie przez Omera, maźnięto kilka plam, niecieszących ani rysunkiem, ani 
tonalnością i wprost zastraszających swoją niezgraniem w odniesieniu do 
ściennej płaszczyzny […] Oczywiście, pod tą warstwą, naniesioną rękoma 

zasługiwać na równi z nimi Naszej Monarszej łaski i szczodrości” (Manifest O przejęcia Półwyspu 
Krymskiego, Tumania i terytorium Kubania pod Rosyjską Dzierżawę // Połnoje Sobranije Zakonow 
Rossijskoj impierii (PSZRI), tom 721, nr 15708. Sankt-Petersburg 1830, s. 898).

22 Sejdamet Dżafer, Krym. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wschodniego, 1930, s. 48. (Autorski 
przekład z jęz. polskiego). Odnosząc się do prac Arsłana Kryczyńskiego, przytaczających te dane 
(Kriczinskij Arsłan, Oczerki russkoj politiki na okrainach. Czast 1. K istorii rieligioznych pritiesnienij 
krymskich tatar, Baku 1919, s. 43), Dżafer Sejdamet nie mógł jeszcze sobie wyobrazić, jakiej destruk-
cji będzie poddana muzułmańska kultura na sowieckim Krymie, gdzie po deportacji wszystkich 
Krymskich Tatarów, przeprowadzonej 18 maja 1944 roku, w ogóle żadnych imamów i żadnych 
meczetów nie będzie.
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malarzy z Niżyna, farbami zakupionymi w Charkowie, ukrywa się orygi-
nalne malowidło Omera”23.

W zasobach Taurydzkiego Archiwum Gubernialnego z roku 1784 
zachowały się autentyczne świadectwa tego, jak prowadzono w chańskim 
pałacu w Bachczysaraju „restaurację pod kierownictwem kapitana Tołma-
czewskiego na rozkaz Potiomkina od 28 czerwca 1784 roku”. Nie minął 
nawet rok od przyłączenia Krymu do Rosji, gdy dziarscy kapitanowie 
w rodzaju Tołmaczewskiego, wynajęli niżyńskich malarzy niemających 
żadnego pojęcia o muzułmańskiej kulturze, aby przebudowali i przema-
lowali, a faktycznie zniszczyli to, co cudem ocalało z kultury chańskiego 
Krymu.

Trudno o bardziej surowy i bezwzględny osąd rosyjskiej polityki kolo-
nizacji Krymu, niż ten, którego dokonał Maksymilian Wołoszyn w arty-
kule „Kultura, sztuka, zabytki Krymu”, napisanym w roku 1925. Być może 
dlatego, że autorem tych gorzkich słów o stanie, w jakim znalazła się na 

23 Ginsburg M., Omer – pridwornyj żywopisiec i diekorator krymskich chanow Sielamiet i Krym-
Giriejew [w:]. Ibadułłajew Nariman (red.), Zabwieniju nie pobleżit... (Iz istorii krymskotatarskoj 
gosudarstwiennosti i Kryma), Kazań, Tatarskoje kniżnoje izdatelstwo,1992, s. 221.

Meczet w wiosce Sofi jewka (krtat. Sofi yevka) na Krymie.
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Krymie i rosyjska, i krymskotatarska, i wszystkie inne etniczne kultury, 
jest Rosjanin, którego nie sposób oskarżyć o jakąś rusofobię, Krymcza-
nin, związany z półwyspem swoim życiem i dobrze znający miejscową 
sytuację etnokulturową, malarz i poeta o szczególnej wrażliwości, to jego 
ocena staje się szczególnie przekonywająca. Sensownym jest jak najpeł-
niejsze cytowanie tego artykułu Wołoszyna, nikt bowiem ani lepiej, ani 
dokładniej o tragedii, która dotknęła Krym w końcu XVIII wieka, z całą 
pewnością nie opowie. To, co zostało napisane przez znakomitego rosyj-
skiego poetę dziewięćdziesiąt jeden lat temu, niestety, jak dotychczas jest 
mało znane szerszemu ogółowi, a bodaj wcale lub ledwo-ledwo dolatuje 
do uszu rosyjskich „patriotów”, naiwnie przekonanych o tym, że Krym 
jest ostoją rosyjskiej wojennej, kulturalnej i wszelkiej innej sławy.

„Po burzliwym okresie tatarskich czasów Złotej Ordy – pisze Wołoszyn 
– nastąpił złoty wiek Girejów, pod wysokim wsparciem wspaniałej, potęż-
nej i kulturalnej Turcji czasów Sulejmanów, Selimów i Ahmetów. Nigdy 
– ani wcześniej, ani później – te wzgórza i górskie równiny, te zatoki i pła-
skowyże nie przeżywały takiej bujności roślinnego rozkwitania, tak spo-
kojnego i głębokiego szczęścia.

Ale w wieku XVIII Dzikie Pola zalały Krym nową falą barbarzyńców. 
Tym razem było to bardziej poważne i długotrwałe tak jak owi barba-
rzyńcy – Rosjanie, za ich plecami nie niepewne i płynne wody koczowni-
czego ludu, a ciężkie fundamenty Sankt-Petersburskiego imperium. […] 
I zachowują się oni tak, jak zawsze zachowują się przychodźcy z Dzikich 
Pól: okrutnie i niszczycielsko. 

Jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku, od kampanii Münnicha 
i Lacy’ego, rozpoczyna się niszczenie ogniem i mieczem krymskich ogro-
dów i osad. Za Katarzyny, po przyłączeniu, Krym, odcięty od Morza Śród-
ziemnego, bez strumienia z Bosforu, z dala od wszystkich szlaków han-
dlowych, dusił się na dnie zapadłego worka. 

Zewnętrznej agonii Krymu towarzyszyła wewnętrzna. Podstawą 
wszelkiej południowej gospodarki jest woda. Tatarzy i Turcy to wielcy 
mistrzowie nawadniania. Potrafi li wyłapać każde płytkie ujęcie wody 
gruntowej i skierować je glinianymi rurami do obszernych zbiorników 
[…] umieli, jak krwionośny system, nawodnić ogrody i winnice na sto-
kach gór. Uderzcie oskardem w dowolny łupek całkowicie jałowego 
zbocza wzgórza – natkniecie się na odłamki glinianych rur; na szczycie 
płaskowyżu znajdziecie leje z owalnymi, toczonymi kamieniami, na któ-
rych zbierała się rosa; w każdej rozrastającej się pod skałami kępie drzew 
rozróżnicie zdziczałą gruszę i zwyrodniałą łozę winorośli. Oznacza to, że 
cała ta pustynia jeszcze sto lat temu była kwitnącym ogrodem. Cały ten 
Muhammadowy raj został całkowicie unicestwiony. Zamiast okazałych 
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miast z tysiąca i jednej nocy Rosjanie zbudowali kilka ubogich powiato-
wych miast według rosyjskiego szablonu – często z potiomkinowskiego 
romantyzmu, a często dla imperatorskiej reklamy nadano im pseudokla-
syczne nazwy: Sewastopol, Symferopol, Eupatoria.

Starożytna Gocja, od Bałakławy [krtat. Balıqlava] do twierdzy Ału-
ston [obecnie w Ałuszcie, krtat. Aluşta] zabudowana został bezdusznymi 
imperatorskimi willami w stylu kolejowych bufetów i domów publicz-
nych oraz hotelami na wzór imperatorskich pałaców. To muzeum złego 
smaku, pretendujące do konkurowania z międzynarodowymi europej-
skimi lokalami na Riwierze, oczywiście pozostanie na Krymie jako wyjąt-
kowy, monumentalny pomnik „rosyjskiej epoki”. 

Trudno wytłumaczyć przywiązaniem do rosyjskiej kultury tę okolicz-
ność, że Krym odwiedziło w charakterze turystów lub podróżników kilku 
wielkich rosyjskich poetów i że tutaj przyjeżdżali znakomici pisarze, aby 
umierać na gruźlicę.

Ale to, że ziemię systematycznie odbierano tym, którzy ją kochali 
i umieli obrobić, a na ich miejsce osiedlano tych, którzy potrafi li zniszczyć 
uporządkowane; że pracowita i lojalna ludność tatarska była zmuszana 
do serii tragicznych emigracji do Turcji i w dobroczynnym klimacie ogól-
norosyjskiego sanatorium gruźliczego wymierało pogłowie – zwłaszcza 
na gruźlicę – właśnie to jest wyznacznikiem stylu i charakteru rosyjskiego 
kulturtregerstwa24”.

Swietłana Czerwonnaja
(Początkowe rozdziały książki, przygotowanej do publikacji w roku 2017)

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

24 Kulturtregerstwo (od niemieckiego Kulturträger): uzurpowanie sobie prawa do narzucania 
innym narodom własnej kultury i zasad.



Светлана Червонная

МЕЧЕТИ КРЫМА

Тема исследования, источники, литература
Настоящее исследование посвящено исламскому культовому зодче-
ству в Крыму XIX–XXI столетий, при этом особое внимание уделяется 
новым мечетям, построенным на протяжении последней четверти 
века. Понятие «современная мечеть» в данном случае не имеет того 
смысла, который означает обязательную принадлежность архи-
тектурного облика мечети, ее конструкции и декорации к художе-
ственным направлениям модернизма и постмодернизма, к тому, что 
в искусствоведческой литературе определяется французским «l’art 
moderne» или английским «contemporary art» – выражениями, харак-
теризующими разрыв с историческими традициями, поиски новых 
форм и способов организации пространства, новаторские концепции 
архитектуры Новейшего времени. Нас в данном случае интересуют 
все мечети, сооруженные заново и реконструированные на основе 
того, что сохранилось от памятников прошлых эпох, завершенные, 
уже «действующие» и еще не достроенные, запроектированные в 
Крыму, прежде всего созданные на протяжении тех двух с половиной 
десятилетий, что отделяют рубеж 1980-1990-х годов (пик массовой 
репатриации на свою историческую родину крымских татар после 
принудительной ссылки, начало их политической, социальной и 
культурной интеграции в независимое Украинское государство, поя-
вившееся на карте Восточной Европы в конце 1991 года) от «черной 
весны» 2014 года, ознаменовавшей новый драматический поворот в 
истории крымскотатарского народа.

Эти мечети интересуют нас как часть духовной и материальной 
культуры крымскотатарского народа, как свидетельство нацио-
нального возрождения и укрепления мусульманской идентичности 
крымских татар. Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что среди 
построенных и запроектированных на рубеже XX–XXI столетий 
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крымских мечетей, исламских культурных центров, мусульманских 
школ (медресе), молельных домов (ибадетхане) встречаются сооруже-
ния репрезентативные и бедные, удачные в архитектурно-художе-
ственном плане и весьма далекие от совершенства, достойные того, 
чтобы войти в историю «большой» профессиональной архитектуры 
или народного зодчества, и не имеющие для этого оснований. Однако, 
для того, чтобы судить о возможной принадлежности тех или иных 
произведений к категории «большого», истинного искусства («grand’ 
art»), надо прежде всего иметь о них представление, а панорама 
новейшего исламского культового строительства в Крыму не только 
не изучена, но до сих пор практически неизвестна ни крымской, ни 
зарубежной общественности. Стремлением как можно полнее пред-
ставить эту широкую панораму в значительной мере определяется 
внутренний пафос нашего исследования, предпринимаемого факти-
чески впервые. О новых мечетях Крыма можно встретить разрознен-
ные упоминания в газетных публикациях, обычно приуроченных к 
открытию таких мечетей (особенно внимательно следили за этими 
событиями газеты «Голос Крыма» и «Авдет», бывшие на протяже-
нии 1990–2000-х годов главными органами национальной печати), на 
некоторых сайтах в электронной сети, но ни одного обобщающего 
исследования или цельного очерка истории их сооружений не поя-
вилось до сих пор ни в популярных, массовых изданиях, ни в узкой 
специальной литературе.

В этом отношении современное исламское культовое зодчество 
Крыма разделило, можно сказать, судьбу всего мирового исламского 
искусства, которое всесторонне исследовано в его классических цен-
ностях и шедеврах (примерно до конца XVIII века: на этом рубеже, 
как правило, прерываются все созданные на многих языках мира 
«истории исламского искусства»1 и его блистательные экспозиции 
в «музеях исламского искусства», например, в Берлине или в Стам-
буле), но никак не в его современных формах и процессах эволюции, 
выпадающих, как правило, из поля внимания историков исламского 
искусства и зодчества2. 
1 Для читающих на польском языке хрестоматийные издания-учебники, посвященные 

исламскому искусству и архитектуре, доведены до 1800 года (см.: Ettinghausen Richard, Grabar 
Oleg, Jenkins-Madina Marilyn, Sztuka i architektura Islamu 650–1250, Przekład: Ivonna Nowicka, 
Jolanta Kozlowska, Katarzyna Pachniak, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2007; 
Blair Sheila S., Bloom Jonathan M., Sztuka i architektura Islamu 1250–1800, Tłumaczenie: Ivonna 
Nowicka, Jolanta Kozlowska, Katarzyna Pachniak, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie 
Dialog, 2012). 

2 На фоне богатейших пластов научных исследований классического исламского искусства 
во всем мире и в отдельных регионах и странах – исследований, измеряемых тысячами 
публикаций отдельных памятников и десятками завершенных концептуальных разработок 
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В то же время исследователей современного ислама (историков, 
социологов, политологов, религиоведов) в «современном исламе» 
меньше всего интересует мечеть. Даже в специальных исследова-
ниях по архитектуре и урбанистике современного исламского мира 
новые мечети порою просто не упоминаются. Характерным приме-
ром такого невнимания к мечетям может служить статья М. Шараби 
Исламская архитектура и изобразительное искусство современности в 
книге Ислам в современном мире3. «Исламская архитектура современ-
ности» представлена в этой работе без единой мечети, как будто ника-
ких мечетей в нынешнем мусульманском мире вовсе не сооружается.

По отношению к Крыму исследовательское невнимание к совре-
менным мечетям проявилось особенно последовательно. Общий 
корпус литературы, посвященной так называемому «исламскому 
фактору» в Крыму, к середине второго десятилетия XXI века вклю-
чал в себя уже десятки статей, брошюр, памфлетов, написанных с 
различных политических позиций и с различной степенью ком-
петенции в делах «мусульманского Крыма»4. Показательно при 

истории исламского искусства в целом, выделяется всего лишь несколько появившихся в 
конце XX – начале XXI века работ, авторы которых обращают внимание на современные 
мечети, включают их в общий ряд истории исламского культового зодчества или делают 
их предметом специального искусствоведческого исследования. К числу таких работ 
относятся, в частности, предпринятые Фондом Ага Хана коллективные публикации 
Architecture in Continuity: Building in the Islamic World Today, New York, The Aga Khan Award for 
the Architecture, 1985; Space for Freedom. The Search for Architectural Excellence in Muslim Society, 
London – Sydney – Toronto – Wellington, The Aga Khan Award for Architecture, 1989;  Building 
for Tomorrow, ed. A. Nanji, New York, The Aga Khan Award for Architecture, 1994; Architecture and 
Polyphony: Building in the Islamic World Today. London, The Aga Khan Award for Architecture, The 
Ninth Award Cycle, Thames & Hudson, 2004; монографии: Serageldin Ismail, Steele James (eds). 
Architecture of Contemporary Mosque. London, Academy Editions, 1996; Holod Renata, Khan Hasan 
Uddin. The Mosque and the Modern World. Architects, Patrons and Designs since the 1950s. London, 
Thames and Hudson, 1997; Richardson Phyllis. Neue sakrale Architektur. Kirchen und Synagogen, 
Tempel und Moscheen. München, Deutsche Verlags-Anstalt, 2004, единственное теоретическое 
исследование на русском языке (Шукуров Шариф, Архитектура современной мечети. 
Истоки, Москва, «Прогресс-Традиция», 2014) и некоторые издания, в которых мечети XIX–
XX веков рассматриваются в контексте региональных культур, например, американской 
(Kahera A. Ismail, Deconstructing the American Mosque: Space, Gender and Aesthetics, Austin, 
University of Texas Press, 2002), германской (Fülle Katharina. Moscheenbau in Deutschland. Ein 
historischer Abriss der Wahrnehmung von Moscheenbauten durch die nichtmuslimische Gesellschaft. 
[München – Ravensburg], GRIN-Verlag, 2008), культуры волго-уральских (Халит Нияз, 
Татарская мечеть и ее архитектура. Историко-архитектурное исследование, Казань, Татарское 
книжное издательство, 2012.) и польско-литовских татар (Drozd Andrzej, Dziekan Marek M., 
Majda Tadeusz. Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. Katalog zabytków tatarskich. Tom II. 
Warszawa, Res Publica Multiethnica, 1999). Ни в одном из этих изданий монографического, 
альбомного, каталожного типа нет речи о современных мечетях Крыма.

3 M. Scharabi, Islamische Architektur und darstellende Kunst der Gegenwart [in:] Der Islam in der 
Gegenwart, W. Ende, U. Steinbach (red.), München 2005, s. 837–857.

4 Анализ этого противоречивого корпуса литературы не входит в нашу задачу; важнейшие 
публикации по «исламу в Крыму» включены в библиографическое приложение.
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этом, что «исламский фактор» рассматривался вне процесса стро-
ительства мечетей, а если о мечетях и заходила речь, то никак не 
в архитектурно-художественном контексте. Характерным приме-
ром может служить книга Эльмиры Муратовой Ислам в современ-
ном Крыму5, написанная на основе ее кандидатской диссертации. В 
ее структуре есть раздел Мечети Крыма и подраздел Новые мечети 
Крыма (несколько из них даже включены в иллюстративный ряд), 
но напрасно было бы искать в этом тексте хоть одно предложение, 
хоть одно слово, определяющее архитектурный облик этих мечетей 
и творческие замыслы авторов проектов. Ни одно имя архитектора 
или дизайнера не упомянуто. Все сводится к численной статистике 
(в каких районах сколько построено мечетей), к выяснению вопро-
сов, какие страны и организации и в каких долях спонсируют их 
строительство, и даже вскользь не говорится об архитектурно-худо-
жественной концепции и неоднозначной ценности разных мечетей. 
И это не исключительный пример, а в высшей степени характер-
ное явление для методологии исторических, культурологических, 
социологических и политологических исследований, посвященных 
современному исламу. Иногда этот ислам мыслится и рассматрива-
ется, вообще, без мечетей, вне проблематики строительства новых 
мечетей.

Современные мечети, таким образом, как бы оказываются в «мерт-
вой зоне» – их не видят, не замечают (за редкими исключениями) 
историки архитектуры и искусствоведы, занимающиеся исламским 
миром, чье внимание целиком сосредоточено на великом класси-
ческом наследии; их в лучшем случае только подвергают арифме-
тическому подсчету и наносят на географическую карту того или 
иного региона исследователи современного ислама, искусством не 
интересующиеся.

Нам хотелось бы переломить эту историографическую ситуацию 
и представить не только тот исторический, политический и соци-
ально-культурный фон, на котором выявляется феномен современ-
ной крымскотатарской мечети (а уйти от описания политических 
событий, сопутствующих строительству и разрушению крымских 
мечетей, невозможно), но сосредоточить внимание на архитектурно-
художественных особенностях этого феномена, попытавшись сое-
динить, таким образом, в одном исследовании методологические 
подходы разных гуманитарных наук – истории, искусствознания, 
политологии, культурологии, исламоведения.

5 Муратова Э.С., Ислам в современном Крыму. Индикаторы и проблемы процесса возрождения, 
Симферополь, ЧП «Эльиньо», 2008.
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Эмпирический материал для данного исследования почерпнут 
автором в ходе полевых исследований (нескольких научных экспе-
диций в Крыму, проведенных в период между 1992 и 2013 годами), 
непосредственных наблюдений, бесед (интервью) с архитекторами, 
представителями духовенства, общественными, политическими дея-
телями крымскотатарского национального и правозащитного дви-
жения, изучения текущих архивов и документации Меджлиса крым-
скотатарского народа, Духовного управления мусульман Крыма, 
Крымской мастерской Укрпроектреставрации, а также на основе 
всех доступных источников информации в печати и социальных 
сетях. В ряду проведенных в Крыму полевых исследований особенно 
большое значение для сбора новейшего материала имела последняя 
научная экспедиция, осуществленная в апреле–июне 2013 года под 
руководством автора (илл. 1) по программе «Современные мечети 
Крыма», разработанной на кафедре этнологии и культурной антро-
пологии Университета имени Николая Коперника, при материаль-
ной поддержке со стороны Милли-Меджлиса и Духовного управле-
ния мусульман Крыма, обеспечившего транспорт по всему маршруту 
перемещения нашей группы по полуострову. В работе этой экспеди-
ции приняли участие ученые и общественные деятели Польши (про-
фессор Селим Хазбиевич, магистр Доменик Напиводзкий), Крыма 
(доктор Темур Куршутов, координатор деятельности мусульманских 
общин Духовного управления мусульман Крыма Руслан Абдуллаев, 
архитекторы Асан Кадыров (илл. 2), Идрис Юнусов), представители 
региональных меджлисов и мусульманских общин на местах. На 
материалы, полученные в ходе этой экспедиции, мы будем в даль-
нейшем многократно ссылаться.

Мечеть – зеркало ислама. Некоторые аспекты 
теоретического введения

Понятие «мечеть» во всех европейских языках происходит от 
арабского аль-масджид (Al-Masjid). Основные согласные звуки этого 
слова, воспринятые европейцами не всегда однозначно (нетронутым 
остался первый звук «м»), легли в основу английского Mosque, фран-
цузского Mosquée, немецкого Moschee, испанского Mezquita, русского 
Мечеть, польского Meczet и так далее. 

Наиболее распространенная дефиниция, или «перевод» этого 
слова, заключается в определении «место, где бьют поклоны» или 
«место, где совершаются молитвы». 
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Мечеть, в отличие от христианских церквей, имеющих алтарь, и от 
типичных сооружений иных, более древних, чем ислам, религий, не 
является храмом в узком значении этого слова. Здесь не совершается 
никаких сакраментов, жертвоприношений, магических обрядов, это 
не место, где по мнению верующих действуют высшие силы или оби-
тают божества, это прежде всего дом людей, собирающихся в нем для 
совместной молитвы, в исторической традиции ислама – дом Про-
рока Мухаммеда. 

Однако, для понимания самой сути мечети, как важнейшей струк-
туры мусульманской религиозной жизни, как «зеркала ислама» (по 
определению Роже Гароди6), чрезвычайно важно учитывать сложное 
переплетение и взаимодействие тех факторов (мировоззренческих 
основ, теологических принципов, исторических обстоятельств), кото-
рые определили само возникновение мечети в исламе.

Три классических памятника, можно сказать, три «первых», ста-
рейших мечети отражают это сложное переплетение. С одной сто-
роны, мечеть – это Дом Пророка, построенный в Медине в 20-х годах 
VII века – дом, где жил он сам, где жили его жены и дети, где он 
читал проповеди, где он принимал послов и гостей из многочислен-
ных племен, где он обсуждал со своими «товарищами» – теми, кто 
совершил вместе с ним хиджру – бежал из Мекки, и теми, кто госте-
приимно принял его в Медине, – планы военных походов, то есть 
территория многофункционального назначения: жилой дом, воен-
ный штаб, политический центр формирующегося исламского госу-
дарства, впоследствии место захоронения Пророка, – разумеется, при 
первостепенном значении постепенно формирующегося религиоз-
ного ритуала: проповеди и совместной молитвы. В качестве пропо-
ведника в своем доме выступал сам Пророк Мухаммед. Сначала он 
стоял у стены, опираясь на посох, затем, как повествует об этом тради-
ция (Сунна), присел на сооружение из трех ступенек, давшее начало 
важнейшему в идеологической и архитектурной структуре мечети 
объекту – минбару. Месторасположение михраба определялось киблой 
– ориентиром, указывающим, куда молящиеся должны быть обра-
щены лицом, к какому месту, «находящемуся под троном Аллаха», 
являющемуся духовным эпицентром Вселенной, предназначенному 
стать в будущем ареной Страшного суда, должны быть устремлены 
взоры и молитвы мусульман (первоначально кибла указывала из 
Медины на Иерусалим, вскоре, однако, в связи с изменившейся поли-
тической стратегией исламского государства было выбрано направ-
ление на Мекку). 
6 Garaudy R., Mosquée, miroir de l’Islam, Paris 1985.
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Итак, мечеть с самого начала (со строительства дома Пророка в 
Медине) должна была обеспечить сложный комплекс чисто праг-
матических задач функционирования исламской общины (дом-
резиденция ее лидера, место встреч, проповедей, общественный, 
административный центр) и задач духовных (место для молитв, обра-
щенных в определенную сторону). 

С другой стороны, мечеть, которая возникает вокруг Каабы (где 
никто не живет, не происходит никаких совещаний, не читаются про-
поведи, не вершатся земные суды), и тот акцент, который ставится 
в исламской теологии на этой святыне (именно она упоминается в 
Коране как “Masjid”, именно к ней относятся редчайшие эпитеты, 
характеризующие ее как Харам (Haram) – священную, заповедную, 
запретную для всех неверных территорию), свидетельствуют о том, 
что мечеть в исламе несомненно имеет сакральный ореол. 

Сооружение третьей великой мечети – «Купола на скале» (мечети 
«Ал-Сахра») – на храмовой горе Мориа в Иерусалиме (илл. 3) еще 
более явно демонстрирует тенденцию к сакрализации мечети, кото-
рая не случайно строится там, где стоял древний иудейский храм, и 
которая своим сверкающим золотым куполом как бы перекрывает это 
храмовое, священное пространство, символизируя торжество ислама 
над другими мировыми религиями. 

Ислам не мог просто, быстро и решительно освободиться от того 
храмового сознания, какое доминировало в доисламских культурах, 
но он сделал важный шаг в сторону иной, гуманистической интер-
претации сооружения, создаваемого (или места, используемого) для 
молитвы, положив начало представлениям о мечети как о Доме людей 
(Доме человека). Единственной мечетью, которая в Коране от имени 
самого Аллаха получила определение «Мой дом» (Дом Бога), – при 
этом тут же уточненное как «Дом Бога», открытый для людей, доступ-
ный людям, – является священная мечеть в Мекке, возникшая на 
основе до-исламского арабского святилища (Каабы). «Вот Мы сделали 
Дом (Каабу) пристанищем для людей и безопасным местом, – гласит 
Коран. – Сделайте же место Ибрахима (Авраама) местом моления. Мы 
повелели Ибрахиму (Аврааму) и Измаилу (Исмаилу) очистить Мой 
Дом (Каабу) для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и 
падающих ниц» (Коран, 2:125). Именно это место и только оно назы-
вается в Коране Заповедной мечетью7, иначе говоря – Святыней. 

Шариф Шукуров, которого можно считать крупнейшим в рос-
сийской науке специалистом в области исламской культуры, в своих 
прежних публикациях склонялся к возможности идентификации 
7 «Откуда бы ты ни вышел, обращай лицо в сторону Заповедной мечети» (Коран 2: 150).
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мечети с храмом, считая ее продуктом «храмового сознания»8, одина-
ково присущего представителям если не всех мировых, то во всяком 
случае «арамических» религий, составляющих мощный экумениче-
ский триумвират (иудаизм – христианство – ислам), объединенный 
постулатами категорического монотеизма (единобожия) и частичной 
общностью мировоззренческих и мифологических истоков. В своей 
последней книге он сделал шаг в сторону своеобразного компро-
мисса, предложив новую формулировку: «Мечеть как таковая есть 
совместный дом Бога и Человека»9. Полагаю, что такая дефиниция 
идеально соответствует Мекканской «Заповедной мечети», кото-
рую, как следует из выше цитируемой суры Корана, Аллах признал 
своим домом, в то же время открытым, доступным, безопасным для 
человека, предназначенным для пребывания в нем людей. Что же 
касается «мечети как таковой», то есть всех остальных мечетей сред-
невекового и современного мира, то здесь все гораздо сложнее. Раз-
умеется, исламская идея всесильности единого Бога (Он все видит, 
все знает, все может) предполагает Его неотвратимое присутствие во 
всей вселенной, в природе и в том, что создано руками человека, в том 
числе в любом помещении и открытом пространстве, используемом 
как мечеть, но это присутствие в любой точке – все же нечто совсем 
иное, чем понятие «Мой Дом», сформулированное в Коране – от 
имени самого Аллаха – только по отношению к Мекканской мечети. 
Неслучайно и возникающая рядом с Меккой старейшая мечеть в 
Медине, ставшая прообразом всех позднейших мечетей, не называ-
ется «Домом Аллаха» – это «Дом Пророка Мухаммеда», то есть дом 
смертного человека. 

Мечети люди строят для себя, для своих (малых или гигантских) 
общин, и в этом заключается их принципиальное отличие (определяю-
щее также и своеобразие их архитектуры) от любого храма, где воздви-
гается алтарь или жертвенник (в мечетях нет алтарей), куда вводится 
изображение божества или святого, которому следует поклоняться (в 
мечетях нет икон, иконостасов, идолов), где посредством сакрамен-
тов, совершаемых священниками / жрецами / капланами устанавли-
вается контакт с Богом и предполагается его постоянное пребывание. 
В исламской религии нет сакраментов, не существует клана священ-
ников, и мечеть, в которой собирается община мусульман – людей, 
равных перед Богом, прежде всего является их общим домом, чем она 
принципиально отличается от храмов других мировых религий.

8 См.: Шукуров Шариф М., Образ храма / Imago Tempeli, Москва, «Прогресс-Традиция», 2002.
9 Шукуров Шариф М., Архитектура современной мечети. Истоки, Москва, «Прогресс-

Традиция», 2014, с. 9.
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Разумеется, мечеть является компонентом религиозной культуры, 
объектом культового зодчества, но по сравнению с храмами других 
(предшествующих исламу) религий она гораздо более открыта для 
человека, предназначена для человека. Атмосфера таинства, свя-
занного с ощущением потусторонней силы, здесь максимально раз-
ряжена, хотя и не разрушена полностью, ибо даже сам по себе тот 
модуль красоты и гармонии, который – в действительности или в иде-
альных устремлениях зодчих и художников – воплощается в облике 
мечети, воспринимаясь людьми как чудо, несет в себе некий мистиче-
ский заряд, и это касается отнюдь не только мечетей, функциониру-
ющих в тех мусульманских сообществах, что подвержены сильному 
влиянию суфизма. 

Показательно, что само понятие «харам», соответствующее пред-
ставлению о «запретной» для неверных, «священной», «заповедной» 
пространственной зоне, непосредственно, как уже отмечалось, отно-
сится в Коране только к одной, а именно Мекканской мечети, однако, 
в известном отношении присутствует и в определении других, «обыч-
ных» мечетей (в восприятии верующими и в оценке посторонних 
наблюдателей, а соответственно и в терминологии, применяющейся 
при описании этих мечетей). Так, понятие Харим (Harim) – слово, 
несомненно производное от исламского морального категориче-
ского императива haram (запретное), – в некоторых языках (например, 
в турецкой культурной традиции и историографии) используется 
для обозначения молельного зала мечети. Таким образом, оказыва-
ется, что не только главная, священная мечеть в Мекке, но и каждая 
мечеть или часть мечети, а именно главная ее часть – молельный зал, 
– это запретная зона для неверных, «харам». Из этого следует, что в 
методологическом плане исследование самого феномена мечети (и 
каждого конкретного памятника исламской культовой архитектуры) 
не может базироваться ни на полном отрицании, ни на преувеличе-
нии (абсолютизации) сакрального начала, ни на механическом при-
равнивании друг к другу светского и сакрального начала в каждой 
мечети на основе определения «Дом Бога и Человека». Динамика в 
перестановке акцентов в зависимости от места, времени сооружения, 
исторических обстоятельств; общая тенденция к расширению функ-
ций мечети, сближающих ее со светскими, в частности, культурно-
просветительскими учреждениями, учебными центрами, националь-
ными мемориалами, музеями, театральными площадками, – таковы 
важнейшие особенности эволюции мечети в мировой культуре.

Подчеркивая, что слово «мечеть» (в арабском языке Al-Masjid) 
дословно означает «место, где совершаются молитвы», мы должны 



949494 II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ 

обратить внимание на то, что исламская интерпретация такого «места» 
не сводится к архитектурным сооружениям. Важнейший постулат 
исламского вероучения заключается в утверждении «Мечеть – это 
весь мир». Это означает не только практическую возможность совер-
шать молитвы в любом месте, если только оно отвечает определенным 
условиям (требованиям чистоты, ориентации молящихся на Мекку, 
ограждения от остального пространства), но гораздо более важную и 
глубокую в теологическом плане идею всемирного, универсального 
значения мечети, в которой как бы воплощается «весь мир».

Интерпретация мечети в качестве модели мирозданья отлича-
ется от простейших установок, содержащих разрешение совершать 
молитву в любом месте, в том числе там, где не возведено для этих 
целей никаких специальных сооружений. Пророк Мухаммед сказал: 
«Земля была сотворена однажды, чтобы быть мечетью (масджид) и 
местом [ритуальной] чистоты, и, где бы ни оказался человек из моей 
общины, ему дозволено отправить молитву»10. Как видим, уже этот 
хадис, исходный и важнейший для понимания сущности мечети, 
имеет дихотомное содержание: он содержит практическую рекомен-
дацию-позволение («... и, где бы ни оказался человек из моей общины, 
ему дозволено отправить молитву») и одновременно философское, 
онтологическое определение («Земля была сотворена однажды, 
чтобы быть мечетью»), то есть широкую философско-теологическую 
и космологическую формулу «Мечеть – весь мир». 

Если иудаизм и христианство строго определяют то место (здание 
или архитектурный комплекс), где возможны священнодействие, 
литургия, то в исламской традиции мечетью может быть любое поме-
щение и любой участок земли, если только там соблюдается требова-
ние чистоты места, проведена ориентация по кибле (хотя бы с помо-
щью камня, положенного там, куда должны быть обращены лица и 
устремлены взгляды молящихся, то есть в сторону Мекки) и возве-
дена отделяющая это место от остального пространства ограда (хотя 
бы чисто условная, хотя бы в границах того молитвенного коврика, 
на котором пребывает мусульманин во время молитвы и который в 
известном смысле является «мечетью в миниатюре», «мечетью» стран-
ствующих мусульман). Ислам не требует обязательного воплощения 
идеи мечети в более или менее репрезентативном сооружении. В 
исламе мечеть может существовать и вне архитектурного измерения 
– как часть природного окружения, городской застройки, жилого, 
дворцового, культурно-просветительского комплекса. Это свободное, 

10 Хадис в русском переводе цитируется по книге: Шукуров Шариф, Архитектура современной 
мечети. Истоки, Москва, «Прогресс-Традиция», 2014, с. 46.
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толерантное отношение ислама к тому, какой объект можно счи-
тать мечетью, предопределенное историей возникновения религии 
(первые проповеди, рассказы об Объявлении Корана Пророк читал 
еще в Мекке, и первые молитвы его сторонники возносили Аллаху в 
обычных домах, дворах, на площадях, на улицах), оказывается чрез-
вычайно существенным и для современного культового строитель-
ства, особенно в тех случаях, когда те или иные группы мусульман 
(например, беженцы, мигранты, представители народов, подвержен-
ных дискриминации) не имеют материальной или моральной воз-
можности вести культовое строительство с большим размахом. 

Исторический парадокс заключается при этом в том, что в ислам-
ской культуре мечеть играет огромную роль именно как архитек-
турное сооружение. Мусульмане могут совершать молитвы, то есть 
выполнять важнейшую религиозную обязанность, составляющую 
один из пяти так называемых «столпов ислама», в любом месте, но на 
всем протяжении истории развития исламской религии они придают 
первостепенное значение строительству и художественному оформ-
лению мечетей, вовсе не намереваясь ограничиваться кусочком поля, 
придорожного участка, открытого (незастроенного) пространства 
или комнатой в жилом доме. Им чрезвычайно нужна мечеть-здание, 
причем здание заметное, привлекающее внимание высотой, красо-
той внешнего и внутреннего убранства, особенными составляющими 
архитектурного целого – такими, как минарет, купол, олем, торже-
ственный портал, михрабная ниша.

Это стремление к строительству мечетей, выявившееся уже на 
заре исламской истории, имеет не только прагматическое обоснова-
ние: в специальном, тем более просторном, защищенном (от жары, 
холода, дождей, ветров, внешних помех и шума), изолированном от 
улицы помещении, естественно, и удобнее, и безопаснее совершать 
все те действия, для которых предназначена мечеть. Однако, вовсе 
не из прагматических соображений, во всяком случае не только из 
них, мусульманские общины тратят силы и средства на сооружение 
мечетей. Такое сооружение имеет прежде всего моральное, символи-
ческое значение: возведение мечети на той или иной территории ста-
новится утверждением присутствия (проникновения, победы, три-
умфа) ислама на этой земле, маркером культурного отличия жителей 
данной местности (города, села, городского квартала) от иноверцев.

На это, между прочим, обращает внимание автор очерка истории 
возникновения мечетей в арабском мире Ойген Вирт. «Когда первые 
халифы, – пишет он, – в VII веке н.э. завоевали византийские земли 
Передней Азии, чтобы утвердить на них ислам, они встретились здесь 
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с городской инфраструктурой и архитектурой общественных зданий 
во всем ее совершенстве поздней античности. Естественно, они вос-
приняли и продолжали строительные традиции и урбанистические 
навыки поздней римской империи, в частности, в системе городского 
водоснабжения (цистерны, каналы, водопроводы), а также в кре-
постных и военных сооружениях. От античности они унаследовали 
также принципы городской застройки, поскольку они соответство-
вали разумным, рациональным целям, и городская жизнь при новых 
правителях могла идти здесь так же, как до арабских завоеваний. Но 
решительный разрыв этих позднеантичных и ранне-христианских 
традиций знаменует собой строительство мечетей. Эти сакральные 
сооружения уже на самой ранней стадии должны были показать, что 
ислам – это нечто совсем новое и совсем иное, чем язычество поздне-
римской империи с его храмами и ранневизантийское христианство 
с его церквями. И даже если при строительстве мечетей использова-
лась какая-то часть архитектурной субстанции римских храмов или 
христианских базилик, все это подвергалось глубокому архитектони-
ческому переосмыслению и изменению»11.

И здесь уже никак нельзя сказать, что формам мечети не придава-
лось значения. Даже если регламентация была не столь жесткой, как 
в христианском храмовом строительстве, возникала определенная 
художественная традиция (при стремительном расширении хали-
фата, простирающегося на Азиатский, Африканский и Европейский 
континенты, – совокупность нескольких национально-региональных 
традиций), и согласно этим традициям выстраивались купола, возво-
дились минареты, украшались порталы и михрабы, все более оттачи-
валось мастерство зодчих и художников, все большее значение при-
обретало художественное совершенство сооружения (илл. 4).

При этом убеждение в том, что «мечеть – весь мир», никогда не исче-
зало из сознания мусульман и их религиозной практики. И дело не 
только в том, что наряду с мечетями-зданиями существовали (и суще-
ствуют до сих пор) открытые, как загородные, так и городские мечети, 
подобные площадям-майданам (без сводов, без стен или с одной стеной 
киблы), предназначенные для массовых собраний верующих. Идея 
«мечеть – весь мир» находит свое выражение не только в этом типе 
ансамблей. Почти каждая имеющая художественную ценность мечеть 
связана с окружающим пространством, можно сказать, «выходит в 
большой мир», простирающийся за ее стенами. Это осуществляется 

11 Eugen Wirth, Religiöse Bauwerke als Meisterleistungen islamischer Kultur [w:] Meyer Günter (red.), 
Die arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie, Mainz, Zentrum zur Forschung der arabischen 
Welt (ZEFAW), 2004, c. 55-56. Авторский перевод с немецкого – С.Ч.
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разнообразными средствами и приемами, представляющими исклю-
чительный интерес для исследователей архитектуры: и системой осве-
щения, верхнего и бокового (напоминающего, по Канту, о «звездном 
небе над головой» и о цветущей земле – прообразе «райского сада» – за 
стенами здания), и окружением здания водными бассейнами, фонта-
нами; и включением в архитектурный комплекс мечети просторных 
дворов-сахнов, и совершением ритуальных действий не только в стенах 
мечети, но и перед входом в здание. При этом главное значение имеет 
претворение в архитектурном образе мечети и в ее декоре, действи-
тельно, образа «всего мира» – философски и религиозно понимаемого 
Универсум, соответствующего основам исламской космологии и онто-
логии – учению о сотворении Аллахом вселенной. 

В мечети люди встречаются, обсуждают насущные дела своей 
общины, в мечети принимаются государственные решения, в мечети 
учатся, читают; в мечети происходят научные диспуты, здесь исламские 
ученые выступают с лекциями, здесь исламские суды разбирают дела и 
выносят свои приговоры; здесь путники находят приют и могут пере-
ночевать; здесь ищут спасения и укрытия горожане, когда их городу 
угрожает опасность; здесь прощаются с умершими, а выдающихся пред-
ставителей исламской общины здесь же хоронят (за стенами мечети, в 
непосредственной близости к ней, а иногда и внутри мечети, которая 
превращается таким образом в мечеть-усыпальницу, гробницу, мавзо-
лей, тюрбе). В истории суфийских террикатов мечеть всегда составляла 
единое целое с так называемым «конвентом», или «теккие» – опорным 
пунктом этого терриката, где мюриды (ученики) проходили курс мисти-
ческих наук под руководством шейхов (пиров, марабутов), где останавли-
вались и жили странствующие дервиши, и под крышей такого «теккие», 
составлявшего единое целое с мечетью, разворачивалась самая разно-
образная духовная деятельность (наука танца, наука громкого зикра – 
рецитации, или пения Корана, а порою и материальное производство 
– книг, миниатюр, ковров). Таким образом, мечеть – это и место для 
молитв, и школа, и библиотека, и место суда, и место собраний, и место 
ночлега, и гробница, и крепость, и место, куда устремляются потоки 
паломников, и сад (символ райского сада), и акваторий (разновидность 
аква-архитектуры, метафорическое воплощение идеи «вод», на которых 
покоится трон Аллаха и из которых создано им все мирозданье), и даже 
театр (интереснейший проект сооружения, который предложил архи-
тектор Ф.Л. Райт в 1957 году для Багдада, соединял в одном ансамбле 
мечеть с оперным театром). Разумеется, не всегда, не в каждой мечети 
осуществляется вся совокупность таких функций, но в принципе мечеть 
может выступать в разнообразных и даже неожиданных ролях.
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В конструкции, декорации, пространственной композиции 
мечети находят свое символическое, или точнее метафорическое 
(путем сравнений и поисков подобия) выражение основные состав-
ляющие исламского вероучения, мировоззрения мусульман. Так, 
михрабная ниша воспринимается, как ниша «божественного света» (а 
также, как раковина – символ сердца, сфера, в которой чуткий слух 
верующего улавливает слово божественного откровения). Стоящий 
справа от михрабной ниши ступенчатый минбар имеет не только прак-
тическое назначение кафедры, с которой читаются проповеди, но 
одновременно символическое значение «лестницы, ведущей в небо». 
Купол, венчающий зал для молитв, и все подкупольное световое 
пространство становятся символом совершенства созданного Алла-
хом мира, важнейшим вертикальным ориентиром, связывающим 
землю с небом. Вход в мечеть, оформленный декоративной порталом 
(аркой тех или иных очертаний) имеет иносказательное значение 
«врат рая», ведущих из бренного земного мира (с улицы) в сакраль-
ное пространство мечети. Единая ось, связывающая портал с мих-
рабной нишей, определяет главное религиозное действие: первый 
шаг к своему духовному спасению мусульманин делает, переступая 
порог мечети; далее, продолжая двигаться в том же направлении, 
видит перед собой михрабную нишу, часто повторяющую своими 
очертаниями рисунок входного портала, еще более приближающую 
человека к цели, играющую роль вторых «врат рая». Минарет, вен-
чающий здание мечети или возвышающийся рядом с ней, не только 
несет площадку (обычно балкон-шефре), с которой звучит азан – суще-
ственный в системе исламского культового ритуала призыв к молитве, 
но в то же время является символом исламского триумфа на данной 
территории, духовного подъема, прорыва пространства решитель-
ной вертикалью, считается маяком, «башней света», посылающей в 
окружающее пространство сигнал исламского вероучения. Таким 
образом, мечеть, как архитектурное сооружение, и все составляющие 
ее интерьера и экстерьера имеют как практическое назначение, пре-
допределенное характером религиозного культа, так и важное зна-
чение символическое и художественное, олицетворяя разные грани 
совершенства, красоты, духовности мирозданья.

В современном зодчестве и в культурной политике ряда стран, в 
том числе новых независимых государств постсоветского периода и 
«мусульманских» республик Российской Федерации, проявляется 
тенденция «музеефицирования» мечетей. Речь не идет о превраще-
нии мечети в музей (этим делом занималась советская власть, устра-
ивая и в мечетях, и в церквях музейные запасники и экспозиции, 
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вплоть до кощунственного в данном контексте учреждения в храмах 
«музеев атеизма»), но о насыщении ее пространства (прежде всего 
главного молельного зала, а также прилегающих к нему помещений, 
галерей) художественными ценностями, достойными музейного хра-
нения и важными в системе просвещения и эстетического воспита-
ния прихожан, представляющими интерес не только для мусульман, 
но и для туристов – посетителей мечети, не совершающих религиоз-
ных обрядов. 

С «музеефикацией» тесно связан и процесс «мемориализации» 
имеющих общенациональное значение мечетей. В туркменской 
мечети Туркменбаши, ставшей усыпальницей Саппармурата Ния-
зова и его семьи, прихожане и посетители приобщаются к культу 
этого государственного деятеля (культу прижизненному и посмерт-
ному), познают историю его жизни, читают на стенах изречения, 
являющиеся цитатами из его произведений.

При этом нельзя сказать, что всеми перечисленными выше аспек-
тами многофункциональное назначение мечети исчерпывается или 
ограничивается, ибо всегда возможно появление, – в соответствии с 
традицией или в виде абсолютной новации, по замыслу заказчика, 
по усмотрению строящей мечеть общины, даже по творческой воле и 
свободной фантазии архитектора, – какого-либо иного ракурса, иной 
социальной или практической «роли» мечети, иного смысла. Самое 
яркое тому подтверждение – сооружение величайшей Мечети-маяка 
в Марокко: построенная в 1986–1993 годах по проекту французского 
архитектора Мишеля Пинсо (Michel Pinseau) Мечеть имени короля 
Хасана Второго в Касабланке (илл. 5) имеет сложное лазерное устрой-
ство, которое является источником мощного светового излучения: 
падающий с башни минарета луч протяженностью в 30 километров 
указывает направление на Мекку и выполняет функцию ночного 
освещения морского пространства, важную в практической коорди-
нации средиземноморского судоходства. 

Мечеть имени короля Файсала (Главная Национальная мечеть 
Пакистана) в Исламабаде, построенная в 1970–1986 годах по проекту 
турецкого архитектора Ведата Далокай (Vedat Dalokay) (илл. 6), пока 
только напоминает космодром и ее минареты смотрятся, как нацелен-
ные в небо ракеты, но нельзя исключить, что кому-либо придет в голову 
мысль построить современную мечеть в виде настоящего военного объ-
екта: если в прошлом существовали мечети-крепости (археологические 
раскопки А. Халикова в Биляре позволили восстановить драматическую 
историю гибели города под ударами монгольских завоевателей и тра-
гедию его горожан и последних защитников, сгоревших в билярской 
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мечети; спустя более трех столетий мечеть Кул-Шариф в Казани тоже 
и оборонялась, и сражалась, и была последним прибежищем защищав-
ших свою столицу казанских татар) и мечети, построенные (например, 
в Кавказских горах, в Чечне и Ингушетии) как оборонные башни, то 
в принципе ничто не мешает мусульманам и сегодня придать мечети 
оборонительный или наступательный характер в соответствии с воз-
можностями современной военной техники. Датский архитектор Коэн 
Олтуис (Koen Olthuis) уже возвел в 2009 году в Объединенных Арабских 
Эмиратах в городе Дубай мечеть, тело которой напоминает обтекае-
мую форму подводной лодки, всплывшей над водой.

В архитектурном облике мечети нередко находят свое воплоще-
ние мотивы природы, окружающей мусульман в том или ином реги-
оне. Старейшая на территории нынешних Объединенных Арабских 
халифатов, построенная в 1442 году Мечеть Аль-Биджах (Al-Bidjah) 
в Фуджайрахе (Fudjairah) увенчана куполами, имеющими форму, 
вызывающую ассоциации с песками Аравийской пустыни, с невысо-
кими круглыми барханами. Спустя столетия архитектурная мысль 
арабских зодчих вновь возвращается к метафорической интерпрета-
ции в архитектурной ткани мечети окружающей пустыни. Эта интер-
претация определяет характер мечети, которую сооружает в 2010 году 
в столице Кувейта Эль-Кувейте получившая к тому времени мировое 
признание в архитектурном мире Заха Хадид (Zaha Hadid). В этой 
работе она в известной мере возвращается к своему проекту Большой 
мечети для Страсбурга (2000, илл. 7), но идет значительно дальше в 
смелых экспериментах, основанных на претворении в архитектур-
ных формах как природных мотивов, так и знаков арабской калли-
графии. В страсбургском проекте, предназначенном для сооружения 
мечети на набережной великой европейской реки – Рейна, главным 
природным мотивом, вокруг которого двигалась фантазия худож-
ницы и развивалась концепция мечети, был мотив высокой волны 
(прибоя); в кувейтской мечети за основу взят мотив песчаного бар-
хана, что органично соответствует природному ландшафту страны. 
При этом «бархан» кувейтской мечети отличается исключительной 
энергичностью, напряженной внутренней динамикой, как бы скры-
той, но угадываемой в застывшем сооружении-изваянии. Это дина-
мика взлета вверх, закрученной тугим узлом и готовой к стремитель-
ному распрямлению спирали, определяющей конструкцию здания.

Оригинальный проект мечети для Дубай предложили в 2010 году 
испанские архитекторы, работающие в барселонской фирме «Zest 
Architecture». Свою мечеть они назвали «Луч света», разработав пла-
стический образ шатрообразного здания под крышей волнистых 
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очертаний, которое, словно ударом могучего меча (вызывающего 
ассоциации с волшебным обоюдоострым мечом праведного халифа 
Али) рассечено на две части.

Целое самостоятельное исследование можно написать на тему пре-
творения в облике мечети (как наших дней, так и прошлых веков) 
образа жилого дома. В одних случаях этот дом мыслится как роскошный 
дворец (илл. 8), соперничающий своим великолепием с богатейшими 
дворцами-сараями владык исламского мира (при этом возможность 
войти в такой дворец, сам факт его открытости для всех мусульман, 
равных перед Богом, имеет важнейшее значение в исламской идеоло-
гии), в других случаях (гораздо чаще) – как скромный жилой дом обыч-
ного смертного мусульманина – деревянный сруб, обитый раскрашен-
ной опалубкой (там, где дерево в силу природных условий является 
основным материалом и профессионального, и народного зодче-
ства), войлочной юрты, палатки, причем в зависимости от того, какую 
форму (полушара, призмы, пирамиды, вытянутого вверх шатра и т.д.) 
имеет традиционная юрта мусульманских кочевников в разных реги-
онах, и от того, какие материалы для ее сооружения используются в 
этих регионах (войлок, шкуры животных, ветви растений, камышовые, 
соломенные плетения; натянутые на деревянный каркас или образую-
щие только верхний навес ткани), мечеть соответствующим образом 
стилизуется, так что проекты такого рода обретают ярко выраженные 
региональные, локальные, этно-национальные особенности. 

Современная мечеть, как явление зодчества и монументально-
декоративного искусства, развивается, осваивая возможности новых 
строительных технологий и материалов, отвечая на вызовы времени, 
аккумулируя в своих меняющихся формах признаки, определенные 
доминирующим художественным стилем эпохи, вкусом заказчиков, 
традиционной практикой исполнителей, обретает неповторимые 
особенности разных региональных и национальных школ. 

Крым: наследие прошлого и «конец прекрасной эпохи»
Крымский полуостров представляет собой важнейший опор-

ный пункт исламской цивилизации на Европейском континенте. 
Исламское культовое зодчество в Средние века, в эпоху европейского 
Ренессанса и на заре Нового времени (вплоть до завоевания Крыма 
Российской империей в 1783 году) развивалось в Крымском улусе 
Золотой Орды (в XIII–XV веках) и в Крымском ханстве (с конца XV до 
конца XVIII века) в русле перекрестных влияний, проникающих сюда 
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с Севера (из Золотой Орды), с Юга (из Сельджукского султаната, а 
затем из Османской империи), с Запада (из Италии) и других очагов 
мировой цивилизации.

Оказавшись на скрещении важнейших торговых путей древности 
– Балкано-Кавказского, Причерномрско-Ближневосточного и Вели-
кого Шелкового, «крымцы, – как пишет В.Е.Возгрин, – имея огром-
ный выбор, осваивали самые передовые и перспективные методы 
обработки сырья, инструменты, лучшие сорта сельскохозяйственных 
культур, самые интересные направления в прикладном искусстве 
и культуре вообще. При этом культурный обмен шел не столько со 
странами все еще варварской Европы, сколько с территориями уга-
савших великих цивилизаций Азии и Африки»12. Крымский полу-
остров становился «опытным полем человеческой истории» – погра-
ничной областью, контактной зоной между Востоком и Западом.

Богатое художественное наследие Крымского полуострова – крым-
скотатарского народа, чье приобщение к исламу совпало с заверше-
нием его этногенеза на данной земле в первых веках второго тыся-
челетия нашей эры, – представлено множеством сохранившихся и 
исчезнувших, восстановленных и лежащих в руинах, известных по 
литературным источникам и воплощенных в наглядных памятниках 
материальной культуры произведений – мечетей, мавзолеев, медресе, 
дворцов, некрополей – Солхатского городища (Старого Крыма), 
Бахчисарая, Гезлева (Евпатории), Ак-Мечети (будущего Симферо-
поля), Кефе (Феодосии). Не пытаясь восстановить – в рамках данного 
исследования, посвященного современным мечетям Крыма, – всю 
эту богатейшую предысторию современного исламского культового 
зодчества в Крыму13, подчеркнем лишь тот факт, что художествен-
ное наследие мусульманского Крыма очень богато, и архитекторы 
Новейшего времени могут найти в этом наследии немало благодат-
ных точек опоры.
12 Возгрин В.Е., Империя и Крым – долгий путь к геноциду, Бахчисарай 1994, с. 5.
13 Отдельные этапы этой истории тщательно изучены учеными ХХ века – историками 

искусства, археологами, исследователями архитектуры, включены в мировую историю 
искусства и в «Историю искусства народов СССР», наиболее значительным памятникам 
посвящены многочисленные публикации от популярных путеводителей (в частности, по 
Бахчисарайскому заповеднику) до всесторонних изысканий и детальных описаний (к ним 
относится, например, статья: Кутайсов В.А., Мечеть Татар-хана в Гезлёве, «Историческое 
наследие Крыма» 2006, № 12–13, с. 5–20); памятники прошлого представлены в 
хронологической последовательности их возникновения, в географическом расположении 
по районам Крыма, в рисунках и чертежах, восстанавливающих их планы и конструкцию, в 
изданной на русском и украинском языках книге (Крикун Е.В., Памятники крымскотатарской 
архитектуры (XIII–XX вв.), Симферополь, Крымучпедгиз, 1998). Очерк истории этой 
архитектуры содержится также в моей книге: Червонная Светлана М., Искусство татарского 
Крыма, Москва–Берлин, Институт тюркологии Берлинского Свободного Университета, 1995.   



103103103СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ: Мечети Крыма

В отличие от других мусульманских государств, на которые рас-
палась Золотая Орда и вся великая империя Чингизидов (Казанского, 
Астраханского, Сибирского ханств, Ногайской Орды), Крымское хан-
ство сравнительно долго – вплоть до конца XVIII века – сопротивлялось 
российской экспансии и сохраняло свою государственную независи-
мость. Вступление в Новое время, ознаменованное в мусульманских 
регионах Российской империи усилившимися в середине XVIII сто-
летия гонениями на ислам, для Крыма было благоприятной эпохой 
расширения поля исламского культового и светского строительства. 

Между эпохой великого Синана, оставившего свое творение на 
крымской земле – увенчанную тринадцатью куполами и фланкиро-
ванную двумя стройными высокими минаретами Ханскую мечеть 
(Джума-Джами, Татар-Хан Мечеть) в Гезлеве (1552–1564), и Новым 
временем, в строительстве мечетей в Крымском ханстве не было ни 
длительного перерыва, ни разрыва архитектурно-художественной 
традиции. В архитектуре XVII века устойчиво сохранялись те типы, 
модули культовых построек, которые были выработаны в XVI веке. 
Это относится прежде всего к созданию мечетей в виде центрально-
купольных сооружений. Такие мечети особенно характерны для 
Кефе (Кафы, Феодосии), бывшей опорным пунктом Османской 
империи в Крыму и зоной теснейших контактов между турецкой и 
крымскотатарской культурами. 

На скрещении европейских и османских влияний формируется 
тип утопающего в зелени, омываемого фонтанами ханского дворца-
сераля. Такой дворец возводится в Бахчисарае. Его строительство 
начинается в XVI веке, а перестройки, новые сооружения в его ансам-
бле, новая живописная, пластическая и текстильная декорация появ-
ляются на всем протяжении XVII–XVIII веков. Высочайшие достиже-
ния татарского монументально-декоративного искусства середины 
XVIII века связаны с творчеством живописца Омера, работавшего 
в Бахчисарае. Cкульптурные надгробия – саркофаги и каменные 
стелы, увенчанные мраморными чалмами, – составляют художествен-
ную сокровищницу прилегающего к Дворцу Ханского кладбища. 
При ханском дворце в Бахчисарае формируется профессиональный 
театр, на сцене которого ставятся пьесы Мольера, Шекспира и другие 
спектакли восточного и европейского репертуара14. Растет богатей-
шее собрание ханской библиотеки. Российское завоевание Крыма в 

14 См. об этом: И.А. Керимов. Крымскотатарский драматический театр: к истории становления 
// Галиаскар Камал: 125 лет со дня рождения и 125 лет в новейшей истории культуры и искусства 
тюрко-мусульманских народов России. Сборник материалов Всероссийской научной 
конференции, Москва 2005, с. 131–134.
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XVIII веке сопровождается варварским уничтожением этой культуры, 
«кострами из книг», пылавшими в Бахчисарае. 

Уже первые попытки завоевания Крыма Россией сопровождались 
жестоким разорением городов и сел, истреблением мирного населе-
ния, безжалостным уничтожением бесценных памятников крымско-
татарской культуры. Так, в 1736 году, когда фельдмаршал Миних, 
действуя по приказу императрицы Анны Иоанновны, овладел степ-
ной частью полуострова, он полностью выжег степные селения; захва-
тив Бахчисарай, превратил в пепел ханский дворец и многие стро-
ения этого города, в чем впоследствии сам признавался, вспоминая 
свои подвиги: «... Все строения выжжены. Дворец хана в целости не 
оставлен»15. Как пишет В.Е. Возгрин, опираясь на исторические сви-
детельства очевидцев, «... русские не пощадили и ханского дворца, 
этой жемчужины Востока […] ‘Все сие столь великолепное здание в 
несколько часов разграблено и в пепел обращено. Ахмечеть [Симфе-
рополь] […] подобной участи был подвержен’ […]. И, добавим, Гезлев 
[Евпатория] и множество деревень; о человеческих жертвах вообще 
страшно говорить: Крым обезлюдел, ‘уцелела лишь та часть населе-
ния, что успела бежать в горы’ […]. Груды трупов на улицах и дорогах 
было некому погребать...»16.

На смену Миниху пришел фельдмаршал Ласси, возглавивший 
35-тысячный корпус, который в 1737 году переправился через Сиваш 
и «тут же принялся жечь поднявшиеся было из руин бедные жилища 
степняков […] Ласси занялся опустошением степей и разрушением 
городов [Крыма] с той же немецкой отчетливостью, что и его предше-
ственник, предав огню тысячу деревень, уцелевших от рук Миниха 
по той только причине, что они были в стороне от его пути»17.

В 1771 году новое опустошение Крыма совершила вторгшаяся в 
его пределы армия Долгорукова, которая прошла через полуостров, 
разорив, по свидетельству современников, много городов до самой 
Кафы. При этом действовали эта армия и ее предводитель согласно 
выработанной в российском императорском доме концепции: «...
Ныне же без всякого отлагательства тем же нашим победоносным 
оружием (...) крымских татар совсем в самом бытии истребить и земли 
их вконец опустошить, как такой народ, от которого никакой пользы, 
ни выгоды быть не может». 

15 Записки графа Эрнста Миниха, сына фельдмаршала, писанные им для детей своих в Вологде в 1758 
г. [w:] Россия и русский двор в первой половине 18 века, Санкт-Петербург 1891, с. 54.

16 Возгрин В.Е., Исторические судьбы крымских татар, Москва, «Наука», 1992, с. 250–251.
17 Возгрин В.Е., Исторические судьбы крымских татар, Москва, «Наука», 1992, с. 251.В.Е. Возгрин 

пишет об этом, ссылаясь на классический для российской историографии труд – Историю 
России с древнейших времен С.М. Соловьева.
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Каждый новый виток российской агрессии наносил все более 
тяжелые удары по экономике, традиционной культуре Крыма, при-
носил новые несчастья его жителям. Пишет об этом известный крым-
скотатарский политический деятель (после 1918 года – в эмиграции) 
Джафер Сейдамет: «Походы Миниха (1736) и фельдмаршала Ласси 
(1737–1738) привели к разрушению городов Бахчисарай и Карасу-
Базар, к уничтожению урожая на полях, к сожжению тысячи татар-
ских деревень. Но эти опустошения блекнут в сравнении с тем, что 
совершилось при оккупации Крыма Долгоруковым в 1771 году, когда 
в руины были превращены фактически все города Крыма, а 33.000 ни 
в чем не виновных его жителей убиты»18.

Особое внимание обращает Джафер Сейдамет на уничтожение 
мечетей в аннексированном Россией Крыму. Он цитирует лживый в 
каждом слове Манифест Екатерины II от 8 апреля 1783 года19 и добав-
ляет: «В Петербурге не повременили хотя бы ради приличия, и уже в 
том же 1783 году Мечеть в Судаке была превращена в православную 
церковь. В 1793 году […] пришла очередь на Мечеть в Тамани, и так 
все это продолжалось последующие 120 лет. С одной стороны, мечети 
превращали в церкви, с другой стороны, запрещали строить новые 
мечети, так стоит ли удивляться тому, что Крым, в котором еще в 1805 
году насчитывалось 1.556 мечетей и 5.139 имамов опустился в 1914 
году до 729 мечетей и 942 имамов»20.

В Крыму нет такого места, нет такого татарского селения, памят-
ники которого не стали бы жертвой прямого разрушения или 

18 Sejdamet Dżafar, Krym. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wschodniego,1930, c. 43–44. 
(Авторский перевод с польского языка).

19 «... Возвещая жителям тех мест силою сего Нашего Императорского манифеста таковую 
бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за Себя и Преемников Престола Нашего 
содержать их наравне с природными Нашими подданными, охранять и защищать их лица, 
имущество, храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными 
обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию 
все те правости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется; напротив чего от 
благодарности Наших новых подданных требуем и ожидаем Мы, что они в счастливом 
своем превращении […] потщатся верностию, усердием и благонравием уподобиться 
древним Нашим подданным и заслуживать наравне с ними Монаршую Нашу милость и 
щедроту» (Манифест О принятии полуострова Крымскго, острова Тамана и Кубанской стороны 
под Российскую Державу // Полное Собрание Законов Российской империи (ПСЗРИ), Том 
721, № 15708. Санкт-Петербург 1830, с. 898).

20 Sejdamet Dżafar, Krym. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wschodniego,1930, c. 48. (Авторский 
перевод с польского языка). Сылаясь на труд Арслана Кричинского, приводящего эти 
цифры (Кричинский Арслан, Очерки русской политики на окраинах. Часть 1. К истории 
религиозных притеснений крымских татар, Баку 1919, с. 43), Джафер Сейдамет еще не мог 
себе представить, каким разрушениям будет подвергнута мусульманская культура в 
советском Крыму, где после депортации всех крымских татар, осуществленной 18 мая 1944 
года, вообще, никаких имамов и никаких действующих мечетей не останется.
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горестного запустения в долгие годы российского владычества. Даже 
Бахчисарай, которому, может быть, повезло более других центров 
крымскотатарской культуры (не поднялась рука на ханский дворец 
у самых ревностных исполнителей политики этноцида), буквально 
зияет многими ранами, нанесенными этому уникальному культурно-
историческому комплексу. 

Разрушения были не только прямыми, физическими (хотя и 
таких примеров в присоединенном к России Крыму на всем про-
тяжении с конца XVIII до конца ХХ века было более чем доста-
точно: мечети стирались с лица земли, сознательно уничтожались, 
как была взорвана, например, в 1945 году одна из красивейших на 
южном берегу Крыма белокаменная мечеть в Гурзуфе; их плиты 
использовались в мощении улиц и строительстве колхозных сви-
нарников, что было особым видом надругательства над мечетью), 
но и косвенными: ценнейшие памятники архитектуры подверга-
лись невежественным «реставрациям» и уничтожающим их преж-
нее очарование ремонтам.

Такая судьба постигла, в частности, созданные Омером в 1763 
году росписи Хан-Джами (Ханской мечети) в Бахчисарайском 
дворце. «Наружная роспись, – писал о состоянии этого памятника 
в начале ХХ века М. Гинзбург, – погребена под слоем поздней-
шей штукатурки, а по стене, выходящей на главный двор, грубой 
и неискусной рукой, уж никак не Омером, брошено несколько 
пятен, не радующих ни рисунком, ни тональностью и прямо ужа-
сающих своей немасштабностью по отношению к стенной плоско-
сти [...] Очевидно, под этим слоем, нанесенным руками маляров из 
Нежина, и красками, закупленными в Харькове, скрывается под-
линная роспись Омера»21.

В делах Таврического губернского архива за 1784 год сохранились 
подлинные свидетельства того, как производилась в Бахчисарае в 
ханском дворце «реставрация под руководством капитана Толмачев-
ского по распоряжению Потемкина от 28 июня 1784 года». Не прошло 
и года после присоединения Крыма к России, как бравые капитаны 
типа Толмачевского, нанимая нежинских маляров, не имевших и 
отдаленного понятия о мусульманской культуре, грубо перекраши-
вали, перестраивали и фактически уничтожали то, что чудом оста-
лось от культуры ханского Крыма. 

21 Гинзбург М., Омер – придворный живописец и декоратор крымских ханов Селямет и Крым-Гиреев 
[w:]. Ибадуллаев Нариман (red.), Забвению не подлежит...(Из истории крымскотатарской 
государственности и Крыма), Казань, Татарское книжное издательство, 1992, с. 221.
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политике колонизации Крыма, нежели тот, что сделал Максимилиан 
Волошин в статье Культура, искусство, памятники Крыма, которая 
была написана в 1925 году. Возможно, оттого, что эти горькие строки 
написаны русским человеком, которого никак нельзя обвинить в 
какой-либо русофобии, крымчанином, связавшим с Крымским полу-
островом свою жизнь и отлично знавшим местную этнокультурную 
ситуацию, к тому же художником, поэтом, особенно тонко чувство-
вавшим, в каком состоянии оказалась в Крыму и русская, и крым-
скотатарская, и все иные этнические культуры, приговор этот обре-
тает особую убедительность. Есть смысл процитировать эту статью 
М.Волошина как можно полнее, ибо ни лучше, ни точнее о постиг-
шей Крым в конце XVIII века трагедии, наверно, не скажешь, а то, 
что было написано замечательным русским поэтом девять десятиле-
тий тому назад, к сожалению, до сих пор мало известно читающей 
публике и вряд ли когда-либо долетало до слуха российских «патри-
отов», наивно уверенных в том, что Крым является оплотом русской 
военной, культурной и прочей славы.

«После беспокойного периода татарства времен Золотой Орды, – 
пишет Волошин, – наступает золотой век Гиреев, под высоким покро-
вом великолепной, могущественной и культурной Турции времен 
Солиманов, Селимов и Ахметов. Никогда – ни раньше, ни позже – 
эта земля, эти холмы и гориые равнины, эти заливы и плоскогорья 
не переживали такого вольного растительного цветения, такого мир-
ного и глубокого счастья.

Но в XVIII веке Дикое Поле затопляет Крым новой волной варва-
ров. На этот раз это более серьезно и длительно, так как эти варвары 
– русские, за их спиной не зыбкие и текучие воды кочевого народа, а 
тяжелые фундаменты Санкт-Петербургской империи. [...] И держат 
они себя так, как обычно держали себя пришельцы с Дикого Поля: 
жестоко и разрушительно.

Еще в первой половине XVIII века, с походов Миниха и Ласси, 
начинается истребление огнем и мечом крымских садов и селений. 
После присоединения, при Екатерине, Крым, отрезанный от Сре-
диземного моря, без ключей от Босфора, вдали от всяких торговых 
путей, задыхается на дне глухого мешка.

Внешней агонии Крыма соответствует внутренняя. Основа вся-
кого южного хозяйства – вода. Татары и турки были великими масте-
рами орошения. Они умели уловить самую мелкую стройку почвен-
ной воды, направить ее по глиняным трубам в обширные водоемы 
[...] умели как кровеносной системой оросить сады и виноградники 

СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ: Мечети Крыма
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по склонам гор. Ударьте киркой по любому шиферному, совершенно 
бесплодному склону холма, – вы наткнетесь на обломки гончарных 
труб; на вершине плоскогорья вы найдете воронки с овaльными 
обточенными камнями, которыми собиралась роса; в любой разрос-
шейся под скалой купе деревьев вы различите одичавшую грушу и 
выродившуюся виноградную лозу. Это значит, что вся эта пустыня 
еще сто лет назад была цветущим садом. Весь этот Магометов рай 
уничтожен дочиста. Взамен пышных городов из Тысяча и Одной 
Ночи русские построили несколько убогих уездных городов по рос-
сийским трафаретам и частью из потемкинского романтизма, частью 
для Екатерининской рекламы назвали их псевдоклассическими име-
нами – Севастополем, Симферополем, Евпаторией.

Древняя Готия от Балаклавы до Алустона застроилась непристой-
ными императорскими виллами в стиле железнодорожных буфетов 
и публичных домов и отелями в стиле императорских дворцов. Этот 
музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с междуна-
родными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и оста-
нется в Крыму единственным монументальным памятником «Рус-
ской эпохи».

Трудно считать приобщением к русской культуре то обстоятель-
ство, что Крым посетило в качестве туристов или путешественников 
несколько больших русских поэтов и что сюда приезжали умирать от 
туберкулеза замечательные писатели.

Но то, что земли систематически отнимались у тех, кто любил и 
умел их обрабатывать, а на их место селились те, кто умел разрушать 
налаженное; что трудолюбивое и лояльное татарское население было 
приневолено к ряду трагических эмиграций в Турцию и в благодат-
ном климате всероссийской туберкулезной здравницы поголовно 
вымирало, – именно от туберкулеза, – это показатель стиля и харак-
тера русского культуртрегерства»22.

Светлана Червонная

22 Волошин Максимилиан, Искусство, культура, памятники Крыма... [w:] Ибадуллаев Нариман 
(red.), Забвению не подлежит...(Из истории крымскотатарской государственности и Крыма), 
Казань, Татарское книжное издательство, 1992, с. 62-63.



Elwis Osmanow

FONTANNY STAREGO BACHCZYSARAJU 

We wszystkich muzułmańskich krajach wodzie, szczególnie tej bieżącej, 
przypisuje się wielkie znaczenie. W ciągu wieków nauczyli się ją cenić 
również mieszkańcy stolicy Chanatu Krymskiego, gdzie znajduje się 
znaczna liczba zabytków budownictwa wodnego. Liczni podróżnicy, 
odwiedzający Bachczysaraj, niezmiennie zachwycali się obfi tością 
i jakością tamtejszej wody. Najlepsze ze źródeł, to: „Źródło Jego Wysokości 
Chana, niedaleko od pałacu Sefer Gazi-agi […] następnie Abu Ahmed-agi, 
źródło chana Muhammada Gireja i wiele innych”1.

1 E. Czelebi, Kniga putieszestwii. Krym i sopriedielnyje obłasti, 2008, s. 48.

 Chłopcy pijący wodę z czeszme, lata 20. XX w.
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Jeżeli źródło przeznaczone do picia lub obmywania się, wtedy ujęciu 
wody nadawano kształt fontanny – czeszme [krtat. çeşme, co samo w sobie 
oznacza też czyste źródło]. Był to misternie obrobiony głaz z wyrytym na 
nim cytatami z Koranu, poetyckimi epigrafami oraz imieniem budowni-
czego fontanny. Budowano czeszme w miastach, osiedlach, przy drogach. 
Kompleks obiektów hydrotechnicznych składał się z podziemnego wodo-
ciągu z glinianych rur i systemu kanałów nawadniających, niezbędnych 
w celu dostarczenia wody do podmiejskich ogrodów i sadów. Woda 
z górskich źródeł płynęła wodociągiem, który utrzymywano ze środków 
publicznych, a dalej doprowadzana była do fontann, łaźni oraz domów 
bogatych mieszkańców. 

Szacunek i troska o wodę cechowały zarówno ludność wiejską, jak 
i mieszczan. Fontanny stawiano na znak pamięci po zmarłych krewniakach 
i poległych w wojnach, dla dobra miasta, na pamiątkę ważnych wydarzeń 
w życiu ich budowniczych. A byli nimi zazwyczaj ludzie dobrze urodzeni, 
zamożni. Stawiali fontanny nie tylko w swoich pałacach, ale też przy bra-
mach miejskich, meczetach, na bazarach. W XIX wieku w Bachczysaraju 
pieniądze na utrzymanie fontann zgodnie z tradycją łożono z wybudo-
wanych przez chanów i danymi w dzierżawę dwudziestu kramów tar-
gowych, z owocowych sadów w Biujuk Siujren [krtat. Büyük Süyren] oraz 
z domu zajezdnego w Bachczysaraju. Fontanny stanowiły centrum spo-
łecznego życia wspólnoty. Tutaj spotykały się kobiety idące po wodę 
i wymieniały nowiny, a młodzieńcy wypatrywali wśród nich kandydatek 
na żony2. 

Należy stwierdzić, że w Bachczysaraju została znikoma ilość fontann 
i praktycznie wszystkie znajdują się katastrofalnym stanie. Na początku 
XX wieku, według relacji przewodników, w mieście naliczono 120 fon-
tann, zasilanych z trzech zasobnych źródeł. Dla środowiska historycznego 
znaczenie miały fontanny zasilane przez wodociąg, z których część ujęto 
w formy dekoracyjne, a także studnie. Takie ujęcia sytuowano zarówno na 
dziedzińcach domów (ul. Komsomolców-konspiratorów 11, Łącząca 16, 
Gorkiego 3 i 62), jak i przy ulicach, często nieopodal meczetów i innych 
obiektów publicznych: ul. Ostrowskiego 25, Szmidta 35, Puszkina 18–20, 
Rzeczna 127. 

Jedną z niewielu zachowanych i funkcjonujących do naszych czasów 
jest fontanna Burma Czeszme [krtat. Burma Çeşme] w kwartale [krtat. 
malle] Umersza Efendi [krtat. Ümerşa Efendi]. Jej nazwa jest związana jest 
z położeniem: droga przy fontannie ostro skręca, dlatego powstałe ujęcie 
nazwano Burma, czyli Zakręt. Składa się ono ze zbiornika, części fron-

2 О. А. Żełtuchina, Krymskije tatary w ХІХ, naczała ХХ ww.: putiewoditiel po etnografi czeskomu otdiełu, 
2003, s. 16.
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towej i spływu z podporowymi ścianami-pylonami. Jest to zabytkowa, 
wciąż działająca fontanna w kształcie domku z dwuspadowym dachem, 
składającym się z masywnych kamiennych płyt, po trzy z każdej strony. 
W części frontowej znajduje się niewielka nisza, z której leci woda. W cen-
trum powyżej widnieje płyta z białego marmuru z arabskimi inskryp-
cjami, zachwalająca zarówno budowniczego, jak i samo źródło. Napis 
głosi: „Gospodarz bogactw i dobrych rzeczy, dobroczyńca chan Selim 
Girej, syn chana Kapłana Gireja, syn chana hadżiego Selima Gireja. Niech 
Allah odpuści im grzechy i obdarzy ich pomyślnością! 1162 rok hidżry 
[1748]”3. Po obu stronach napisu umieszczono rozetki w kształcie kwia-
tów lotosu. Fontanna jest mocno zagłębiona w ziemi i dlatego prowadzi 
do niej siedem stopni. 

Dalej, wzdłuż koryta rzeki Czuruksu [krtat. Çuruk Su, Zgniła Woda], na 
skrzyżowaniu współczesnych ulic Zatrubczenki i Czerwonoarmijnej, roz-
ciąga się malle Syrły Czeszme [krtat. Sırlı Çeşme, Glazurowana Fontanna]. 
Nazwa kwartału pochodzi od znanego, ale nieistniejącego już pitnego 
źródła Syrły Czeszme, zbudowanego przez chana hadżiego Selima Gireja 
na początku XVIII wieku, co poświadczała pamiątkowa płyta z napisem 
niegdyś zamontowana nad jednym z łuków. Fontanna powstała na planie 
kwadratu, po którego bokach znajdowały się nisze o łukowatym kształcie. 
W każdej, przez dysze z brązu wypływała źródlana woda do prostokątnych 
niecek, dzięki czemu z wody mogło korzystać jednocześnie wielu ludzi.

3 А. А. Borzenko, Bachczisarajskije arabskije i turieckije naspisi, 1850, s. 523.

Fontanna Burma Czeszme
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Fontanna miała masywny czterospadowy dach mansardowy, kryty 
dachówką. Zwracał uwagę duże nawis dachu z ozdobnym podszyciem 
z desek, zamocowanym nie jak zazwyczaj bywa prostopadle do elewa-
cji, ale z lekka podniesionych, pod kątem rozwartym. Wszystkie elementy 
fasady były wykonane z ciosanego kamienia, wapienia4. 

Ciekawie przedstawia się również przyścienna pijalnia-czeszme z bie-
żącą wodą źródlaną, położona w Tekie Maale [krtat. tekie, tekiye, siedziba 
sufi ckiego tarikatu], na jezdni współczesnej ulicy Ostrowskiego. Takie 
źródła stawiano w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w czystą 
wodę pitną, dla rytualnych ablucji religijnych, a także upiększenia ulicy. 
Woda dostawała się do czeszme ceramicznymi rurami – kanałem ze źródła, 
które mogło znajdować się setki metrów od fontanny. Bieg wodny nie był 
sztucznie ograniczany.

Architektura fontanny wyrażona była w czołowej kompozycji portalo-
wej ze strzelistym łukiem o regularnym kształcie w centrum. Łuk zwień-
czał niszowe zagłębienie, w którym na wysokości jednej trzeciej znajdo-
wało się wyjście dla źródlanej wody. Wysokość, na jakiej znajdował się 
wypływ, dopasowywano do ludzkich możliwości oraz wymiary najbar-
dziej rozpowszechnionych miedzianych naczyń na wodę. Czeszme obu-
dowana była ciosanym kamieniem, wapieniem. Od góry portal zdobiły 
4 Naucznyj archiw BIKAMZ, f. 3, оp. 1. Pamiatnik architiektury ХVIII w. fontan Syrły-Czeszme, 1995, l. 2.

Fontanna na ul. Puszkina 18-20, lata 20. XX w.
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gzymsowe kamienne płyty. U podstawy niszy był prostokątny kamienny 
podest z niewielkim cokołem. W podeście wykonane były otwory lub 
wypusty w celu zorganizowanego odpływu wody do specjalnego ścieku 
albo kanału5. 

Po aneksji Krymu przez Imperium Rosyjskie zwyczaj budowania fon-
tann nie został zapomniany. W latach 1857–1858 powstała fontanna Asma 
Kuju [krtat. Asma Quyu, Studnia z Żurawiem] położona w kwartale o takiej 
samej nazwie, na rogu skrzyżowania ul. Czerwonej Floty i małej, wąskiej 
uliczki w pobliżu ogrodzenia domu nr 35. Asma Kuju jest przystosowana 
do gromadzenia i użytkowania wody źródlanej. Ma kształt prostokątnego 
zbiornika, obejmującego przechwycone źródła z ozdobnym frontem, cią-
gnącym się z północy na południe6. Źródło było współcześnie odrestauro-
wane ze środków mieszkańców, ale niestety obecnie nie działa. 

Postanowieniem Krymskiego Obwodowego Wykonawczego Komi-
tetu Politycznego nr 284 z 5 czerwca 1984 roku „O wzięciu pod ochronę 
państwową nowo odkrytych zabytków architektury w Obwodzie Krym-
skim”, XVIII-wieczna fontanna Burma Czeszme na ulicy Komunardów 3 
i XIX-wieczna fontanna Asma Kuju na ulicy Czerwonej Floty 35 zostały 

5 Architiekturnoje opisanije pamiatnika wypołnieno simfi eropolskimi architiektorom Rienartom 
Saranajewym.

6 P. W. Nikolskij, Bachczisaraj i jego okriestnosti: kulturno-istoriczeskije ekskursii культурно-исторические, 
1927, s. 46.

XIX-wieczna fontanna Asma Kuju. 
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wciągnięte na państwową listę jako zabytki architektury o znaczeniu 
regionalnym dla Obwodu Krymskiego7.

Każdy z rosyjskich carów, poza Pawłem I, odwiedzał Bachczysaraj, a ich 
wizyty upamiętnia kilka fontann. Wjazd do miasta wieńczył łuk – Kemer 
Kapy [krtat. Kemer Qapı, Łukowe Drzwi, Łukowa Brama], razem z którym 
muzułmańska społeczność Bachczysaraju na pamiątkę ocalenia8 impe-
ratora Aleksandra III 17 października 1888 roku ufundowała fontannę 
wykonaną w stylu arabsko-perskim. Powstała na planie kwadratu i przy-
kryta była czteropołaciowym dachem z masywną kulistą kopułą. Zdobiło 
ją malowanie oraz zwieńczenie w postaci alemu [półksiężyc z gwiazdą na 
iglicy]. Na fasadzie zainstalowano trzy marmurowe tablice z napisami po 
tatarsku i rosyjsku. Na centralnej tablicy widniało: „Chwała Bogu! 17 paź-
dziernika 1888 roku”. Poniżej z lewej strony była data powstania fontanny 
i napis w języku rosyjskim: „Wdzięczność Stwórcy. Ta fontanna zbudo-
wana została przez muzułmanów Bachczysaraju na pamiątkę cudownego 
ocalenia monarchy, imperatora Aleksandra III i jego czcigodnej rodziny 17 
października 1888 r.” Po prawej zaś napisano w języku tatarskim alfabetem 
arabskim: „Fontannę zbudowali muzułmanie ku chwale ocalenia naszego 
padyszacha w wypadku drogowym”9. Fontannę wykonana została w pra-
cowni profesora Prachowa i zainstalowana w Bachczysaraju w roku 1895. 
Przychody uzyskiwane z tego miejsca przeznaczone były wyłącznie na 
remont i utrzymanie fontanny10. Rozebrano ją podczas budowy nowej 
drogi po zakończeniu II wojny światowej. W miejscu gdzie była, pozostał 
jedynie fragment ściany wspierającej. 

W ten sposób w XVIII-XIX wieku zachowana została struktura śre-
dniowiecznego podziału na rejony, gdy osobna budowla, stając się zło-
żoną częścią zespołu miejskiego, pozostawała w zależności od planowanej 
struktury. Fontanny często stanowiły jej akcentowany element. Niestety, 
stwierdzić trzeba, że w mieście pozostało ich niewiele, a właściwie wszyst-
kie znajdują się w katastrofalnym stanie. Ich odrodzenie pozostaje palą-
cym problemem miasta. 

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

7 Spisok pamiatnikow miestnogo i nacionalnogo znaczenija, raspołożennych na tierritorii Awtonomnoj 
Riespubliki Krym, 2012, s. 5.

8 Chodzi o zamach na cara, przygotowywany przez Frakcję Rewolucyjną Narodnej Woli, udarem-
niony przez policję 1 marca 1887 roku – przyp. tłum.

9 I. W. Zajcew, Fontany nowych padiszachow, 2014, s. 49.
10 GKU RK GARK, f. 64, оp. 1, d. 715. Ob ustupkie gorodskoj ziemli dlja soorużenija nowogo fontana w 

prichodie в приходеKemer-Kapy goroda Bachczisaraja w 1894 g., l. 5-6.
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Элвис Османов

ФОНТАНЫ-ЧЕШМЕ СТАРОГО БАХЧИСАРАЯ 

Во всех мусульманских странах воде придается большое значение, 
особенно проточной. Испокон веков умели ее ценить и жители сто-
лицы Крымского ханства, где имеется немало памятников гидро-
технического зодчества. Многие путешественники, посещавшие 
Бахчисарай, неизменно восхищались обилием и прекрасным каче-
ством воды. Самые лучшие из источников: «источник Его Величе-
ства хана, недалеко от дворца Сефер Гази-аги…далее источник Абу 
Ахмед-аги, источник Мухаммед Герай хана и многие другие»1. 

Если источник использовался для питья, омовения, он облагора-
живался в форме фонтана – чешме. Это была искусно обработанная 
каменная глыба с высеченными на ней цитатами из Корана, поэтиче-
ской эпиграфикой, именем устроителя фонтана. Чешме строились в 
городах, в селениях, у дорог. 

Комплекс гидротехнических сооружений включал в себя подзем-
ный водопровод из глиняных труб и систему оросительных кана-
лов, столь необходимых для орошения пригородных садов. Вода из 
горных источников поступала в водопровод, который содержался 
на общественные средства, и далее подводилась к фонтанам, баням, 
домам богатых горожан. 

Бережное отношение к воде было свойственно и сельским жителям, 
и горожанам. Фонтаны ставились в память об умерших родственни-
ках и погибших воинах, для блага города, в память о важных событиях 
в жизни его устроителей. Строили фонтаны обычно люди знатные, 
богатые. И не только в своих дворцах, но и у городских ворот, у мече-
тей, на базарах. В ХIХ в. в Бахчисарае деньги на содержание фонтанов 
шли по традиции, с построенных ханами и сданных в аренду 20 тор-
говых лавок, доходов с фруктового сада в Сюрени, с постоялого двора 
в Бахчисарае.

1 Э. Челеби, Книга путешествий. Крым и сопредельные области, 2008, с. 48.
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Фонтаны были и центром общественной жизни общества. Здесь 
женщины, шедшие по воду, могли встретиться, обсудить новости. У 
фонтана парни высматривали себе невест2.

Необходимо отметить, что фонтанов в Бахчисарае осталось ничтож-
ное количество, и практически все они находятся в катастрофическом 
состоянии. В начале ХIХ века, по сообщению путеводителей, в городе 
насчитывалось 120 фонтанов, питающихся из трех мощных источни-
ков. Для исторической среды имели значение фонтаны каптажного 
водопровода, часть из которых была декоративной формы, а также 
колодцы. Такие сооружения размещались как во дворах домов (ул. 
Комсомольцев - подпольщиков, 11, Спаи, 16, Горького, 3, 62), так и на 
улицах – часто возле мечетей и других общественных строений – ул. 
Островского, 25, Шмидта, 35, Пушкина, 18-20, Речная, 127. 

Один из немногих сохранившихся и функционирующий до 
настоящего времени – это фонтан в квартале «Умерша-Эфенди» 
или «Бурма-Чешме». Свое название фонтан, предположительно 
получил из-за своего месторасположения, дорога рядом с ним резко 
поворачивает, поэтому рукотворный источник и получил называние 
«Бурма-Чешме». Сооружение состоит из резервуара, главного фасада 
и спуска с подпорными стенами-пилонами. Это старинный действу-
ющий фонтан в виде домика с двускатной крышей. Его крыша сло-
жена из массивных каменных плит, по три с каждой стороны. На 
фасадной части расположена небольшая ниша, из которой и бил 
фонтан. Выше в центре – беломраморная стена с арабской надписью, 
вероятно, восхваляющей строителя и сам источник. Надпись гласит: 
«Хозяин богатств и добрых дел, благодетель хан  Селим-Гирей, сын 
хана Каплан Гирея, сын хана эль-хадж Селим Гирея. Да простит 
Аллаh грехи и даст им благо! Год 1162 г.х.» (1748)3. По обеим сторонам 
надписи – розетки в виде цветка лотоса. Фонтан сильно заглублен в 
землю, поэтому вниз ведут семь ступеней. 

Далее по руслу р. Чурук-Су, на перекрестке современных улиц 
Затрубченко и Красноармейская, располагалось маалле «Сырлы-
Чешме». Квартал получил свое название от известного, ныне не 
сохранившегося питьевого источника Сырлы-Чешме, построенного 
Хаджи-Селим-Герай ханом в начале XVIII века, о чем свидетельство-
вала прямоугольная плита с надписью некогда вмонтированная над 
одной из арок. 

В плане фонтан представлял квадрат, по сторонам которого нахо-

2 О.А. Желтухина, Крымские татары в ХІХ начала ХХ вв.: путеводитель по этнографическому 
отделу, 2003, с. 16.

3 А.А. Борзенко, Бахчисарайские арабские и турецкие надписи, 1850, с. 523.
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дились ниши аркообразной формы. Из каждой ниши по бронзовым 
патрубкам вытекала проточная родниковая вода в поддоны прямоу-
гольной формы. Таким образом, водой из источника одновременно 
могли пользоваться несколько человек. 

Фонтан имел массивную вальмовую четырехскатную крышу, 
крытую черепицей. Обращает на себя внимание большой вынос 
крыши с дощатой орнаментальной подшивкой, закрепленной не 
перпендикулярно фасадам, как это было традиционно принято, 
а несколько приподнято, под тупым углом. Все элементы фасадов 
были выполнены из тесаного камня-известняка4. 

Интерес также представляет пристенный питьевой фонтан-чешме 
с проточной родниковой водой, расположенный в квартале Текие-
Маале на проезжей части современной улицы Островского. 

Такие источники возводились для удовлетворения нужд местного 
населения в чистой питьевой воде, для ритуального религиозного 
омовения, а так же, для благоустройства улиц. Вода, как правило, 
доставлялась к источнику по керамическим трубам – водоводам от 

4 Научный архив БИКАМЗ, ф.3., оп.1. Памятник архитектуры ХVIII в. фонтан Сырлы-
Чешме, 1995, л. 2.

Spotkanie przy fontannie, lata 20. XX w.
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родника, который мог располагаться за сотни метров от фонтана. Ток 
воды искусственно не ограничивался.

Архитектура фонтана выражена во фронтальной портальной 
композиции со стрельчатой аркой правильной формы по центру. 
Арка венчает нишевое углубление, в нижней трети по оси которого 
находиться выходное отверстие для родниковой воды.

Высота отверстия регулировалась под эргономику человека и 
под распространенные габариты медных сосудов для воды. Чешме 
сложен из тесаного камня – известняка. По верху портал декорирован 
карнизными каменными плитами.

У основания ниши фонтана находился прямоугольный камен-
ный поддон с невысоким пьедесталом. В торце поддона проделывали 
отверстие либо выпил для организованного отвода воды по специ-
альным стокам или канавам5.

После присоединения Крыма к Российской империи практика 
строительства фонтанов не была забыта. В 1857-1858 гг. был сооружен 
фонтан Асма-Кую расположенный в одноименном квартале на углу 
пересечения ул. Краснофлотская и проулком, рядом с оградой дома 
№ 35. Фонтан Асма-Кую – архитектурное сооружение для накопле-
ния и использования родниковой воды представляет собой прямоу-
гольный резервуар, состоящий из каптированного источника с деко-
ративно оформленным главным фасадом, вытянут с севера на юг6. 
Источник был восстановлен в наше время на средства жителей, но, к 
сожалению, ныне не функционирует. 

Решением Крымоблисполкома № 284 от 05.06.1984 г. «О взятии 
под государственную охрану вновь выявленных памятников архи-
тектуры по Крымской области», фонтан XVIII в. «Бурма-Чешме», по 
ул. Коммунаров, № 3, и фонтан ХIХ в. «Асма-Кую», по ул. Красноф-
лотская, № 35, были поставлены на государственный учет как памят-
ники архитектуры областного значения по Крымской области7. 

Все российские императоры, за исключением Павла I, посе-
щали Бахчисарай. В память монарших визитов были установлены 
несколько фонтанов. Въезд в Бахчисарай венчала арка – Кемер-Капу, 
рядом с которой мусульманским обществом Бахчисарая в память спа-
сения императора Александра III, 17 октября 1888 г. был установлен 
фонтан, выполненный в арабо-персидском стиле. Квадратное в плане 

5 Архитектурное описание памятника выполнено симферопольским архитектором 
Ренартом Саранаевым.

6 П.В. Никольский, Бахчисарай и его окрестности: культурно-исторические экскурсии, 1927, с. 46.
7 Список памятников местного и национального значения, расположенных на территории 

Автономной Республики Крым, 2012, с. 5.
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сооружение перекрывала 
четырехскатная крыша, 
увенчанная массивным 
сферическим куполом, 
украшенным росписью и 
навершием – алемом. На 
фасаде было установлено 
три мраморные доски с 
надписями на татарском 
и русском языках. На цен-
тральной доске имелась 
краткая надпись: «Слава 
Богу! 17 октября 1888 года». 
Слева внизу была выбита 
надпись и дата сооружения 
фонтана русскими бук-
вами, а справа – арабским 
шрифтом. Русская надпись 
гласила: «Благодарение 
Творцу. Фонтан этот соору-
жен мусульманами Бахчи-
сарая в память чудесного 
спасения государя импера-
тора Александра III и его 
августейшей семьи 17 октя-
бря 1888 г.». Татарская над-
пись несколько отличалась 
по содержанию: «Фонтан сооружен мусульманами в честь спасения 
нашего падишаха в дорожном происшествии»8. Он был исполнен в 
мастерской профессора Прахова и установлен в Бахчисарае в1895 г. 
Доходы с этого участка поступали исключительно на ремонт и под-
держание фонтана9. 

Его разобрали при постройке новой дороги по окончанию Вели-
кой Отечественной войны, сохранился лишь участок подпорной 
стенки, где он находился. 

Таким образом в ХVIII-ХХ вв. была сохранена структура средневе-
кового исторического районирования, когда отдельно взятое соору-
жение, являясь составной частью городского ансамбля, находилось в 

8 И.В. Зайцев, Фонтаны новых падишахов, 2014, с. 49.
9 ГКУ РК ГАРК, ф.64, оп.1, д.715. Об уступке городской земли для сооружения нового 

фонтана в приходе Кемер-Капу города Бахчисарая в 1894 г., л. 5-6.

Tatarskie dzieci przy fontannie, lata 20. XX w. 
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зависимости от планировочной структуры. Фонтаны часто являлись 
акцентными элементами этой градообразующей структуры. Необ-
ходимо отметить, что их в городе осталось ничтожное количество, и 
практически все они находятся в катастрофическом состоянии. Их 
возрождение остается насущной проблемой города.

Элвис Османов

Список литературы:
Борзенко А.А. Бахчисарайские арабские и турецкие надписи // ЗООИД. – Т. II, отд. 2-3. – 1850. 

– С. 489-528.
Государственное Казенное Учреждение Республики Крым «Государственный Архив 

Республики Крым», ф. 64, Бахчисарайская Городская Управа, 1878-1920 гг., оп. 1, . 715. Об 
уступке городской земли для сооружения нового фонтана в приходе Кемер-Капу города 
Бахчисарая в 1894 г., 6 л.

Желтухина О.А Крымские татары в ХІХ начала ХХ вв.: путеводитель по этнографическому 
отделу. – Симферополь: «Домино», 2003. – 126 с.

Зайцев И.В. Фонтаны новых падишахов // Восточная коллекция. – 2014. – № 4(59). – 160 с. 
Научный архив БИКАМЗ, ф.3, оп.1. Памятник архитектуры ХVIII в. фонтан Сырлы-Чешме. – 

Бахчисарай, 1995. – 2 л.
Никольский П.В. Бахчисарай и его окрестности: культурно-исторические экскурсии. – 

Симферополь: Крымское государственное издательство, 1927. – 80 с.
Список памятников местного и национального значения (архитектура и градостроительство, 

история, монументальное искусство) и вновь выявленных объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Автономной Республики Крым (по состоянию на 
11.06.2012). – 270 с.

Челеби Э. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения 
турецкого путешественника XVII века) / пер. Е. В. Бахревского. – Симферополь: Доля, 2008. 
– 272 с.



Temur Kurszutow

SPOŁECZNO-POLITYCZNA I LITERACKA 
DZIAŁALNOŚĆ DŻAFERA SEJDAMETA

Dżafer Sejdamet [Cafer Seydamet Qırımer] to jeden ze znanych krym-
skotatarskich pisarzy i działaczy społeczno-politycznych, usunięty 
z przestrzeni publicznej przez represyjną politykę bolszewicką. Dopiero 
po roku 1990 Krymscy Tatarzy uzyskali możliwość zapoznania się z jego 
twórczością i działalnością. 

Dżafer Sejdamet urodził się 1 września 1889 roku w zamożnej rodzinie 
chłopskiej we wsi Kyzyłtasz [Qızıltaş, Czerwony Kamień], w powiecie 
jałtańskim guberni taurydzkiej. W roku 1902 razem z ojcem wyjechał do 
Turcji, gdzie został przyjęty do postępowej szkoły, Numune-i Terakki Mek-

Dżafer Sejdamet 
Kyrymer 
(1889–1960).
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tebi w Szejchzadebaszy, dzielnicy Stambułu. W roku 1906 kontynuował 
naukę w Liceum Sułtańskim [Lise Sultaniye], a następnie w roku 1910 
wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Stambulskiego [295, s. 5–6]. 
W tym okresie nawiązał przyjacielskie stosunki ze studentami krym-
skimi, którzy uczyli się w Turcji. Byli wśród nich jego przyjaciele i współ-
towarzysze: Noman Czelibidżihan [Noman Çelebicihan], Abibułła Oda-
basz [Abibulla Odabaş], Abduraim Efendijew (Siukuti) [Abduraim Efendi 
Sükuti] i inni. 30 grudnia 1908 roku, będąc jeszcze w liceum, utworzyli 
Stowarzyszenie Uczniów Krymskotatarskich, skupiające Tatarów Krym-
skich, uczących się w Turcji. Do roku 1910 liczyło ono ponad 250 człon-
ków [167, s. 24; 295, s. 6; 159, s. 88].

W roku 1909 N. Czelebidżihan, Dż. Sejdamet i A. Odabasz zawią-
zali tajne stowarzyszenie „Watan” [Ojczyzna][159, s. 88] – organizację 
polityczną, do której należeli tylko sprawdzeni i niezawodni studenci. 
Jak zauważył Dżafer Sejdamet, wszystkich nowo wstępujących pod-
dawano dokładnemu sprawdzeniu, aby wykluczyć ewentualną zdradę 
[167, s. 24]. Podstawowym założeniem grupy była działalność poli-
tyczna i wydawnicza. Początkowo w tym celu studenci kupili w pry-
mitywne urządzenie powielające, a następnie także drukarskie, które 
ukryli w domu N. Czelebidżihana. Według słów Dż. Sejdameta, na tych 
urządzeniach powielali i drukowali ulotki, odezwy i artykuły, skiero-
wane przeciwko tyranii carskiego reżimu, podległości wakufów (mają-
tek ruchomy lub nieruchomy, przekazany państwu lub oddzielnym 
podmiotom na cele religijne albo charytatywne) miejscowej administra-
cji. Dokumenty te rozlicznymi drogami przekazywano na Krym, a dla 
bezpieczeństwa ukrywano je m.in. w oprawach Koranu [167, s. 24]. 
W ramach działalności „Watanu” w roku 1911 Dżafer Sejdamet, pod 
pseudonimem Szehab Nezihi [Şehab Nezihi], napisał i wydał 30-stro-
nicową broszurę publicystyczną pt. „Bir zavallı tatar gençinin feryadı: 
Yigirminci asırda tatar millet mazlumesi” [Bir zawałły tatar genczinin 
ferjady: Jigirmindżi asyrda tatar millet mazlumesi, Krzyk młodego tatar-
skiego junaka: ucisk narodu tatarskiego w XX stuleciu] [188]. 

Była to pierwsza próba jego pióra jako publicysty. Ten swego rodzaju 
pamfl et, zawierający wiele emocjonalnych nut, stanowił wezwanie mło-
dego człowieka, który starał się zwrócić uwagę czytelników na to, co 
działało się na Krymie. Autor twierdził, że dla odrodzenia i rozwoju 
oświaty oraz kultury narodu nieodzowne jest zreformowanie admini-
stracji duchowej i przekazanie wakufów z rąk duchowieństwa we wła-
danie społeczne. Szczególny akcent położono na konieczność urzeczy-
wistnienia powstania narodowego i wyswobodzenia się spod kolonialnej 
zależności od carskiego samowładztwa. „To niewielkie przedsięwzięcie, 
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oprócz wysokich emocji i entuzjastycznych uczuć, nie wyrażało żadnego 
poważnego zamysłu, wywarło nadzwyczajny wpływ na krymskotatar-
ską młodzież” [82, № 15] – zanotował autor w swoich wspomnieniach 
„Bazı hatıralar” [Bazy hatyralar, Niektóre wspomnienia]. Podjęte w bro-
szurze problemy społecznego rozwoju narodu krymskotatarskiego 
w przyszłości poddane zostały głębszej oraz wszechstronniejszej analizie 
i oświetlone z różnych punktów widzenia w jego publikacjach literac-
kich oraz artykułach prasowych [293, s. 74].

Wydanie tej publikacji było ważnym wydarzeniem dla krymskotatar-
skiej i tureckiej młodzieży w Turcji, a także dla ich rodaków mieszka-
jących na Krymie, ponieważ poddawała ostrej krytyce politykę carskiej 
Rosji w stosunku do jej muzułmańskich poddanych. Już sam tytuł – 
„Krzyk młodego tatarskiego junaka: ucisk narodu tatarskiego w XX stu-
leciu” – wskazywał, że podjęty przez autora temat jest bardzo aktualny 
i ma zasadnicze znaczenie dla Krymian. Tekst zaczyna się od wyjaśnienia 
przez młodego krymskotatarskiego junaka Szehapa Nezihi (za którym 
stał sam autor) przyczyn, które spowodowały chwycenie przez niego za 
pióro i napisanie tej broszury. Chodziło, dokładnie mówiąc, o bezprawie 
w stosunku do 35 milionów muzułmanów mieszkających w Imperium 
Rosyjskim oraz ciemiężenie w zakresie oświaty, religii i sposobu życia.

Broszura wywołała wściekłość rosyjskiego ambasadora Nikołaja Cza-
rykowa [311, s. 174], [159, s. 88], który zażądał od Ryfata Paszy [Rıfat 
Paşa], tureckiego ministra spraw zagranicznych, wydalenia Dż. Sejda-
meta. W tym też czasie w gazecie „Tanin” ukazała się informacja o wyda-
niu nakazu aresztowania autora [167, s. 26]. W efekcie Dżafer Sejdamet 
był zmuszony 23 kwietnia [311, s. 174] potajemnie opuścić Turcję i udał 

Abibułła Odabasz, 
zdjęcie 
z kartoteki NKWD, 
19.11.1928 r.
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się do Francji, gdzie zamieszkał w Paryżu. Jednocześnie krymska żan-
darmeria i tajna policja przeprowadziły rewizję w domu rodziców Dż. 
Sejdameta w Kyzyłtaszu [293, s. 103–104].

Przebywanie w nieznanym mieście, bez znajomości języka i bez pie-
niędzy, wywołało przygnębienie Dżafera Sejdameta, jednak po pewnym 
czasie, dzięki fi nansowemu wsparciu ze strony ojca, a także intensywnej 
nauce języka francuskiego, mógł wstąpić na wydział prawny Sorbony. 
Ten prestiżowy uniwersytet był najbardziej pożądaną uczelnią przez 
studentów z Rosji. Przykładowo, w roku 1911 studiowało ich tam 1600, 
co stanowiło blisko połowę wszystkich zagranicznych studentów [63, s. 
5]. Mieszkając w Paryżu, uczył się zawzięcie francuskiego, łącząc naukę 
na uniwersytecie z uczęszczaniem na prelekcje znanego polityka-socjali-
sty Jeana Leona Jauresa.

Pod wpływem licznych wykładów, spotkań oraz różnorodnej lite-
ratury, podobnie jak wielu studentów w tamtym okresie, Dż. Sejdamet 
zainteresował się ideami wschodnioeuropejskich socjalistów i w następ-
stwie stał się zwolennikiem ich ideologii. Uczęszczał także na kursy 
dziennikarskie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych (Les Hautes Etudes 
Sociales) [293, s. 92]. Później, w swoich wspomnieniach Dżafer Sejdamet 
zaznaczył, że chodził na te kursy w celu opanowania dziennikarskiego 
rzemiosła, aby skuteczniej walczyć z kolonialnym carskim samowładz-
twem, a także chcąc zrealizować swe marzenie wydawania na Krymie 
gazety lub czasopisma [293, s. 92]; „[...] zostać dziennikarzem, służyć 
w tej dziedzinie swemu narodowi – to było moim marzeniem” – pisał 
[82, № 42]. W tym okresie często brał udział w mityngach i zebraniach, 
w których uczestniczyli znani francuscy działacze polityczni. Po jednym 
z takich zebrań zdobył broszurę „Państwo Rosyjskie albo imperium 
knuta” [293, s. 79] autorstwa francuskiego historyka, profesora Charlesa 
Seignobosa. Przetłumaczył ją z języka francuskiego na krymskotatarski 
i przesłał 96-stronicowy rękopis do towarzysza Amdiego Bekirzadego 
Atamana w Stambule. Po pewnym czasie tekst został wydrukowany 
w stambulskiej drukarni i przewieziony na Krym, gdzie rozprowadzono 
go wśród rodaków. Jak wspominał Dżefer Sejdamet, praca Charlesa 
Seignobosa zwróciła jego uwagę tym, w jaki sposób autor przedstawił 
życie turkijskich narodów i muzułmanów w Rosji [293, s. 79]. 

Po zakończeniu nauki na wydziale prawniczym w Paryżu, w przed-
dzień I wojny światowej Sejdamet powrócił na Krym, gdzie wspólnie ze 
swoimi przyjaciółmi i towarzyszami prowadził aktywną działalność spo-
łeczno-polityczną. Razem z Nomanem Czelibidżihanem jeździli po wio-
skach, rozmawiali o panującej sytuacji z mieszkańcami, nauczycielami 
i chłopami [293, s. 123]. Pomimo rozjazdów i spotkań aktywnie publi-
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kował na łamach gazety „Terdżiman” [Terciman, Komentator], odgry-
wającej ogromną rolę w rozwoju publicystycznego mistrzostwa Dżafera 
Sejdameta. Chociaż w gazecie drukowano m.in. pamfl ety, przekłady 
utworów innych autorów, takich jak wiersze, opowiadania, nowele, 
powieści, to pierwszeństwo miała właśnie publicystyka. Ona uwydat-
niała społeczny, propagandowy i uświadamiający kierunek pisma. Tę 
cechę gazety dobrze pojmowali współcześni, szczególnie młodzież, 
w tym Dżafer Sejdamet. Postrzegali „Terdżimana” jako symbol odrodze-
nia narodu. Tylko w okresie od roku 1914 do 1916 w gazecie opubliko-
wano 25 jego artykułów, które w większości podpisywał pseudonimem 
Qızıltaşlı [Kyzyłtaszły, Czerwonokamienny].

Z początkiem I wojny światowej Dż. Sejdamet wyjechał do Sankt-
-Petersburga, gdzie rozpoczął studia na wydziale prawnym uniwer-
sytetu. Przeniesiono go jednak do szkoły junkrów, a następnie w stop-
niu chorążego wysłano do Odessy. Stamtąd skierowany został na front 
besarabski. Tam, za swoją działalność agitacyjną, zyskał sobie przezwi-
sko „czerwony podchorąży” [19, s. 433]. Po rewolucji lutowej 1917 roku 
wspólnie z N. Czelebidżihanem powrócili na Krym, gdzie stali się jed-
nymi z organizatorów i przywódców narodowego ruchu Tatarów Krym-
skich. 25 w Symferopolu na pierwszym zebraniu Kurułtaja, Noman 
Czelebidżihan został wybrany czasowym komisarzem kierownictwa 
duchownego i muftim Krymu, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski, zaś 
Dżafer Sejdamet objął stanowisko członka Muzułmańskiego Komitetu 
Wykonawczego, komisarza komisji wakufnej (będąc jej przewodniczą-
cym, Dż. Sejdamet zainicjował przekazywanie całej ziemi wakufnej dla 
najbiedniejszego chłopstwa, co było popierane przez większość ubogich 
mieszkańców Krymu i przyczyniło się do popularności siły politycznej, 

Abduraim 
Efendijew, zdjęcie 
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którą reprezentował) [19, s. 387; 164, s. 268]. Wówczas też stał się ini-
cjatorem założenia komisji wojskowej przy Muzułmańskim Komitecie 
Wykonawczym i wysłania z frontu do Symferopola krymskotatarskiego 
szwadronu, który po przyjeździe na Krym stał się pierwszym prawdzi-
wie narodowym wojskiem, stojącym na straży swojego narodu i zawsze 
przez ten naród wspieranym [19, s. 387]. 

Od 14 do 24 maja 1917 roku Dżafer Sejdamet uczestniczył we Wszech-
rosyjskim Zjeździe Muzułmańskim w Moskwie [159, s. 89]. Zasiadał 
w 12-osobowym prezydium [167, s. 49; 72, s. 25], w którym byli tacy 
znani działacze, jak Ali Mardan Topczybaszy [Ali Mardan Topçubaşı], 
Mamed Emin Rasulzade, Fatih Kerim [Fatih Kärim], Zeki Walidi [Zeki 
Velidi Togan] i inni [293, s. 175; 82, № 40]. Delegacja z Krymu liczyła 25 
osób, w tym trzy Krymskie Tatarki, a wśród nich Szefi ka Gasprinska 
[Şefi qa Gaspıralı]. Podczas zjazdu rozpatrywano kilka ważnych kwestii, 
dotyczących m.in. federacyjnej struktury Rosji oraz prawnego położe-
nia kobiet muzułmańskich [167, s. 49]. W tej drugiej sprawie wywiązała 
się szczególnie ożywiona dyskusja. Przedstawiciele Kaukazu i Turkie-
stanu wystąpili przeciwko emancypacji w odróżnieniu od delegatów 
Krymu oraz Idel-Uralu, którzy byli za możliwie szerokimi prawami dla 
muzułmanek, w tym również prawa głosowania na wyborach [167, s. 
49–50]. Jak napisał w swoich wspomnieniach, duże wrażenie wywarło 

Od lewej: Ismaił Bej Gaspyrały, Hasan Bej Zerdabi Melik 
i Ali Merdan Topczybaszy.
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na Dż. Sejdamecie wystąpienie jednego z aksakałów [aqsaqal, białobrody] 
z delegacji kirgisko-kazachskiej: „[...] Do obecnych czasów nie zdarzyło 
mi się słyszeć podobnie dobitnego wystąpienia. Ujęła mnie nie tylko 
wyrazistość wypowiedzi, przekonywająca logika, a i szczególna intu-
icja w komentowaniu omawianych zagadnień”. [293, s. 175; 82, № 40]. 
W rezultacie, podczas kongresu przyjęto postanowienie o pełni praw 
kobiet – muzułmanek Rosji.

28 listopada (według starego kalendarza) w Bachczysaraju rozpoczął 
pracę I Kurułtaj, na którym ogłoszono utworzenie rządu narodowego: 
Rady Dyrektorii, na czele z N. Czelebidżihanem. Dż. Sejdamet objął 
sprawy zagraniczne oraz wojskowe. [167, s. 118]. Wspólnie z innymi 
„dyrektorami” uczestniczył w przygotowaniu i przyjęciu przez Kuruł-
taj ustawy z przepisami o powszechnym prawie wyborczym, zniesieniu 
tytułów i przywilejów stanowych, niezwłocznym zwołaniu krajowego 
zgromadzenia ustawodawczego w celu rozstrzygnięcia kwestii formy 
rządów na Krymie oraz równouprawnienia kobiet-muzułmanek [167, 
s. 107–111]. Ta ostatnia sprawa była oddolnie wprowadzana w życie 
i w wielu miastach powstawały kobiece komitety muzułmańskie [167, 
s. 18], które prowadziły aktywna agitację pośród swoich kampatriotek. 
W efekcie, na Kurułtaju w gronie 76 wybranych delegatów były cztery 

Od lewej: Seitdżelil Chattatow, Asan Sabri Ajwazow, Noman Czelbidżihan 
i Dżafer Sejdamet, Bachczysaraj 1917.
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Krymskie Tatarki, a jedna z nich zasiadała w prezydium. Jak zauważył 
Edige Kyrymał [Edige Qırımal, właśc. Mustafa Edige Szynkiewicz], było 
to wydarzenie historyczne, ponieważ pierwszy raz nie tylko w historii 
Krymu, ale i całego turkijskiego i muzułmańskiego świata cztery kobiety 
wybrano do krajowego parlamentu [167, s. 20].

Po zwycięstwie świadomości narodowej Krymskich Tatarów, na 
Krymie doszło do kilku ważnych wydarzeń. 3 listopada w Bachczy-
saraju uroczyście otwarto pierwsze narodowe muzeum, rozpoczął 
działalność Instytut Pedagogiczny im. Ismaiła Gasprinskiego [İsmail 
Gaspıralı; Ismaił Gaspyrały], a także Narodowa Szkoła Sztuki [167, s. 
82]. Wydział Oświaty Muzułmańskiego Komitetu Wykonawczego 
rozpoczął reformowanie medres. Przykładowo, medresę Zyndżyrły 
[Zıncırlı Medrese] z Medrese-i aliye [Uniwersytet Duchowny] przekształ-
cono w Instytut Zyndżyrły Mengli Gireja chana [Zıncırlı I Meñli Geray-
nıñ]. Jego dyrektorem generalnym na okres 10 lat mianowano młodego 
i energicznego nauczyciela Jakuba Kemala [Yaqub Kemal]. Nauka w inst-
ytucie odbywała się w dwóch kierunkach: świeckim i teologicznym. 
Uczniowie podzieleni było na klasy i nosili jednolite uniformy. Prog-
ram nauki uległ całkowitej zmianie, pierwszeństwo oddano świeckim 
dziedzinom wiedzy, wykładano język francuski i gramatykę. Po refor-
mie zajęcia w instytucie prowadzili nauczyciele gimnazjalni[167, s. 55], 
[74, s. 47–48].

Innym ważnym wydarzeniem było utworzenie krajowej prasy [167, s. 
56]. Dż. Sejdamet dobrze rozumiał, że jednym z podstawowych instru-
mentów w walce z bolszewikami stanie się druk. W tym celu, w krótkim 
czasie pozyskano drukarnię i stworzono kilka nowych krymskotatarskich 
gazet. Kolejną istotną wydawania własnej prasy, jak zauważył Dż. Sejda-
met, były prorosyjskie gazety „Krymskije izwiestija” [Nowiny Kryms-
kie] i „Jużnyje wiedomosti” [Wiadomości Południowe], redagowane 
przez Daniela Pasmanika. Na ich łamach przeciwko Krymskim Tata-
rom „rozwinęła się zażarta krytyka. Autorem większości tych prowo-
kacyjnych artykułów był Abbas Szyryński” [82, № 42], którego teksty, 
zdaniem Dż. Sejdameta, podżegały rosyjskich mieszkańców półwyspu 
przeciw Krymskim Tatarom. Z tego powodu publikowanie gazet krym-
skotatarskich było niezbędne dla obiektywnego przedstawienia i analizy 
krymskich wydarzeń oraz wyjaśnienia tej pozycji, jaką reprezentowali 
przedstawiciele Muzułmańskiego Komitetu Wykonawczego, a następ-
nie Kurułtaj i rząd narodowy.

Pierwszym pismem była gazeta codzienna „Millet” [Naród], która 
zaczęła się ukazywać od 27 czerwca 1917 roku w Symferopolu i stała 
się jednym z najbardziej kompetentnych periodyków tego okresu. Jej 
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redaktorem był Asan Sabri Ajwazow [Asan Sabri Ayvazov]. Począt-
kowo gazeta była ofi cjalnym organem Krymskiego Muzułmańskiego 
Komitetu Wykonawczego, a więc narodowego rządu Krymu [35, s. 
128], [145, s. 93], 167, s. 57], [180]. Bogata w treści, odzwierciedlała 
praktycznie całe spektrum wydarzeń dziejących się na półwyspie od 
roku 1917. Na stronach „Milletu” pisano o pracy rządu narodowego 
i parlamentu, o życiu kulturalnym i oświatowym, o literaturze i tra-
dycjach narodowych oraz o wielu innych sprawach [35, s. 128]. Gazeta 
stanowiła też forum dyskusyjne na rozliczne tematy: język literacki, 
ocena działań wojskowych na froncie, sytuacja polityczna w Rosji i na 
świecie, reformy w zakresie edukacji, prawa kobiet muzułmańskich, 
kwestie religijne itp.

Dż. Sejdamet w pełni zaangażował się w działalność wydawniczą, od 
rana do wieczora spędzał czas w redakcji i drukarni, osobiście zajmował 
się składem drukarskim i przygotowywał artykuły do publikacji. W tym 
okresie łączył swoją aktywną pracę społeczno-polityczną w charakte-
rze jednego z przywódców ruchu narodowego z działalnością publi-
cystyczną i wydawniczą. Pod koniec 1917 roku sytuacja polityczna na 
Krymie zaostrzyła się. Widząc, że konfl ikt zbrojny z bolszewikami jest 
nieunikniony, Dż. Sejdamet wspólnie z Radą Przedstawicieli Ludowych 
dążył do powołania Połączonego Sztabu Krymskiego, na którego czele 
stanął. Jego zadaniem było m.in. kierowanie szwadronów tatarskich do 
walki z bolszewikami w Eupatorii, Feodozji, Jalcie i innych miastach 
Krymu. Podczas nadzwyczajnej sesji Kurułtaja w Symferopolu 9 stycznia 
1918 roku Dż. Sejdamet oświadczył, że władzę objęła Rada Przedstawi-
cieli Ludowych i wezwał do aktywnych wspólnych działań przeciwko 
bolszewikom. 10–11 stycznia zorganizował blokadę Sewastopola, a 12-13 
stycznia dowodził wojskami krymskiego sztabu w walce z oddziałami 
marynarzy sewastopolskich pod Bachczysarajem. 14 stycznia, podczas 
zbrojnego wymarszu marynarzy na Sewastopol, doznał porażki nieopo-
dal wioski Biujuk Siujren [Büyük Süyren] w rejonie bachczysarajskim. Po 
upadku krymskotatarskiego rządu narodowego Dż. Sejdamet opuścił 
Krym i przedostał się do Turcji. 

Znalazłszy się w Stambule, zaczął publikować w tureckich gazetach 
„Ikdam” [170] oraz „Tasviri efkar”, a także udzielać wywiadów dla roz-
licznych wydawnictw prasowych. Tematy wszystkich jego artykułów 
dotyczyły sytuacji w Rosji, wzajemnych stosunków z Ukrainą, rozmi-
jania się bolszewickich deklaracji z postępowaniem, opierającym się na 
terrorze, despotyzmie i zniszczeniu [82, № 25]. Z początkiem maja jedna 
z poważnych organizacji tureckich „Türk Ocakları” zorganizowała przy-
jęcie z okazji przyjazdu Dż. Sejdameta, podczas którego wygłosił emo-
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cjonalna mowę o duchowej jedności ludów turkijskich. Godnym uwagi 
jest to, że właśnie wtedy (2 maja 1918 r.) w Stambule ukazał się pierw-
szy numer magazynu „Kırım” [Kyrym, Krym], wydawanego od 3 maja 
1918 roku do 15 maja 1919 przez mieszkających w Turcji Tatarów Krym-
skich [167, s. 173]. W pierwszym numerze ukazał się artykuł Dż. Sejda-
meta „«Kırım» mecmuasına mektüp” („Pismo do magazynu «Kyrym») 
[258]. W tym też czasie w Stambule powstała krymskotatarska organiza-
cja „Faal gençler” [Młodzieżowi Aktywiści], do której należeli studenci 
krymscy uczący się w Turcji. Jej przewodniczącym został Szewki Bektore 
[Şewqîy Bektore]. Jak pisał w swoich wspomnieniach: „Młodzież rado-
śnie powitała przyjazd Dż. Sejdameta do Stambułu. Podczas spotkania 
przysięgli zrobić wszystko, aby uratować swój kraj, który przez stulecia 
depczą rosyjskie i bolszewickie buciory”. [11, s. 12].

Szewki Bektore, 
przewodniczący organizacji „Faal gençler”.

Po upływie kilku miesięcy, w połowie kwietnia, niemieckie jednostki 
podeszły do granic półwyspu, a niebawem zajęły cały Krym. 12 maja 
powrócił Dżafer Sejdamet. 18–19 maja podczas posiedzenia Kurułtaja, 
jednogłośnie został wybrany premierem rządu krymskiego. Z powodu 
konfrontacji z prorosyjskimi siłami politycznymi nie udało mu się sfor-
mować rządu i podał się do dymisji. 

Na podstawie wszechstronnej analizy sytuacji społeczno-politycznej 
na półwyspie i aspiracji miejscowej ludności w celu odzyskania swych 
praw naruszanych przez 135 latach kolonialnego ucisku carskiego samo-
władztwa, Dż. Sejdamet zdecydowanie zalecał wzięcie władzy w swoje 
ręce, sformowanie rządu narodowego, opierając się na pomocy niemiec-
kich sił zbrojnych stacjonujących na półwyspie, i przeciwstawić się zaję-
ciu Krymu przez bolszewików. 
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Po dymisji Dż. Sejdameta niemieckie kierownictwo zaproponowało 
osobę neutralną [158, № 407], generała-lejtnanta Sulejmana Sulkiewicza, 
który w czerwcu 1918 roku utworzył Krymski Rząd Krajowy. Dż. Sej-
damet objął tekę ministra spraw zagranicznych i całkowicie poświęcił 
się obronie interesów Krymu oraz swoich współrodaków. Pod koniec 
października tegoż roku, na znak niezgody z działaniami rządu zgło-
sił swoją rezygnację. Niebawem rząd S. Sulkiewicza upadł i do władzy 
doszły siły, które przyszłość Krymu widziały tylko w połączeniu z Rosją. 
W listopadzie 1918 roku Dż. Sejdamet zmuszony był na zawsze opuścić 
Krym i wyemigrował do Turcji.

Po pewnym czasie Dż. Sejdamet musiał jednak na kilka lat wyjechać 
także z Turcji. Z jego artykułu „Moje wspomnienia i rozmowy z mar-
szałkiem Piłsudskim” można zorientować się, co było przyczyną tak 
szybkiego opuszczenia Turcji: „W roku 1919 w Stambule zawiązał się 
nielegalny ruch w celu obalenia panującego w Turcji reżimu. Utrzy-
mywałem kontakty z jego niektórymi przywódcami. Być może z tego 
powodu lub też z powodu moich wizyt u rodzin wielu przedstawicieli 
starej partii Jedność i Postęp, która przegrała wojnę (Talaat Pasza i inni), 
na wniosek Wysokiego Komisarza Wielkiej Brytanii byłem aresztowany 
przez turecką policję i na pokładzie włoskiego parowca deportowany 
poza granicę Turcji. W roku 1920 osiedliłem się w Lozannie, w Szwajca-
rii”. [261, s. 75]. Mieszkając w Europie, prowadził aktywną działalność 
polityczną, występował na rozlicznych konferencjach, odbywał robocze 
wyjazdy do Niemiec, Polski i Francji. Interesujące, że w tymże czasie 
(kwiecień-maj 1920 r.) do Szwajcarii przyjechał młody krymskotatarski 
turkolog, poeta Bekir Czobanzade [Bekir Çobanzade], który dobrze znał 
się z Dżaferem Sejdametem z okresu nauki w Stambule. Podczas spotka-
nia w Szwajcarii omówili wiele spraw, m.in. związanych z sytuacją na 
Krymie [118, s. 51–52]. 

Znajdując się w Szwajcarii, Dż. Sejdamet przygotował i wysłał pismo 
na ręce Sekretarza Generalnego Ligi Narodów w sprawie przyszłości 
Krymu. W celu możliwie szerokiego naświetlenia problemu opubliko-
wał ten apel w szwajcarskiej prasie, a także we francuskim „Le Temps” 
[261, s. 76]. Należy tu wspomnieć o jego spotkaniu z Janem Modzelew-
skim, Posłem Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii, przez którego prze-
kazał pismo ze słowami poparcia w walce z bolszewikami dla marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Po pewnym czasie otrzymał od J. Modzelewskiego 
zaproszenie do odwiedzenia Polski i spotkania się z marszałkiem Piłsud-
skim. Doszło do tego na przełomie października i listopada 1920 roku. 
O spotkaniu Dż. Sejdamet napisał szczegółowo w swoim pamiętniku 
„Niektóre wspomnienia”.



134134134 II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ 

W środowisku politycznych emigrantów i narodowych organizacji 
emigracyjnych najbardziej wiarygodnymi i popularnymi czasopismami 
były „Kurtuluş” [Kurtulusz, Wyzwolenie] i „Promethee” [Prometeusz]. 
„Kurtuluş” był miesięcznikiem wydawanym w Berlinie w języku azer-
skim, jako organ Komitetu Narodowego Ocalenia Azerbejdżanu. Redak-
torem naczelnym był znany działacz polityczny Mamed Emin Rasul-
zade. Opublikowano tam wiele artykułów Dżafera Sejdameta, a także 
niewielkie wzmianki innych autorów o Krymie. W roku 1935 ukazał się 
tekst „Pamięci Jusufa Akczury” [Yosıf Aqçura] [254] oraz szereg artyku-
łów innych autorów poświeconych twórczości i społeczno-politycznej 
działalności Dżefara Sejdameta. 

Dż. Sejdamet publikował również w „Promethee”, będącym pismem 
Ligi Prometejskiej – antysowieckiej organizacji powołaną w celu moral-
nego i fi nansowego wspierania sił antykomunistycznych i emigrantów 
politycznych ze Związku Sowieckiego [130, s. 9]. W periodyku podkre-
ślano, że jest on organem obrony narodów Kaukazu. Miesięcznik „Pro-
methee” wychodził w Paryżu, w języku francuskim, od września 1926 
roku do kwietnia 1938. Wydawcą była organizacja Liga Narodów Uci-
skanych przez Rosję: Azerbejdżanu, Donu, Karelii, Gruzji, Idel-Uralu, 
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Ingrii, Krymu, Komi, Kubania, Północnego Kaukazu, Turkiestanu i Ukra-
iny. Dż. Sejdamet występował w Lidze Prometejskiej jako przedstawiciel 
Krymskich Tatarów. 

W roku 1935 w miesięczniku opublikowano artykuły Dżafera Sej-
dameta: „Documents historiques interessants” [299] (Interesujące 
dokumenty historyczne), „Mourski” [300] (Мurski). Na uwagę zasłu-
guje zwłaszcza ten pierwszy, poświęcony utraconej pracy historycz-
nej Kefewi Ibrahima bin Ali Efendiego [Kefevî/Kefeli İbrahim Efendi bin 
Ali Efendi], osobistego sekretarza krymskiego chana Fetiha II Gireja 
(1736–1737). 

W latach 30. jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu krymsko-
tatarskiej emigracji i bezpośrednio Dż. Sejdameta stało się rozpoczęcie 
publikowania czasopisma „Emel” [Pragnienie, Dążenie]. Idea jego wyda-
wania zrodziła się w roku 1929 wśród Krymskich Tatarów mieszkających 
w Dobrudży, zaś rozpoczął ją młody adwokat Miustedżip Ulkusal [Müstecip 
Ülküsal]. Zebrał dziewięć podobnie myślących osób [308, s. 21], które utwo-
rzyły zespół redakcyjny. „Emel” ukazywał się przede wszystkim z pienięż-
nych datków Krymskich Tatarów. Pierwszy numer w języku krymskotatar-
skim, zapisanym alfabetem arabskim, ukazał się 1 stycznia 1930 roku. Liczył 
16 stron, wychodzących dwa razy w miesiącu [311, s. 274]. Przed wybuchem 
wojny, gdy fi nansowe możliwości reakcji bardzo się ograniczyły, M. Ulku-
sal sprzedał jeden ze swoich domów, a uzyskane pieniądze przeznaczył na 
wydawanie pisma [141]. 

„Emel”, rozprowadzany nie tylko w Rumunii, ale też w Bułgarii, 
Turcji i Polsce, stał się prawdziwym centrum krymskotatarskiej prasy 
emigracyjnej tamtego okresu. Artykuły i inne publikacje były ogni-
wem jednoczącym Krymskich Tatarów mieszkających w tych krajach 
w ich narodowo-wyzwoleńczej walce o prawa swoich współrodaków, 
pozostających na Krymie. Na łamach pisma Dżafer Sejdamet otwar-
cie wyrażał swoje poglądy na ważne problemy ówczesnych czasów. 
Tylko w latach 1930–1940 opublikował ponad 80 artykułów o rozlicznej 
tematyce: eseje polityczne, teksty historyczne i naukowe, recenzje oraz 
utwory literackie. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują głębo-
kie i pełne treści artykuły, poruszające ważne kwestie międzynarodo-
wej polityki. Jego teksty w „Emelu” można podzielić na kilka obsza-
rów tematycznych. Są tam artykuły polityczne analizujące sytuację na 
Krymie, o tematyce międzynarodowej, o bratnich narodach turkijskich, 
a także poświęcone problemom literatury, języka i historii Krymskich 
Tatarów. 

Jednym z najbardziej aktualnych i tragicznych tematów, jakie podjęto 
na łamach pisma, był głód na Krymie w latach 1921–1922. Z tego powodu 
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straciło życie 75 tysięcy Krymskich Tatarów, w większości mieszkańców 
wiejskich i górskich okolic półwyspu. Dżafer Sejdamet dowiedział się 
o tym od tych Krymskich Tatarów, którzy mieli szczęście wyrwać się 
z horroru, obejmującego cały półwysep i przedostać się do Turcji. Przede 
wszystkim były to osoby posiadające tureckie obywatelstwo i dlatego 
bez przeszkód wypuszczono ich z Krymu. Tak opisał te tragiczne wyda-
rzenia Raszit Aszki [Raşit Aşki] w swoim liście do Dżafera Sejdameta: 
„[...] Rodziny, niewidzące chleba przez 2–3 miesiące, stanowiły nieomal 
połowę wszystkich rodzin. Niech Allah pomoże, ale jeżeli dalej tak 
będzie, to w ciągu miesiąca te nieszczęsne rodziny padną z głodu i bez 
namazu zostaną oddane ziemi. Kraj, jaki znałem, po dwóch miesiącach 
zmienił się nie do rozpoznania. Bachczysaraj, Karasubazar, rejon Bajdar, 
Eupatoria, Stary Krym oraz pobliskie wsie w całości głodują. W Bachczy-
saraju i Karasubazarze ze łzami w oczach słuchałem opowiadań o zjada-
niu martwych […]” [311, s. 231–232]. 

Dżafer Sejdamet był znaczącym przedstawicielem grona literatów 
okresu I Kurułtaja, uznającym literaturę za jeden z głównych sposobów 
zapoznawania narodu ze swoimi ideami oraz poglądami, a także wciela-
nia ich w życie. Jego bliski współpracownik, Miustedżip Ulkusal, w arty-
kule „Dżafer Sejdamet Kyrymer (10 lat od dnia śmierci)” [312] przytoczył 
jego słowa: „Przede wszystkim, nie jestem człowiekiem polityki. Zmu-
szony byłem się nią zająć z powodów historycznych oraz z konieczności. 
Byłem człowiekiem, którego zainteresowania wiązały się ze sferą ducho-
wości, literatury. Zamierzałem zgłębiać i opisać historię Krymskich Tata-
rów, bohaterskie wydarzenia i osobistości, niepowodzenia i tragedie 
naszej przeszłości, badać ich przyczyny, drogi powstawania i rozwoju, 
uogólnić i pisać o tym wszystkim prace literackie i naukowe. Niestety, 
nie zrealizowałem tego w pełni” [312, s. 3]. 

Z mocy historycznych okoliczności stał się profesjonalnym polity-
kiem i działaczem społecznym. Nie patrząc jednak na to, znajdował czas 
na twórczość literacką. Dż. Sejdametowi udało się zostawić po sobie 
bogaty dorobek literacki, zawierający wysoce artystyczne oraz ideowo 
dojrzałe utwory, zajmujące szczególne miejsce w krymskotatarskiej lite-
raturze. Pisarz, poznawszy krzyczącą niesprawiedliwość samowładz-
twa w stosunku do swego narodu, znalazł się w gąszczu rewolucyjnych 
wydarzeń na Krymie. W swej twórczości dążył do wcielenia moralnego, 
estetycznego i obywatelskiego ideału w bohatera, którego cechowałoby 
synowskie umiłowanie rodzinnej ziemi, szczerość przekonań, świado-
mość odpowiedzialności przed sobą i czasem.

Odnosząc się w swych opowieściach do aktualnych problemów społecz-
nym tamtego okresu, pisarz odkrywał je za pomocą opisów autentycznego 
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życia człowieka, jego przemyśleń, idei oraz przeżyć. Starał się z jak najwięk-
szą obiektywnością przedstawić autentyczną rzeczywistość, ujawniając 
negatywne zjawiska, utrudniające osobisty rozwój i moralne doskonalenie. 
Historie Dż. Sejdameta odróżniają się realizmem, co zaobserwować można 
już w pierwszych jego opowiadaniach: „Unutılmaz közyaşları” [Unutylmaz 
kozjaszlary, Niezapomniane łzy], „İslâm ağa”, [Islam Aga, Brat Islam], „Cın 
Mambet” [Dżyn Mambet, Szelma Mambet]. Wszystkie inne jego utwory 
koncentrowały się wokół tematyki heroiczno-patriotycznej, zwłaszcza te, 
zawarte w zbiorze „Nurlı qabirler” [Nurły kabirler, Jaśniejące mogiły] oraz 
opowiadanie „Milliy duyğu” [Millij dujgu, Narodowe uczucie]. 

Wśród jedenastu opowieści „Nurlı qabirler” trzy poświęcone są 
znanym historycznym postaciom krymskim, pozostałe – bohaterom 
i wydarzeniom zapożyczonym z ludowych legend i podań. W opo-
wiadaniach „Unutılmaz közyaşları”, „Cın Mambet” oraz „İslâm ağa” 
podejmował istotne kwestie socjalno-bytowe, zwłaszcza w „Unutılmaz 
közyaşları”: bezprawie i bezradosne położenie kobiety w rodzinie i oto-
czeniu; w „Cın Mambet”: tragiczne losy malutkiego bohatera, dorasta-
jącego w zatęchłym, patriarchalnym środowisku krymstotatarskiej wsi; 
w „İslâm ağa”: zdrowe, wiekowe narodowo-moralne tradycje i obyczaje 
społeczności, ich kontynuowanie przez pokolenia.

W swoich utworach prozatorskich pisarz stworzył galerię żywych, 
zapadających w pamięć wizerunków, posiadających narodową tożsa-
mość i indywidualną niepowtarzalność. Jego bohaterowie – pełni woli, 
silni i śmiali, zmagający się z przesądami przeszłości, ucieleśniający sobą 
najlepsze cechy ludowego ideału. Brat Islam, nauczyciel Nuri, gospo-
dyni Nur, tata Murat, mułła Nurułła i wielu innych posłużyło za wzór 
bezgranicznego oddania i miłości do swojego narodu i Ojczyzny, goto-
wości ofi arowania życia za wolność i sprawiedliwość.

Porównując twórczy styl Dż. Sejdameta z pisaniem innych krym-
skotatarskich autorów, to przede wszystkim zauważyć można podo-
bieństwo do Nomana Czelebidżihana. Jak zauważył profesor Ismaił 
Kerimow, obaj pisarze podejmują rodzinne lub inne, nieistotne zdawa-
łoby się, sprawy z życia społeczności, aż po problemy bardzo poważne, 
narodowe. Przykładem może być tu opowiadanie Dżafera Sejdameta 
„Unutılmaz közyaşları” i „Qarılğaçlar duası” [Karyłgaczlar duasy, Modli-
twa jaskółek] Nomana Czelebidżihana. Jeżeli styl N. Czelebidżihana 
w większym stopniu cechują wyobrażenia działań i zdarzeń, to u Dż. 
Sejdameta przeważają fi lozofi czne rozważania, medytacje, zaduma [111, 
s. 10]. W prozie Sejdameta następuje psychologiczne odtwarzanie, opisa-
nie stanu duchowego, myśli, refl eksji bohaterów z ich wnętrza metodą 
artystycznego poznania wewnętrznego świata postaci za pośrednic-
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twem wewnętrznej mowy, obrazów, pamięci i wyobraźni, realizowaną 
oryginalnie, elegancko i umiejętnie.

Dżafer Sejdamet zmarł nagle 3 kwietnia 1960 roku w Stambule.

Temur Kurszutow
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)



Темур Куршутов

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЖАФЕРА СЕЙДАМЕТА 

Джафер Сейдамет – один из известных крымскотатарских писате-
лей и общественно-политических деятелей, претерпевших забвение 
вследствие репрессивной политики большевизма. Лишь с начала 
1990-х годов krimskie tatari получили возможность приобщиться к 
творчеству и общественно-политической деятельности Джафера 
Сейдамета. 

Джафер Сейдамет родился 1 сентября 1889 г. в зажиточной кре-
стьянской семье в деревне Кызылташ Ялтинского уезда Тавриче-
ской губернии. Начальное образование получил в Крыму. В 1902 
году Джафер вместе с отцом едет в Турцию, где в районе Шейх-
задебаши Стамбула его определили в прогрессивную образцовую 
школу (Numunei Terakki Mektebi). В 1906 году он продолжил учебу 
в лицее Султание, а затем в 1910 году поступил на юридический 
факультет Стамбульского университета [295, с 5-6]. В этот период 
он завязывает дружбу со студентами крымцами, которые учились 
в Турции. Среди них были впоследствии друг и соратник Номан 
Челебиджихан, а также Абляким Ильмий, Абибулла Одабаш, Абду-
раим Сюкути и др. 30 декабря 1908 г., будучи учениками лицея, они 
создали «Общество крымскотатарских учащихся», куда вошли обу-
чавшиеся в Турции крымские татары (к 1910 г. общество насчиты-
вало более 250 человек) [167, с. 24; 295, с 6; 159, с. 88]. 

В 1909 г. Н. Челебиджихан, Дж. Сейдамет, А. Одабаш создали 
тайное общество «Ватан» [159, с. 88] – политическую организацию, 
в которую входили только проверенные и надежные студенты. Как 
отмечал Джафер Сейдамет, всех новоприбывших тщательно прове-
ряли, и поэтому предательство было исключено [167, с. 24]. Основ-
ной целью данного общества была политическая и издательская 
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деятельность. Для этого студенты приобрели сначала примитивный 
копировальный станок, а затем и печатный станок, который пря-
тали в доме у Н. Челебиджихана. По словам Дж. Сейдамета на этих 
станках печатались прокламации, листовки, статьи, направленные 
против тирании царского режима, подчиненности вакуфов (дви-
жимое или недвижимое имущество, переданное государством или 
отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. 
– Т. К.) местной администрации. Данные документы переправля-
лись различными путями в Крым, а для того чтобы не попасться 
с прокламациями, их прятали в переплете Корана [167, с. 24]. В 
рамках деятельности этой организации в 1911 году Джафер Сейда-
мет под псевдонимом Шехап Незихи написал и издал 30 странич-
ную публицистическую работу-брошюру «Bir zavallı tatar gençinin 
feryadı: Yigirminci asırda tatar millet mazlumesi» («Крик отчаяния 
молодого татарского юноши: Угнетение татарского народа в XX 
столетии») [188]. Это была его первая проба пера как публициста. 
В произведении было немало эмоциональных ноток, это был своего 
рода памфлет, призыв молодого человека, который пытался обра-
тить внимание читателей на то, что происходило в Крыму. В нем 
автор утверждал, что для возрождения и развития просвещения и 
культуры народа необходимо реформировать духовное управле-
ние и передать вакуфы из рук духовенства в общественное ведение. 
Особый акцент делался на необходимости осуществления нацио-
нального восстания и освобождения от колониальной зависимости 
царского самодержавия. «Это небольшое произведение, кроме высо-
ких эмоций и восторженных чувств, не выражало какого-либо серьезного 
смысла, тем не менее, оказало чрезвычайное влияние на крымскотатар-
скую молодежь» [82, № 15], – отмечал автор в своих мемуарах «Базы 
хатыралар» («Некоторые воспоминания»). Поднятые в брошюре 
проблемы общественного развития крымскотатарского народа в 
дальнейшем получили более глубокий и всесторонний анализ и 
освещение в его литературных произведениях и публицистических 
статьях [293, с. 74].

Издание данного публицистического произведения было зна-
ковым событием для крымскотатарской и турецкой молодежи в 
Турции, а также их соотечественников, проживавших в Крыму, 
поскольку эта брошюра подвергала жесткой критике политику 
царской России относительно своих мусульманских подданных. 
Уже в самом заголовке статьи «Крик отчаяния молодого татарского 
юноши: Угнетение татарского народа в XX столетии» видно, что 
тема поднятая автором очень актуальная и судьбоносна для крым-
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цев. Начинается она с объяснений молодого крымскотатарского 
юноши Шехапа Незихи (за которым стоит сам автор) причин под-
толкнувших его взяться за перо и написать эту книгу, а именно, без-
закония в отношении 35 миллионов мусульман, проживающих в 
Российской империи и притеснения в образовании, религии, быту.

Появление этого произведения вызвало ярость со стороны рос-
сийского посла Николая Чарыкова [311, с. 174], [159, с. 88], который 
потребовал от министра иностранных дел Турции Рифат паши 
выдачи Дж. Сейдамета. В это же время в газете «Tanin» появилась 
информация о выдаче ордера на арест автора [167, с. 26]. После 
этого Джафер Сейдамет 23 апреля [311, с. 174] был вынужден тайно 
покинуть Турцию и переправиться во Францию, в Париж. Кстати, 
в это же время в Крыму местные жандармы и тайная полиция про-
вели обыск в доме родителей Дж. Сейдамета в Кызылташе [293, с. 
103-104].

Первое время, пребывая в незнакомом городе, практически не 
зная языка, без денег, Джафер Сейдамет находился в подавленном 
состоянии, однако спустя некоторое время благодаря финансовой 
поддержке своего отца, а также интенсивному изучению француз-
ского языка он смог поступить на юридический факультет уни-
верситета Сорбонны. Этот престижный университет был самым 
желанным вузом для студентов из России. Например, в 1911 году 
студентов из Российской империи было 1600 человек, что составляло 
почти половину от всех иностранных студентов, обучавшихся там 
[63, с. 5]. Живя в Париже, он усиленно изучает французский язык, 
совмещая учебу в университете, с посещением лекций известного 
политика-социалиста Жана Жореса. Под влиянием многочислен-
ных лекций и встреч, различной литературы, он как и многие сту-
денты в тот период проникся идеями восточноевропейских социа-
листов и в дальнейшем был приверженцем их идеологии. Также он 
посещает курсы журналистов в Высшей школе социальных исследо-
ваний (Les Hautes Etudes Sociales) [293, с. 92]. Впоследствии в своих 
мемуарах Джафер Сейдамет отмечал, что основная цель посещения 
этих курсов было овладение профессией журналиста для более дей-
ственной борьбы с колониальным царским самодержавием, а также 
с его мечтой, и мечта издавать свою газету или журнал в Крыму [293, 
с. 92], «стать журналистом, служить на этом поприще своему народу 
– было моим идеалом», – писал позднее Дж. Сейдамет [82, № 42]. В 
этот же период он активно посещает митинги, собрания, в которых 
принимают участие известные французские политические деятели. 
После одного из таких собраний он приобрел брошюру «Россий-
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ское государство или империя кнута» [293, с. 79] известного фран-
цузского историка, профессора Шарля Сеньобоса. Переведя ее с 
французского языка на крымскотатарский, он отправил 96-стра-
ничную рукопись в Стамбул своему товарищу Амди Бекирзаде 
Атаману. Спустя некоторое время статья была напечатана в стам-
бульской типографии и переправлена в Крым для распространения 
среди соотечественников. 

Как вспоминал сам Джафер Сейдамет, работа Шарля Сеньобоса 
привлекла его внимание тем, как автор отобразил жизнь тюркских 
народов и мусульман в России [293, с. 79]. 

После окончания юридического факультета в Париже и нака-
нуне Первой мировой войны Сейдамет возвращается в Крым, где 
вместе со своими друзьями и товарищами ведет активную обще-
ственно-политическую деятельность. Вместе с Номаном Челебид-
жиханом они ездят по селам полуострова, встречаются с местными 
жителями, учителями, крестьянами, ведут разъяснительную работу 
[293, с. 123].

Помимо поездок и встреч он активно печатается на страницах 
газеты «Терджиман». Безусловно, сотрудничество с «Терджиманом» 
сыграло большую роль в развитии публицистического мастерства 
Джафера Сейдамета. Хотя на страницах газеты публиковались как 
памфлеты, переводы произведений других авторов, так и стихи, рас-
сказы, повести, романы, предпочтение отдавалось именно публици-
стике. И это подчеркивало социальную, пропагандистскую и про-
светительскую направленность издания. Эту особенность газеты 
хорошо понимали современники, особенно молодежь, в том числе 
и Джафер Сейдамет. Они воспринимали «Терджиман» как символ 
возрождения народа. Только за период с 1914 по 1916 год на страни-
цах газеты было опубликовано 25 его статей. В основном, подписы-
вал он их под псевдонимом Кызылташлы. 

С началом Первой мировой войны Дж. Сейдамет уезжает в 
Санкт-Петербург, где продолжает учебу на юридическом факуль-
тете университета, откуда он был мобилизован в юнкерское учи-
лище, а затем в чине прапорщика отправлен в Одессу, а затем на 
Бессарабский фронт. На фронте за свою агитационную работу он 
даже получил прозвище «красный подпрапорщик» [19, с. 433].

После Февральской революции 1917 г. он вместе с Н. Челебид-
жиханом вернулся в Крым, где они стали одними из организато-
ров и руководителей национального движения крымских татар. 
25 марта в Симферополе на первом организационном собрании 
Курултая, Номан Челебиджихан избран Временным комиссаром 
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духовного управления и Муфтием Крыма, Украины, Белоруссии, 
Литвы и Польши, а Дж. Сейдамет членом Мусульманского Испол-
нительного комитета, комиссаром вакуфной комиссии (будучи 
руководителем Комиссии Дж. Сейдамет стал инициатором пере-
дачи всех вакуфных земель беднейшим крестьянам, что было под-
держано большинством беднейшего крымскотатарского населения 
Крыма и добавило популярности политической силе, которую он 
представлял) [19, с. 387; 164, с. 268]. В это же время стал инициато-
ром создания военного комитета при Мусисполкоме и пересылке 
в Симферополь крымскотатарского эскадрона с фронта, который 
после прибытия в Крым стал первым поистине народным войском, 
вставшим на защиту прав своего народа и всегда поддерживаемым 
этим народом [19, с. 387]. 

С 14 по 24 мая 1917 года Джафер Сейдамет принимает участие 
во Всероссийском мусульманском съезде в Москве [159, с. 89]. На 
конгрессе Дж. Сейдамет был в числе 12 членов президиума [167, с. 
49; 72, с. 25], среди которых были такие известные деятели как: Али 
Мердан Топчибаши, Ресуль-заде Эмин, Фатих Керими, Заки Валиди 
и др. [293, с. 175; 82, №40]. Кстати, в делегацию от Крыма вошли 25 
человек, в том числе 3 крымские татарки среди них была и Шефика 
Гаспринская. На съезде было рассмотрено несколько важных вопро-
сов, в том числе: о федеральном устройстве России и проблема 
правового положения мусульманских женщин [167, с. 49]. Отно-
сительно второго вопроса развернулась жесткая дискуссия, пред-
ставители Кавказа и Туркестана выступали против эмансипации в 
отличие от представителей Крыма и Идель-Урала, которые были 
за самые широкие права мусульманским женщинам, в том числе и 
право голоса на выборах [167, с. 49-50]. Неизгладимое впечатление 
на Дж. Сейдамета оказало выступление одного из аксакалов, деле-
гата от киргиз-казахов: «…До этого времени мне не доводилось слышать 
подобного красноречия. Меня покорили не только выразительность его 
речи, убедительность логики, но и особая интуиция в толковании обсуж-
даемых вопросов» [293, с. 175; 82, № 40], напишет Дж. Сейдамет в своих 
мемуарах. В итоге, на конгрессе, по данному вопросу было принято 
решение о самых полных правах женщин – мусульманок России.

26 ноября (по старому стилю) в Бахчисарае начал свою работу I 
Курултай, на нем было объявлено о создании национального пра-
вительства «Совет директорий», который возглавил Н. Челебиджи-
хан, а Дж. Сейдамет занял пост по внешним и военным делам [167, 
с. 118]. Вместе с другими «директорами» он участвовал в подготовке 
и принятии Курултаем Конституции с положениями о всеобщем 
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избирательном праве, упразднении сословных званий и привиле-
гий, немедленном созыве краевого учредительного собрания для 
решения вопроса о форме правления в Крыму, а также о равнопра-
вии женщин-мусульманок [167, с. 107-111]. То, что вопрос о равно-
правии активно претворялся в жизнь на полуострове, видно из того, 
что практически во многих городах создавались женские мусуль-
манские комитеты [167, с. 18], которые вели активную агитацию 
среди своих соотечественниц. Результатом этого стало то, что на 
Курултае среди 76 избранных делегатов 4 были крымские татарки, 
причем одна из них была избрана в Президиум. Как отмечает Эдиге 
Кырымал, это было историческое событие, поскольку впервые в 
истории не только Крыма, но и всего тюркского и исламского мира 
4 женщины были избраны в парламент страны [167, с. 20].

С подъемом в Крыму национального самосознания крымских 
татар, происходит ряд важных событий в жизни народа. 3 ноября в 
Бахчисарае в торжественной обстановке открывается первый наци-
ональный музей, начинает свою работу педагогический институт 
им. Исмаила Гаспринского, а также национальная школа искусств 
[167, с. 82]. Департамент образования Мусульманского исполнитель-
ного комитета начал реформировать медресе. К примеру, медресе 
Зынджырлы в Бахчисарае из «Medrese-i aliye» («Духовный универ-
ситет») преобразовывается в Институт «Зынджырлы Менгли Герай 
хана», его генеральным директором сроком на 10 лет был назначен 
молодой и энергичный учитель Якуб Кемаль. Это был институт, 
где обучение осуществлялось в двух направлениях: светском и бого-
словском. Ученики были разделены на классы и носили униформу, 
учебная программа была полностью изменена, предпочтение отда-
валось светским областям знаний, преподавались французский 
язык и гимнастика. Обучение в учебном заведении после реформи-
рования вели учителя гимназий [167, с. 55], [74, с. 47-48].

Другим важным событием становится создание национальной 
прессы [167, с. 56]. Дж. Сейдамет хорошо понимал, что одним из 
основных инструментов в борьбе против большевиков будет печать, 
с этой целью за короткий период приобретается типография и соз-
дается несколько новых крымскотатарских газет. Другой немало-
важной причиной появления национальной прессы, как отмечает 
Дж. Сейдамет, были пророссийские газеты «Крымские известия» и 
«Южные ведомости» (редактором этих газет был Даниил Пасманик) 
со страниц изданий против них (т. е. крымских татар – Т. К.) «раз-
вернулась ожесточенная критика. Автором большинства этих провока-
ционных статьей был Аббас Ширинский» [82, №42], статьи которого, 
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по мнению Дж. Сейдамета настраивали русское население полу-
острова против крымских татар. Поэтому создаваемые крымско-
татарские газеты были необходимы в том числе для объективного 
освещения и анализа крымских событий и объяснения той позиции 
которой придерживались представители Мусульманского Испол-
нительного Комитета, а впоследствии Курултая и национального 
правительства.

Первая из них ежедневная газета «Миллет» («Народ»), начала 
выходить с 27 июня 1917 года в Симферополе и стала одним из 
самых авторитетных изданий в тот период. Её редактором был Асан 
Сабри Айвазов. Первоначально газета была официальным органом 
Крымского Мусульманского Исполнительного Комитета, а затем 
национального правительства Крыма [35, с. 128], [145, с. 93], 167, с. 
57], [180]. Богатая по содержанию, она отражала практически весь 
спектр событий, развернувшихся на полуострове с 1917 г. Работа 
национального правительства и парламента, культурная и просве-
тительская жизнь, литературные будни, национальные традиции и 
многое другое публиковалось на страницах газеты «Миллет» [35, с. 
128]. Газета была и дискуссионной площадкой на различные темы: 
литературный язык, оценка военных действий на фронте и поли-
тическая обстановка в России и мире, реформы в области образо-
вания, права мусульманских женщин, религиозные вопросы и др.

Дж. Сейдамет с головой окунулся в издательскую деятельность, 
с утра до вечера он проводит время в редакции газет и типогра-
фии, лично занимается типографским набором, готовит статьи для 
публикации.

В этот период он совмещал свою активную общественно-полити-
ческую работу в качестве одного из руководителей национального 
движения с публицистической и издательской деятельностью.

К концу 1917 года в Крыму обострилась политическая ситуация. 
Видя, что вооруженный конфликт с большевиками неизбежен, 
Дж. Сейдамет инициировал совместно с Советом народных пред-
ставителей создание Объединённого Крымского штаба, который 
сам и возглавил. Им были направлены эскадроны крымских татар 
для борьбы с большевиками в Евпаторию, Феодосию, Ялту, другие 
города Крыма. На экстренной сессии Курултая в Симферополе 9 
января 1918 г. Дж. Сейдамет заявил, что краевой властью является 
Совет народных представителей и призвал к активным совмест-
ным действиям против большевиков. 10-11 января он организовал 
блокаду Севастополя, а 12-13 января возглавлял войска Крымского 
штаба в боях с отрядами севастопольских матросов под Бахчи-
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сараем. 14 января под с. Сюрень (в районе Бахчисарая) во время 
вооруженного выступления матросов на Симферополь потер-
пел поражение. После падения Крымскотатарского националь-
ного правительства Дж. Сейдамет покинул Крым, и перебрался в 
Турцию.

Находясь в Стамбуле, он активно печатается в турецких газетах 
«Ikdam» [170], «Tasviri efkar», а также дает интервью для различных 
печатных изданий. Тематически все его статьи в этих изданиях каса-
лись ситуации в России, взаимоотношений с Украиной, того как 
слова большевиков расходятся с их делами, а деятельность основана 
на терроре, деспотии и разрушениях[82, № 25].

В начале мая одна из авторитетных организаций Турции «Türk 
Ocagi» («Тюркский очаг») организовала прием в честь приезда Дж. 
Сейдамета, на котором он произнес эмоциональную речь о духов-
ном единстве тюркских народов. Примечательно, что именно в это 
время (2 мая 1918 г. – Т. К.) в Стамбуле увидел свет первый номер 
журнала «Kırım» Журнал «Kırım» издавался крымскими татарами 
в Стамбуле с 3 мая 1918 г. по 15 мая 1919 г. – Т. К. («Крым»), кото-
рый издавали крымские татары, проживавшие в Турции [167, с. 
173]. В первом номере данного журнала была опубликована статья 
и Дж. Сейдамета «Kırım» mecmuasına mektüp» («Письмо в журнал 
«Крым») [258]. В этот же время в Стамбуле была создана крымскота-
тарская организация «Фааль генчлер» («Молодежные активисты»), 
в которую входили студенты крымцы обучавшиеся в Турции. Руко-
водителем данной организации был избран Шевки Бекторе. Как 
вспоминал Ш. Бекторе в своих воспоминаниях: «Молодежь радостно 
встретила приезд Дж. Сейдамета в Стамбул. На встрече они покля-
лись сделать всё, чтобы спасти свою страну, которую на протяжении 
столетий топчут российские и большевистские сапоги» [11, с. 12].

Спустя несколько месяцев в середине апреля немецкие части 
подошли к границам полуострова, а через несколько дней заняли 
весь Крым. После оккупации Крыма немецкими войсками, Джафер 
Сейдамет 12 мая возвратился в Крым.

18-19 мая на заседании Курултая, Дж. Сейдамет единогласно был 
избран премьер-министром крымского правительства. Однако из-за 
конфронтации с пророссийскими политическими силами ему не 
удалось сформировать правительство и он подал в отставку. 

На основе всестороннего анализа общественно-политической 
ситуации на полуострове, стремления местного населения по вос-
становлению своих попранных прав за годы 135 летнего колони-
ального гнета царского самодержавия, Дж. Сейдамет настоятельно 



147147147ТЕМУР КУРШУТОВ: Общественно-политическая и литературная...

рекомендует взять власть в свои руки, сформировать национальное 
правительство, опираясь на помощь немецких военных сил, нахо-
дящихся на полуострове, и противодействовать захвату Крыма 
большевиками.

После отставки Дж. Сейдамета германское руководство останав-
ливает свой выбор на нейтральной фигуре [158, № 407] генерал-
лейтенанте Сулеймане Сулькевиче, которым в июне 1918 года было 
сформировано Крымское краевое правительство. В нем Дж. Сейда-
мет занял пост министра иностранных дел и всемерно стремился 
отстаивать интересы Крыма и своих соотечественников. В конце 
октября этого же года в знак несогласия с действиями правитель-
ства он подает в отставку. Вскоре правительство С. Сулькевича пало 
и к власти на полуострове пришли силы, которые видели будущее 
Крыма только вместе с Россией. 

В ноябре 1918 года Дж. Сейдамет вынужден навсегда покинуть 
Крым и эмигрировать в Турцию. 

Прибыв в Турцию, Дж. Сейдамет спустя несколько месяцев 
вынужден был на несколько лет вновь покинуть Турцию. Из статьи 
Дж. Сейдамета «Мои воспоминания и беседы с Маршалом Пилсуд-
ским» можно понять причину столь скорого отъезда из Турции. «В 
1919 году в Стамбуле началось подпольное движение за свержение суще-
ствующего режима в Турции. Я тоже поддерживал контакты с некото-
рыми руководителями этого движения. Возможно из-за этого или по 
причине моего посещения в Стамбуле семей ряда представителей про-
игравшей войну старой партии «Единение и прогресс» (Талаат паша и 
др.), по требованию Верховного комиссара Великобритании я был аресто-
ван турецкой полицией и на итальянском пароходе выдворен за пределы 
Турции. В 1920 году я поселился в Швейцарии, в городе Лозанна» [261, 
с.75].  Живя в Европе он ведет активную политическую деятель-
ность, выступает на различных конференциях, совершает рабочие 
поездки в Германию, Польшу и Францию. Любопытно, что в это же 
время (апрель-май 1920 г. – Т. К.) в Швейцарию приехал молодой 
крымскотатарский ученый-тюрколог, поэт Бекир Чобан-заде, кото-
рый был хорошо знаком с Джафером Сейдаметом в период обуче-
ния в Стамбуле. В Швейцарии у них состоялась встреча, на кото-
рой обсуждался широкий круг вопросов, в том числе относительно 
ситуации в Крыму [118, с. 51-52]. 

Находясь в Швейцарии, Дж. Сейдамет подготовил и направил 
письмо на имя Генерального Секретаря Лиги Наций относительно 
дальнейшей судьбы Крыма. Для более широкого освещения дан-
ного вопроса он публикует данное обращение в швейцарских газе-
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тах, а также во французской «Le Temps» [261, с.76]. Также необхо-
димо упомянуть и о его встрече с послом Польши в Швейцарии 
Модзелевским, через которого он передал письмо маршалу Ю. Пил-
судскому со словами поддержки в борьбе с большевиками. Спустя 
некоторое время от Модзелевского он получает приглашение посе-
тить Польшу и встретиться с маршалом Пилсудским. Эта поездка 
и встреча с маршалом состоялась в конце октября - начале ноября 
1920 года. Об этой встрече Дж. Сейдамет подробно напишет в своих 
мемуарах «Некоторые воспоминания». 

В среде политических эмигрантов и национальных эмигрантских 
организаций самыми авторитетными и популярными журналами, 
безусловно, являлись «Kurtuluş» («Освобождение») и «Promethee». 
Журнал «Kurtuluş» выходил ежемесячно и издавался в Берлине на 
азербайджанском языке. Это издание было органом Комитета наци-
онального спасения Азербайджана, редактором являлся известный 
политический деятель Мамед Эмин Расулзаде. В этом журнале име-
ется ряд статей Джафера Сейдамета, а также небольшие заметки 
других авторов о Крыме. Так, в 1935 году вышла статья «Памяти 
Юсуфа Акчуры» [254], ряд статей других авторов посвящены непо-
средственно творчеству и общественно-политической деятельности 
Джафера Сейдамета. 

Другим журналом, в котором публиковался Джафер Сейдамет, 
был «Promethee». Данное периодическое издание было печатным 
органом «Лиги Прометея» – антисоветской организации, призван-
ной оказывать моральную и финансовую поддержку антикоммуни-
стическим силам и политическим эмигрантам из СССР [130, с. 9]. В 
самом журнале указывалось, что это – орган национальной защиты 
народов Кавказа. Журнал выходил ежемесячно на французском 
языке в Париже с сентября 1926 по апрель 1938 г. В качестве издателя 
значилась организация «Лига угнетенных Россией народов: Азер-
байдждана, Дона, Карелии, Грузии, Идель-Урала, Ингрии, Крыма, 
Коми, Кубани, Северного Кавказа, Туркестана и Украины». Необ-
ходимо отметить, что Дж. Сейдамет был представителем крымских 
татар в «Лиге Прометея».

В 1935 г. в журнале были опубликованы статьи Джафера Сейда-
мета: «Documents historiques interessants» [299] («Интересные исто-
рические документы»), «Mourski» [300] («Мурский»). Заслуживает 
внимания его статья «Documents historiques interessants» («Инте-
ресные исторические документы»), которая посвящена утерянному 
историческому труду Кефеви Ибрахима бин Али эфенди, личного 
секретаря Крымского хана Фетих II Герая (1736-1737). 
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Одним из ярких событий, произошедших в жизни крымскота-
тарской эмиграции и непосредственно Дж. Сейдамета в 30-е годы 
стало начало издания журнала «Emel» («Стремление»). Идея изда-
вать журнал родилась у крымских татар, проживавших в Добрудже, 
в 1929 году, инициатором выступил молодой адвокат Мюстеджип 
Улькусал, который собрал 9 единомышленников [308, с. 21], кото-
рые и составили костяк редакции. Журнал существовал, в основ-
ном, на денежные пожертвования крымских татар. Первый номер 
журнала на крымскотатарском языке арабской графикой увидел 
свет 1 января 1930 года. Это было 16-страничное издание, выходив-
шее два раза в месяц. Спустя два года это уже было полноценное 
40-страничное издание, выходившее раз в месяц [311, с. 274]. Перед 
началом войны, когда финансовые возможности редакции стали 
ограниченными, М. Улькусал продал один из своих домов, а на 
вырученные средства продолжил издавать «Emel» [141]. 

Журнал, распространявшийся не только в Румынии, но и в Бол-
гарии, Турции, Польше стал настоящим центром крымскотатар-
ской эмигрантской печати того периода. Статьи и публикации в 
нём стали связующим звеном, крымских татар, проживавших в этих 
странах, в их национально-освободительной борьбе за права своих 
соотечественников, оставшихся в Крыму.

На страницах журнала Джафер Сейдамет открыто выражал свои 
взгляды на актуальные проблемы своего времени. Только в период 
с 1930 по 1940 год в журнале было опубликовано более 80 его статей 
на различную тематику: политические эссе, статьи  исторического 
и научного характера, рецензии, а также художественные произве-
дения. Особое место в его творчестве тех лет занимали глубокие и 
содержательные статьи, в которых затрагивались важные проблемы 
международной политики. 

Его статьи в журнале «Emel» можно разделить по нескольким 
тематическим направлениям. Это политические статьи аналити-
ческого характера о ситуации в Крыму, статьи на международную 
тему, о братских тюркских народах, а также статьи посвященные 
проблемам литературы, языка и истории крымских татар.

Одной из самых актуальных и трагических тем, освещенных на 
страницах журнала «Emel», была тема голода в Крыму в 1921-1922 
годы. Как известно, голод в Крыму в 1921-1922 годы унес жизни более 
75 тысяч крымских татар, причем в основном это были жители сель-
ской и горной местности полуострова. О голоде в Крыму Джафер 
Сейдамет узнал от тех крымских татар, которым посчастливилось 
вырваться из этого ужаса, охватившего весь полуостров, и перепра-
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виться в Турцию В основном это были крымские татары, которые 
имели турецкое гражданство и поэтому их беспрепятственно выпу-
стили из Крыма. – Т. К.. Вот как описывал эти трагические события 
очевидец Рашит Ашки, в своем письме Джаферу Сейдамету: «…
Семьи, не видевшие хлеба 2-3 месяца, составляют почти половину от всех 
семей. Да поможет Аллах, но если и далее положение останется таким, 
то через месяц эти несчастные семьи падут от голода и без намаза будут 
отданы земле. Увиденный мною мой край за 2 месяца стал неузнаваемым. 
Бахчисарай, Карасубазар, район Байдар, Евпатория, Старый Крым, и их 
села полностью голодают. В Бахчисарае и Карасубазаре стал свидетелем 
рассказов, со слезами на глазах, о съедении мертвых…» [311, с. 231-232]. 

Джафер Сейдамет, yavlaetsa яркиm представителem плеяды лите-
раторов периода I Kurultaya, одним из главных средств доведения 
своих идей и взглядов до народа, их воплощения в жизнь, считал 
литературу. Близкий соратник Дж. Сейдамета Мюстеджип Улькусал 
в своей статье «Джафер Сейдамет Кырымэр (10-лет со дня смерти)» 
[312] приводит его слова: «Изначально я человек не для политики. Мне 
в силу исторических обстоятельств и необходимости пришлось этим 
заняться. Я был человеком, интересы которого были в области духовно-
сти, литературы. Я намеревался изучить и написать историю крымских 
татар, героических событий и личностей, неудачи и трагедии из нашего 
прошлого (истории – Т.К.), исследовать их причины, пути становления и 
развития, обобщить и написать обо всем этом литературные и научные 
произведения. К сожалению, я в полной мере не смог этого осуществить» 
[312, с. 3].

В силу исторических обстоятельств он стал профессиональным 
политиком и общественным деятелем. Несмотря на это он находил 
время для литературного творчества. Дж. Сейдамету удалось оста-
вить после себя богатое литературное наследие, включающее в себя 
высокохудожественные, идейно зрелые прозаические произведе-
ния, занявшие особое место в крымскотатарской литературе.

Писатель, познавший вопиющую несправедливость само-
державия в отношении своего народа, находясь в гуще революци-
онных событий в Крыму, и в литературном творчестве стремился к 
воплощению нравственного, эстетического и гражданского идеала 
в герое, которому присуще сыновнее поклонение родной земле, 
искренность убеждений, осознанная ответственность перед собой 
и временем. 

Обращаясь в своих рассказах к злободневным общественным 
проблемам того времени, писатель раскрывает их посредством опи-
сания жизни реального человека, его мыслей, раздумий и пережи-
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ваний. Писатель стремится к максимально объективному отобра-
жению реальной действительности, вскрывая негативные явления, 
мешающие развитию и морально-нравственному совершенствова-
нию личности. Он возмущается и печалится, касаясь вредных обы-
чаев и нравов, зачастую приводящих к человеческим трагедиям и 
разрушению личности.

Рассказы Дж. Сейдамета отличаются реалистичностью, что 
наглядно прослеживается уже в первых его рассказах «Унутылмаз 
козьяшлары», «Ислям ака», «Джын Мамбет». Все другие его худо-
жественные произведения посвящены героико-патриотической 
тематике. К ним относятся рассказы, включённые в сборник «Нурлу 
къабирлер» («Сияющие могилы») и рассказ «Миллий дуйгъу» 
(«Национальное чувство»). Среди 11 рассказов «Нурлу къабирлер» 3 
посвящены известным историческим личностям Крыма, остальные 
– героическим личностям и событиям, заимствованным из народных 
легенд и преданий. В рассказах «Унутылмаз козьяшлары» («Неза-
бываемые слёзы»), «Джын Мамбет», «Ислям ака» («Старший брат 
Ислям») поднимаются актуальные социально-бытовые проблемы, в 
частности, в «Унутылмаз козьяшлары» – бесправное и безрадостное 
положение женщины в семье и обществе, в «Джын Мамбет» – траги-
ческая судьба маленького героя, растущего в затхлой, патриархаль-
ной среде крымскотатарского села, в «Ислям ака» речь идет о здо-
ровых вековых национально-нравственных традициях и обычаях 
народа, их преемственности через поколения. 

В своих прозаических произведениях писатель создал галерею 
ярких, запоминающихся образов, обладающих национальной 
самобытностью и индивидуальной неповторимостью. Его герои 
– волевые, сильные и смелые, борющиеся против предрассудков 
прошлого, воплощающие в себе лучшие черты народного идеала. 
Ислям ака, Нури оджа, Нур бике, Мурат баба, мулла Нуруллах и 
многие другие служат образцом безграничной преданности и 
любви к своему народу и Родине, готовности пожертвовать своей 
жизнью за свободу и справедливость.

Если сравнивать творческий стиль Дж. Сейдамета с манерой 
других крымскотатарских писателей, то, прежде всего можно заме-
тить сходство с Номаном Челебиджиханом. Как отмечает профес-
сор Исмаил Керимов, оба писателя поднимают казалось бы, незна-
чительные семейные или другие проблемы в жизни общества до 
очень серьезных, национального уровня вопросов. В качестве при-
мера можно привести рассказ Джафера Сейдамета «Унутылмаз 
козьяшлары» («Незабываемые слёзы») и «Къарылгъачлар дуасы» 
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(«Молитва ласточек») Номана Челебиджихана. При этом если 
стилю Н. Челебиджихана в большей степени присуще изображение 
действий и событий, то у Дж. Сейдамета преобладают философские 
рассуждения, размышления, раздумья [111, с. 10]. В рассказах Сейда-
мета психологизм в изображении, описание душевного состояния, 
мыслей, раздумий героев «изнутри», т.е. путем художественного 
познания внутреннего мира персонажей при посредстве внутрен-
ней речи, образов, памяти и воображения, осуществляется своео-
бразно, изящно и талантливо. 

Дж. Сейдамет скоропостижно сканчался 3 апреля 1960 года в 
Стамбуле.

Темур Куршутов



Jan Tyszkiewicz

Z DAWNYCH PAPIERÓW

9 grudnia 1995 roku zebrała się Rada Naukowa „Rocznika Tatarów Pol-
skich” dla dokonania ustaleń, merytorycznych i technicznych, prowadze-
nia tego periodyku. Obrady odbywały się w Gdańsku. Kilkugodzinna 
narada ustalała zakres, tematykę i działy czasopisma. Omawiano pro-
blem pozyskiwania autorów. Notatki z posiedzenia zrobiłem dla wła-
snego użytku, ze względu na konsekwencje podjętych ustaleń. Planowa-
łem współpracować z Redakcją RTP; pisać, szukać materiałów i autorów, 
mogących sprostać oczekiwaniom.

Notatki są bardzo skrótowe; nie wszystko utrwaliły. Miejscami, dla 
jasności, dodałem w nawiasach kwadratowych wyrazy lub litery. 

Jan Tyszkiewicz

Tekst notatek
Posiedzenie Rady Naukowej [Rocznika Tatarów Polskich], 9 XII 95 
[Gdańsk]
 [Członkowie Rady]:
 S.[elim] Chazbijewicz
 M.[aciej] Konopacki, nieob.
 A.[li] Miśkiewicz, nieob.
 J.[an] Sobczak
 T.[adeusz] Majda

III. ARCHIWUM 
ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH

153



154154154 III. ARCHIWUM ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH

 Cz.[esław] Łapicz
 J.[an] Tyszkiewicz
 H.[enryk] Jankowski
 A.[ndrzej] Drozd
 
S. Chazbijewicz [wprowadzenie:] Zw. Tatarów
 Rocznik zarejestrowany w Gdańsku jako kontynuacja „Rocznika 

Tatarskiego”; tytuł nowy, żeby dorobku nie dyskontować.
 Ma być inny.
 Najważniejsze pilnować, żeby co roku, regularnie wychodził.
 Za 1995: 29 XII [przypada] 70-lecie Muftiatu [RP]
 Wydać do 30 IV 1996 – „za 1995”.
 My nie jesteśmy mniejszością narodową, najwyżej etniczną. Biuro 

do Spraw Kultury Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie 
Kultury i Sztuki. Stąd fi nanse. 

 Co dalej, nie wiadomo. Na wydanie rocznika 1995, są.
 Praktycznie [działania] redakcyjne: S. Chazbijewicz, A. Drozd. 

Związek Tatarów Polskich, wiceprezesem S. Chazbijewicz [to uła-
twia działanie].

 Reaktywować życie literackie i kulturalne tatarskie, jak w Wilnie 
[przed 1939], spróbować. 

 Stałe fundusze dla „Rocznika” [zapewnić może] – fundacja?
 Zabiegać o jedno pismo dla Tatarów pol. – [ale, czy] – kierunek 

naukowy czy kult. -liter.?
 Lepiej żeby [miało dobry] poziom merytoryczny, naukowy.
 „Myśl Wschodnia” – pomysł; kwartalnik. Zarejestrowany, ale nie 

ma [zapewnionych] funduszy. Co dalej? [Wejść] do Rady Naukowej 
[RTP] zgodził się Stanisław Kałużyński, obiecał materiały, artykuły. 
Nie przyjechał. Drukarnia [będzie w] Gdańsk[u], geneza [jeszcze] 
„Solidarność” Może na przyszłość tomy [RTP] robić tematyczne, 
bardziej historyczne lub bardziej literackie?
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Dyskusja

J. Sobczak: 
 Przeciw „tematycznym” tomom. Gdy będziemy „dobierać” tematy, 

to [nastąpi] naciąganie.
 Lepsza jest rozmaitość, poruszanie spraw aktualnych.
 Określoną tematykę zeszytów, wyjątkowo [stosuje np.] – „Kwartal-

nik Historyczny”.
T. Majda:
 Raczej potrzebna różnorodność. Nie ma zbyt dużo materiałów. 

Lepiej [tworzyć] działy.
S. Chazbijewicz:
 Można pójść w kierunku ałtajskim: Tatarzy, koczownicy itd. ? Albo 

panturkizm.
 [Czy] dwa zeszyty – w rok? Czy „Rocznik” w dwóch częściach.
T. Majda:
 Nie szukać nowych pól.
 Są inne czasopisma:
 „Studia turkologiczne”, Kraków,
 „Rocznik Orientalistyczny”, wszystko ważniejsze,
 „Rocznik Tatarów Polskich” – raczej [tylko] Tatarzy.
 Nie przesadzać [z zakresem?].
S. Chazbijewicz:
 Można sięgnąć do środowisk pozapolskich, ale naukowych [uzy-

skując autorów].
 Może [dawać] szersze streszczenie w j. ang.?
 Może [drukować] mutacje językowe, ang. – 50-200 egz.?
 Wersja tureckojęzyczna – raczej [ważniejsza].
 W Arabii Saudyjskiej uważają Tatarów pol. za panturkistów albo 

młodoturków.
 Docieranie do środowisk pozanaukowych, w Rosji, Ukrainie, 

potrzebne. „Życie muzułmańskie” jako kwartalnik religijny docie-
rało nawet do Tadżykistanu, więc i tu [istnieje] zapewne możliwość.

H. Jankowski:
 Układ czasopisma jest drugorzędny. Najważniejszy jest poziom. 

Dbać. To ważniejsze.
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 Na grzbiecie tomu konieczny jest napis [tytuł].
 W zeszytach – kłopot. Lepiej jeden [tom] „Rocznika”
 Wzorem [może być]: OLZ – „Orientalische Literatur Zeitung”. 

Kwartalnik – [przegląd] bieżąca liter...
 Odbiór w różnych krajach, [przez] małą elitę.
Cz. Łapicz:
 Zacząć od poszukiwania autorów. Kto? Czy dość materiałów?
 „Rocznik Tatarów [Polskich]” przyjęto w slawistycznym śro-

dowisku toruńskim bardzo ciepło. Odpowiada na potrzeby 
i oczekiwania.

T. Majda: 
 Utrzymywać dotychczasowy kierunek. Wydać kilka tomów więcej, 

[zyska się] więcej autorów. Wtedy sięgać do nowych środowisk.
 [W Warszawie] S. Kałużyński i E. Tryjarski także dobrze ocenili 

[dotychczasowe] tomy.
S. Chazbijewicz:
 Planujemy wydać suplementy, tematyczne zeszyty. [Także] reprinty, 

np.: J. Sobolewskiego „Wykład wiary mahometańskiej”, Antoniego 
Muchlińskiego.

 Wydawać bieżące książki. Zrobić „Bibliotekę” RTP.
 Różne teksty dotyczące piśmiennictwa tatarskiego.
 Andrzej Drozd przygotować może broszurę, 1 ark. – „Zarys dziejów 

piśmiennictwa Tatarów Polskich”.
 [Warto] tłumaczenia z oryginałów: tureckich lub tatarskich. 
 Np. jest Hajdi Girajba, poeta krymsko-tatarski.
J. Tyszkiewicz: 
 Projekt „Biblioteki” Rocznika trafny i obiecujący.
A. Drozd:
 Rolą „Biblioteki” Rocznika TP będzie publikowanie źródeł do dzie-

jów i kultury; trudno dostępnych. Trzeba powielać: J. Sobolew-
skiego, A. Muchlińskiego „Risale”.

 Opracować teksty na nowo. To z pomocą H. Jankowskiego.
 „Risale” to przecież źródło i zabytek literatury. 
 „Alfurkan”, do opracowania wzięli poloniści poznańscy, [chcą] 

wydać jako źródło.
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T. Majda:
 Jest dużo tytułów [do opracowania]. Turkolog w W. Brytanii, Hey-

wood [bada] dokumenty tureckie i tatarskie. Może by dał artykuł, 
mogę pośredniczyć.

J. Sobczak:
 Jarłyki czekają, w Polsce 789 dokumentów.
 Pracuje Z. Abrahamowicz. 
 Obce zbiory: szwedzkie, duńskie, tureckie.
H. Jankowski:
 Sprawa wstydliwa, że nie zrobiono. Może ktoś z Warszawy [by się 

tym] zajął.
T. Majda:
 To praca wielowątkowa: paleogr. i hist.
 Z. Abrahamowicz opracowywał.
H. Jankowski:
 [Mogą być autorzy]: prof. Stachowski, Maria Iwanicz z Wilna.
 Na kilka dni przed śmiercią Abrahamowicza [podobno] opracowa-

nie było gotowe na stole. Maszynopis zaginął. Książki pożyczone 
z biblioteki Instytutu Orientalistycznego też zaginęły. Może do 
wydawnictwa?

S. Chazbijewicz:
 Są do opracowania kitaby, nieczytelne [do odczytania]
 Potrzeba wydania ich – dla potrzeb religijnych.
 Rocznica Insurekcji. Dać artykuły związane.
 W t. III część [będzie] poświęcona II woj. św.
A. Drozd:
 Rocznicowy tom, raczej nie.
 Ale wspomnienia, źródła – do II woj. św..
 Artykuł o Olechnowiczu.
S. Chazbijewicz:
 W czerwcu odbędzie się Kongres Ogólnotatarski, zjazd.
 Wybory [delegatów] z miasteczek białoruskich.
 2 Tatarów studiuje w Medynie, będą imamami.
 Na nabożeństwa w meczetach zbiera się 20-30 osób.
 Konkurencja: Żuk, wyd. „Rocznik Muzułmański”, rozsyła muzuł-
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manom austro-węgierskim. Przyjmuje popularne materiały, 
przedrukowuje.

 Autorem [dla RTP] może być dr hab. Marek Stachowski, [teraz] 
w Berlinie. Może autorzy prac magisterskich?

 W „Przegl. Orient.” z 1995 dano recenzję o t. I naszego „Rocz. Tat. Pol.”.
J. Tyszkiewicz:
 Są magisteria dotyczące Tatarów w wojskach litewskich i polskich. 

Wypromowałem magistra z tematyki chazarskiej. Może napisać 
artykuł.

H. Jankowski:
 Potencjalni autorzy: mgr Zagórski; przebywał na Krymie. Mustafa 

Dżemilew opracowuje starą mapę Krymu.
S. Chazbijewicz:
 Tematami do opracowania są np. dzieje Łowczyc albo Czufut Kale.
A. Drozd:
 Sprawy redagowania: dawać noty ang. pod tyt. art. albo streszczenia 

na końcu.
 Artykuł zaczynać „po prawej” stronie z myślą o odbitkach.
 Zastosować żywą paginę.
 Na końcu dać wzornik – aby ujednolicić zapis bibliografi czny.
S. Chazbijewicz:
 Wsparcie mogą dać Turcy, przemysłowcy, ok. 60 osób.
 Mogą dać pieniądze. Teoretycznie.
 Planowano powołać Ośrodek Kultury Tatarskiej przy Uniwersytecie 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Arabski Ośrodek zlikwidowano. 
Ten tatarski miała Turcja sponsorować. 

 Wyznaczono termin spotkania z prorektorem P. Hauserem. 
 Nie stawił się nikt. Projekt upadł.
 Bank Wielkopolski przygotował dla „Rocz. Tat. Pol.” numer konta. 

Można wpłacać.
 Pokrycie będzie ok. jednej trzeciej kosztów.
 Dystrybucja – to osobna sprawa.

[Na tym posiedzenie zamknięto]



IV. RECENZJE

Musa Czachorowski

POLSKIE TŁUMACZENIA KORANU 

W Polsce dla większości osób zainteresowanych religią i literaturą 
muzułmańską Koran, Święta Księga islamu, kojarzy się przede wszyst-
kim z tak zwanym Koranem Bielawskiego, czyli przekładem na język 
polski z arabskiego dokonanym przez naszego znakomitego arabistę, 
profesora Józefa Bielawskiego. Bardziej dociekliwi wiedzą jeszcze co 
nieco o pochodzącym z XIX wieku przekładzie autorstwa polskiego 
Tatara, Jana Murzy Taraka Buczackiego. Badania naukowe dowiodły 
jednak, że nie jest to ani pierwsze tłumaczenie na język polski, ani też 
Buczackiego, jak przez długie lata domniemywano. 

Tatarskie tefsiry i pierwsze przekłady 
Według prof. Czesława Łapicza „[...] już w XVI w. powstał pierw-

szy przekład świętej Księgi islamu, Koranu, na język polski (północno-
kresowy). […] ten XVI-wieczny przekład świętej Księgi islamu istniał 
i nadal istnieje jedynie w późniejszych (XVII–XIX w.) rękopiśmiennych 
odpisach (kopiach pisanych alfabetem arabskim), a w dodatku w tra-
dycji muzułmanów litewsko-polskich nie był (i nie jest) nazywany 
Koranem, lecz – zgodnie z egzegezą i tradycją islamu – tefsirem, czyli 
polskojęzycznym «komentarzem, wykładnią, objaśnieniem» Księgi, 
zsynchronizowanym interlinearnie (podwierszowo) z arabskim orygi-
nałem. […] tefsir Tatarów WKL był po prostu… dosłownym przekła-
dem oryginalnego, arabskiego Koranu na język polski”1. Badaniami nad 

1 Cz. Łapicz, Piśmiennictwo Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego – fakty i mity 
(wybrane zagadnienia), „Litteraria Copernicana” 2(18)/2016, s. 28.
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tym i innymi arcyciekawymi zagadnieniami związanymi z dawnym 
piśmiennictwem religijnym Tatarów polsko-litewskich zajmuje się 
Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, kierowane przez dr hab. Joannę Kulwicką-Kamińską2. 

W wieku XVII tłumaczeniem Koranu miał jakoby zajmować się 
Piotr Starkowiecki herby Łodzia (zmarły po roku 1644), tłumacz języ-
ków wschodnich na dworze króla Władysława IV. Według informacji 
w „Herbarzu Polskim” Kaspra Niesieckiego: „[...] przełożył był z Arab-
skiego na Polski język Alkoran Turecki, atoli śmierć przeszkodziła 
do druku, zszedł zaś młodo i bezżenny”3. Niewykluczone jednak, że 
tłumaczenie było nie z oryginału arabskiego, lecz z przekładu osmań-
skiego4. Niestety, po śmierci P. Starkowieckiego ślad po rękopisie zagi-
nął. Przekładu Koranu mógł podjąć się również Kazimierz Zajerski5. 
Po bitwie pod Batohem w roku 1652 dostał się do niewoli tatarskiej, 
w której spędził czternaście lat, ucząc się przy okazji języków wschod-
nich6. Po odzyskaniu wolności i powrocie do kraju został tłumaczem, 
dragomanem na służbie królewskiej, nobilitowanym na Sejmie 1673 
roku7. Tłumaczył m.in. korespondencję dyplomatyczną z Turcji oraz 
Krymu, a także poezję arabską8. 

Możliwe, że nad przekładem Koranu – na łacinę lub język polski 
– pracował pastor Michał Bogusław Ruttich (1686–1729)9, który uczył 
się języka arabskiego w Collegium Orientale Theologicum w Halle. 
Wiadomo, że był autorem niezachowanej polemicznej publikacji pt. 
„Alkoran kontradykcjami swymi wywrócony” i przytaczał fragmenty 
Koranu, także w języku arabskim10. Nie sposób dzisiaj stwierdzić, 
czy rzeczywiście przetłumaczył Świętą Księgę islamu, czy też jedy-
nie jej fragmenty w celu wykorzystywania w antymuzułmańskich 
polemikach. 

2 http://www.fi l.umk.pl/pl/static_41,210_313_Centrum_Badan_Kitabistycznych.html (dostęp: 20. 
07.2016 r.).

3 K. Niestecki, Herbarz Polski, Warszawa 1979, t. 4, s. 192.
4 http://148.81.196.40/index.php/a/piotr-starkowiecki-h-lodzia (dostęp: 20.07.2016 r.).
5 Cz. Łapicz, ibidem, s. 30.
6 K. Niesiecki, Herbarz Polski, wydania J.N. Bobrowicza, Lipsk 1839–1845, t. 10, s. 29.
7 Akt nobilitacji. RkP. Bibl. Czartoryskich Nr 1663, str. 612.
8 http://mlingua.pl/pol/czytelnia/tlumaczenie_literackie,,najdawniejsze_polskie_przeklady_z_

literatury_orientalnej _bohdan_baranowski_,a,500,p,7.html (dostęp: 20.07.2016 r.).
9 G. Baumgartner, Polski Indeks Biografi czny, München 2004, s. 1408.
10 N. Jord, Koran rękopiśmienny w Polsce, Lublin 1994, s. 30.
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Przekład fi lomatów – Koran Buczackiego
Wreszcie w drugiej połowie lat dwudziestych XIX wieku wileńskie 

środowisko fi lomackie zainicjowało pracę nad przekładem Koranu prze-
znaczonym dla polskiej społeczności tatarskiej11. Pierwszą próbę publi-
kacji podjęto w roku 1828 w Poznaniu, staraniem Bernarda Potockiego12, 
chociaż Karol Estreicher w tomie VI „Bibliografi i polskiej” wymienie-
nia również rok 1848. Ukazała się wówczas tylko część Koranu: sury 
od pierwszej do jedenastej, która pozostawała niedokończona. Nakład 
szybko skonfi skowano, prawdopodobnie pod presją władz rosyjskich. 
W kilku egzemplarzach, które zachowały się w Bibliotece Kórnickiej 
PAN, brakuje strony tytułowej i redakcyjnej z danymi na temat miejsca 
i roku publikacji, nazwiska tłumacza i wydawcy. Fragmenty powyższego 
tłumaczenia opublikowane zostały w książce imama nowogródzkiego 
Józefa Sobolewskiego pt. „Wykład wiary machometańskiej, czyli iślam-
skiej wyjęty z części Kóranu i przykazań proroka Chadisiem zwanych, 
i ułożony przez machometanina Józefa z Konkirantów Sobolewskiego”13, 
wydanej w roku 1830 w Wilnie nakładem B. Neumana. 

Co ciekawe, z tego mniej więcej okresu pochodzi manuskrypt z pol-
skim tłumaczeniem niektórych sur Koranu – 69, 70, 71 oraz od 99 do 
105 – odnaleziony wśród rodzinnych papierów, które ocaliła Maria Kar-
powiczowa, ostatnia właścicielka dworu w Czombrowie na Nowogród-
czyźnie14. Wstępne oględziny w Bibliotece Narodowej potwierdziły, że 
manuskrypt najprawdopodobniej pochodzi z pierwszej połowy lat dwu-
dziestych XIX wieku, zaś różnice stylistyczne w porównaniu do prze-
kładu fi lomatów sugerują, że mamy do czynienia z odrębną pracą. 

Tymczasem jednak cały tekst Koranu ukazał się drukiem w Warsza-
wie w roku 1858 nakładem Aleksandra Nowoleckiego, w 1500 egzempla-
rzy. Jego tłumaczenie przypisano polskiemu Tatarowi, Janowi Murzie 
Tarakowi Buczackiemu i przekonanie to utrzymywało się bez mała przez 
półtora stulecia. Z tekstu „Od wydawcy” można nawet wnioskować, że 
autorem przekładu (dokładniej: współautorem) był nie Jan, a jego ojciec, 
Selim Buczacki: „Taki właśnie przekład w pierwszych latach XIX wieku 
dokonany wspólnie podobno z jednym duchownym tegoż wyznania, 
przez ojca zgasłego niedawno Jana Murzy Tarak Buczackiego, podał 
mi pierwszą myśl podjęcia tego dawno oczekiwanego i niewątpliwie 

11 J. E. Kassner, Słowo wstępne [w:] Koran. Przekład fi lomatów, Sandomierz 2010, s. 6.
12 R. Bereger, Polskie przedkłady Koranu, „Al-Islam”, 26.04.2016 r.
13 J. Kulwicka-Kamińska, Fenomen Wielkiego Księstwa Litewskiego – koegzystencja kultur. Przekłady 

Koranu na język polski, „Litteraria Copernicana” 2(18)/2016, s. 49.
14 J. Puchalska, Koran w Soplicowie. Tajemnicza historia pewnego manuskryptu, „Życie Tatarskie”, nr 39 

(116), styczeń-czerwiec 2014, s. 99–105.
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pożądanego dla literatury naszej wydania”15, a Jan pełnił tylko rolę póź-
niejszego korektora: „[...] przekład niniejszy, co do czystości języka pol-
skiego, starannie z oryginałem arabskim i francuzkim Kazimirskiego 
porównawszy, poprawił i wielu notami do początkowych rozdziałów 
wzbogacił”16. 

Okazało się ostatecznie, że jest to wspomniany powyżej przekład fi lo-
macki, którego autorami byli ks. Dionizy Chlewiński i Ignacy Domeyko17. 
Z czasem drobne poprawki nanieśli nań Tatarzy: nieznany z nazwiska 
oraz Selim Buczacki, natomiast Jan Murza Tarak Buczacki rzeczywiście 
sprawdził tekst z francuskim przekładem Koranu Wojciecha Kazimir-
skiego herbu Biberstein18. Być może ze względu na carską cenzurę pol-
skie tłumaczenie Koranu przypisane zostało Janowi Murzie Tarakowi 
Buczackiemu: widocznie muzułmański Tatar był dla niej łatwiejszy do 
zaakceptowania niż polski szlachcic, zbiegły z kraju po powstaniu listo-
padowym i katolicki duchowny. Od jego też nazwiska księgę zaczęto 
określać „Koranem Buczackiego”. 

Publikacja składa się z dwóch tomów. Pierwszy, oprócz słowa od 
wydawcy, zawiera „Krótką wiadomość o rozmaitych przekładach i tłu-
maczeniach Koranu” oraz sześć rozdziałów: I. Uwagi przedwstępne nad 
Arabią i jej mieszkańcami, II. Życie Mahometa, III. Obrządki religijne, IV. 
O kalendarzu arabsko-tureckim, V. Pogląd na stosunki Polski z Turcją 
i Tatarami itd., VI. O Arabach przed Mahometem itd. Tom drugi to już 
tekst Koranu: sury koraniczne w języku polskim z przypisami. Kończy 
go „Nabożeństwo mahometańskie czyli islamskie, to jest zbiór modlitw 
codziennych i świątecznych, dla użytku prawowiernych wyznawców 
wiary islamskiej obrzędu sunnietskiego” – przepolszczone przez Włady-
sława Kościuszkę. Oczywiście język Koranu Buczackiego jest właściwy 
dla czasu jego powstania, ale nie umniejsza to wartości przekładu.

Publikacja ta doczekała się kilku wznowień. W roku 1985 Wydaw-
nictwo Artystyczne i Filmowe na zamówienie Zrzeszenia Księgarstwa 
wypuściło reprint, natomiast w roku 1988, już jako Wydawnictwa Arty-
styczne i Filmowe, na zamówienie RSW „Prasa, Książka, Ruch”, prze-
druk fotooffsetowy w krakowskiej Drukarni Narodowej w nakładzie 10 
tysięcy egzemplarzy z egzemplarza udostępnionego przez Bibliotekę 
Publiczną m. st. Warszawy. Księgę, z obu edycji, wciąż można kupić na 
portalu Allegro.pl, gdzie opisywana jest zazwyczaj jako „Koran Buczac-

15 Od wydawcy [w:] Koran (Al-Koran), t. I, s. III.
16 Ibidem, s. V.
17 Z. Wójcik, Filomacki przekład Alkoranu dla Tatarów nowogródzkich, „Literatura Ludowa” 1995, 

XXXIX, nr 3, s. 15–28.
18 A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 

2000, s. 65, poz. 70.
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kiego”, a nawet „Koran I–II, tł. Józef Bielawski. Reprint”19.
W roku 2010, Wydawnictwo „Armoryka” z Sandomierza, specja-

lizujące się m.in. w wydawnictwach religijnych i historycznych, opu-
blikowało „Koran. Przekład Buczackiego” – tłumaczenie samych sur 
w jednym tylko tomie, z uwspółcześnionym językiem i bez przypisów. 
Otwiera go krótki wstęp – „Objawienie św. Koranu” – bez jakichkolwiek 
odniesień do proweniencji przekładu. W tym samym roku „Armoryka” 
stworzyła serię pod nazwą Biblioteka Tradycji Muzułmańskiej i jako 
pozycję pierwszą wydała fi lomackie tłumaczenie Koranu (jedenaście nie-
pełnych sur), czyli to z roku 1828 lub 1848. Tym razem w słowie wstęp-
nym opisano jego historię20, również uwspółcześniono pisownię i wpro-
wadzono podział na wersety, którego nie było w oryginale. Nakład 
minimalny – zaledwie 96 egzemplarzy. Koran Buczackiego pojawił się 
następnie w formie e-booka nakładem „Armoryki” oraz Wydawnictwa 
„Masterlab”.

Najnowsze wydanie Koranu Buczackiego ukazało się w roku 2015 
w Wielkiej Brytanii, sumptem Nottingham Islam Information Point, pod 
pełnym tytułem „Tłumaczenie znaczenia Świętej Księgi muzułmanów 
Al-Qur’an, według Jana Murzy Tarak Buczackiego [źródło: nakładem 
Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa 1858]”. W jednotomowej publi-
kacji pominięto cały pierwszy tom wydania polskiego oraz wszystkie 
przypisy z tomu drugiego. Otwiera ją krótki wstęp i informacje o Kora-
nie, po których wymieniono fi lary wiary muzułmańskiej, a zakończono 
notką o nottinghamskim punkcie informacyjnym. Koran, reklamowany 
jako prezent dla polskiej społeczności, sprzedawany jest na miejscu 
i wysyłkowo21.

Koran Bielawskiego
Sto dwadzieścia osiem lat po ukazaniu się Koranu Buczackiego, 

w roku 1986 na polski rynek księgarski trafi ło tłumaczenie Józefa Bie-
lawskiego. Opublikował je Państwowy Instytut Wydawniczy w serii 
Bibliotheca Mundi. Druk pierwszego wydania odbywał się w Jugosła-
wii. W roku 1997 wyszło drugie wydanie, w 2002 trzecie, w 2015 czwarte, 
a pomiędzy nimi były jeszcze liczne dodruki. Jednotomowe dzieło 
zawiera wyłącznie polski tekst Świętej Księgi oraz „Komentarz”, składa-
jący się z bogatego „Wprowadzenia” i „Przypisów”. 

W roku 2009 „Faktor” Biuro Wydawnicze Mariana Borakowskiego 
wydało kolekcję Świętych Ksiąg judaizmu, chrześcijaństwa i islamu, 

19 http://allegro.pl/koran-i-ii-tl-jozef-bielawski-reprint-i6358616689.html (dostęp: 23.07.2016 r.).
20 J. E. Kassner, Słowo wstępne [w:] Koran. Przekład fi lomatów, Sandomierz 2010, s. V–VIII.
21 http://www.nottinghamislam.com/ordering-qurans-in-polish--romanian (dostęp: 23.07.2016 r.).
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w której znalazł się przekład J. Bielawskiego. Tekst Koranu rozmiesz-
czono w dwóch tomach, zmieniając tylko przypisy końcowe na dolne. 
Tom pierwszy otwiera „Boże przesłanie Qur’anu” pióra Muftiego Rze-
czypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, natomiast tom drugi tekst 
pt. „Koran podstawą dialogu” autorstwa współprzewodniczących Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów: ze strony muzułmańskiej Artura 
Konopackiego, ze strony katolickiej Adama Wąsa SVD. 

W roku 2015 Koran w języku polskim ukazał się w Niemczech, opu-
blikowany przez muzułmańską Fundację Lies! (Czytaj!) w Köln. Od 
roku 2011 prowadzi ona akcję drukowania różnojęzycznych przekła-
dów Koranu i rozprowadzania ich wśród mieszkańców danego kraju, 
aby przybliżyć im islam. Wydrukowano już m.in. wydania albańskie, 
angielskie, bośniackie, francuskie, hiszpańskie, rosyjskie, szwedzkie oraz 
włoskie22. Edycja polska zatytułowana jest „Wartościowy Koran. Przy-
bliżone znaczenie Koranu w języku polskim” i zawiera wyłącznie prze-
kład Świętej Księgi. Nie podano nazwiska tłumacza, jednak porównanie 
tekstu wskazuje, że mamy do czynienia z Koranem Bielawskiego. 

Tłumaczenie J. Bielawskiego wydane zostało również przez wspo-
mniany już Nottingham Islam Information Point. Jest to jeden tom niema-
jący strony redakcyjnej, wstępu ani przypisów, z tekstem Koranu w postaci 
wydruku komputerowego bez polskich liter diakrytyzowanych. Kończy 
go wezwanie do wypowiedzenia zamieszczonej na stronie szahady. 

Koran Ahmadijji
Kolejne tłumaczenie Koranu na język polski ukazało się w roku 1990, 

opublikowane dla Wspólnoty Muzułmańskiej Ahmadijja przez Islam 
International Publications Ltd. „Islamabad” w Tilford w Wielkiej Bry-
tanii. Jest to fi rma, która od ponad stu lat wydaje wielojęzyczne książki 
o tematyce muzułmańskiej. Jedno z jej ambitnych zamierzeń stanowi 
właśnie tłumaczenie i druk Koranu w jak największej ilości języków23. 
Autorem przekładu polskiego, dokonanego z tłumaczenia angielskiego 
Malika Ghulama Farida, jest Mahmud Taha Żuk wraz z Władysławem 
Wojciechowskim24. Jednotomowa publikacja, wznowiona przez Ahma-
dijję w roku 1996, zawiera tekst polski i arabski oraz obszerne przypisy. 

Koran Ahmadijji, pomijając nieuznawanie tej organizacji przez więk-
szość świata islamu za muzułmańską, oceniany jest nie tylko przez polską 

22 http://www.infostaende.info/das-lies-projekt/ (dostęp: 24.07.2016 r.).
23 http://www.islaminternationalpublications.com/ (dostęp: 25.07.2016 r.).
24 R. Bereger, Polskie przedkłady Koranu, „Al-Islam”, 26.04.2016 r.
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społeczność muzułmańską bardzo krytycznie. Główny powód stanowi 
niedopracowane tłumaczenie i niestaranna korekta25, ale przede wszyst-
kim kontrowersyjność przypisów. Zapis ajatu czwartego sury 112: „On 
nie zdradza ani sam nie jest zdradzony” (prawidłowe tłumaczenie to: 
„On nie zrodził i nie został zrodzony”) można od biedy uznać za lite-
rówkę i nieuwagę korekty, jednak powtórzenie tego w drugim wydaniu, 
gdzie błędne litery wykreślono długopisem26, świadczy już o niechluj-
stwie wydawcy. 

Koran Ünala-Surdela
Jest to najnowszy przekład Koranu na język polski; z języka arab-

skiego na angielski tłumaczył turecki teolog i egzegeta Koranu Ali Ünal, 
a następnie z angielskiego na polski Jarosław Surdel. Jego wydawcą jest 
muzułmańskie wydawnictwo Tughra Book z Clifton w USA, specjali-
zujące się w wysokiej jakości publikacjach, mających przyczyniać się 
do rozprzestrzeniania pokoju i wzajemnego zrozumienia na świecie27, 
związane z M. Fethullahem Gülenem, mieszkającym w Stanach Zjed-
noczonych tureckim działaczem religijnym i społecznym, myślicielem 
oraz pisarzem, twórcą i liderem Ruchu Gülena. Pierwsza edycja Koranu, 
w którą zaangażowana była także turecka Fundacja Mevlana z War-
szawy, wyszła w roku 2011, natomiast druga – z udziałem warszaw-
skiego Wydawnictwa Akademickiego „Dialog” – w roku 2013.

Jednotomowa księga o pełnej nazwie „Koran z interpretacją i przy-
pisami w języku polskim” liczy 1446 stron. Otwiera ją obszerna przed-
mowa Alego Ünala, po której M. Fethullah Gülen wypowiedział się 
„O Szlachetnym Koranie i Jego interpretacji”. Sto ostatnich stron zajmuje 
czternaście dodatków, dotyczących m.in. Proroka Muhammada i wybra-
nych zagadnień koranicznych. Obok polskiego tłumaczenia Świętej 
Księgi zamieszczono tekst arabski. W opinii wybitnego arabisty prof. 
Marka M. Dziekana „[...] jest to trzeci pełny (po tłumaczeniu J. Murzy 
Tarak-Buczackiego z 1858 r. i J. Bielawskiego z 1986 r.) przekład Koranu 
na język polski [...] Dwa pierwsze tłumaczenia odnoszą się w pierw-
szym rzędzie do interpretacji klasycznych, zaś wersja, którą teraz otrzy-
mujemy, to interpretacja «modernistyczna», w wielu miejscach mniej 
lub bardziej odbiegająca od zaproponowanych wcześniej. Niezwykle 

25 W rozmowie z piszącym te słowa Mahmud Taha Żuk wspominał, że nie zdążył zrobić korekty, 
gdyż wydawca bardzo się spieszył z drukiem.

26 Rozdział 112, 4. [w:] Święty Koran, Tilford 1996, s. 1430.
27 http://www.tughrabooks.com/about (dostęp: 26.07.2016 r.).
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ważne są w tym kontekście wspomniane przypisy – w wielu przypad-
kach bardzo obszerne, a w ogólnym rozliczeniu dużo obszerniejsze, niż 
w przekładach Tarak-Buczackiego i Bielawskiego”28. 

Niestety, niesamowita obszerność tych przypisów (np. do liczącej 
siedem wersetów Fatihy zajmują aż osiem stron; sura 11 zajmuje 16 stron, 
a przypisy 11) w połączeniu z natarczywym dopowiadaniem oczywi-
stości, ciągłymi wtrąceniami do tekstu koranicznego z podsuwaniem – 
jedynie słusznej? – interpretacji, czyni lekturę Koranu bardzo męczącą. 
Momentami trudno zorientować się, co jest tekstem oryginalnym, dopi-
skiem, uzupełnieniem, przypisem. I dziwne doprawdy, że polski tłu-
macz zapisał, a polska korekta nie zauważyła niechlubnego „za wyjąt-
kiem”, które co rusz przewija się czytelnikowi przed oczami. 

Koran Czachorowskiego
Ciekawy pomysł zrealizowała w roku 2013 tatarska Inicjatywa 

Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq przy współudziale Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Musa Czachorowski 
zapisał arabski tekst Koranu alfabetem polskim, stosując najprostszą 
transkrypcję, nie zawsze zgodną z zasadami przyjętymi przez polską 
arabistykę. Jest to jednak publikacja przeznaczona dla osób nieznającym 
języka arabskiego, chcących nauczyć się recytacji. Konsultację religijną 
nad tym jednotomowym wydaniem zatytułowanym „Al-Kur’an al-
-Karim” sprawował Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, 
natomiast konsultantem naukowym był prof. Marek M. Dziekan. 

Taka forma zapisu w Polsce wciąż stanowi pewną nowość, gdy np. 
na zachodzie Europy od wielu już lat drukowane są Korany tzw. trój-
dzielne: w pierwszej szpalcie na stronie jest tłumaczenie angielskie, 
w drugiej transkrypcja (również najprostsza), a w trzeciej oryginalny 
tekst alfabetem arabskim. Cieszą się wielką popularnością wśród muzuł-
manów nieznających języka arabskiego. Nawiązuje do tego opubliko-
wana przez Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej 
w roku 2010 książeczka „Al-Fatiha i 13 sur Świętego Koranu”29, w której 
zamieszczono teksty po arabsku, w transkrypcji oraz w polskim tłuma-
czeniu Józefa Bielawskiego. 

28 http://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=514 
(dostęp: 26.07.2016 r.)/

29 Sury: 1 oraz od 102 do 114.
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Sury i wersety
Oprócz tłumaczeń całego Koranu w różnym czasie ukazywały się 

publikacje zawierające przekłady tylko wybranych sur albo też poszcze-
gólnych wersetów. W roku 1926 Polska Akademia Umiejętności wydała 
„Przekład i objaśnienie 53-ciej sury Koranu” Dawida Künstlingera. 
Walorem tej pracy jest bogaty komentarz fi lologiczny, w którym przy-
woływane są opinie ówczesnych wybitnych orientalistów, m.in. The-
odora Nöldekego, Hartwiga Hirschfelda i Huberta Grimmego. 

Nakładem Muftiatu na Rzeczpospolitą Polską w roku 1935 wydru-
kowany został w Sarajewie30 zbiór zatytułowany „Wersety z Koranu” 
w tłumaczeniu muftiego Jakuba Szynkiewicza. Zawiera on ponad 450 
wersetów zebranych tematycznie, np. „Obowiązki muslima w stosunku 
do Allaha”, „Obowiązku muslima w stosunku do bliźnich swoich”, „Obo-
wiązki muslima w stosunku do własnej osoby”. Na stronach parzystych 
zamieszczono tekst arabski, zaś na nieparzystych tłumaczenie na język 
polski. Sześćdziesiąt lat później, w roku 1995, Stowarzyszenie Studen-
tów Muzułmańskich w Polsce w porozumieniu z Najwyższym Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP – „po dokonaniu pewnych 
korekt”31 – opublikowało drugie wydanie zbioru muftiego Szynkiewicza. 

Nieco wcześniej, bo w roku 1990, w Warszawie ukazały się „Wybrane 
wersety Świętego Koranu” w wyborze Mirzy Tahira Ahmada, wydane 
przez Islam International Publications Ltd. „Islamabad” w Tilford 
w Wielkiej Brytanii. 20-stronicowa książeczka zawiera teksty arabskie 
i tłumaczenie na język polski. Niestety, z powodu niedostępności publi-
kacji jej szczegółowa zawartość i nazwisko tłumacza nie są znane.

W roku 2007 Jan Ostrawski wydał własnym sumptem, podobno 
jedynie w siedmiu egzemplarzach, książeczkę pt. „Wierszowana sura 
Koranu: Krowa”. Jest to wykonane przez niego tłumaczenie pierwszej 
i drugiej sury Koranu, zapisane rymowanym wierszem32. Nie sposób 
jednak powiedzieć o tym cokolwiek więcej. Możliwe nawet, że nie jest to 
tłumaczenie autorskie, a przerobione tłumaczenie Józefa Bielawskiego. 

Ostatnią pozycję stanowi „Ja sin. 36 sura Świętego Koranu” z równo-
ległym zapisem – na stronach parzystych – arabskiego tekstu sury zapi-
sanego alfabetem polskim i – na nieparzystych – polskiego przekładu 
dokonanego przez Musę Czachorowskiego. Ukazała się ta publikacja 
w roku 2012, nakładem Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq we 
Wrocławiu. 

30 Wówczas w Królestwie Jugosławii, obecnie stolica Bośni i Hercegowiny.
31 Od wydawcy [w:] Wersety z Koranu, Łódź 1995, s. 7.
32 R. Bereger, Polskie przedkłady Koranu, „Al-Islam”, 26.04.2016 r.
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Podsumowanie
Z przedstawionych powyżej tłumaczeń Koranu największą popular-

nością na polskim rynku cieszy się niezmiennie trzydziestoletnie dzieło 
Józefa Bielawskiego. Przyczynił się do tego nie tylko język: bez niepo-
trzebnych stylizacji i archaizacji, umiejętnie łączący precyzję wypowie-
dzi z odpowiednią dozą poetyckości. Tekst Świętej Księgi, niezanie-
czyszczony uzupełnieniami, wyjaśnieniami, dopowiedzeniami (jak np. 
Koran Ünala-Surdela), pozwala czytelnikowi na samodzielne myślenie, 
wymaga zastanawiania się nad logicznym związkiem słów i ajatów, 
a także nad ich znaczeniem. Cztery wydania oraz liczne dodruki ozna-
czają co najmniej kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy, czyli znacznie więcej 
niż liczy cała polska społeczność muzułmańska. 

Muzułmański Związek Religijny w RP oraz współpracująca z Naj-
wyższym Kolegium Muzułmańskim Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan 
Xucalıq wydają wartościowe publikacji koraniczne dostępne nie tylko 
dla muzułmanów. Na realizację czekają kolejne zamierzenia. Fragmen-
tem jednego z nich jest poniższe tłumaczenie czterech pierwszych sur 
Koranu, wykonane przez Musę Czachorowskiego z rosyjskiego prze-
kładu Koranu33 prof. Fazila Qaraoğlu. 

Musa Czachorowski

33 Koran, tłum. F. Qaraoğlu, 326 publikacja Tureckiej Fundacji Religijnej, wydanie 3, 2014. Wydanie 
pierwsze ukazało się w Azerbejdżanie w roku 1994.

IV. RECENZJE
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SURA 1, AL-FATIHA, OTWIERAJĄCA

1.  W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
2.  Chwała Bogu – Panu światów,
3.  Miłosiernemu, Współczującemu,
4.  Władcy Dnia Rozliczenia!
5.  Tylko Ciebie czcimy i tylko u Ciebie szukamy pomocy.
6.  Prowadź nas drogą prostą,
7.  drogą tych, którym błogosławisz, a nie tych, którzy zasłużyli na 

gniew, i nie tych, którzy błądzą.  
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SURA 2, AL-BAKARA, KROWA

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!

1.  Alif, lam, mim.
2.  Ksiega ta – i nie ma co do tego żadnych wątpliwości – jest wskaza-

niem właściwej drogi dla bogobojnych.
3.  Dla tych, którzy wierzą w to, co ukryte, odprawiają modlitwy i roz-

dają z tego, co daliśmy im w udziale. 
4.  Dla tych, ktorzy wierzą w to, co objawiono tobie i w objawione przed 

tobą i wierzą w życie przyszłe.
5.  Oni są na właściwej drodze, wskazanej im przez ich Pana. Oni dosta-

pią zbawienia. 
6.  Zaiste, niewierzącym jest wszystko jedno; będziesz ich ostrzegał lub 

nie – i tak nie uwierzą. 
7.  Bóg zapieczętował im serca i słuch, zaś na ich oczy nałożył zasłonę. 

Czeka ich kara ogromna. 
8.  Są wśród ludzi tacy, którzy mówią: „My wierzymy w Boga i Dzień 

Sądu”. Jednak oni nie wierzą.
9.  Pragną tylko oszukać Boga i tych, którzy wierzą, ale nie pojmują, że 

oszukują wyłącznie samych siebie.
10.  W ich sercach tkwi choroba, zaś Bóg jeszcze ją powiększa. Zostaną 

ukarani dotkliwie za swoje kłamstwa.
11.  Kiedy im się mówi: „Nie czyńcie zła na ziemi”, wtedy odpowiadają: 

„My robimy jedynie rzeczy dobre”. 
12.  Zaprawdę, oni czynią zło, ale sami o tym nie wiedzą.
13.  Kiedy im się mówi: „Uwierzcie, jak uwierzyli inni ludzie”, wtedy 

odpowiadają: „Alboż to mamy wierzyć tak, jak wierzą owi głupcy?” 
Zaprawdę, oni sami są głupcami, chociaż o tym nie wiedzą. 

14.  Kiedy spotkają się z ludźmi wierzącymi, wówczas mówią: „Wie-
rzymy!” A kiedy są sam na sam ze swoimi szatanami, mówią: „Jeste-
śmy z wami, my tylko sobie tak drwimy!”

15.  Bóg zadrwi z nich i przedłuży ich tułaczkę w ślepym błądzeniu. 
16.  Oni są tymi, którzy kupili błądzenie za drogę prostą. Ich handel nie 

przyniósł im zysku i nie zdołali wejść na drogę prostą. 
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17.  Ich położenie podobne jest do położenia tego, kto zapalił ogień, a kiedy 
ogień oświetlił wszystko dokoła, Bóg zabrał im światło i zostawił ich 
w ciemności; oni już nie mogą widzieć.  

18.  Głusi, niemi, ślepi – oni już nie mogą się nawrócić. 
19.  Albo są niczym ci, którzy podczas deszczowej chmury na niebie, 

niosącej ciemność, grzmot i błyskawicę, zatykają sobie palcami uszy, 
bojąc się śmierci od uderzenia pioruna. Bóg ogarnia niewiernych.

20.  Błyskawica nieomal odbiera im wzrok. Kiedy rozbłyska, oni idą, 
a kiedy zakrywa ich mrok – wtedy się zatrzymują. Gdyby Bóg zechciał, 
odebrałby im słuch i wzrok. Bez wątpienia, Bóg jest Wszechmogący!

21.  O ludzie! Oddajcie cześć waszemu Panu, który stworzył was i tych, 
którzy byli przed wami. Być może staniecie się bogobojnymi. 

22.  On to rozpostarł dla was ziemię niczym kobierzec, a niebo uczynił 
kopułą i spuścił z nieba wodę, dzięki której wzrosły dla was owoce. 
Nie przydawajcie więc Bogu współtowarzyszy, wtedy, gdy już wiecie. 

23.  Jeżeli powątpiewacie w to, co zesłaliśmy Naszemu słudze, to przy-
nieście surę, podobną do tej, i przywołajcie swoich świadków, oprócz 
Boga, skoro mówicie prawdę. 

24.  Jeżeli tego nie uczynicie – a nigdy tego nie uczynicie – to bójcie się 
tego ognia, którego paliwem stają się ludzie i kamienie. On przygoto-
wany jest dla niewiernych.

25.  Wierzących i czyniących dobro uraduj wieścią, że dla nich będą 
ogrody, wśród których płyną rzeki. Zawsze, gdy zjedzą ich owoce, 
będą mówić: „To jest to samo, co dostaliśmy niegdyś”. I rzeczywiście, 
otrzymali podobne. Będą tam dla nich małżonki niepokalane – będą 
przebywać tam wiecznie. 

26.  Zaprawdę, Bóg nie obawia się przywołać w przypowieści komara, 
a nawet to, co jest od niego słabsze. Ci, którzy wierzą, że taka przy-
powieść jest prawdą i rzeczywistością od ich Pana. Niewierzący zaś 
mówią: „Co też chce Bóg powiedzieć przez tę przypowieść?” On 
w ten sposób wprowadza wielu w błąd, wielu też kieruje na drogę 
wiary. Jednak sprowadza w zbłądzenie tylko zbaczających z drogi.

27.  Tych, którzy naruszają przymierze z Bogiem po jego zawarciu, roz-
dzielając to, co Bóg nakazał łączyć i wywołując zgorszenie na ziemi. 
To są ci, którzy poniosą stratę.

28.  Jakże wy możecie odrzucać Boga? Byliście martwi, a On was ożywił. 
Potem ponownie pozbawi życia i znów was ożywi; wtedy do Niego 
będziecie sprowadzeni. 

29.  On jest Tym, który stworzył dla was wszystko, co znajduje się na 
ziemi. Następnie skierowawszy się w niebo, zbudował je z siedmiu 
niebios. On ma wiedzę najlepszą o wszystkim. 
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30.  Kiedy twój Pan powiedział aniołom: „Ja powołam na ziemi namiest-
nika”, oni powiedzieli: „Rzeczywiście powołasz tam tego, kto będzie 
czynił nieprawość i przelewał krew, podczas gdy my rozsławiamy 
Twoją chwałę i świętość Twoją?” On powiedział: „Ja wiem to, czego 
wy nie wiecie”.

31.  I nauczył Adama nazw wszystkiego, a następnie przedstawił wszyst-
kie stworzenia aniołom i rzekł: „Wymieńcie Mi ich nazwy, jeśli jeste-
ście mówiący prawdę”.

32.  Oni powiedzieli: „Chwała Ci! Nie posiadamy żadnej wiedzy, oprócz 
tego, czego Ty nas nauczyłeś. Bez wątpienia, tylko Ty jesteś Wszech-
wiedzący, Mądry”.

33.  Powiedział On: „O Adamie! Podaj im ich nazwy”. I kiedy Adam podał 
aniołom nazwy stworzeń, On powiedział: „Czyżbym nie mówił wam, 
że znam to, co skryte w niebiosach i na ziemi? I znam Ja to, co czynicie 
jawnie i to, co ukrywacie”. 

34.  I kiedy powiedzieliśmy aniołom: „Pokłońcie się Adamowi!”, wszyscy 
się pokłonili, oprócz Iblisa. On odwrócił się, odmówił, wzbijając się 
w pychę i stał się niewiernym. 

35.  Powiedzieliśmy: „O Adamie! Ty i twoja małżonka zamieszkacie 
w Raju i posilajcie się wszędzie tam, gdzie chcecie, lecz nie zbliżaj-
cie się do tego drzewa, abyście nie znaleźli się w gronie występnych 
grzeszników”.

36.  Ale szatan doprowadził ich do upadku i usunął stamtąd, gdzie byli. 
I powiedzieliśmy: „Odejdziecie stąd, będąc sobie wzajemnie wro-
gami! Do określonego czasu będziecie żyć na ziemi i korzystać z tego.  

37.  Adam przyjął od swego Pana pewne słowa i pokajał się. I On przy-
jął jego pokajanie; zaprawdę, Pan jest życzliwy dla kajających się, 
miłosierny.

38.  I powiedzieliśmy: „Odejdziecie stąd wszyscy! Kiedy przyjdzie do 
was ode Mnie wskazanie prostej drogi, to ci, którzy będą posłuszni 
mojemu wskazaniu, nie będą się lękać ani smucić”.

39.  A ci, którzy nie uwierzyli, uważając Nasze znaki za kłamstwo – oni 
będą przyjaciółmi ognia i w nim pozostaną na wieczność. 

40.  O synowie Izraela! Wspomnijcie łaskę, którą wam okazałem. Bądź-
cie wierni przymierzu, które ze Mną zawarliście, abym i Ja mógł być 
wierny przymierzu, które z wami zawarłem. 

41.  Uwierzcie w to, co zesłałem na potwierdzenie tego, co trzymacie 
w dłoniach. Nie bądźcie pierwszymi spośród tych, którzy to odrzu-
cają. Nie sprzedawajcie moich znaków za bezcen. Bójcie się Mnie!

42.  Nie mieszajcie prawdy z kłamstwem i nie ukrywajcie prawdy, skoro 
ją znacie. 
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43.  Odprawiajcie modlitwy, dawajcie jałmużnę, czcijcie wraz z oddają-
cymi cześć. 

44.  Czy naprawdę, nakazując ludziom dobro, zapominacie o sobie? Prze-
cież czytacie Księgę? Czy naprawdę wy się nie opamiętacie? 

45.  W cierpliwości i modlitwie prosicie o pomoc. Doprawdy – ciężkie to 
brzemię dla wszystkich, oprócz ludzi pokornych,

46.  którzy myślą, że spotkają się ze swoim Panem i że do Niego powrócą. 
47.  O synowie Izraela! Wspomnijcie o łasce, którą wam okazałem, i o tym, 

że wywyższyłem was ponad światy. 
48.  Bójcie sie dnia, kiedy nikt nie będzie mógł niczym odpłacić za innego, 

kiedy nie będzie przyjęte niczyje wstawiennictwo, kiedy od nikogo 
nie przyjmie się wykupu i nikomu nie będzie okazana pomoc.  

49.  Pamiętajcie ten czas, gdy ocaliliśmy was przed ludźmi Faraona, 
którzy poddawali was najgorszym karom: zabijali waszych synów 
i zostawiali przy życiu wasze kobiety. Rzeczywiście, była w tym dla 
was wielka próba od waszego Pana. 

50.  Wtedy dla was rozdzieliliśmy morze i uratowaliśmy was, a ludzi 
Faraona zatopiliśmy. I wy byliście tego świadkami. 

51.  Wówczas daliśmy Mojżeszowi przymierze czterdziestu nocy. Po jego 
odejściu wzięliście sobie cielca i popełniliście nieprawość. 

52.  Jednak przebaczyliśmy wam – być może, odwdzięczycie się. 
53.  I daliśmy wtedy Mojżeszowi tę Księgę i Rozróżnienie – być może, wy 

pójdziecie drogą prostą.
54.  Wówczas Mojżesz powiedział do swego ludu: „O ludu mój! Wyrzą-

dziliście zło sami dla siebie, obierając sobie cielca. Dlatego ze skru-
chą nawróćcie się do waszego Stwórcy i zabijcie swoje złe uczu-
cia. To dla was najlepsze przed waszym Stwórcą”. I On przyjął 
wasze pokajanie się, albowiem jest On łaskawy dla kajających się, 
miłosierny. 

55.  Potem powiedzieliście: „O Mojżeszu! My nie uwierzymy tobie, 
dopóki nie zobaczymy Boga”. Wtedy poraził was piorun i byliście 
tego świadomi. 

56.  Następnie ponownie was wskrzesiliśmy – być może, odwdzięczycie 
się.

57.  My osłoniliśmy was obłokiem i spuściliśmy wam mannę oraz prze-
piórki: „Pożywcie się dobrami, które darowaliśmy wam w udziale”. 
Nie Nas oni skrzywdzili, ale wyrządzili krzywdę samym sobie. 

58.  Wówczas powiedzieliśmy: „Wejdźcie do tej osady i jedzcie z tego, 
co tam jest, gdzie zapragniecie. Wchodźcie w bramy, pokłońcie się 
i mówcie: „Przebacz nam!” Wtedy wybaczymy wasze przewinienia 
i pomnożymy czyniącym dobro. 
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59.  Jednak ludzie nieprawi przekazane im słowo zamienili na inne. I spu-
ściliśmy na nich z nieba bolesną karę za to, że postąpili nieuczciwie.

60.  Kiedy zaś Mojżesz poprosił o wodę dla swego ludu, powiedzieliśmy: 
„Uderz swoją laską o skałę!” I wytrysnęło z niej dwanaście źródeł, 
i każdy znał miejsce, które miał do picia. „Jedzcie, pijcie z woli Boga 
i nie szerzcie na ziemi nieuczciwości!”

61.  Wówczas powiedzieliście: „O Mojżeszu! Nie możemy znieść jednej 
i tej samej potrawy. Pomódl się dla nas do twojego Pana, niech da nam 
to, co wyrasta na ziemi: jarzyny, ogórki, czosnek, soczewicę i cebulę”. 
Mojżesz powiedział: „Czyżbyście chcieli zamienić lepsze na gorsze? 
Ruszajcie na wieś, tam znajdziecie to, o co prosicie”. I obarczeni zostali 
piętnem poniżenia i biedy, i ściągnęli na siebie gniew Boga. Wszystko 
za to, że odrzucili przymierze Boga i bezprawnie zabijali proroków, 
i za to, że byli niepokorni i występni. 

62.  Zaprawdę, dla wierzących – i żydów, chrześcijan i sabejczyków, 
którzy uwierzyli w Boga oraz Dzień Sądu i czynili dobro, przygo-
towana jest nagroda u ich Pana. Oni nie będą się lękać i nie będą się 
smucić. 

63.  Oto, wziąwszy od was przyrzeczenie, wznieśliśmy nad wami górę 
Synaj: „Mocno trzymajcie się Księgi, którą wam daliśmy i nie zanie-
dbujcie tego, co w niej jest – być może, będziecie bogobojni”.

64.  Później jednak wyrzekliście się swojego słowa. I gdyby nie przy-
chylność dla was i miłosierdzie Boga, to niewątpliwie ponieślibyście 
stratę.

65.  Bez wątpienia znacie tych spośród was, którzy naruszyli szabat. My 
im powiedzieliśmy: „Bądźcie pogardzanymi małpami!”

66.  I uczyniliśmy z tego jawny przykład dla obecnych oraz ich potom-
ków i pouczenie dla bogobojnych. 

67.  Wtedy Mojżesz powiedział do swego ludu: „Bóg rozkazał wam 
zarżnąć krowę”. Oni powiedzieli: „Nie czynisz sobie z nas kpiny?” 
On powiedział: „Ufam Bogu, że nie będę ignorantem”. 

68.  Oni powiedzieli: „Pomódl się za nas do swego Pana, niech nam obja-
śni, jaka ona ma być”. Mojżesz powiedział: „Mój Pan mówi, że ma to 
być krowa ani stara, ani ciołka, lecz pomiędzy tym a tym. Czyńcie to, 
co wam nakazano!”

69.  Oni powiedzieli: „Pomódl się za nas do swego Pana, niech objaśni 
nam, jakiej ma być maści”. Mojżesz powiedział: „Mój Pan mówi, że 
ma to być krowa maści jasnożółtej, ciesząca oczy patrzących”.

70.  Oni powiedzieli: „Pomódl się za nas do swego Pana, niech objaśni 
nam, jakaż to ona, bo dla nas te krowy podobne są jedna do drugiej. 
Wtedy, jeśli Bóg zechce, będziemy na pewnej drodze”. 
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71.  Mojżesz powiedział: „Mój Pan mówi, że ma to być krowa niezmę-
czona ani oraniem ziemi, ani nawadnianiem roli, swobodna, bez wad 
i bez znamion”. Oni powiedzieli: „Teraz przyniosłeś nam prawdę”. 
I zarżnęli ją, chociaż byli blisko, aby tego nie robić. 

72.  Potem zabiliście człowieka i spieraliście się, dyskutując co względem 
niego. Wtedy Bóg ujawnia to, co wy skrywacie.

73.  I powiedzieliśmy: „Uderzcie go jej częścią”. Tak wskrzesza Bóg mar-
twych i ukazuje wam swoje znaki – być może, wy zrozumiecie. 

74.  Potem wasze serca stwardniały. Teraz stały się niczym kamień, 
a nawet jeszcze twardsze. Zaiste, wśród kamieni są takie, z których 
wytryskują źródła, i są takie, które pękają i wypływa z nich woda. 
Niektóre z nich staczają się ze strachu przed Bogiem. Bóg nie lekce-
waży tego, co czynicie. 

75.  Czyżbyście mieli nadzieję, że oni wam uwierzą? Przecież niektórzy 
z nich słyszeli Słowo Boga, a później, po tym, jak zrozumieli je, celowo 
je zniekształcili. 

76.  Kiedy spotykają ludzi wierzących, to mówią: „Uwierzyliśmy!” Kiedy 
zaś zostają na osobności sami ze sobą, oni mówią: „Czy dlatego opo-
wiadacie im to, co objawił wam Bóg, aby wysuwali przeciwko wam 
swoje argumenty przed waszym Panem? Czyżbyście nie rozumieli?”

77.  Czyżby oni nie wiedzieli, że Bóg wie także to, co oni ukrywają, i to, co 
czynią jawnie? 

78.  Jest wśród nich grupa ludzi, która nie zna Księgi. Oni znają jedynie 
pogłoski i to, co odpowiada ich wyobrażeniom. Mają tylko swój punkt 
widzenia. 

79.  Biada tym, którzy piszą Księgę własnymi rękoma, a potem mówią: 
„To jest od Boga!”, aby otrzymać za to niewielką zapłatę. Biada im za 
to, co napisały ich ręce! Biada im za to, co zyskują! 

80.  Oni mówią: „Ogień Piekła dotknie nas tylko przez kilka dni”. 
Powiedz: „Czyżbyście nie wzięli słowa od Boga – a Bóg nie zmie-
nia nigdy swego słowa! – albo też mówicie przeciwko Bogu to, czego 
sami nie wiecie?”

81.  Tak! Ten, kto czyni zło, i kogo otaczają jego grzechy – jemu podobni 
będą mieszkańcami ognia i pozostaną tam wiecznie.

82.  A ci, którzy uwierzyli i czynili rzeczy dobre, oni zamieszkają w Raju 
i pozostaną tam wiecznie.

83.  Wówczas nakazaliśmy w przymierzu synom Izraela: „Tylko Boga 
czcić będziecie; dobro czynić rodzicom, krewnym, sierotom oraz 
ubogim; zwracać się do ludzi uprzejmie; odprawiać modlitwy i dawać 
jałmużnę”. Jednak wy, oprócz nielicznych, odwróciliście się i wciąż 
się oddalacie. 
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84.  Przypomnijcie sobie, co nakazaliśmy wam w przymierzu: „Nie 
będziecie przelewać krwi wzajemnej, nie będziecie wyganiać się wza-
jemnie z domów swoich”. Potem uznaliście to i poświadczyliście,

85.  ale pozostaliście tymi, którzy zabijali się nawzajem i wyganiali nie-
których z was z ich domów. Wspomagaliście się wzajemnie prze-
ciwko nim w ciemiężeniu i krzywdzeniu, chociaż zakazane wam było 
ich wyganianie. A kiedy oni przychodzą do was jako jeńcy, to daje-
cie za nich wykup. Czyżbyście wierzyli w jedną część Księgi, a inną 
odrzucacie? Dla tych spośród was, którzy tak postępują, nie ma na 
tym świecie niczego oprócz hańby, zaś w Dzień Zmartwychwstania 
zostaną poddani najstraszliwszej karze. Bóg nie lekceważy tego, co 
wy czynicie. 

86.  Oni są tymi, którzy sprzedali życie przyszłe za ziemskie. Potem nie 
będzie im złagodzona kara i nie otrzymają pomocy. 

87.  Zaprawdę, daliśmy Mojżeszowi Księgę, a po nim wysłaliśmy proro-
ków. Daliśmy Jezusowi, synowi Marii, jasne dowody i wsparliśmy go 
Duchem Świętym. Wy zaś za każdym razem, gdy przychodził do was 
prorok z tym, czego nie chcą wasze dusze, czy nie wywyższaliście 
się? Jednych uznawaliście za kłamców, innych zabijaliście.

88.  Oni mówili: „Nasze serca są niedostępne”. Nie! Bóg ich pokarał za ich 
niewiarę! Dlatego też niewielu z nich uwierzy.

89.  Kiedy przyszła do nich Księga od Boga, potwierdzająca prawdziwość 
tego, co mieli, i kiedy przyszło do nich to, o czym już wiedzieli, oni 
to odrzucili. A przecież wcześniej prosili o zwycięstwo nad niewier-
nymi. Niech przekleństwo Boga spadnie na odrzucających! 

90.  Jakże złe jest to, że oni sprzedają swe dusze, odrzucając objawienie 
Boga, z zawiści, że Bóg w swej łasce obdarza objawieniem, kogo 
zechce ze swoich poddanych. Tak sprowadzili na siebie gniew za 
gniewem. 

91.  Kiedy mówi się im: „Uwierzcie w to, co zesłał Bóg”, oni mówią: „My 
wierzymy tylko w to, co nam zesłano”, a co innego odrzucają, cho-
ciaż On jest prawdą, potwierdzającą prawdziwość tego, co już mieli. 
Powiedz im: „Dlaczego zatem zabijaliście wcześniej proroków Boga, 
skoro jesteście wierzącymi?”

92.  Zaprawdę, Mojżesz przychodził do was z jasnymi dowodami, 
a wy podczas jego nieobecności wzięliście sobie cielca i staliście się 
niesprawiedliwymi. 

93.  Następnie, zawierając z wami przymierze, wznieśliśmy nad wami 
gór  Synaj: „Mocno trzymajcie się tego, co wam daliśmy i słuchajcie”. 
Oni powiedzieli: „Słuchaliśmy i nie byliśmy posłuszni”. Z powodu 
tej niewiary ich serca wypełniły się miłością do cielca. Powiedz: 
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„Jakże złe jest to, co wam nakazuje wasza wiara, jeśli tylko jesteście 
wierzącymi!”

94.  Powiedz: „Jeśli życie przyszłe u Boga należy się nie innym ludziom, 
ale wyłącznie wam, zatem życzcie sobie śmierci, skoro mówicie 
prawdę”.

95.  Oni jednak nigdy nie zapragną śmierci z powodu tego, co czynią ich 
ręce. Bóg dobrze zna niesprawiedliwych. 

96.  I widzisz, że są oni najbardziej zachłanni na życie spośród wszystkich 
ludzi – nawet od bałwochwalców. Każdy z nich chciałby żyć tysiąc 
lat. Jednak długie życie nie oddali ich od kary, bowiem Bóg widzi to, 
co oni czynią.

97.  Powiedz: „Kto jest nieprzyjacielem Gabriela?” On, za pozwoleniem 
Boga, sprowadził Koran na twoje serce, aby potwierdzi prawdziwość 
wcześniejszych przesłań, jako wskazanie drogi prostej i radosnej 
wieści dla wierzących. 

98.  Kto będzie wrogiem Boga, Jego aniołów, proroków, Gabriela i Michała 
– tak i Bóg jest wrogiem niewiernych!

99.  Przysięgam, zesłaliśmy Tobie jasne dowody i jedynie błądzący nie 
wierzą w nie.

100.  Czy za każdym razem, gdy oni potwierdzali porozumienie, część 
z nich nie łamała go? Tak, większość z nich nie wierzy.

101.  Kiedy przyszedł do nich wysłannik Boga, potwierdzający prawdzi-
wość tego, co już mieli, niektórzy z tych, którym dane było Pismo, 
odrzucili Księgę Boga, jakoby nic nie wiedzieli. 

102.  Oni poszli za tym, co wymyślili szatani o królestwie Salomona. Salo-
mon jednak nie był niewiernym. To szatani byli niewiernymi i nauczyli 
ludzi czarów i tego, co zostało objawione w Babilonie dwom anio-
łom, Harutowi i Marutowi. Jednak oni nie nauczali nikogo, zanim nie 
powiedzieli: „Jesteśmy tylko narzędziem próby, dlatego nie bądź nie-
wiernym!” Ludzie uczyli się od aniołów, jak można rozdzielić męża 
z żoną, ale oni nie mogli nikomu zaszkodzić bez pozwolenia Boga. 
I nauczyli się ludzie tego, co im szkodziło i nie przynosiło pożytku. 
Doprawdy, oni jasno wiedzieli, że ten, kto poczynił takie nabytki, nie 
będzie miał udziału w życiu przyszłym. Jakże złe jest to, za co oni 
sprzedawali swoje dusze! O, gdybyż oni wiedzieli!

103.  Tak! Gdyby oni uwierzyli i stali się bogobojnymi, wówczas nagroda 
od Boga byłaby najlepszym dobrem. O, gdybyż oni wiedzieli! 

104.  O ci, którzy wierzycie! Nie mówcie: „Zachowaj nas!”, ale mówicie: 
„Patrz na nas!” – i słuchajcie. Dla niewiernych zaś kara bolesna.

105.  Ani niewierni spośród posiadaczy Pisma, ani bałwochwalcy nie 
chcieliby, aby spotkało was dobro ze strony waszego Pana. Bóg zaś 
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obdarowuje swoim miłosierdziem, kogo zechce. Bóg jest władcą łaski 
przeogromnej!

106.  Kiedy zmieniamy jakiś znak lub skazujemy go na zapomnienie, wtedy 
dajemy inny, lepszy od niego lub jemu równy. Czyżbyś nie wiedział, 
że Bóg jest wszechmocny? 

107.  Czyżbyś nie wiedział, że jedynie do Boga należy panowanie nad nie-
biosami i ziemią, i nie macie – oprócz Boga – żadnego opiekuna ani 
pomocnika?

108.  Czy wy także chcecie wypytywać waszego Wysłannika, jak wcześniej 
wypytywaliście się Mojżesza? Kto zamienił wiarę na niewiarę, ten 
zboczył z właściwej drogi. 

109.  Wielu z posiadających Pismo, nawet wówczas, gdy wyjaśniła się 
im prawda, z zawiści chciałoby przywrócić was do niewiary, kiedy 
już uwierzyliście. Wybaczcie im, dopóki nie ześle Bóg swojego 
postanowienia. 

110.  Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę. Cokolwiek dobrego 
uczynicie dla siebie, znajdzie się to u Boga. Niewątpliwie Bóg widzi 
wszystko, co wy czynicie. 

111.  Oni mówią: „Nikt inny, oprócz żydów i chrześcijan, nie wejdzie do 
Raju”. Takie jest ich pragnienie. Powiedz: „Podajcie swoje dowody, 
jeśli jesteście prawdomówni”. 

112.  Nie! Kto powierzył się Bogu i czynił dobro, dla tego przygotowana 
jest nagroda u jego Pana. Tacy nie będą się lękać i nie będą zasmuceni. 

113.  Żydzi mówią: „Chrześcijanie nie mają oparcia” i chrześcijanie mówią: 
„Żydzi nie mają oparcia”, a przecież wszyscy oni recytują Pismo. 
Podobnie mówią także ci, którzy nie znają Pisma. W Dzień Zmar-
twychwstania Bóg rozsądzi między nimi to, w czym oni się różnili. 

114.  Któż może być bardziej niesprawiedliwy, niż ten, kto zabrania wspo-
minania imienia Boga w Jego meczetach i stara się je zniszczyć? Oni 
powinni wchodzić tu wyłącznie ze strachem. Dla nich na tym świecie 
hańba, a w życiu przyszłym – kara ogromna! 

115.  I wschód, i zachód przynależą do Boga. Gdziekolwiek byście się nie 
obrócili, tam jest oblicze Boga. Zaprawdę – Bóg jest wszechogarnia-
jący, wszechwiedzący.

116.  Oni powiedzieli: „Bóg wziął sobie syna”. Nie, On jest przeczysty, 
nieskalany! Do Niego należy to, co w niebiosach i to, co na ziemi. 
Wszystko oddaje Mu cześć. 

117.  On jest Stworzycielem nieba i ziemi. Kiedy cokolwiek sobie posta-
nowi, wtedy mówi jedynie: „Bądź!” – i to się staje.  

118.  Ci, którzy nie mają wiedzy, mówią: „Dlaczego Bóg nie porozmawia 
z nami? Dlaczego nie ześle nam jakiegoś znaku?” Tak samo mówili 
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ci, którzy byli przed nimi. Jakże podobne serca jednych i drugich. 
Dokładnie wyjaśniliśmy znaki tym, którzy chcą poznać prawdę. 

119.  Posłaliśmy ciebie jako dobrego zwiastuna prawdy i ostrzegającego. 
Nie będą cię pytali o mieszkańców ognia. 

120.  Nie będą zadowoleni z ciebie ani żydzi, ani chrześcijanie, dopóki 
nie pójdziesz za ich religią. Powiedz: „Droga Boga jest drogą praw-
dziwą”. Doprawdy, jeśli pójdziesz za ich wezwaniem, po tym, jak 
przyszła do ciebie wiedza, to nie będziesz miał w Bogu ani obrońcy, 
ani pomocnika. 

121.  Ci, którym daliśmy Pismo, czytają je z poszanowaniem, albowiem 
wierzą w nie. A ci, którzy je  odrzucają – oni poniosą stratę. 

122.  O synowie Izraela! Wspomnijcie łaskę Moją, którą wam okazałem, 
i to, że wyniosłem was ponad światy.

123.  Bójcie sie dnia, kiedy nikt nie będzie mógł niczym odpłacić za innego, 
kiedy od nikogo nie przyjmie się wykupu, kiedy nie będzie pożytku 
z niczyjego wstawiennictwa, i nikomu nie będzie okazana pomoc. 

124.  Niegdyś, pewnymi słowami, wystawił Pan Abrahama na próbę. Gdy 
się z niej wywiązał, On powiedział: „Uczynię cię przewodnikiem 
ludzi”. Abraham powiedział: „A moje potomstwo, o Panie?” Powie-
dział: „Niesprawiedliwi nie są godni Mojego przymierza”.

125.  Wtedy uczyniliśmy Dom Boga miejscem pielgrzymowania dla 
ludzi, miejscem schronienia: „Stanowisko Abrahama zróbcie 
miejscem modlitwy!” I nakazaliśmy Abrahamowi oraz Isma-
ilowi: „Utrzymujcie Dom Mój w czystości dla okrążających go 
dookoła, przebywających tam, oddających cześć i skłaniających się 
z uwielbieniem”. 

126.  Abraham odezwał się: „Panie mój, uczyń to miejsce bezpiecznym, 
a jego mieszkańców, którzy uwierzyli w Boga i w Dzień Sądu, 
zaopatrz w owoce różnorodne”. Powiedział Pan: „Zaopatrzę też i nie-
wiernych, ale niedługo będą się tym cieszyć. Potem zaciągnę ich do 
kary ognia. Jakież to złe miejsce przeznaczenia!”

127.  Kiedy Abraham z Ismailem wznieśli już fundamenty Domu, ode-
zwali się: „O Panie, przyjmij to od nas. Z całą pewnością, Ty jesteś 
Wszechsłyszący, Wiedzący!

128.  O Panie, uczyń nas oddanymi Tobie, a z naszego potomstwa spo-
łeczność Tobie oddaną. Wskaż nam zasady czci oddawania i przyj-
mij naszą skruchę. Jesteś przecież Litościwy dla kajających się 
i Miłosierny!

129.  O Panie! Przyślij im proroka z nich samych, który będzie recytował 
im Twoje znaki, nauczał ich Pisma i mądrości oraz przywiedzie do 
czystości. Przecież Ty jesteś Wspaniały, Mądry!”



180180180 IV. RECENZJE

130.  Któż odwraca się od religii Abrahama, oprócz głupców? Doprawdy, 
My wybraliśmy i wywyższyliśmy go na tym świecie, zaś w życiu 
przyszłym będzie on, bez wątpliwości, między sprawiedliwymi. 

131.  Gdy jego Pan powiedział mu: „Poddaj się Mojej woli!”, on powie-
dział: „Poddaję się woli Pana światów”.

132.  I Abraham, i Jakub polecili to ze swoim synom: „O synowie moi! Bóg 
wybrał dla was tę religię. Nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc pod-
danymi Jego woli!”

133.  Czy byliście świadkami tego, jak śmierć przybliżyła do Jakuba? 
Wówczas powiedział on do swoich synów: „Co obdarzycie czcią po 
mnie?” Oni powiedzieli: „Będziemy czcić twego Boga, Boga twoich 
ojców, Abrahama, Ismaila, Izaaka – Boga Jedynego. Jesteśmy oddani 
Jemu całkowicie!”

134.  Byli wspólnotą, która już przeminęła. Dla nich to, co uzyskali, dla 
was to, co wy uzyskaliście dla siebie. Nie będziecie pytani o to, co oni 
robili.

135.  Oni powiedzieli: „Bądźcie żydami lub chrześcijanami, a znajdziecie 
drogę prostą”. Powiedz: „Nie! Jesteśmy wiary Abrahama – hanifa 
prawowiernego – on nie był przecież spośród bałwochwalców”.

136.  Powiedzcie: „My uwierzyliśmy w Boga i w to, co zostało nam obja-
wione, i w to, było objawione Abrahamowi, Ismailowi, Izaakowi, 
Jakubowi oraz ich potomkom; w to, co było zesłane Mojżeszowi 
i Jezusowi, w to, co było zesłane innym prorokom przez ich Pana. Nie 
robimy różnicy pomiędzy nimi. Jesteśmy oddani Bogu”.

137.  Skoro oni uwierzą, jak wy wierzycie, to bez wątpienia znajdą drogę 
prostą. Jeżeli się odwracają, to niewątpliwie są odstępcami. Wystar-
czy ci Bóg przeciwko nim. On jest Słyszący, Wszechwiedzący! 

138.  „Przyjęliśmy barwę Boga. Cóż jest lepszego od barwy Boga? Jemu 
tylko cześć oddajemy!”

139. Powiedz: „Czy wy będziecie sprzeczać się z nami w sprawie 
Boga, gdy On jest naszym Panem i waszym Panem? Nasze czyny 
dotyczą nas, wasze czyny – was. My jesteśmy naprawdę jego 
poddanymi”.

140.  Czy powiecie, że Abraham, Ismail, Izaak, Jakub oraz ich potomko-
wie byli żydami lub chrześcijanami? Powiedz: „Kto wie lepiej: wy, 
czy Bóg? Kto jest bardziej nieuczciwy od tego, który znając prawdę, 
ukrywa świadectwo od Boga?” Niewątpliwie Bóg nie lekceważy tego, 
co wy czynicie.

141.  Oni byli wspólnotą, która już przeminęła. Dla nich to, co uzyskali, dla 
was to, co wy uzyskaliście dla siebie. Nie będziecie pytani o to, co oni 
robili.
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142.  Niektórzy głupcy spośród ludzi powiedzą: „Cóż to odwróciło ich od 
kierunku, ku któremu się zwracali?” Powiedz: „I Wschód, i Zachód 
należą do Boga. On naprowadza na drogę prostą, kogo zechce”. 

143.  W ten oto sposób, uczyniliśmy was wspólnotą, poprzez którą wy 
byliście świadkami wobec ludzi, a Wysłannik świadkiem względem 
was. Ustanowiliśmy kierunek, którego się trzymałeś, aby odróżnić 
tych, którzy podążają za Wysłannikiem od tych, którzy odwracają się 
plecami. Będzie to trudny sprawdzian, ale nie dla tych, których Bóg 
naprowadził na drogę prostą. Bóg nie chce, żeby zniszczała wasza 
wiara. Zaprawdę, Bóg jest dla ludzi współczujący, litościwy!

144.  Widzieliśmy, że zwracasz swoją twarz ku niebu. Bądź zatem spo-
kojny, My skierujemy cię w stronę, z której będziesz zadowolony. 
Odtąd zwracaj swą twarz na Święty Meczet. Gdziekolwiek byście 
byli, kierujcie swoje twarze w jego stronę. Ci, którzy otrzymali Pismo, 
wiedzą oczywiście, że jest to prawda pochodząca od ich Pana. Bóg ma 
wiedzę o tym, co oni czynią. 

145.  Jeżeli tym, którzy otrzymali Pismo, przyniesiesz jakiekolwiek 
znaki, oni i tak nie zwrócą się w twoim kierunku ani ty nie zwró-
cisz się w ich kierunku. Część z nich nie zwróci się też w kierunku 
innych. Doprawdy, jeśli ty pójdziesz za ich pragnieniami, po tym, 
jak przyszła do ciebie wiedza,  wtedy również znajdziesz się wśród 
niesprawiedliwych.

146.  Ci, którym daliśmy Pismo, znają go tak, jak znają swoich synów. 
Jednak część z nich rozmyślnie ukrywa prawdę.

147.  Prawda pochodzi od twojego Pana. Nie bądź w gronie 
powątpiewających!

148. Każdy ma swój kierunek, w który się zwraca. Wyprzedzajcie się 
więc w rzeczach dobrych. Gdziekolwiek byście byli, Bóg zbierze was 
wszystkich razem. Zaprawdę, Bóg jest Wszechmogący!

149.  Skądkolwiek byś nie wyruszał w drogę, obracaj swą twarz w stronę 
Zakazanego Meczetu. To jest prawda od twojego Pana. Bóg nie lekce-
waży tego, co czynicie.

150. I skądkolwiek byś nie wyruszał w drogę, zwróć swoją twarz w stronę 
Zakazanego Meczetu. Gdziekolwiek byście nie byli, kierujcie wasze 
twarze w jego stronę, aby nie było wśród ludzi dowodu przeciwko 
wam, prócz tych, którzy są niesprawiedliwi. Nie bójcie się ich – Mnie 
się bójcie, abym wypełnił wobec was Moją łaskawość. Być może, znaj-
dziecie drogę prostą.

151. Posłaliśmy do was Wysłannika spośród was samych, który wyjaśni 
wam Nasze znaki, oczyści was, nauczy Pisma i mądrości. I tego, czego 
do tej pory nie wiedzieliście. 
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152.  Wspominajcie Mnie, abym i Ja was wspominał. Bądźcie Mi wdzięczni, 
a nie bądźcie niewdzięcznikami!

153.  O wy, którzy wierzycie! W cierpliwości i modlitwie szukacie pomocy. 
Niewątpliwie, Bóg jest z cierpliwymi.

154.  O tych, którzy zostali zabici na drodze Boga, nie mówcie „martwi”. 
Nie, oni żyją, ale wy nie możecie tego pojąć.

155.  Zaprawdę, My doświadczamy was udziałem strachu, głodem, utratą 
majątku, życia i plonów. Uraduj jednak cierpliwych!

156.  Tych, którzy, gdy ogarnie ich nieszczęście, mówią: „Do Boga nale-
żymy i do Niego my powrócimy”.

157.  Nad takimi jest błogosławieństwo i miłosierdzie ich Pana. Oni są pro-
wadzeni droga prostą.

158.  As-Safa i al-Marwa są wśród znaków Boga. Kto podejmuje pielgrzy-
mowanie lub odwiedzenie, ten nie popełni grzechu, okrążając je. Kto 
dobrowolnie czyni dobro... Zaiste, Bóg jest wdzięczny, wiedzący. 

159.  Tych, którzy ukrywają zesłane przez Nas jasne dowody i drogę prostą, 
po tym, jak wszystko  już objaśniliśmy ludziom w Piśmie – przeklnie 
Bóg i przeklną inni przeklinający

160.  oprócz tych, którzy się pokajają, będą czynić dobro i jasno wyjaśniać 
prawdę. Przyjmę ich skruchę: jestem przebaczający dla kajających się 
i miłosierny. 

161.  Nad tymi natomiast, którzy odrzucili wiarę i zmarli, będąc niewierzą-
cymi, będzie przekleństwo Boga, aniołów oraz wszystkich ludzi. 

162.  Oni doświadczać będą tego przekleństwa przez wieczność. Ich kara 
nie będzie zmniejszona i nie będzie im odroczona.

163.  Waszym bogiem jest Bóg Jedyny! Nie ma boga oprócz Niego. On jest 
Miłosierny, Litościwy!

164.  Zaiste, w stworzeniu niebios i ziemi, w zmienianiu się nocy i dnia, 
w okrętach pływających po morzach z potrzebnymi dla ludzi towa-
rami, w wodzie, którą Bóg spuścił z nieba i ożywił nią ziemię po jej 
śmierci, w rozprzestrzenieniu się na niej wszelkich zwierząt, w wia-
trach się zmieniających, w obłokach, posłusznych woli między niebem 
a ziemią – są znaki dla ludzi rozumnych.

165.  Są wśród ludzi tacy, którzy przyrównują innych do Boga i miłują ich tak, 
jak powinni miłować Boga. Jednak ci, którzy wierzą, są silniejsi w miło-
ści do Boga. O, gdyby nieuczciwi mogli wiedzieć zawczasu, kiedy zoba-
czą karę, że cała potęga przynależy do Boga i Bóg jest srogi w karaniu. 

166.  Wówczas ci, za którymi podążali, zobaczywszy karę, odstąpią od 
tych, którzy za nimi podążali i rozerwą się więzy pomiędzy nimi.

167.  I ci, którzy podążali za nimi, powiedzą: „Gdybyśmy tylko mogli 
powrócić na ten świat, to odstąpilibyśmy od nich tak, jak oni odstąpili 
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od nas”. Tak oto ukaże im Bóg żałowanie za ich czyny, ale oni nie 
wyjdą już z ognia. 

168.  O ludzie! Jedzcie z tego na ziemi, co czyste i dozwolone i nie naśladuj-
cie szatana. On jest waszym jawnym wrogiem! 

169.  On nakazuje wam czynić zło i nikczemność i każe mówić przeciwko 
Bogu to, o czym nie macie pojęcia. 

170.  Kiedy im powiedzieć: „Postępujcie za tym, co objawił Bóg!”, oni 
mówią: „Nie! My pójdziemy za tym, przy czym pozostawali nasi 
ojcowie”. A jeśli ich ojcowie niczego nie rozumieli i nie byli na drodze 
prostej?

171.  Położenie tych, którzy nie wierzą, podobne jest do położenia zwie-
rząt, które – oprócz wezwania i krzyku – niczego innego nie pojmują. 
Oni są głusi, niemi i ślepi i dlatego nie rozumieją.

172.  O wy, którzy wierzycie! Jedzcie rzeczy czyste, w które was zaopatrzy-
liśmy i bądźcie wdzięczni Bogu, jeżeli go czcicie. 

173.  On zakazał wam padliny, krwi, mięsa świńskiego i tego, co nie było 
zarżnięte w imię Boga. Kto jednak będzie zmuszony zjeść to z koniecz-
ności, nie przypisując tego innemu prawu ani nie przekraczając gra-
nicy, nie będzie miał grzechu. Bóg jest przebaczający, miłosierny!

174.  Ci, którzy skrywają to, co Bóg zesłał z Pisma i sprzedają to za nie-
wielką cenę – wypełniać będą swoje brzuchy wyłącznie ogniem. Bóg 
nie przemówi do nich w Dzień Zmartwychwstania i nie oczyści ich. 
Spotka ich kara bolesna.

175.  Oni są tymi, którzy kupili zbłądzenie za drogę prostą i karę za prze-
baczenie. W jaki sposób wytrzymają ten ogień? 

176.  Powodem tego jest to, że Bóg zesłał Pismo prawdziwe, ci zaś, którzy 
zaprzeczają Pismu, są w głębokim odszczepieństwie. 

177.  Pobożność nie polega na tym, aby zwracać swe twarze na wschód 
i na zachód. Pobożnym jest ten, kto wierzy w Boga, w Dzień Sądu, 
w aniołów, w Pisma i w proroków. Kto, pomimo przywiązania do 
swego majątku, rozdaje z niego bliskim krewnym, sierotom, ubogim, 
pielgrzymom, proszącym o wsparcie i na wykup niewolników; kto 
odprawia modlitwę, wiernie wypełnia zobowiązania, cierpliwi w nie-
szczęściu i biedzie, w czasie przerażenia. Oni są ludźmi oddanymi 
wierze, oni są bogobojnymi!

178.  O wy, którzy wierzycie! Wam przypisany jest odwet za zabójstwo: 
człowiek wolny za wolnego, niewolnik za niewolnika, kobieta za 
kobietę. A jeśli komuś zostanie wybaczone przez jego brata, to iść 
z nim na ustępstwo – dla niego odszkodowanie będzie dobrodziej-
stwem. To jest ułatwienie od waszego Boga i miłosierdzie. Tego zaś, 
kto potem przekroczy tę granicę, czeka kara bolesna.
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179.  O wy, którzy posiadacie rozum! W wykupie jest dla was życie. Być 
może, będziecie bogobojni!

180.  Jeśli do któregoś z was nadejdzie śmierć i jeśli pozostawia po sobie 
jakieś dobra, to zgodnie z przyjętym zwyczajem powinien spo-
rządzić zapis dla rodziców i bliskich krewnych. To jest obowiązek 
bogobojnych!

181.  A gdy ktoś go zmieni, po tym, jak on to słyszał, to grzech spadnie 
na tych, którzy go zmieniają. Zaprawdę, Bóg jest wszechsłyszący, 
wiedzący! 

182.  Ten natomiast, kto czuje zaniepokojenie, że wykonawca zapisu 
popełnił niesprawiedliwość lub grzech i ustanowi pokój pomiędzy 
stronami, tego grzech nie obciąży. Bez wątpienia, Bóg jest przebacza-
jący, miłosierny!

183.  O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak jak był przepi-
sany tym, którzy byli przed wami. Być może, wy będziecie bogobojni!

184.  To dni odliczone. Jeśli ktokolwiek z was choruje lub przebywa 
w podróży, ten w inne dni pości taką liczbę dni, ile nie pościł. Ci, 
którzy nie mają siły pościć, niech się wykupią nakarmieniem ubo-
giego. Kto z własnej woli uczyni więcej, to będzie dobrem dla niego 
samego, ale jeśli pościcie – jest to dla was najlepsze. O, gdybyście 
wiedzieli!

185.  Ramadan to miesiąc, w którym zesłany został Koran jako przewod-
nictwo dla ludzi, uświadomienie drogi prostej i rozróżnienie między 
prawdą a kłamstwem. Kogo zastanie ten miesiąc, niechaj w nim pości. 
Chorzy lub znajdujący się w podróży powinni w inne dni pościć taką 
liczbę dni, ile nie pościli. Bóg pragnie dla was ułatwienia, a nie utrud-
nienia, abyście dopełnili liczbę dni postu i abyście wysławiali Boga za 
to, że skierował was na drogę prostą. Być może, będziecie wdzięczni.

186.  Kiedy Moi słudzy zapytają cię o Mnie, to wiedz, że jestem bardzo 
blisko i odpowiem na wezwanie modlącego się. Niech i oni odpo-
wiadają na Moje zawołanie i wierzą we Mnie. Być może, pójdą drogą 
prostą.

187.  W noc postu dozwolone jest wam zbliżenie się do waszych żon. One 
są okryciem dla was, wy – okryciem dla nich. Bóg wie, że wyrządzacie 
zło sami sobie, przyjął więc waszą skruchę i przebaczył wam. Teraz 
zbliżcie się do nich i starajcie się o to, co nakazał dla was Bóg. Jedzcie 
i pijcie, aż będzie można rozróżnić nić białą od nici czarnej. Potem 
utrzymujcie post do nadejścia nocy. I nie zbliżajcie się do nich, nato-
miast pobożne przebywacie w meczetach. Takie są granice Boga, nie 
przekraczajcie ich! Tak dokładnie objaśnia Bóg Swoje znaki ludziom. 
Być może, oni będą bogobojni.
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188.  Nie zjadajcie sobie wzajemnie majątków niegodziwymi sposobami. 
Nie przekupujcie sędziów, aby świadomie zagarniać część majątku 
ludzi na drodze grzechu. 

189.  Zapytają cię o fazy księżyca. Powiedz: „One są określeniem czasu dla 
ludzi i pielgrzymowania”. Pobożność nie polega na tym, aby wcho-
dzić do domu od tyłu. Pobożnym jest ten, kto stał się bogobojny. 
Wchodźcie zatem do domu przez drzwi i bójcie się Boga! Być może, 
wy  osiągniecie zbawienie.

190.  Walczcie na drodze Boga z tymi, którzy walczą przeciwko wam, lecz 
nie przekraczajcie granic. Bóg nie lubi tych, którzy je przekraczają. 

191.  Zabijajcie ich, gdziekolwiek spotkacie. Wyganiajcie ich stamtąd, skąd 
oni was wygnali. Prześladowanie jest gorsze od zabicia! Nie walczcie 
jednak z nimi przy Zakazanym Meczecie, dopóki nie zaczną walczyć 
tam z wami. Jeżeli oni podejmą walkę przeciwko wam, wtedy ich 
zabijajcie. Taka jest odpłata niewiernym!

192.  Tak długo, jak oni się powstrzymają, to Bóg jest przebaczający, 
litościwy. 

193.  Walczcie z nimi tak długo, aż zakończy się prześladowanie, a reli-
gia będzie przynależeć do Boga. I jeżeli oni się powstrzymają, to nie 
będzie wrogości, z wyjątkiem do niegodziwych. 

194.  Miesiąc zakazany za miesiąc zakazany. I poszanowanie wzajemne. 
Jeśli ktoś wystąpi przeciwko wam, wtedy i wy wystąpcie przeciwko 
niemu, podobnie jak on występuje przeciwko wam. Bójcie się Boga 
i wiedzcie, że Bóg jest z bogobojnymi. 

195.  Rozdawajcie na drodze Boga i nie narażajcie się własnymi rękoma na 
niebezpieczeństwo. Czyńcie dobro, bowiem Bóg miłuje czyniących 
dobro.

196.  Odbywajcie pielgrzymkę i odwiedzenie ku chwale Boga. Jeżeli coś 
wam w tym przeszkodzi, to poślijcie tam ofi arę, na jaką was stać. 
I nie gólcie waszych głów, dopóki ofi ara nie dotrze do swego miejsca. 
Jeśli ktoś z was jest chory albo ma niemoc w głowie, tego wykupem 
będzie post, jałmużna lub ofi ara. Skoro przeszkoda minie i będziecie 
bezpieczni, wtedy ten, kto podjął odwiedzenie do dnia pielgrzymki, 
niech złoży ofi arę, na jaką go stać. Jeśli takiej nie znajdzie, to powi-
nien pościć trzy dni podczas pielgrzymki i siedem po powrocie – 
dni pełnych dziesięć. To jest dla tych, których rodzina nie przebywa 
w okolicy Zakazanego Meczetu. Bójcie się Boga i wiedzcie, że Bóg jest 
surowy w karaniu.

197.  Pielgrzymka jest w miesiącach znanych. Kto wyruszy wtedy, aby 
odbyć pielgrzymowanie, niech się powstrzyma w tym czasie od zbli-
żenia z kobietą, czynienia zła i wchodzenia w spory. Bóg zna wasze 
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dobre uczynki. Weźcie zaopatrzenie! Niewątpliwie najlepszym zapa-
sem na drogę jest pobożność. O ludzie rozumni, obawiajcie się Mnie!

198.  Nie ma dla was grzechu, gdy szukacie łaski swego Pana. A kiedy 
powrócicie z Arafatu, to wspominajcie Boga w Uświęconym Miejscu. 
Wspominajcie Go, jak naprowadził was na prostą drogę. Wszakże 
byliście wcześniej wśród błądzących. 

199.  Potem wyruszcie stamtąd, skąd wyruszają pozostali ludzie, i proście 
Boga o przebaczenie. Bóg jest przebaczający, miłosierny!

200.  Kiedy już zakończycie czci oddawanie, to wspominajcie Boga, jak 
wspominacie ojców swoich, albo jeszcze bardziej. Są wśród ludzi 
tacy, którzy mówią: „O Panie, obdaruj nas na tym świecie”. Nie będą 
oni mieli udziału w życiu przyszłym, 

201.  ale są wśród nich i tacy, którzy mówią: „O Panie, obdaruj nas dobrem 
na tym świecie i dobrem w życiu przyszłym i ocal nas od męki ognia”. 

202.  Oni będą mieli udział w tym, na co zapracowali. Bóg jest szybki 
w rachunku!

203.  Wspominajcie Boga w dni oznaczone. Kto się pospieszy i powróci 
w ciągu dwóch dni, ten nie ma grzechu. A kto zwolnił i opóźni się, też 
nie ma grzechu – jeśli jest bogobojny. Bójcie się Boga i wiedzcie, że do 
Niego zostaniecie zabrani!

204.  Jest wśród ludzi taki, którego słowa o życiu ziemskim wywołują twój 
zachwyt. On poświadcza Bogiem to, co ma w sercu, chociaż jest nie-
przejednanym kłótnikiem. 

205.  Ledwie cię opuści, to podąża szerzyć na ziemi zgorszenie, niszczyć 
zasiewy i gubić przychówek. Bóg wszakże nie lubi zgorszenia. 

206.  Kiedy do niego mówią: „Bój się Boga!”, wtedy wzmacnia się jego 
grzeszna pycha. Jemu wystarczy Piekło. Jakież to złe będzie łoże!

207.  Jest wśród ludzi także i taki, który sprzedaje sam siebie, pragnąc uzy-
skać zadowolenie Boga. A Bóg jest łagodny dla swoich sług. 

208.  O wy, którzy wierzycie! Zmierzajcie ku pokojowi i nie postępujcie 
w ślad za szatanem. Przecież on jest dla was wrogiem jawnym!

209.  A jeśli wy, po tym, gdy otrzymaliście już jasne dowody, znowu się 
potkniecie, to wiedzcie, że Bóg jest potężny i mądry.

210.  Czyż oni oczekują, że Bóg i aniołowie objawią się im pod osłoną chmur 
i zakończą sprawę? Do Boga sprowadzają się wszystkie sprawy. 

211.  Zapytaj synów Izraela, ile jasnych znaków im zesłaliśmy. Kto zamie-
nia łaskę Boga, po tym, jak już przyszła do niego? Bóg jest surowy 
w karaniu. 

212.  Życie doczesne upiększone jest dla niewiernych. Oni kpią z tych, 
którzy uwierzyli, ale w Dzień Sądu bogobojni będą ponad nimi. Bóg 
obdarza, kogo chce, bez rachunku.
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213.  Ludzie byli jedną wspólnotą. Potem, Bóg posłał proroków jako gło-
sicieli pomyślnych wieści i ostrzegających. Zesłał wraz z nimi Pismo 
z prawdą, aby rozsądzić między ludźmi to, w czym oni się różnili. 
Gdy jednak przyszły już do nich jasne znaki, wtedy ci, którym dano 
Pismo, ze złości wzajemnej się poróżnili. Potem Bóg, za zezwoleniem 
Swoim, skierował tych, którzy uwierzyli, ku prawdzie, o którą się 
poróżnili. Bóg prowadzi, kogo zechce, drogą prostą.

214.  Czyżbyście myśleli, że wejdziecie do Raju, nie doświadczając nic 
podobnego temu, co spotkało tych, którzy byli przed wami? Spadały 
na nich klęski i cierpienia, przechodzili takie wstrząsy, że Wysłannik 
i ci, którzy uwierzyli wraz z nim, mówili: „Kiedy nadejdzie pomoc 
Boga?” Niech będzie wam wiadomo, że pomoc Boga jest bliska.

215.  Oni zapytają cię, co mają rozdawać. Powiedz: „Rozdawać powinni-
ście rodzicom, krewnym, sierotom, ubogim i podróżującym. Cokol-
wiek uczynicie dobrego, Bóg już wie o tym. 

216.  Przepisana jest wam walka, choć czujecie do niej nienawiść. Czasem 
jest wam nienawistne to, co jest dla was dobre, czasem zaś podoba się 
wam to, co jest dla was złe. Bóg wie, ale wy nie wiecie.

217.  Zapytają cię o walkę w świętym miesiącu. Powiedz: „Walka w tym 
miesiącu oznacza wielki grzech, ale odstępowanie z drogi Boga, 
niewiara w Niego, niedopuszczanie do odwiedzania Zakazanego 
Meczetu i wyganianie stamtąd odwiedzających go, jest jeszcze więk-
szym grzechem przed Bogiem. Prześladowanie jest gorszym grze-
chem niż zabicie”. Gdyby mieli ku temu siłę, to walczyliby z wami 
tak długo, aż nie odwróciliby was od waszej religii. A jeśli ktoś z was 
wyrzeknie się swojej religii i umrze w niewierze, to jego uczynki będą 
daremne w tym i w przyszłym życiu. Tacy będą mieszkańcami ognia 
i przebywać w nim będą na wieczność.

218.  Zaiste, ci natomiast, którzy uwierzyli, którzy przesiedlali się i wal-
czyli na drodze Boga, mają nadzieję na miłosierdzie Boga. Bóg jest 
przebaczający, litościwy.

219.  Pytać cię będą o wino i gry hazardowe. Powiedz: „W obydwu jest 
grzech wielki, ale i pewien pożytek dla ludzi. Grzech jednak jest więk-
szy od pożytku”. Zapytają cię, co mają rozdawać na drodze dobra. 
Powiedz: „To, co macie zbyteczne z posiadanego”. Tak Bóg objaśnia 
wam znaki. Być może, wy się zastanowicie

220.  nad tym i nad przyszłym życiem. Zapytają cię o sieroty. Powiedz: 
„Opiekować się nimi, jest dobrym uczynkiem. Jeśli łączycie się z nimi, 
to są waszymi braćmi”. Bóg wie, kto czyni nieprawość, a kto czyni 
dobro. I gdyby Bóg zechciał, to by was pognębił. Doprawdy, Bóg jest 
pełen siły, mądrości!
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221.  Nie żeńcie się z bałwochwalczyniami, dopóki one nie uwierzą. Wie-
rząca niewolnica jest lepsza od bałwochwalczyni, nawet jeśli się wam 
podoba. Nie wydawajcie swych córek za bałwochwalców, dopóki oni 
nie uwierzą. Wierzący niewolnik jest lepszy od bałwochwalcy, nawet 
jeśli się wam podoba. Oni przyzywają do ognia, a Bóg – za Swoim 
zezwoleniem – przyzywa was do Raju oraz przebaczenia. Bóg wyja-
śnia Swoje znaki ludziom. Być może, oni się opamiętają. 

222.  Zapytają cię o przypadłość miesięczną. Powiedz: „Jest to niedyspo-
zycja. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas tego stanu i nie 
zbliżajcie się do nich, dopóki się nie oczyszczą. A kiedy się oczysz-
czą, wówczas przybliżajcie się do nich tak, jak nakazał wam Bóg”. 
Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy wyrażają skruchę i miłuje tych, 
którzy się oczyszczają.

223.  Wasze kobiety są dla was niczym pole. Zachodźcie na wasze pole, 
kiedy zapragniecie, ale uczyńcie najpierw coś dobrego dla swej duszy. 
Bójcie się Boga i wiedzcie, że się z Nim spotkacie. Uraduj wierzących 
dobrą wieścią!

224.  Nie składajcie nadaremnie przysiąg w imię Boga, że będziecie czynić 
rzeczy dobre, szerzyć bogobojność i pokój między ludźmi. Bóg jest 
słyszący, wszystkowiedzący.

225.  Bóg nie ukarze was za bezmyślne przysięganie, ale ukarze was 
za to, co znajduje się w waszych sercach. Bóg jest przebaczający, 
łagodny. 

226.  Ci, którzy przysięgają oddalić się od swoich żon, powinni odczekać 
cztery miesiące. Jeśli wtedy powrócą, to, zaiste, Bóg jest przebacza-
jący, litościwy.

227.  Jeżeli podejmą jednak decyzję o rozwodzie, to, zaiste, Bóg jest sły-
szący, wszechwiedzący. 

228.  Rozwiedzione kobiety powinny odczekać trzy okresy menstruacji. 
Jeśli wierzą w Boga i Dzień Sądu, to nie jest im dozwolone ukrywać to, 
co stworzył Bóg w ich łonach. Jeśli jednak ich mężowie w tym czasie 
zapragną pojednania, to mają większe od innych prawo odzyskać je 
dla siebie. I kobiety, podobnie jak mężczyźni, mają prawa nad męż-
czyznami. Mężczyźni wszakże, w porównaniu z kobietami, o stopień 
wyższe. Bóg jest pełen mocy i mądrości. 

229.  Rozwód możliwy jest dwukrotnie. Potem trzeba już zatrzymać je 
bogobojnie albo rozstać się z błogosławieństwem. Nie jest wam 
dozwolone wziąć cokolwiek z tego, co im daliście, oprócz sytuacji, 
gdy mężczyzna i kobieta obawiają się, że nie dopełnią ograniczeń 
Boga. Skoro jednak boicie się, że mężczyzna lub kobieta naruszy gra-
nice ustalone przez Boga, to nie będą mieli grzechu, jeżeli kobieta 
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wykupi rozwód. Takie są granice Boga. Nie przekraczajcie ich! Ci, 
którzy je przekraczają, są niesprawiedliwi. 

230.  Jeżeli mężczyzna rozwiedzie się ostatecznie, wtedy ona nie jest mu 
dozwolona, chyba że wyjdzie za innego. Jeżeli bowiem drugi mąż 
rozwiedzie się z nią, to nie zgrzeszą, wracając do siebie i wierząc, że 
nie naruszą granic, ustanowionych przez Boga. Takie są granice Boga 
– On wyjaśnia je ludziom, którzy są rozumni. 

231.  Kiedy daliście żonom rozwód i minął określony dla nich okres wycze-
kiwania, wtedy albo zatrzymajcie je, zgodnie z uznanym obyczajem, 
albo uwolnijcie według obyczaju. Będzie niesprawiedliwością, gdy 
zatrzymacie je, aby krzywdzić i wyrządzać im zło. Kto tak uczyni,                     
ten wyrządzi zło samemu sobie. Nie obracajcie znaków Boga w kpinę. 
Nie zapominajcie dobrodziejstwa Boga względem was i tego, co zesłał 
wam w Piśmie i mądrości, pouczając was. Bójcie się Boga i wiedzcie, 
że Bóg jest wszechwiedzący!

232.  Kiedy daliście żonom rozwód i minął określony dla nich okres wycze-
kiwania, wówczas nie przeszkadzajcie im poślubić innych mężów, 
jeżeli między nimi doszło do porozumienia zgodnie z obyczajem. To 
jest postanowienie dla tych z was, którzy wierzą w Boga i w Dzień 
Sądu. To jest najlepsze dla was i czystsze. Bóg wie, wy zaś nie wiecie.

233.  Matki niech karmią swoje dzieci pełne dwa lata. To jest dla tych, którzy 
chcą dopełnić karmienie. Na ojcu spoczywa obowiązek zapewnienia 
matce wyżywienia i odzieży zgodnie z przyjętym obyczajem. Na 
nikogo nie są nałożone obciążenia ponad jego możliwości. Nie dozna 
krzywdy ani matka ze względu na jej dziecko, ani ojciec ze względu 
na jego dziecko. Ta sama powinność przypada na dziedziczącego. 
Jeśli ojciec i matka za obopólną zgodą chcą zaprzestać karmienia 
dziecka piersią, to nie popełnią grzechu. Nie będzie też grzechem dla 
was, gdy oddacie dzieci do karmienia, jeśli zapłacicie za to zgodnie 
z obyczajem. Obawiajcie się Boga i wiedzcie, że Bóg widzi to, co wy 
robicie.

234.  Niektórzy spośród was, którzy umierają i pozostawią po sobie żony: 
one powinny odczekać cztery miesiące i dziesięć dni. Kiedy minie 
wyznaczony im czas, wtedy nie będziecie mieć grzechu za to, jak one 
postąpią według uznanego obyczaju. Bóg wie o tym, co wy robicie.

235.  Nie będzie dla was grzechem, jeśli napomkniecie tym kobietom 
o chęci zaręczyn albo ukryjecie taki zamiar w swoich sercach. Bóg 
wie, że będziecie o nich myśleć. Nie składajcie im potajemnych obiet-
nic, ale rozmawiajcie z nimi zgodnie z obyczajem. Nie decydujcie się 
na zawarcie małżeństwa, dopóki nie minie przewidziany dla nich 
okres wyczekiwania. Wiedzcie, że Bóg wie dobrze, co jest w waszych 
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duszach. Strzeżcie się Go i wiedzcie, że Bóg jest przebaczający 
i dobrotliwy. 

236.  Nie będzie dla was grzechem, jeśli rozwiedziecie się z żonami, któ-
rych jeszcze nie dotykaliście ani nie wyznaczyliście dla nich przed-
ślubnego daru. Tylko zaopatrzcie je – zamożny według swoich moż-
liwości i ubogi – według swoich możliwości. To jest obowiązkiem 
każdego bogobojnego. 

237.  Jeśli rozwiedziecie się z żonami, których jeszcze nie dotykaliście, 
ale wyznaczyliście już dla nich dar przedślubny, wówczas dajcie im 
połowę tego, co zamierzaliście, chyba że zrzekną się tego z dobrej woli 
albo zrzeknie się ten, w którego ręku znajduje się małżeński kontrakt. 
Jeśli wy zrezygnujecie, będzie to bliższe bogobojności. Nie zapomi-
najcie o wspaniałomyślności pomiędzy sobą. Niewątpliwie Bóg widzi 
to, co wy robicie.

238.  Pilnujcie modlitw, zwłaszcza modlitwy środkowej, i pokornie stawaj-
cie przed Bogiem. 

239.  Jeśli znajdujecie się w niebezpieczeństwie, wtedy odmawiajcie modli-
twę, idąc lub jadąc. Jeśli jesteście bezpieczni, to wspominajcie Boga, 
tak jak was nauczył, gdy tego wcześniej nie znaliście. 

240.  Ci z was, którzy umierają i zostawiają po sobie żony, powinni zapi-
sać im zabezpieczenie na przeciąg roku i nie zmuszać do opuszcze-
nia domu. Jeśli odejdą z własnej woli, to nie będziecie mieli grzechu 
w tym, co one same ze sobą postanowią według przyjętego obyczaju. 
Bóg jest pełen siły i mądrości.

241.  Rozwiedzione kobiety mają prawo do utrzymania zgodnie z przyję-
tym obyczajem. To jest obowiązek bogobojnych. 

242.  Tak Bóg wyjaśnia wam Swoje znaki. Być może, wy zrozumiecie. 
243.  Naprawdę nie widziałeś tych, którzy obajwiając się śmierci – a były ich 

tysiące – wyszli ze swoich domostw? I powiedział im Bóg: „Umrzyj-
cie!” Potem zaś ich wskrzesił. Zaprawdę, Bóg jest  łaskawy dla ludzi, 
ale większość z nich nie okazuje wdzięczności.

244. Walczcie na drodze Boga i wiedzcie, że Bóg jest słyszący, 
wszystkowiedzący!

245.  Kimże jest ten, kto daje Bogu piękną pożyczkę, a On pomnaża ją dla 
niego wielokrotnie? Bóg ściska i szczodrze daje. Do Niego będziecie 
sprowadzeni.

246.  Czyżbyś nie widział starszyzny synów Izraela, żyjących po Mojże-
szu? Zesłanemu do nich prorokowi powiedzieli oni: „Przyślij nam 
władcę, abyśmy mogli walczyć na drodze Boga”. Prorok powiedział: 
„Czy nie będziecie walczyć, gdy walka będzie wam przepisana?” 
Oni powiedzieli: „Dlaczego nie mielibyśmy walczyć na drodze Boga, 
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gdy wygnano nas z domów naszych i oddalono od naszych dzieci?” 
Kiedy jednak przepisano im walkę, oni odwrócili się, oprócz niewielu 
z nich. Bóg dobrze zna niesprawiedliwych. 

247.  Ich prorok powiedział im: „Bóg posłał wam Saula jako króla”. Oni 
powiedzieli: „Jakże on mógłby panować nad nami, skoro my jeste-
śmy bardziej godni władzy? Nie otrzymał nawet dostatecznego 
majątku”. On powiedział: „Bóg wybrał go nad wami i dał mu prze-
wagę w wiedzy oraz postaci. Bóg daje władzę, komu zechce”. Bóg jest 
wielkoduszny, wiedzący.

248.  Prorok ich powiedział: „Na znak jego władzy przyjdzie do was Arka, 
którą nieść będą aniołowie. W jej wnętrzu będzie uspokojenie od 
waszego Pana i to, co pozostało po rodzie Mojżesza i Arona. W tym 
jest znak dla was, jeśli jesteście wierzącymi”. 

249.  Kiedy Saul wybrał się w drogę wraz ze swoimi wojskami, to powie-
dział: „Bóg doświadczy was rzeką. Kto się z niej napije, ten nie będzie 
mój, oprócz tych, którzy zaczerpną wodę ręką. Moim będzie ten, kto 
wody nie skosztuje”. Jednak oni pili z niej, oprócz niewielu. A kiedy 
Saul i będący razem z nim ci, którzy uwierzyli, przeszli przez rzekę, 
powiedzieli: „Nie mamy dzisiaj siły do walki z Goliatem i jego woj-
skami”. Ci zaś, którzy wierzyli, że spotkają się z Bogiem, powiedzieli: 
„Jakże często niewielkie oddziały za zezwoleniem Boga zwyciężały 
nad liczniejszymi. Bóg jest z cierpliwymi!”

250.  I kiedy oni spotkali się z Goliatem i jego wojskami, to powiedzieli: 
„O Panie, napełnij nas wytrwałością, wzmocnij nasze stopy i wspo-
móż nas w walce z ludźmi niewiernymi”. 

251.  I wreszcie, za pozwoleniem Boga, zadali im porażkę. Dawid zabił 
Goliata, zas Bóg dał Dawidowi władzę i mądrość i nauczył go tego, 
co zechciał. Gdyby Bóg nie zniszczył jednych ludzi przez drugich, to 
ziemia uległaby zatracie. Bóg jest władcą łaski dla światów.

252.  Takie są znaki Boga, które głosimy ci zgodnie z prawdą. Doprawdy, 
ty jesteś spośród wysłanników. 

253.  Niektórym prorokom daliśmy pierwszeństwo nad innymi. Z niektó-
rymi Bóg rozmawiał, a niektórych wywyższył w godności. Jezusowi, 
synowi Marii, daliśmy jasne dowody i umocniliśmy go duchem świę-
tym. Gdyby Bóg zechciał, to ci, którzy byli po nich, nie zabijaliby się 
nawzajem po tym, gdy otrzymali jasne znaki, ale oni zaczęli się sprze-
czać. Niektórzy z nich uwierzyli, a niektórzy odmówili. Gdyby Bóg 
zechciał, to oni nie zabijaliby się wzajemnie, ale Bóg czyni to, co chce.

254.  O wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie z tego, czym was obdarowali-
śmy, zanim nadejdzie ten dzień, gdy nie będzie ani handlu, ani przy-
jaźni, ani wstawiennictwa. Niewierni są niesprawiedliwi.



192192192 IV. RECENZJE

255.  Bóg! Nie ma boga oprócz Niego, Istniejącego! Nie ogarnia Go ni 
drzemka, ni sen. Do Niego należy wszystko to, co w niebiosach i to, 
co na ziemi. Któż mógłby wstawić się u Niego inaczej niż za Jego 
pozwoleniem? On wie wszystko to, co było przed nimi i wszystko to, 
co będzie po nich. Ludzie zaś nie mogą pojąć niczego z Jego wiedzy, 
oprócz tego, co On zechce. Tron Jego obejmuje niebiosa i ziemię, i nie 
ciąży Mu ich ochrona. On jest Wyniosły, Wszechpotężny!

256.  Nie ma przymusu w religii. Droga prawdziwa jasno odróżnia się od 
fałszywej. Kto nie wierzy w fałszywe bóstwa, a wierzy w Boga, ten 
pochwycił za trwały uchwyt, którego nic nie skruszy. Bóg jest sły-
szący, wszechwiedzący. 

257.  Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą. On wyprowadza ich z ciem-
ności do światła. A opiekunami niewierzących są fałszywe bóstwa. 
One wyprowadzają ich ze światła i wiodą w ciemność. Tacy są miesz-
kańcami ognia i w nim będą przebywać na wieczność. 

258.  Czyś ty nie widział tego, który spierał się z Abrahamem w sprawie 
jego Pana, ponieważ Bóg dał mu królestwo? Kiedy Abraham powie-
dział: „Moim Panem jest ten, który daje życie i zsyła śmierć”, ten 
powiedział: „I ja daję życie i sprowadzam śmierć”. Abraham powie-
dział: „Bóg wyprowadza słońce ze wschodu, ty więc wyprowadź je 
z zachodu”. Wtedy ten, który nie wierzył, został zawstydzony. 

259.  Czyś ty nie widział tego, który przechodził obok zrujnowanej do fun-
damentów osady? On powiedział: „Jakże Bóg przywróci je do życia 
po tym, jak ono umarło?” Wtedy Bóg uśmiercił go na sto lat, następ-
nie wskrzesił i zapytał: „Ileś tam przebywał?” On powiedział: „Prze-
bywałem dzień albo jeszcze krócej”. Bóg powiedział: „Nie, ty przeby-
wałeś tam sto lat. Spójrz na twoje jedzenie i  picie, one jeszcze się nie 
zepsuło. Spójrz na twojego osła. Wszystko to dlatego, że uczyniliśmy 
z ciebie pouczający znak dla ludzi. Teraz spójrz na kości, jak My je 
złączamy, a potem oblekamy je ciałem”. I gdy stało się to dla niego 
jasne, on powiedział: „Już wiem, że Bóg jest nad wszystkim władny”.

260.  I powiedział Abraham: „Panie mój, pokaż mi, jak ożywiasz mar-
twych”. Zapytał: „Czyżbyś nie wierzył?” Abraham powiedział: „Nie, 
wierzę. To tylko dlatego, aby serce się uspokoiło”. Powiedział: „Weź 
cztery ptaki i przygarnij do siebie; potem połóż po kawałku na każdej 
górze, a następnie przywołaj je. One szybko przylecą do ciebie. Wiedz, 
że Bóg jest potężny, mądry”.

261.  Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, podobni są ziarnu, 
z którego wyrasta siedem kłosów, a w każdym kłosie jest sto 
ziaren. Bóg pomnaża temu, komu zechce. Bóg jest wielkoduszny, 
wszechwiedzący.
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262.  Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, i nie towarzyszą 
temu wymówki ani obelgi, oni otrzymają nagrodę u swego Pana. Oni 
nie doznają strachu i nie będą się smucić.

263.  Dobre słowo i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której nastę-
puje obraza. Bóg jest łagodny, wystarczalny.

264.  O wy, którzy wierzycie! Nie czyńcie swej ofi ary nadaremną poprzez 
wymówki i obelgi, jak ten, kto rozdaje swój majątek z obłudy przed 
ludźmi, a sam nie wierzy ani w Boga, ani w Dzień Sądu. Jest on 
podobny skale, pokrytej niewielką warstwą ziemi. Gdy tylko spadnie 
na nią obfi ty deszcz, pozostawia ją nagim kamieniem. Oni nie mają 
żadnej władzy nad tym, co nabyli. 

265.  Ci zaś, którzy rozdają ze swego majątku, aby zdobyć przychylność 
Boga i wzmocnić swoją duszę w wierze, podobni są do ogrodu na 
wzgórzu: gdy spada na niego obfi ty deszcz, wtedy przynosi podwójne 
plony. A jeśli nawet nie dosięgnie go ulewa, to i rosa wystarczy. Bóg 
widzi to, co wy czynicie.

266.  Czy któryś z was chciałby mieć ogród z palm daktylowych i winnej 
latorośli, gdzie dołem płyną strumyki, gdzie są dla niego wszelakie 
owoce? A gdy dopadnie go starość, zaś jego dzieci będą jeszcze słabe, 
ogród ogarnąłby ognisty wicher i spłonąłby całkowicie. W ten sposób 
dokładnie Bóg wyjaśnia Swoje znaki. Być może, wy się zastanowicie.

267.  O wy, którzy wierzycie! Rozdawajcie lepsze rzeczy z tego, co pozy-
skaliście i z tego, co wydobyliśmy dla was z ziemi. Nie zamyślajcie 
rozdawać tego, czego nie wzięlibyście inaczej, jak tylko z przymknię-
tymi oczami. I wiedzcie, że Bóg jest wystarczalny, godny chwały.

268.  Szatan, grożąc ubóstwem, nakłania was do nikczemnych czynów. 
Bóg zaś obiecuje wam przebaczenie i Swoją dobroć. Bóg jest wielko-
duszny, wiedzący.

269.  On obdarza mądrością, kogo zechce, a komu darowano mądrość, 
temu darowano dobro obfi te. To jednak pojmą tylko ludzie rozumni.

270.  Cokolwiek byście rozdali i jakiekolwiek przyrzeczenie byście złożyli, 
Bóg o tym wie. Niesprawiedliwi nie mają pomocników.

271.  Dobrze, jeśli dajecie jałmużnę w sposób jawny. Jeśli jednak będziecie 
dawać ją biednym skrycie, to jeszcze lepsze dla was. To zmaże część 
waszych przewinień. Bóg ma świadomość tego, co czynicie.

272.  Nie na tobie spoczywa obowiązek skierowania ich na drogę prostą. 
To Bóg prowadzi na drogę prostą, kogo zechce. Cokolwiek byście nie 
rozdali ze swego dobra, to z korzyścią dla was samych. Wasze roz-
dawanie powinno być tylko z dążenia ku obliczu Boga. I wszystko 
to, co rozdaliście z dobra, będzie wam w pełni wynagrodzone i nie 
doznacie niesprawiedliwości.
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273.  Rozdawanie powinno być dla ubogich, którzy poświęcili się działa-
niu na drodze Boga i dlatego nie mogą przemieszczać się po ziemi. 
Głupcy biorą ich za bogaczy z powodu ich skromności. Ty zaś roz-
poznasz ich po widomych znakach: oni nie proszą ludzi, natrętnie 
nalegając. Cokolwiek byście nie rozdali z dobra, naprawdę, Bóg już 
o tym wie. 

274.  Ci, którzy rozdają swoje majątki nocą i dniem, skrycie i jawnie – oni 
dostaną nagrodę u swego Pana. Oni nie doznają strachu i nie będą się 
smucić.

275.  Ci natomiast, którzy pożerają lichwę, powstaną tak jak ci, których 
szatan pokalał swym  dotykiem. To dlatego, że oni mówią: „Prze-
cież lichwa jest tym samym, co handel”, ale Bóg zezwolił na zysk 
w handlu, a lichwy zabronił. Kto po tym, gdy przyszła do niego prze-
stroga od  jego Pana, zaniechał lichwy – będzie miał przebaczone. Co 
zaś poprzedzało to, należy od Boga. Ci natomiast, którzy powrócą do 
niej, będą mieszkańcami ognia i pozostaną tam na wieczność.

276.  Bóg unicestwia lichwę, a odpłatę za jałmużnę zwielokrotnia. Bóg nie 
miłuje żadnego niewiernego i żadnego grzesznika.

277.  Ci, którzy wierzą, czynią dobro, odprawiają modlitwy, dają jałmużnę 
– oni dostaną nagrodę u ich Pana. Oni nie doznają strachu i nie będą 
się smucić.

278.  O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i porzućcie to, co zostało 
z lichwy, jeśli jesteście wierzącymi.

279.  Jeżeli nie uczynicie tego, to przygotujcie się do wojny z Bogiem i Jego 
Posłańcem. A jeżeli okażecie skruchę, wtedy otrzymacie swój kapitał. 
I wy nie będziecie krzywdzącymi ani skrzywdzonymi. 

280.  Jeśli dłużnik znajduje się w ciężkim położeniu, to poczekajcie do 
polepszenia jego sytuacji, ale poniechanie zwrotu będzie dla was 
lepsze. O, gdybyście o tym wiedzieli! 

281.  Bójcie się tego Dnia, w którym zostaniecie sprowadzeni do Boga. 
Wtedy każdemu będzie wypłacone w całości to, na co on zapracował. 
Każdy dozna sprawiedliwości!

282.  O wy, którzy wierzycie! Kiedy zaciągacie pomiędzy sobą dług na 
ustalony czas, wtedy zapisujcie to. I niech pisarz zapisuje to pomiędzy 
wami według sprawiedliwości. I pisarz nie powinien odmawiać zapi-
sania tak, jak nauczył go Bóg. Niech dyktuje ten, kto zaciąga pożyczkę 
i niech boi się Boga, Pana swojego i niczego nie ujmuje z tego, co poży-
cza. A jeśli dłużnik jest nierozgarnięty albo słabego zdrowia, albo nie 
może sam dyktować, wówczas niechaj dyktuje jego opiekun zgodnie 
ze sprawiedliwością. I bierzcie dwóch świadków spośród waszych 
mężczyzn. Jeżeli nie będzie dwóch mężczyzn, to niech świadkami 
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za waszą zgodą będą mężczyzna i dwie kobiety. Jeżeli jedna z nich 
zbłądzi, to przypomni jej druga. Świadkowie nie powinni odmawiać, 
gdy się ich wzywa. I nie wzbraniajcie się przed zapisaniem długu, czy 
będzie on duży, czy mały, z podaniem jego terminu. Tak jest sprawie-
dliwie przed Bogiem, odpowiedniejsze dla poświadczenia i lepsze dla 
usunięcia waszych wątpliwości. Wszakże gdy zawieracie gotówkowe 
umowy i rozliczacie się wzajemnie na miejscu, to nie będziecie mieli 
grzechu, jeżeli tego nie zapiszecie. Jednak wzywajcie świadków, gdy 
uzgadniacie między sobą transakcję i nie stwarzajcie problemów ani 
pisarzowi, ani świadkom. Jeżeli tak postąpicie, to popełnicie grzech. 
Obawiajcie się Boga! Bóg was poucza. Bóg jest wszechwiedzący!

283.  Jeśli będziecie w podróży i nie znajdziecie pisarza, wtedy weźcie 
zastaw. Jeśli macie do siebie wzajemne zaufanie, to ten, któremu 
zaufano, niech zwróci to, co mu powierzono i niech boi się Boga, 
swojego Pana. Nie ukrywajcie świadectwa! Ktokolwiek je ukryje, ten 
będzie miał grzech na sercu. Bóg wie, co wy czynicie. 

284.  Do Boga należy wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na 
ziemi. Czy odkrywacie to, co znajduje się w waszych duszach, czy 
też ukrywacie – Bóg zażąda od was rachunku. On przebaczy, komu 
zechce i ukarze, kogo zechce. Bóg jest wszechmogący. 

285.  Wysłannik i ludzie wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane 
od ich Pana. Wszyscy oni uwierzyli w Boga, w Jego aniołów, w Jego 
Księgi i w Jego proroków. Oni powiedzieli: „Nie czynimy rozróżnie-
nia między prorokami. Usłyszeliśmy i słuchamy! O Panie, o Twoje 
prosimy  przebaczenie, do Ciebie nasze powracanie”.

286.  Bóg nie nakłada na żadnego człowieka ciężaru ponad jego możliwo-
ści. Dobre uczynki każdego będą na jego korzyść, a złe – przeciwko 
niemu: „O Panie, nie karz nas, jeśli zapomnieliśmy albo pomyliliśmy 
się. O Panie, nie nakładaj na nas brzemienia, jak nałożyłeś na tych, 
którzy byli przed nami. O Panie, nie wymagaj od nas tego, co jest 
ponad nasze siły. Wybacz nam i zmiłuj się nad nami. Wspomóż nas 
przeciwko niewiernym”. 
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SURA 3, AL-IMRAN, RODZINA IMRANA
W imię Boga Miłosiernego, Litościwego! 

1.  Alif, lam, mim.
2.  Bóg! Nie ma boga, poza Nim. On jest wiecznie żywy, istniejący!
3.  On zesłał tobie Księgę z prawdą, na potwierdzenie tego, co było przed 

nią. Wcześniej zaś objawił  Torę i Ewangelię, 
4.  jako wskazanie drogi prostej dla ludzi. Objawił też Rozróżnienie. 

Tych, którzy odrzucili znaki Boga, czeka kara straszna. Bóg jest pełen 
siły, gotowy do zemsty!

5.  Zaprawdę, nic nie ukrywa się przed Bogiem ani na ziemi, ani na niebie.
6.  On jest Tym, który nadaje wam kształt w łonach, jaki zechce. Nie ma 

boga, oprócz Niego. On włada siłą i mądrością. 
7.   On jest tym, który zesłał tobie Księgę. W niej jest dokładne rozumie-

nie znaków – one są  podstawą Księgi. Inne zaś zbliżone w pojmo-
waniu. Ci, których sercach uchylają się od prawdy, skłaniają się ku 
temu, co zbliżone, chcąc siać niezgodę i objaśniać to według własnego 
mniemania, chociaż tylko Bóg zna właściwe objaśnienie. A ci, którzy 
są pewni wiedzy, mówią: „My wierzymy w Niego: wszystko pocho-
dzi od naszego Pana”. To pojmują jednak tylko ludzie obdarzeni 
rozumem. 

8.  „O Panie, nie oddalaj naszych serc po tym, jak sprowadziłeś nas na 
drogę prostą. Obdarz nas Swoim miłosierdziem. Tyś jest przecież 
Obdarzającym!

9.  O Panie, Ty zbierasz ludzi na Dzień, co do którego nie ma wątpliwo-
ści”. Zaprawdę, Bóg nie zmienia Swojej obietnicy.

10.  Tym, którzy nie wierzą, nie pomoże przed Bogiem ani ich bogactwo, 
ani ich dzieci. Oni staną się podpałką dla ognia piekielnego!

11.  Podobnie było z ludźmi Faraona i z tymi, którzy byli przed nimi. I oni 
uważali za kłamstwo Nasze znaki, i pochwycił ich Bóg za ich grzechy. 
Bóg jest surowy w karaniu. 

12.  Powiedz niewierzącym: „Niebawem zostaniecie zwyciężeni i wysłani 
do Piekła. Jakież to złe miejsce odpoczynku!”

13.  Było już wam dane pouczenie w dwóch zmagających się oddziałach. 
Jeden walczył na drodze Boga, a drugi pozostał niewierny. Oni na 
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własne oczy zobaczyli, że wojowników na drodze Boga jest dwakroć 
więcej, niż ich samych. Bóg Swoją pomocą wspiera tego, kogo zechce. 
To jest przykład oczywisty dla tych, którzy postrzegają. 

14.  Upiększeniem dla ludzi jest namiętne przywiązanie do kobiet i do 
synów, do zgromadzonych zasobów złota i srebra, do wierzchowców 
szlachetnych, do stad i upraw. Wszystko to stanowi przyjemność 
ziemskiego życia, ale najpiękniejsza przystań znajduje się u Boga. 

15.  Powiedz: „Czy mam wam powiedzieć o czymś lepszym niż to? Na 
bogobojnych czekają u ich Pana Ogrody z przepływającymi przezeń 
rzekami – tam będą przebywać przez wieczność. I żony czyste, i bło-
gosławieństwo od Boga. Bóg zna dobrze swoich poddanych,

16.  tych, którzy mówią: „O Panie, my uwierzyliśmy! Wybacz nam nasze 
grzechy i ochroń nas od męki ognia”;

17.  tych, którzy są cierpliwi, prawdomówni, bogobojni, wydających na 
wsparcie, o świcie proszących o przebaczenie.

18.  Bóg zaświadcza, że nie ma boga, oprócz Niego. I aniołowie, i ludzie 
posiadający wiedzę, mocni w sprawiedliwości, poświadczyli, że nie 
ma boga, oprócz Boga, Potężnego, Mądrego.

19.  Religia u Boga jest islam. Ci, którym dane było Pismo, po tym, gdy 
przyszła do nich wiedza, poróżnili się, zazdroszcząc sobie nawzajem. 
Kto odrzuca znaki Boga – Bóg jest szybki w rozrachunku!

20.  Jeśli oni zaczną się z tobą spierać, to powiedz: „Powierzyłem się Bogu 
razem z tymi, którzy mnie naśladują”. A tym, którym dano Pismo, 
i ludziom prostym powiedz: „Czy powierzyliście się?” Jeśli to uczy-
nili, wtedy będą na drodze prostej. Jeśli zaś odwrócili się: wszak na 
tobie spoczywa tylko przekazanie. Bóg widzi Swoje sługi.

21.  Tym, którzy odrzucają znaki Boga, bezprawnie zabijają proroków 
i ludzi nawołujących do sprawiedliwości, obwieść o karze bolesnej. 

22.  Oni są tymi, których działania są daremne i w tym, i w przyszłym 
świecie; oni nie będą mieli żadnych pomocników.

23.  Czy nie widzisz tych, którym dana była część Pisma? Wezwani są 
do Księgi, aby ona rozstrzygnęła między nimi, ale niektórzy z nich 
odwracają się i odchodzą. 

24.  To dlatego, że oni mówią: „Ogień dotknie nas tylko przez kilka dni”. 
Ich kłamliwe wyobrażenie o swojej religii sprowadzi ich z drogi.

25.  Co zaś będzie z nimi wówczas, gdy zbierzemy ich w ten Dzień, do 
którego nadejścia nie ma wątpliwości? Tego dnia każdy w cało-
ści otrzyma zapłatę za to, co sobie wypracował i nikt nie dozna 
niesprawiedliwości.

26.  Powiedz: „O Boże, władco królestwa! Dajesz panowanie, komu 
zechcesz, i odbierasz panowanie, od kogo zechcesz. Ty wywyższasz, 
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kogo chcesz, i poniżasz, kogo chcesz. Dobro jest w Twojej dłoni. Tyś 
jest wszechmocny!

27.  Ty przeprowadzasz noc w dzień, a dzień sprowadzasz w noc. Ty 
wyprowadzasz żyjące z martwego i martwe z żyjącego. Ty obdaro-
wujesz, kogo chcesz, bez rozliczania. 

28.  Niechaj wierzący nie biorą sobie za przyjaciół ludzi niewiernych, 
pomijając wierzących. Kto tak uczyni, nie dostanie od Boga niczego, 
chyba że obawialibyście się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. 
Bóg ostrzega was przed samym Sobą. Do Boga prowadzi wędrowanie. 

29.  Powiedz: „Cokolwiek skrywacie w swoich duszach lub ujawniacie, 
Bóg o tym wie. Jemu wiadome jest wszystko to, co w niebiosach, 
i wszystko to, co na ziemi. Bóg jest wszechmocny!

30.  Tego Dnia każdy zobaczy przed sobą dobre i złe uczynki, które są 
jego udziałem. I zapragnie każdy, aby pomiędzy nim a jego czynami 
była wielka przestrzeń. Bóg przestrzega was przez samym Sobą. Bóg 
współczuje swym sługom.

31.  Powiedz: „Skoro kochacie Boga, to postępujcie za mną, aby Bóg was 
pokochał i wybaczył wam wasze grzechy. Bóg jest wybaczający, 
litościwy!

32.  Powiedz: „Bądźcie posłuszni Bogu i Posłańcowi! Jeżeli jednak się 
odwrócicie – Bóg nie kocha niewiernych.

33.  Bóg wybrał i wywyższył ponad światy Adama i Noego, rodzinę 
Abrahama i rodzinę Imrana. 

34.  Oni są potomstwem jednych od drugich. Bóg jest Słyszący, 
Wszystkowiedzący. 

35.  Kiedy małżonka Imrana powiedziała: „Panie mój, ślubowałam 
poświęcić na służbę Tobie to, co  w moim łonie. Przyjmij to ode mnie. 
Zaprawdę, Ty jesteś Słyszący, Wszechwiedzący. 

36.  Kiedy ona rodziła, powiedziała: „Panie mój, wydałam na świat 
dziewczynkę”. Bóg dobrze wiedział, kogo urodziła; przecież chłopiec 
różni się od dziewczynki. „Dałam jej na imię Maria. Ją i jej potomstwo 
powierzam pod Twoją obronę przed szatanem ukamienowanym”.

37.  Pan przyjął ją sposobem najlepszym i opiekował się, aż wyrosła 
pięknie. Wtedy powierzył ją Zachariaszowi. Za każdym razem, gdy 
Zachariasz wchodził do niej, na miejsce modlitwy, to znajdował przy 
niej pożywienie. Zapytał: „O Mario, skąd to się bierze u ciebie?” Ona 
odpowiedziała: „To pochodzi od Boga”. Bóg obdarowuje, kogo chce, 
bez rozliczania. 

38.  Wtedy Zachariasz pomodlił się do swojego Pana i powiedział: „Panie 
mój, obdarz mnie od Siebie potomstwem wspaniałym. Zaprawdę, Ty 
wysłuchujesz modlitwy”. 
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39.  Kiedy Zachariasz modlił się w przybytku, aniołowie obwieścili 
mu: „Bóg uraduje cię wieścią o Janie. On potwierdzi prawdziwość 
słowa od Boga, będzie mężem powściągliwym i prorokiem spośród 
sprawiedliwych”.

40.  Powiedział Zachariasz: „Jakże mogę mieć syna, skoro już dosięgła 
mnie starość, a żona moja bezpłodna?”  Bóg powiedział: „Tak oto! 
Bóg wszakże robi to, co zechce”.

41.  Zachariasz powiedział: „Panie mój! Okaż mi jakiś znak! Powiedział: 
„Znakiem dla ciebie będzie to, że przez trzy dni będziesz rozmawiał 
z ludźmi tylko gestami. Wspominaj często twego Pana i wychwalaj 
Go wieczorem i rankiem”. 

42.  Wówczas aniołowie powiedzieli: „O Mario! Bóg wybrał cię, oczyścił 
i wywyższył ponad kobiety świata.

43.  O Mario! Bądź pokorna wobec Pana twojego, pokłoń się i skłaniaj 
wraz z tymi, którzy oddają pokłony z uwielbieniem”. 

44.  To jest wiadomość o tym, co skryte, które dla ciebie odkrywamy. 
Nie byłeś razem z nimi, gdy rzucali swe trzciny, aby ustalić, który 
z nich będzie opiekunem Marii. I nie byłeś razem z nimi, gdy się 
sprzeczali.

45.  I powiedzieli aniołowie: „O Mario! Bóg oznajmia ci wieść rado-
sną o swoim Słowie. Imię jego Mesjasz Jezus, syn Marii. On będzie 
wychwalany na tym i na tamtym świecie i będzie jednym wśród 
przybliżonych Bogu. 

46.  Już od kołyski będzie rozmawiał z ludźmi, podobnie jak w wieku doj-
rzałym; on będzie spośród sprawiedliwych”.

47.  Maria powiedziała: „Panie mój, jakże mogę mieć syna, gdy nie 
dotknęła mnie nawet ludzka ręka?” Bóg powiedział: „Tak oto! Ale 
Bóg robi to, co zechce. Kiedy On decyduje, co ma być, to mówi tylko: 
«Bądź!» – i już to jest!”

48.  Bóg nauczył go pisma i mądrości, Tory i Ewangelii, 
49.  i uczynił prorokiem dla synów Izraela: „Przyszedłem do was ze zna-

kiem od waszego Pana. Uformuję dla was glinę na podobieństwo 
ptaka. Tchnę w nią i za pozwoleniem Boga przemieni się w ptaka. 
I za pozwoleniem Boga uzdrowię ślepego i trędowatego i ożywię 
martwych. Powiem wam, co jecie i co odkładacie na zapas w swoich 
domach. To jest znak dla was, jeśli jesteście wierzącymi!

50.  Przyszedłem, aby potwierdzić Torę, objawioną przede mną, i dozwo-
lić wam część z tego, co było wam zakazane. Przyniosłem wam znak 
od waszego Pana. Bójcie się Boga i bądźcie mi posłuszni. 

51.  Zaprawdę, Bóg jest moim Panem i waszym Panem! Jemu oddawajcie 
cześć. To jest droga prosta”. 
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52.  Kiedy Jezus wyczuł w nich niewiarę, to powiedział: „Kto jest moim 
pomocnikiem na drodze Boga?” Apostołowie powiedzieli: „My jeste-
śmy pomocnikami Boga. My uwierzyliśmy w Boga! Zaświadcz, że 
jesteśmy całkowicie oddani!

53.  O Panie! Uwierzyliśmy w to, co zesłałeś i poszliśmy za Posłańcem. 
Zapisz nas razem z wyznawcami”.

54.  Oni planowali podstęp, ale i Bóg planował. Wiedz, że Bóg jest najlep-
szy w planowaniu podstępów. 

55.  I oto Bóg powiedział: „O Jezusie! Uwolnię cię, wyniosę do Mnie 
i oczyszczę z tych, którzy nie uwierzyli. Tych zaś, którzy poszli za tobą, 
umieszczę powyżej odstępców, aż do Dnia Zmartwychwstania. Potem 
do Mnie powrócicie i rozsądzę pomiędzy wami, w czym się różniliście.

56.   A niewiernych ukarzę karą surową w tym i w przyszłym życiu, i nie 
będą mieli żadnych pomocników”.

57.  Wierzącym i czyniącym dobre dzieła Bóg w pełni da im ich nagrodę. 
Bóg nie kocha niesprawiedliwych.

58.  Wszystko to głosimy tobie ze znaków i mądrej nauki. 
59.  Jezus przed Bogiem podobny jest Adamowi, którego Bóg stworzył 

z prochu, a potem rzekł mu: „Bądź!” – i on stał się.
60.  Prawda pochodzi od twego Pana, dlatego nie bądź wśród wątpiących. 
61.  A jeśli ktokolwiek będzie się o nią spierał z tobą, po tym, gdy otrzy-

małeś wiedzę, to powiedz: „Pozwólcie, że zwołamy naszych synów 
i waszych synów, nasze kobiety i wasze kobiety, nas samych i was 
samych, a potem pomodlimy się i wezwiemy przekleństwo Boga na 
kłamców”. 

62.  Tak, to jest prawda: nie ma boga, oprócz Boga. Zaprawdę, Bóg jest 
władcą siły i mądrości!

63.  Jeżeli oni się odwrócą – Bóg zna tych, którzy czynią zgorszenie.
64.  Powiedz: „O posiadacze Pisma! Dozwólcie, abyśmy trzymali się 

między sobą jednakowego słowa; że nie będziemy służyli nikomu 
innemu oprócz Boga i nie będziemy dodawać Mu współtowarzyszy, 
i nie będzie brał jeden drugiego za pana w miejsce Boga”. Jeśli oni się 
odwrócą, to powiedz: „Bądźcie świadkami, że my jesteśmy podda-
nymi Boga”.

65.  O posiadający Pismo! Dlaczego spieracie się w sprawie Abrahama? 
I Tora, i Ewangelia były zesłane po nim. Czyżbyście tego nie rozumieli?

66.  Jesteście tymi, którzy roztrząsają sprawę, o której mają wiedzę. Dla-
czego jednak spieracie się o to, czego nie wiecie? Bóg wie, a wy nie 
wiecie!

67.  Abraham nie był ani żydem, ani chrześcijaninem. Był hanifem prawo-
wiernym i nie przynależał do bałwochwalców.



201201201MUSA CZACHOROWSKI: Polskie tłumaczenia Koranu

68.  Zaprawdę, najbliżsi Abrahamowi są ludzie, którzy postępowali za 
nim, ten Prorok i ci, którzy uwierzyli. Bóg jest opiekunem wierzących. 

69.  Niektórzy z posiadaczy Pisma chcieli sprowadzić was z drogi. Ale oni 
sprowadzają tylko samych siebie i o tym nie wiedzą. 

70.  O posiadacze Pisma! Dlaczego odrzucacie znaki Boga, skoro jesteście 
naocznymi świadkami?

71.  O posiadacze Pisma! Dlaczego przyrównujecie prawdę do kłamstwa 
i ukrywacie ją, skoro jesteście jej świadomi?

72.  Niektórzy z posiadających Pismo powiedzieli: „Wierzcie na początku 
dnia w to, co zostało zesłane wierzącym, a na końcu dnia nie wierzcie 
– być może, oni powrócą.

73.  I nie wierzcie nikomu, oprócz tego, kto postępuje za waszą religią”. 
Powiedz: „Prawdziwą drogą jest tylko droga Boga! Jeżeli podobne 
temu, co wam dano, otrzymają inni, czyż będą spierać się z wami 
przed waszym Panem, chcąc zyskać nad wami przewagę?” Powiedz: 
„Zaprawdę, łaska jest w ręku Boga. On obdarza nią tego, kogo zechce. 
Bóg jest wspaniałomyślny, wszechwiedzący!

74.  Bóg obdarza Swoim miłosierdziem, kogo zechce. Bóg jest władcą 
łaski ogromnej.

75.  Wśród posiadaczy Pisma są tacy, którzy – jeżeli powierzysz im doby-
tek – to oddadzą go tobie.  Są również wśród nich i tacy, którzy – jeżeli 
powierzysz mi dinara – to ci go nie zwrócą, jeżeli nie będziesz stał im 
nad głową. To dlatego, że oni mówią: „Nie odpowiadamy za niepi-
śmiennych” i świadomie wznoszą ku Bogu kłamstwo.

76.  Nie! Kto wiernie wypełni swoje przymierze i będzie bogobojnym – 
Bóg miłuje bogobojnych!

77.  Ci, którzy przymierze z Bogiem i swoje przysięgi sprzedają za nie-
wielką cenę – oni nie będą mieć udziału w życiu przyszłym. Bóg nie 
będzie rozmawiał z nimi i nie spojrzy na nich w Dzień Sądu ani ich 
nie oczyści. Im przeznaczona jest kara bolesna.

78.  Są wśród nich i tacy, którzy swoimi językami zniekształcają Pismo, 
ale podają wam to jako Pismo, chociaż nie pochodzi to z Pisma. Oni 
mówią: „To jest od Boga”, a to wcale nie jest od Boga.  Świadomie 
wznoszą ku Bogu kłamstwo.

79.  Nie przystoi człowiekowi, którego Bóg obdarzył Pismem, mądrością 
i proroctwo, mówić do ludzi: „Bądźcie sługami moimi, a nie Boga!” 
On powinien powiedzieć: „Bądźcie oddanymi sługami Pana swojego 
za to, że nauczacie Pisma i studiujecie je”. 

80.  On nie rozkazuje wam, abyście uznali aniołów i proroków za swoich 
panów. Czyż mógłby rozkazać wam niewiarę, po tym, jak poddali-
ście się Bogu? 
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81.  Wtedy Bóg zawarł przymierze z prorokami i powiedział: „Dałem wam 
Pismo i mądrość. Potem przyjdzie do was Wysłannik, potwierdza-
jący prawdziwość tego, co już posiadacie. Wy powinniście uwierzyć 
w niego i pomagać mu. Czy potwierdzacie i przyjmujecie Moje ciężkie 
brzemię?” Oni powiedzieli: „Potwierdzamy!” On rzekł: „Zatem bądź-
cie świadkami, a Ja będę razem z wami wśród poświadczających”.

82.  Ci, którzy się później odwrócą, są grzesznikami.
83.  Czyżby oni szukali innej religii niż religia Boga? Wiedz, że Jemu – 

dobrowolnie i mimo woli – poddaje się wszystko to, co w niebiosach 
i na ziemi, i do Niego będzie przywrócone.

84.  Powiedz: „My uwierzyliśmy w Boga, w to, co nam objawił i co było 
objawione Abrahamowi i Ismailowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ple-
mionom; w to, co było dane Mojżeszowi, Jezusowi oraz prorokom 
od ich Pana. My nie czynimy rozróżnienia pomiedzy nimi i jesteśmy 
w pełni Mu oddani.

85.  A kto szuka innej religii poza islamem, to nie będzie ona od niego 
przyjęta, zaś w życiu przyszłym znajdzie się wśród tych, którzy 
ponieśli stratę. 

86.  Jakże miałby Bóg kierować na drogę wiary ludzi, którzy się jej wyparli, 
po tym, jak uwierzyli i poświadczyli, że Wysłannik jest prawdą i że 
przyszły do nich jasne dowody? Bóg nie poprowadzi drogą prostą 
ludzi niesprawiedliwych.

87.  Karą dla takich jest przekleństwo Boga, aniołów i wszystkich ludzi. 
88.  Pozostaną w nim na wieczność i nie będzie złagodzona im kara, i nie 

skieruje Bóg wzroku na ich twarze,
89.  z wyjątkiem tych, którzy potem pokajają się i będą czynić dobro. 

Zaiste, Bóg jest wybaczający, miłosierny.
90.  A od tych, którzy się wyparli, po tym, jak uwierzyli, a następnie 

wzmocnili swoją niewiarę, skrucha nie zostanie przyjęta. Oni pozo-
staną w błędzie.

91.  Zaprawdę, od tych, którzy nie uwierzyli i zmarli niewierzącymi, nie 
zostanie przyjęte złoto z całej ziemi, gdyby każdy z nich chciałby 
się nim wykupić. Dla nich będzie kara bolesna i nie będą mieć 
pomocników.

92.  Nie dostąpicie pobożności, dopóki nie zaczniecie rozdawać z tego, co 
kochacie. I cokolwiek byście rozdali, Bóg już wie o tym.

93.  Przed zesłaniem Tory, synom Izraela dozwolone było wszelkie poży-
wienie, oprócz tego, co Izrael zakazał sam sobie. Powiedz: „Przynie-
ście Torę i czytajcie, skoro jesteście prawdomówni!”

94.  Kto zaś potem wymyśla kłamstwa przeciw Bogu, ten jest 
niesprawiedliwy.
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95.  Powiedz: „Bóg nakazał prawdę. Dlatego postępujcie za religią 
Abrahama, prawowiernego hanifa. On nigdy nie był w gronie 
bałwochwalców”.

96.  Zaprawdę, pierwsze miejsce święte ustanowione dla ludzi, to ten 
błogosławiony Dom w Mekce. On jest wskazaniem drogi prostej dla 
światów. 

97.  Tam są jasne znaki: stanowisko Abrahama. Ten, kto tam wchodzi, jest 
bezpieczny. Ludziom, którzy są w stanie podjąć drogę do niego, Bóg 
nakazał odwiedzić ten Dom. Kto zaś nie wierzy – Bóg nie potrzebuje 
mieszkańców światów. 

98.  Powiedz: „O posiadający Pismo! Dlaczego odrzucacie znaki Boga? 
Przecież Bóg widzi to, co wy czynicie”.

99.  Powiedz: „O posiadający Pismo! Dlaczego staracie się wykrzywić 
drogę Boga, aby sprowadzić z niej tych, którzy uwierzyli? Przecież 
jesteście naocznymi świadkami! Doprawdy, Bóg nie lekceważy tego, 
co wy czynicie”. 

100.  O wy, którzy wierzycie! Jeżeli jesteście posłuszni niektórym z tych, 
którzy otrzymali Pismo, to oni, gdyście już uwierzyli, ponownie 
zmienią was w niewiernych.

101.  Jakże możecie stać się niewierzącymi, kiedy głoszone są wam znaki 
Boga i kiedy jest wśród was Jego Wysłannik? Kto trzyma się mocno 
Boga, ten jest wyprowadzony na drogę prostą. 

102.  O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga, jak należy! I nie umierajcie 
inaczej, niż będąc Mu całkowicie poddanymi. 

103.  Trzymajcie się wszyscy mocno liny Boga, nie rozdzielajcie się i wspo-
minajcie łaskę Boga nad wami! Byliście wówczas sobie wrogami, On 
napełnił przyjaźnią wasze serca i dzięki Jego łasce staliście się braćmi. 
Byliście wówczas na krawędzi przepaści ognia, a On ocalił was od 
niej. Tak oto objaśnia wam Bóg swoje znaki; być może, znajdziecie 
drogę prostą.

104.  Niech powstanie z was wspólnota nawołująca do dobra, nakazu-
jąca godne postępowanie i powstrzymująca od złego. Tacy dostąpią 
zbawienia.

105.  Nie bądźcie podobni do tych, którzy po tym, gdy otrzymali jasne 
dowody, rozdzielili się i zaczęli się spierać. Czeka ich kara bolesna!

106.  Nadejdzie dzień, kiedy niektóre twarze pojaśnieją, a niektóre pociem-
nieją. Tak powiedzą tym, których twarze zrobią się ciemne: „Czyżby-
ście stali się niewiernymi, mimo że wcześniej uwierzyliście? Zakosz-
tujcie kary za to, że zostaliście niewiernymi!”

107.  Ci zaś, których twarze pojaśniały, oni posiądą miłosierdzie Boga 
i przebywać tam będą na wieczność.
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108.  Takie są znaki Boga. Głosimy je tobie z prawdą. Bóg nie pragnie nie-
sprawiedliwości na świecie.  

109.  Do Boga należy wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na 
ziemi. Do Boga powracają wszystkie sprawy.

110.  Wy jesteście najlepszą wspólnotą, stworzoną dla ludzi. Wy czynicie 
rzeczy dobre, powstrzymujecie od złego i wierzycie w Boga. Jeżeli 
uwierzyliby także posiadający Pismo, to byłoby dla nich lepsze. Są 
wśród nich wierzący, ale większość z nich jest błądząca. 

111.  Oni nie uczynią wam szkody, oprócz sprawiania kłopotów. Jeśli będą 
walczyć przeciwko wam, to się odwrócą tyłem. Potem nie otrzymają 
pomocy. 

112.  Gdziekolwiek będą się znajdowali, spoczywać będzie na nich piętno 
poniżenia, dopóki nie stworzą więzi z Bogiem i więzi z ludźmi. Oni 
doświadczyli gniewu Boga i obciążeni zostali ubóstwem. Oni bowiem 
odrzucili znaki Boga, bezprawnie zabijali proroków, trwali w niepo-
słuszeństwie i przekraczali poza dozwolone. 

113.  Oni nie są wszyscy jednakowi. Wśród posiadających Pismo jest wspól-
nota niezachwiana, która nocą recytuje znaki Boga i oddaje Mu cześć.

114.  Oni wierzą w Boga i w Dzień Sądu, nakazują co właściwe, zakazują 
zła i zachęcają się wzajemnie do dobra. Oni są wśród sprawiedliwych.

115.  Jakiekolwiek dobro uczynią, wszystko będzie im wynagrodzone. Bóg 
najlepiej zna ludzi bogobojnych. 

116.  Tym, którzy nie wierzą, nie przyniesie żadnego pożytku przeciwko 
Bogu ani ich majątek, ani ich dzieci. Oni będą mieszkańcami ognia 
i pozostaną w nim wiecznie. 

117.  To, co oni wydają w ziemskim życiu, podobne jest do zimnego wiatru, 
zrywającego się na uprawy ludzi, którzy wzajemnie się krzywdzą, 
i niszczącego je. To nie Bóg ich skrzywdził, ale oni sami wyrządzili 
sobie krzywdę. 

118.  O wy, którzy uwierzyliście! Nie zawierajcie bliskiej przyjaźni z nikim 
spoza was samych. Oni bowiem nie omieszkają wam szkodzić i pra-
gnęliby, abyście popadli w niedolę. Mają nienawiść na ustach, a to, 
co skrywają w sercach, jest jeszcze gorsze. Wyjaśniliśmy wam znaki, 
jeżeli rozumiecie.

119.  Wy jesteście tymi, którzy ich kochają, chociaż oni was nie kochają. Wy 
wierzycie w całość Pisma, a oni, kiedy spotykają się z wami, mówią: 
„My uwierzyliśmy!” Kiedy zaś pozostają sami, to ze złości na was 
gryzą palce. Powiedz: „Umierajcie z waszej złości!” Zaprawdę, Bóg 
wie o tym, co skrywacie w piersi.

120.  Jeśli spotka was coś dobrego, to ich zasmuca; jeśli spadnie na was coś 
złego, oni cieszą się z tego. Jeżeli jednak będziecie cierpliwi i bogo-



205205205MUSA CZACHOROWSKI: Polskie tłumaczenia Koranu

bojni, to ich podstępy wam nie zaszkodzą. Doprawdy, Bóg ogarnia to, 
co oni robią. 

121.  Niegdyś, wczesnym rankiem, opuściłeś rodzinę, aby ustawić wier-
nych do walki. Bóg jest słyszący, wiedzący!

122.  I dwa oddziały spośród was załamały się i były na skraju upadku, 
chociaż Bóg im pomagał. Niech na Bogu się wierzący opierają.

123.  Oto Bóg pomógł wam pod Badr, gdy byliście nieliczni. Bójcie się więc 
Boga; być może, będziecie wdzięczni. 

124.  Niegdyś powiedziałeś do wiernych: „Czyżby nie wystarczyło, że 
wasz Pan wspiera was trzema tysiącami zesłanych aniołów?”

125.  Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni, a oni niespodziewanie was 
zaatakują, wtedy wasz Pan wesprze was pięcioma tysiącami aniołów 
oznaczonych.

126.  Bóg poczynił to dla was radosną wieścią, aby wasze serca ukoił 
spokój. Pomoc pochodzi tylko od Boga, Wielkiego, Mądrego,

127.  aby odciąć korzenie części niewierzących albo rozbić ich, żeby zawró-
cili wystraszeni i niepocieszeni.

128.  W tej sprawie nic do ciebie nie należy. Bóg albo przyjmie ich skruchę, 
albo ukarze ich; oni są bowiem niesprawiedliwi. 

129.  Do Boga należy wszystko to, co w niebiosach i to, co na ziemi. On 
przebacza, komu zechce, i karze, kogo zechce. Bóg jest przebaczający, 
miłosierny.

130.  O wy, którzy wierzycie! Nie karmcie się lichwą, podwajając ją wielo-
krotnie! Bójcie się Boga; być może, wy dostąpicie zbawienia.

131.  Strzeżcie się ognia, który jest przygotowany dla niewiernych. 
132.  Bądźcie posłuszni Bogu i Wysłannikowi; być może, otrzymacie 

zmiłowanie.  
133.  I pospieszajcie, jeden przez drugiego, ku przebaczeniu od waszego 

Pana i ku Ogrodowi – rozległemu niczym niebiosa i ziemia. On przy-
gotowany jest dla ludzi bogobojnych.

134.  Dla tych, którzy rozdają w szczęściu i w niedostatku; którzy powstrzy-
mują gniew i wybaczają ludziom. Bóg kocha czyniących dobro. 

135.  Dla tych, którzy popełniwszy jakiś grzeszny uczynek lub zło wobec 
samych siebie, wspominają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje 
grzechy – któż bowiem wybacza grzechy, jak nie Bóg? – i nie pozo-
stają świadomie przy tym, co uczynili.

136.  Ich nagrodą będzie przebaczenie od ich Boga i Ogrody, w których 
płyną strumienie. Oni będą tam przebywać na wieczność. Jakże 
piękna to nagroda dla czyniących dobro.  

137.  Już przed wami wypełniały się zdarzenia. Rozejdźcie się więc po 
ziemi i patrzcie, jaki był koniec tych, którzy zarzucali kłamstwo. 
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138.  To jest wyjaśnienie dla ludzi, wskazanie drogi i pouczenie dla 
bogobojnych.

139.  Nie upadajcie na duchu i nie martwcie się. Jeżeli jesteście wierzący – 
będziecie górą. 

140.  Jeżeli cierpicie od jakiejś rany, to od podobnej rany ciepią tamci ludzie. 
Zmieniamy takie dni wśród ludzi, aby Bóg poznał tych, którzy uwierzyli 
i wziął spośród was męczenników. Bóg nie kocha niesprawiedliwych.

141.  I aby Bóg oczyścił tych, którzy uwierzyli, a odrzucił niewiernych. 
142.  Czyżbyście sądzili, że wejdziecie do Raju, zanim Bóg rozpozna 

między wami, kto był wśród walczących i kto był wśród wytrwałych? 
143.  Doprawdy, życzyliście sobie śmierci, dopóki jej nie spotkaliście. Teraz 

ją zobaczyliście i patrzycie bezradnie. 
144.  Muhammad jest tylko Posłańcem. Prorocy byli już przed nim. Jeśli on 

umrze lub zostanie zabity, to odwrócicie się wstecz? Kto odwraca się 
wstecz, ten niczym nie zaszkodzi Bogu. Bóg jednak wynagrodzi tych, 
którzy są wdzięczni. 

145.  Nikt nie umrze inaczej jak za pozwoleniem Boga. To jest zapisane 
we właściwym czasie. Kto pragnie wynagrodzenia na tym świecie, 
temu je damy. Kto zaś pragnie wynagrodzenia w życiu przyszłym, 
ten także je otrzyma. My wynagradzamy ludzi wdzięcznych.

146.  Iluż było proroków, którzy walczyli razem z oddanymi swojemu 
Panu? Oni nie opadali na siłach przed tym, co spotykało ich na drodze 
Boga, nie słabli i nie poddawali się. Bóg kocha wytrwałych. 

147.  Nie było u nich innych słów, oprócz tych: „O Panie! Wybacz nam nasze 
grzechy i to, czego dopuściliśmy się w naszych uczynkach. Wzmocnij 
nasze stopy i wesprzyj nas w zwycięstwie nad niewiernymi”. 

148.  I Bóg obdarzył ich nagrodą w tym życiu i najlepszą nagrodą w przy-
szłym. Bóg kocha ludzi czyniących dobro.

149.  O wy, którzy wierzycie! Jeśli będziecie słuchać tych, którzy nie uwie-
rzyli, to oni obrócą was wstecz i powrócicie, poniósłszy stratę. 

150.  Nie! Bóg jest waszym opiekunem. On jest najlepszym z pomocników!
151.  My wrzucimy strach w serca ludzi, którzy nie wierzą, gdyż dodawali 

Bogu za współtowarzyszy to, czemu On nie zesłał żadnego przyzwo-
lenia. Ogień będzie ich schronieniem. Jakże złe to miejsce pobytu dla 
niesprawiedliwych!

152.  Zatem Bóg spełnił wam swoją obietnicę i zniszczyliście ich za Jego 
zezwoleniem, ale gdy pokazał wam to, co kochacie, wyście się odwró-
cili i zaczęli sprzeczać o rozkaz, i odmówiliście posłuszeństwa. Nie-
którzy z was pragnęli tego świata, inni zaś pragnęli życia przyszłego. 
Potem, aby was wypróbować, On oddalił was od nich. Doprawdy, On 
wam wybaczył. Bóg jest właścicielem miłosierdzia dla wierzących.
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153.  Wtedy wy, nie zwracając na nikogo uwagi, wycofaliście się i uszliście 
w góry, chociaż wzywał was Wysłannik. I Bóg odpłacił wam zmar-
twieniem za zmartwienie, abyście nie dręczyli się ani waszą stratą, ani 
tym, co na was spadło. Bóg jest świadomy tego, co wy czynicie.

154.  Po tym smutku On zesłał na was sen dla uspokojenia, który ogar-
nął niektórych z was. Inni zaś lękali się o siebie i myśląc o Bogu nie-
przychylnie, niczym w okresie ignorancji, mówili: „Czy mamy cokol-
wiek do powiedzenia w tej sprawie?” Powiedz: „Zaprawdę, wszelka 
sprawa należy do Boga”. Oni ukryli w swoich duszach to, czego ci nie 
nie ujawnią, i mówią: „Gdybyśmy mieli cokolwiek do powiedzenia 
w tej sprawie, to nie bylibyśmy tutaj zabijani”. Powiedz: „Jeślibyście 
nawet pozostali w swoich domach, to ci, których przeznaczeniem 
było zginąć, bez wątpienia udaliby się do miejsc, gdzie teraz spoczy-
wają”. To dlatego, aby Bóg doświadczył wasze dusze i oczyścił to, co 
jest w waszych sercach. Bóg wie o wszystkim, co jest w piersiach. 

155.  Tych spośród was, którzy odwrócili się w ten dzień, gdy zwarły się 
dwa oddziały, przywiódł do potknięcia szatan z powodu tego, co 
uczynili. Doprawdy, Bóg jednak ponownie im przebaczył. Bóg jest 
wybaczający, dobroduszny.

156.  O wy, którzy wierzycie! Nie bądźcie jak ci niewierni, którzy o swoich 
braciach, wyruszających w podróż lub do walki, mówili: „Gdyby 
oni zostali z nami, to nie umarliby i nie byliby zabici”. Bóg uczynił to 
przyczyną smutku w ich sercach. Bóg jest tym, który daje życie i spro-
wadza śmierć. Bóg widzi to, co wy czynicie. 

157.  Czy wy zostaniecie zabici na drodze Boga, czy też umrzecie, to prze-
cież przebaczenie i miłosierdzie od Boga są lepsze od tego, co oni 
nagromadzą. 

158.  Przysięgam, jeżeli wy umrzecie lub zostaniecie zabici, to u Boga 
będziecie zebrani. 

159.  Tylko przez wzgląd na miłosierdzie Boga ty łagodnie zwracałeś się 
do nich. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni oddaliliby się 
od ciebie. Dlatego wybacz im i proś o przebaczenie dla nich, i zawsze 
naradzaj się z nimi w każdej sprawie. A gdy cokolwiek już postano-
wisz, to zaufaj Bogu. Bóg kocha ludzi ufających. 

160.  Jeśli Bóg wam pomoże, to nikt nie zdoła was pokonać. Jeśli zaś Bóg 
zostawi was bez pomocy, to któż zdoła wam pomóc, oprócz Niego? 
Niech wierzący zaufają Bogu!

161.  Nie przystoi Prorokowi oszukiwać. Wszakże ten, kto oszukuje, 
w Dzień Sądu stawi się ze swoim oszustwem. Potem każdemu 
będzie w pełni odpłacone za to, czego dokonał. I nikt nie będzie 
pokrzywdzony. 
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162.  Czy ten, kto stara się o zadowolenie Boga, podobny jest do tego, kto 
ściąga na siebie gniew Boga? Jego schronieniem będzie Piekło; jakże 
złe to miejsce pobytu.

163.  Oni będą u Boga według stopni. Bóg dobrze widzi to, co oni czynią.
164.  Zaprawdę, Bóg okazał wierzącym miłosierdzie, kiedy zesłał wśród 

nich proroka spośród nich samych. On głosił im znaki Boga, oczysz-
czał ich, uczył ich Pisma i mądrości, chociaż wcześniej byli z pewno-
ścią wśród błądzących.

165.  Kiedy dosięgło was nieszczęście, gdyście wcześniej sami podwój-
nie je zadali, powiedzieliście: „Skąd to?”. Powiedz: „To jest od was 
samych”. Bóg jest wszechmogący!

166.  To, co dosięgło was tamtego dnia, gdy zwarły się dwa oddziały, stało 
się za przyzwoleniem Boga, aby mógł rozróżnić wierzących

167.  i tych, którzy są obłudni. Kiedy powiedziano im: „Przybywajcie! 
Walczcie na drodze Boga lub brońcie się!”, oni powiedzieli: „Gdyby-
śmy umieli walczyć, to oczywiście poszlibyśmy za wami”. Tego dnia 
bliżej im było do niewiary niźli do wiary. Ich usta mówiły to, czego 
nie było w ich sercach. Bóg wie najlepiej, co oni skrywają. 

168.  Tym, którzy pozostając na swoich miejscach, mówili o swoich bra-
ciach: „Jeśliby nas posłuchali, to nie byliby zabici”, powiedz: „Oddal-
cie od siebie śmierć, skoro jesteście prawdomówni!”

169.  Nie uważaj za zmarłych tych, którzy zginęli na drodze Boga! Nie! Oni 
są żyjący i otrzymują zaopatrzenie u swego Pana, 

170.  ciesząc się tym, co Bóg darował im ze Swojej łaski i ciesząc się na myśl 
o tych, którzy jeszcze nie przyłączyli się do nich, że nie doświadczą 
strachu ani smutku. 

171.  Oni radują się łaską Boga i tym, że Bóg nie zgubi nagrody dla wierzących;
172.  tych, którzy nawet pomimo zranienia odpowiadają na wezwanie 

Boga i Wysłannika. Dla tych, którzy czynili dobro i byli bogobojni, 
przygotowana jest nagroda ogromna. 

173.  Dla tych, którym powiedziano: „Czy wiecie, że ludzie zebrali się prze-
ciwko wam? Bójcie się ich!”, ale to tylko zwiększyło ich wiarę i oni 
powiedzieli: „Bóg nam wystarczy. On jest wspaniałym opiekunem!”

174.  I powrócili oni z błogosławieństwem od Boga, i nie dotknęło ich jakie-
kolwiek zło. I postępowali wedle upodobania Boga, a Bóg jest władcą 
łaskawości niezmiernej.

175.  Tylko szatan wzbudza strach poprzez swoich przyjaciół, ale nie bójcie 
się ich. Bójcie się Mnie, jeżeli jesteście wierzącymi!

176.  Niech cię nie martwią ci, którzy spieszą się do niewiary: oni nie poczy-
nią Bogu żadnej szkody. Bóg nie zechce obdarzyć ich zaopatrzeniem 
w życiu przyszłym. Czeka na nich kara ogromna. 
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177.  Ci, którzy kupili niewiarę za wiarę, bynajmniej nie zaszkodzą Bogu. 
Kara ich będzie bolesna.

178.  I niechaj nie myślą niewierzący, że odroczenie, które im daliśmy, jest 
dla nich dobrem. Dajemy im odroczenie po to, aby oni powiększyli 
swoje grzechy. Kara dla nich będzie upokarzająca. 

179.  Bóg nie pozostawi wiernych w sytuacji podobnej do tej, w której 
się znajdujecie. On oddzieli niegodziwego od czystego. I Bóg nie 
ujawni wam tego, co skryte, ale wybiera spośród swoich proroków 
tego, kogo zechce. Dlatego uwierzcie w Boga i Jego proroków! Jeśli 
uwierzycie i będziecie bogobojni, to czeka was nagroda ogromna. 

180.  Niech nie myślą ci, którzy skąpią z tego, co otrzymali od Boga z Jego 
łaski, że jest to dla nich lepsze. Przeciwnie, jest to dla nich gorsze. 
To, z czego skąpili, w Dzień Sądu będzie dla nich obrożą wokół szyi. 
Do Boga należy dziedzictwo niebios i ziemi. Bóg dobrze wie, co wy 
robicie.

181.  Bóg niewątpliwie słyszał słowa tych, którzy mówili: „Bóg jest 
biedny, a my jesteśmy bogaci !” My zapiszemy to, co oni mówili i to, 
że bezprawnie zabijali proroków, i powiemy: „Zakosztujecie kary 
ognia!”

182.  To za to, co przygotowały wasze ręce. Bóg nie jest bezlitosny dla 
swych sług.

183.  Tym, którzy mówili: „Bóg przykazał nam, abyśmy nie wierzyli żad-
nemu prorokowi, zanim nie przyjdzie do nas z ofi arą, którą pochło-
nie ogień”, powiedz: „Już przede mną przychodzili do was prorocy 
z jasnymi dowodami i z tym, o czym mówiliście. Dlaczego więc zabi-
liście ich, skoro jesteście prawdomówni?”

184.  Jeżeli oni uznają ciebie za kłamcę, to przecież kłamcami uznawano 
także proroków przed tobą, którzy przychodzili z jasnymi dowo-
dami, ze świętymi stronicami i oświecającym Pismem.

185.  Każda dusza zakosztuje śmierci. W Dzień Sądu otrzymacie w pełni 
wasze nagrody. Kto oddalony będzie od ognia i wprowadzony do 
Raju, ten dostąpi zbawienia. Życie ziemskie jest tylko używaniem 
złudnej przyjemności. 

186.  Niewątpliwie będziecie doświadczani z powodu waszej własności 
i was samych. I usłyszycie wiele znieważających słów od tych, którym 
dane było Pismo przed wami, i od bałwochwalców. Jeżeli będziecie 
cierpliwi i bogobojni, to będzie najlepsze działanie. 

187.  Niegdyś Bóg zawarł przymierze z tymi, który dane było Pismo: „Wy 
niewątpliwie będziecie objaśniać je ludziom i nie ukryjecie go”. Oni 
jednak rzucili je za swoje plecy i sprzedali za marną cenę. Jakże stratna 
to sprzedaż! 
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188.  Nie sądź, że ci, którzy cieszą się ze swego działania i przechwalają się 
tym, czego nie zrobili, uratują się przed karą. A kara dla nich będzie 
bolesna.

189.  Do Boga należy panowanie w niebiosach i na ziemi. Bóg jest 
wszechmogący! 

190.  Doprawdy, w stworzeniu niebios i ziemi, w przemienianiu się nocy 
i dnia są jasne dowody dla posiadających rozum;

191.  dla tych, którzy wspominają Boga, stojąc i siedząc, i leżąc na boku, 
i rozmyślają nad stworzeniem niebios i ziemi, i mówią: „O Panie, Ty 
stworzyłeś to wszystko nie nadaremnie. Bądź pochwalony! Ocal nas 
przed karą ognia!”

192.  O Panie! Kogo wprowadzisz w ogień, tego Ty pohańbisz. Niespra-
wiedliwi nie będą mieć pomocników.

193.  O Panie! My słyszeliśmy głos przyzywającego ku wierze: „Uwierzcie 
w waszego Pana!” i myśmy uwierzyli. O Panie, wybacz nam nasze 
grzechy, ukryj nasze przewinienia i zabierz nas razem z pobożnymi.

194.  O Panie! Za pośrednictwem Swoich proroków obdaruj nas tym, co 
obiecałeś i nie zawstydź nas w Dzień Zmartwychwstania. Ty przecież 
nie łamiesz Swoich obietnic”.

195.  I Pan ich wysłuchał: „Nie przepadnie nawet jeden z waszych 
uczynków: ani mężczyzny, ani kobiety. Jesteście dla siebie nawza-
jem. Doprawdy, tym, którzy wyemigrowali lub byli wysiedleni ze 
swoich domostw, cierpieli z wycieńczenia na Mojej drodze, walczyli 
i byli zabici, osłonię ich przewinienia i wprowadzę ich do Ogrodu, 
w którym płyną strumienie. To jest nagroda od Boga; a nagroda 
u Boga jest najpiękniejsza”.

196.  Niechaj nie zwiedzie cię obrotność niewiernych w tym kraju. 
197.  To tylko krótkie rozkoszowanie się. Potem ich schronieniem będzie 

Piekło. Jakże złe jest to miejsce odpoczynku!
198.  A na tych, którzy boją się swego Pana, w nagrodę od Boga czekają 

Ogrody, w których płyną strumienie. Oni przebywać tam będą na 
wieczność. To zaś, co u Boga, jest najlepsze dla sprawiedliwych. 

199.  Pośród posiadających Pismo są i tacy, którzy, korząc się przed Bogiem, 
wierzą w Niego i w to, co zostało zesłane im i co zesłano wam. Oni nie 
sprzedają znaków Boga za marną cenę. Czeka na nich nagroda u ich 
Pana. Zaprawdę, Bóg jest szybki w rachunku. 

200.  O wy, którzy wierzycie! Bądźcie wytrwali i zachęcajcie się wzajemnie 
do wytrwałości! Bądźcie przygotowani i bójcie się Boga! Być może, 
wy dostąpicie zbawienia. 
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SURA 4, AN-NISA, KOBIETY
W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!

1.  O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który stworzył was z jednej istoty 
i z niej stworzył jej małżonkę. Z nich dwojga poczynił i rozprowa-
dził wielu mężczyzn i kobiet. Bójcie się Boga, o którego dopytujecie 
się nawzajem i szanujcie więzy pokrewieństwa. Zaprawdę, Bóg spo-
gląda na was. 

2.  Zwracajcie sierotom ich własność i nie zamieniajcie dobrego na 
zepsute. Nie zjadajcie ich majątku, przyłączając go do waszego: prze-
cież to jest grzech wielki!

3.  Jeżeli obawiacie się, że nie zdołacie zachować sprawiedliwości wobec 
sierot, to żeńcie się z tymi kobietami, w których znajdujecie upodo-
banie: z dwoma, trzema albo czterema. Jeżeli jednak boicie się, że 
i w tym nie zdołacie zachować sprawiedliwości, wówczas żeńcie się 
tylko z jedną lub z tą, którą zawładnęły wasze prawice. To jest najlep-
sze, aby uchronić się przed niesprawiedliwością. 

4.  I dawajcie kobietom w darze ich wiano. Jeżeli jednak z dobrej woli po-
zwolą wam korzystać z niego, wtedy używajcie go z pożytkiem dla siebie. 

5.  Nie oddawajcie ludziom nierozumnym swego mienia, jakim obda-
rzył was Bóg w celu zapewnienia utrzymania, ale żywcie ich i odzie-
wajcie, i miejcie dla nich życzliwe słowa. 

6.  Wypróbowujcie sieroty i czuwajcie nad nimi, aż dojdą do wieku mał-
żeńskiego. I kiedy zauważycie u nich dojrzałość umysłu, przekażcie 
im ich majątek. Nie zjadajcie ich majątku rozrzutnie, obawiając się, że 
one dorosną. Kto jest bogaty, niech się powstrzyma, a kto jest ubogi, 
niech karmi się z niego według konieczności. Kiedy zaś będziecie 
przekazywać im ich majątek, to wezwijcie świadków. I wystarczy 
Bóg, jako przyjmujący rozliczenie. 

7.  Mężczyźni otrzymają udział z tego, co pozostawili w spadku rodzice 
i bliscy krewni i kobiety otrzymają udział z tego, co pozostawili 
w spadku rodzice i bliscy krewni. Czy to będzie mało, czy dużo – jest 
to część określona. 

8.  Jeżeli przy podziale spadku będą obecni dalsi krewni, sieroty 
i ubodzy, to dajcie im nieco z tego  i odnoście się do nich życzliwie. 
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9.  Niechaj boją się ci, którzy zostawią po sobie potomstwo słabowite 
i obawiają się o nie. Niech boją Boga i mówią słowa prawdy. 

10.  Ci, którzy bez usprawiedliwienia przejadają majątki sierot, napełniają 
swoje brzuchy ogniem i będą płonąć w jego płomieniach.  

11.  Bóg wobec dzieci waszych nakazuje wam: część syna ma być równa 
części dwóch córek. Jeśli córek będzie więcej niż dwie, wówczas 
otrzymają dwie trzecie spadku, natomiast jeśli będzie jedna córka, to 
dostanie połowę. Jeżeli zmarły ma syna, to każdemu z jego rodziców 
przypadnie jedna szósta pozostawionego dobra. Jeżeli nie ma dziecka 
i dziedziczą po nim jego rodzice, to matka otrzyma jedną trzecią. Jeśli 
ma braci i siostry, wtedy matka dostanie jedną szóstą tego, co pozo-
stawił. Podział spadku odbywa się po spłacie zapisanych zobowiązań 
i długu. Wy nie wiecie, kto jest wam bardziej przydatny: wasi rodzice 
czy wasze dzieci – Bóg ustanowił taki podział. Zaprawdę, Bóg jest 
wszystkowiedzący, mądry.

12.  Dla was natomiast będzie połowa tego, co pozostawiły wasze żony, 
jeżeli nie mają dziecka. Jeśli zaś mają dziecko, wtedy dostaniecie 
czwartą część tego, co one zostawiły po potrąceniu zapisów oraz 
spłacie długu. Wdowy po was otrzymają czwartą część tego, co zosta-
wicie, jeżeli nie macie dziecka. Jeśli zaś macie dziecko, to otrzymają 
jedną ósmą tego, co zostawicie, po spłaceniu zobowiązań i długu. Jeśli 
mężczyzna lub kobieta nie mają dziecka ani rodziców, ale mają brata 
lub siostrę, to każde z nich dostanie jedną szóstą spadku. Gdy jest 
ich więcej, wówczas dziedziczą trzecią część po spłacie zobowiązań 
i długu, nikomu nie czyniąc krzywdy. To jest postanowienie Boga! 
Bóg jest wszechwiedzący, życzliwy.

13.  Takie są granice Boga. Kto jest posłuszny Bogu i Jego Wysłannikowi, 
tego On wprowadzi do Ogrodów, przez które płyną strumienie. Oni 
będą tam przebywać na wieczność. Oto jest szczęśliwość niezmierna!

14.  Kto zaś sprzeciwia się Bogu i Jego Wysłannikowi i przekracza ustano-
wione przez Niego granice, tego Bóg wprowadzi do ognia, gdzie będzie 
przebywał na wieczność. Jakże hańbiąca będzie to dla niego kara!

15.  Przeciwko tym ze swoich żon, które popełnią bezeceństwo, przedstawcie 
spośród was czterech świadków. Jeżeli oni poświadczą, to zatrzymajcie 
je w domach, aż śmierć ich nie ukoi lub Bóg nie objawi im jakiejś drogi. 

16.  Jeżeli dwoje z was dopuści się takiego postępku, to poddajcie oboje 
karze. Jednak gdy się nawrócą i poprawią swoje postępowanie, wtedy 
odstąpcie od nich. Zaiste, Bóg wspiera skruszonych, jest miłosierny!

17.  Bóg przyjmuje nawrócenie tych, którzy dopuszczają się niewłaści-
wego postępku z niewiedzy i szybko przywołują się do opamiętania. 
Bóg przyjmuje ich skruchę. On jest wszechwiedzący, mądry.
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18.  Nie ma jednak odpuszczenia dla tych, którzy popełniają zło i dopiero 
chwilę przed śmiercią mówią: „Ja teraz się nawracam”. I nie ma go 
dla tych, którzy umierają, będąc niewiernymi. Dla nich przygotowali-
śmy karę bolesną!

19.  O wy, którzy wierzycie! Nie wolno wam dziedziczyć kobiet wbrew 
ich woli. I nie gnębcie ich tylko dlatego, aby zabrać część z tego, co im 
daliście, jeśli nie dopuściły się jawnego bezeceństwa. Obchodźcie się 
z nimi odpowiednio. Jeżeli one są wam niemiłe, to być może jest wam 
nienawistne coś, w czym Bóg umieścił wielkie dobro. 

20.  Jeśli chcecie zamienić żonę na drugą i pierwszej z nich daliście 
dary kosztowne, to nic z tego nie odbierajcie. Chcielibyście brać 
cokolwiek z powrotem, zniesławiając je i dopuszczając się jawnego 
grzechu?

21.  Jakże moglibyście go odebrać, skoro byliście jedno z drugim związani 
i one wzięły od was mocne przyrzeczenie?

22.  Nie żeńcie się z kobietami, które były żonami waszych ojców, chyba 
że dokonało się to w przeszłości. To jest niewątpliwie obrzydliwe 
i nikczemne i zła dla was droga. 

23.  Zakazane są wam za małżonki wasze matki, córki, siostry, ciotki ze 
strony ojca, ciotki ze strony matki, córki brata, córki siostry, mleczne 
matki, mleczne siostry, matki waszych żon, pasierbice, pozostające 
pod waszą opieką, zrodzone z matek, z którymi się zbliżyliście – a jeśli 
nie zbliżyliście się z ich matkami, wtedy nie będziecie mieć grzechu – 
i żony waszych synów, spłodzonych z waszych lędźwi. I nie bierzcie 
za żony jednocześnie dwóch sióstr, chyba że było to w przeszłości – 
Bóg jest wybaczający, miłosierny – 

24.  i kobiety zamężne, oprócz tych, którymi zawładnęły wasze prawice. 
To jest dla was nakaz Boga. I dozwolone wam, abyście poszukiwali 
żon, poza wymienionymi, korzystając ze swego majątku, jako męż-
czyźni przyzwoici, a nie rozwiąźli. Za to natomiast, co otrzymujecie 
od nich, dawajcie im nagrodę według postanowienia. I nie będziecie 
mieć grzechu w tym, co uzgodnicie między sobą po ustaleniu wiana. 
Zaprawdę, Bóg jest wszystkowiedzący, mądry. 

25.  A jeżeli nie starcza wam majątku, aby poślubić wolne, wierzące 
kobiety, wówczas żeńcie się z wierzącymi dziewczynami, którymi 
zawładnęły wasze prawice. Bóg najlepiej zna waszą wiarę. Wy jeste-
ście jedni od drugich. Poślubiajcie je za zgodą ich opiekunów i dawaj-
cie im stosowne wiano jak kobietom niewinnym, a nie rozpustnicom 
z potajemnymi wielbicielami. Jeżeli one, będąc już małżonkami, 
dopuszczą się bezeceństwa, wtedy czeka je połowa tej kary, jaka prze-
widziana jest dla wolnych kobiet. To jest dla tych, którzy obawiają się 
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zgrzeszyć. Jeśli jednak okażecie cierpliwość, to będzie lepsze dla was. 
Bóg jest przebaczający, litościwy.

26.  Bóg chce wam objaśnić to, czego wy nie wiecie; pokazać wam drogi 
tych, którzy byli przed wami i przyjąć waszą skruchę. Bóg jest wszech-
wiedzący, mądry!

27.  Bóg chce przyjąć waszą skruchę, a ci, którzy są oddani swoim namięt-
nościom, pragną, abyście wszyscy zboczyli z drogi. 

28.  Bóg chce poczynić wam ulgę, bowiem człowiek stworzony został 
słabym. 

29.  O wy, którzy wierzycie! Nie marnotrawcie wzajemnie swoich mająt-
ków nadaremnie, poza handlem między wami za obopólną zgodą.  
I nie doprowadzajcie się do śmierci! Zaprawdę, Bóg jest dla was 
miłosierny. 

30.  Ktokolwiek tak uczyni z wrogości i niesprawiedliwości, tego wrzu-
cimy w ogień, a to dla Boga jest bardzo łatwe.

31.  Jeżeli będziecie unikać wielkich grzechów, które są wam zakazane, 
wówczas My odpuścimy wam wasze drobne przewinienia i wpro-
wadzimy was do szlachetnego miejsca. 

32.  Nie pożądajcie tego, czym Bóg obdarzył kogoś z was ponad innego. 
Dla mężczyzn jest część z tego, na co oni zasłużyli i dla kobiet – część 
z tego, na co one zasłużyły. Proście Boga o zmiłowanie! Bóg jest 
wszechwiedzący!

33.  Dla każdego przygotowaliśmy następców w tym, co pozostawili 
rodzice i bliscy krewni. I tym, z którymi jesteście związani przysięgą, 
dawajcie ich udział. Bóg jest świadkiem wszystkiego. 

34.  Mężczyźni są opiekunami kobiet, ponieważ Bóg dał im przewagę 
nad nimi i utrzymują je ze swojego majątku. Cnotliwe kobiety są 
pokorne i ochraniają to, co Bóg nakazał strzec. Te zaś kobiety, o któ-
rych wierność się obawiacie, napominajcie, następnie zostawcie je 
same w łożach, a jeśli po tym nadal nie będą wierne, wtedy bijcie je. 
Jeśli będą jednak wam powolne, wówczas nie szukajcie przeciwko 
nim żadnego sposobu. 

35.  A jeśli boicie się zerwania więzi pomiędzy mężem i żoną, to wyślijcie 
jednego przedstawiciela ze strony męża i jednego przedstawiciela ze 
strony żony. Skoro oni zechcą ich pogodzić, wówczas Bóg im dopo-
może. Doprawdy, Bóg jest wszechwiedzący, świadomy.

36.  Oddajcie cześć Bogu i nie dodawajcie Mu współtowarzyszy! Czyńcie 
dobro rodzicom, krewnym, sierotom, ubogim, sąsiadom, którzy są 
wam bliscy i którzy są dla was obcy, przyjaciołom, pielgrzymom oraz 
tym, którzy są od was zależni. Bóg nie kocha ludzi pełnych pychy 
i bezczelnych;
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37.  tych, którzy skąpią, nakłaniając ludzi do skąpstwa i ukrywając to, co 
dał im Bóg ze Swojej łaski. Przygotowaliśmy dla niewdzięczników 
karę hańbiącą. 

38.  I nie kocha tych, którzy nie wierzą w Boga ani w Dzień Sądu i rozdają 
swe majątki tylko na pokaz ludziom. Jakże złym towarzyszem jest 
ten, kto trzyma z szatanem!

39.  Cóż byłoby z nimi, gdyby oni uwierzyli w Boga i w Dzień Sądu i roz-
dawali to, co dał im Bóg? Przecież Bóg zna ich dobrze.   

40.  Doprawdy, Bóg nie skrzywdzi nikogo nawet na wagę pyłku. Jeżeli 
będzie to czyn dobry, to On go podwoi i da od Siebie nagrodę 
ogromną. 

41.  I co będzie, kiedy My przyprowadzimy świadków z każdego narodu 
i wezwiemy ciebie jako świadka przeciwko nim? 

42.  Tego Dnia, ci, którzy nie wierzyli i okazywali nieposłuszeństwo 
Wysłannikowi, będą pragnęli, aby pochłonęła ich ziemia. Nie będą 
w stanie utaić przed Bogiem żadnego słowa. 

43.  O wy, którzy wierzycie! Nie podchodźcie do modlitwy, będąc pijani, 
dopóki nie zaczniecie rozumieć, co mówicie, ani też w stanie nieczy-
stości – chyba że znajdujecie się w podróży – zanim nie dopełnicie 
obmycia. Jeśli jesteście chorzy lub w podróży, lub któryś z was wrócił 
z ustronnego miejsca albo miał zbliżenie z kobietą i nie znajdziecie 
wody, to dokonajcie obmycia czystym piaskiem, obcierając nim twarz 
i ręce. Zaiste, Bóg jest wyrozumiały, przebaczający. 

44.  Czyżbyś nie widział tych, którzy otrzymali część Pisma? Oni kupują 
zbłądzenie i pragną was sprowadzić z drogi. 

45.  Bóg dobrze zna waszych wrogów. Bóg jest wystarczającym opieku-
nem i wystarczającym pomocnikiem. 

46.  Są wśród żydów tacy, którzy zamieniają słowa miejscami i wykręca-
jąc sobie języki, drwią z religii i mówią: „Słyszeliśmy, ale nie usłucha-
liśmy”, „słuchaj niesłychane”, „popatrz na nas”. Gdyby oni powie-
dzieli: „My słyszeliśmy i usłuchaliśmy, wysłuchaj i spójrz na nas”, to 
byłoby dla nich lepsze i właściwsze. Jednak Bóg przeklął ich za ich 
niewiarę i oni, oprócz niewielu z nich, nie wierzą. 

47.  O wy, którym dano Pismo! Uwierzcie w to, co zesłaliśmy na 
potwierdzenie tego, co już posiadacie, zanim My nie zetrzemy 
niektórych twarzy i nie obrócimy ich w tył albo nie przeklniemy 
ich, jak przeklęliśmy ludzi soboty. Dokonało się postanowienie 
Boga.

48.  Zaprawdę, Bóg nie wybacza tym, którzy dodają Mu współtowarzy-
szy. Oprócz tego On wybacza inne grzechy, komu zechce. Ten, kto 
dodaje Bogu współtowarzyszy, popełnia grzech ogromny. 
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49.  Czyżbyś nie widział tych, którzy oczyszczają sami siebie? Nie! Tylko 
Bóg oczyszcza, kogo chce, i nikt nie będzie pokrzywdzony nawet na 
grubość łupiny daktyla.  

50.  Spójrz, jak oni wymyślają kłamstwa przeciwko Bogu; jakże oczywisty 
to grzech!

51.  Czyżbyś nie widział tych, którzy otrzymali część Pisma? Oni uwie-
rzyli w bożka i szatana i mówią o niewiernych: „Oni są na prawdziw-
szej drodze niż ci, którzy wierzą”. 

52.  Oni są tymi, których przeklął Bóg. A dla tych, których Bóg przeklął, 
nie znajdziesz żadnego pomocnika.  

53.  Czy mają oni jakiś udział w panowaniu? Gdyby tak było, wtedy nie 
daliby ludziom nawet łupiny daktyla. 

54.  Czy oni zazdroszczą ludziom tego, co dał im Bóg ze Swojej łaski? Tak! 
My daliśmy rodowi Abrahama Pismo i mądrość i obdarzyliśmy ich 
królestwem wielkim.

55.  Część z nich zawierzyła mu, a część odwróciła się od niego. Dla nich 
wystarczy ogień. 

56.  Odrzucających Nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I kiedy spłonie 
ich skóra, zamienimy ją na inną, aby zakosztowali kary. Bóg jest pełen 
mocy i mądrości! 

57.  Ci natomiast, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do 
Ogrodów, w których płyną strumienie. Oni będą przebywać tam na 
wieczność. Będą tam dla nich małżonki przeczyste. I wprowadzimy 
ich do cienia orzeźwiającego. 

58.  Bóg wam nakazuje, abyście zwracali powierzone wam majątki ich 
właścicielom, a jeśli sprawujecie sądy wśród ludzi, to sądzić macie 
sprawiedliwie. Doprawdy, jakże piękne jest to, do czego was Bóg 
napomina! Doprawdy, Bóg jest słyszący, widzący!

59.  O wy, którzy wierzycie! Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni 
Wysłannikowi i słuchajcie tych spośród was, którzy sprawują władzę. 
Jeśli spieracie się o cokolwiek, wtedy przedstawcie to Bogu i Wysłan-
nikowi, skoro wierzycie w Boga i Dzień Sądu. To jest lepsze i piękniej-
sze zakończenie. 

60.  Czyżbyś nie widział tych, którzy twierdzą, że wierzą w to, co obja-
wiono tobie i co objawiono przed tobą, ale chcą być sądzeni przez 
bożka Saguta? A przecież zostało im nakazane, aby nie wierzyli 
w niego. Szatan chce ich sprowadzić w głębokie zbłądzenie. 

61.  Kiedy się im mówi: „Podążajcie do tego, co zesłał Bóg i do Wysłan-
nika” – ty widzisz, jak ci obłudnicy odwracają się od ciebie. 

62.  I cóż to będzie z nimi, gdy dosięgnie ich nieszczęście za to, co 
przygotowali własnymi rękoma? Oni przyjdą do ciebie, przysię-
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gając na Boga i mówiąc: „My chcieliśmy tylko błogosławieństwa 
i pojednania”.

63.  Bóg wie o tym, co oni mają w sercach. Dlatego odwróć się od nich, ale 
napominaj ich i mów  słowa przekonujące o nich samych. 

64.  Każdego proroka wysyłamy tylko po to, aby słuchano go za pozwo-
leniem Boga. Jeśliby oni, gdy sami sobie wyrządzą zło, przyszli do 
ciebie i poprosili o przebaczenie u Boga i Wysłannik poprosiłby 
o przebaczenie dla nich, to oni zobaczyliby, że Bóg przyjmuje skru-
chę, jest litościwy. 

65.  Nie! Przysięgam na twego Pana, oni nie uwierzą, zanim nie uczynią 
ciebie sędzią w sporach toczących się między nimi. Jeśli nie odnajdą 
potem w sobie żadnego sprzeciwu wobec twojego orzeczenia, wów-
czas okażą pełną uległość. 

66.  Gdybyśmy im nakazali: „Zabijajcie się” albo: „Opuśćcie swoje domy”, 
to z wyjątkiem nielicznych nie zrobiliby tego. A gdyby wypełnili 
nakaz, który otrzymali, byłoby to lepsze dla nich i  pożyteczniejsze 
dla ich wzmocnienia. 

67.  Wtedy dalibyśmy im od Siebie nagrodę ogromną 
68.  i poprowadzilibyśmy ich na drogę prostą. 
69.  Kto jest posłuszny Bogu i Wysłannikowi, ten będzie wśród tych, 

którym Bóg okazał łaskę: z prorokami i sprawiedliwymi, z męczenni-
kami i bogobojnymi. Jakże piękni są oni jako towarzysze!

70.  To jest dobrodziejstwo od Boga, a Bóg wystarczy jako wszech-
wiedzący. 

71.  O wy, którzy wierzycie! Zachowujcie ostrożność i jeśli to konieczne, 
wtedy występujcie oddzielnymi oddziałami lub walczcie wszyscy 
razem. 

72.  Jest wśród was taki, który będzie zwlekał, aby go tam nie było. I gdy 
doznacie niepowodzenia, wtedy on powie: „Bóg okazał mi łaskę, że 
nie byłem razem z wami”. 

73.  A gdy doznacie wielkoduszności Boga, wówczas zapewne on powie, 
jakby między wami a nim nie było przyjaźni: „O, gdybym był razem 
z wami i gdybym też odniósł wielki sukces!”

74.  Niech walczą na drodze Boga ci, którzy życie ziemskie sprzedają za 
życie wieczne. Kto będzie walczył na drodze Boga i zostanie zabity 
lub zwycięży, My obdarzymy go nagrodą ogromną. 

75.  Cóż stało się z wami, że nie walczycie na drodze Boga i za 
pokrzywdzonych mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy mówią: 
„O Panie, wyprowadź nas z tego miasta, którego mieszkańcy są 
niesprawiedliwi. Ześlij nam od Siebie obrońcę, ześlij nam od Siebie 
pomocnika”.
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76.  Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a niewierzący walczą na 
drodze Saguta. Walczcie zatem ze stronnikami szatana! Zaprawdę, 
słabe są podstępy szatana!

77.  Czyś nie widział tych, którym powiedziano: „Powstrzymajcie się! 
Odmawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę”? Kiedy nakazane jest im 
walczyć, to niektórzy z nich obawiają się ludzi tak, jakby obawiali się 
Boga, a nawet bardziej, i mówią: „O Panie, dlaczego nakazałeś nam 
walczyć? Nie mógłbyś odłożyć tego jeszcze na jakiś czas?” Powiedz: 
„Krótko trwają przyjemności tego świata. Życie wieczne lepsze jest 
dla tego, kto jest bogobojny. Nie będziecie pokrzywdzeni nawet na 
łupinę daktyla”. 

78.  Gdziekolwiek będziecie, doścignie was śmierć, nawet gdybyście byli 
w strzeżonych wysokich wieżach. Kiedy spotyka ich dobro, oni mówią: 
„To pochodzi od Boga”, a kiedy spada na nich coś złego, oni mówią: 
„To pochodzi od ciebie”. Powiedz: „Wszystko pochodzi od Boga”. Cóż 
się stało z tymi ludźmi, dlaczego nie pojmują znaczenia słów? 

79.  Dobro, które doświadczasz, pochodzi od Boga, a zło, które na ciebie 
spada, pochodzi od ciebie samego. Posłaliśmy ciebie do ludzi jako 
Wysłannika. Bóg wystarczy jako świadek!

80.  Kto jest posłuszny Wysłannikowi, ten jest posłuszny Bogu. Kto zaś się 
odwraca – nie wysłaliśmy ciebie, abyś był nad nim dozorcą. 

81.  Oni mówią: „Jesteśmy posłuszni”, ale gdy tylko odejdą od ciebie, to 
niektórzy z nich zamyślają coś zupełnie innego od tego, o czym ty 
mówisz. Bóg zapisuje to, co oni skrycie zamyślają. Ty odwróć się od 
nich i polegaj na Bogu. Bóg wystarczy za poręczyciela. 

82.  Czemuż oni nie rozmyślają nad Koranem? Gdyby on nie pochodził 
od Boga, wówczas znaleźliby w nim liczne sprzeczności. 

83.  Kiedy dochodzi do nich jakaś wiadomość dotycząca bezpieczeństwa lub 
zagrożenia, oni zaraz ją rozpowszechniają. Jednak, gdyby przekazali ją 
Wysłannikowi i sprawującym władzę, wówczas poznaliby tę wiado-
mość ci, którzy są w stanie pojąć jej sens. I gdyby nie łaska i miłosierdzie 
Boga, to wy, oprócz nielicznych z was, postępowalibyście za szatanem. 

84. Walcz na drodze Boga! Ty odpowiadasz tylko za siebie. I przekonuj 
wierzących! Być może, Bóg oddali zaciekłość niewierzących; Bóg 
doprawdy jest silniejszy w zaciekłości i w karaniu. 

85.  Kto będzie pośredniczył w dobrej sprawie, ten dostanie z niej swoją 
część. Kto zaś będzie pośredniczył w złu, ten również dostanie z niego 
swoją część. Bóg jest wszechpotężny!

86.  Kiedy was pozdrawiają, to pozdrówcie jeszcze piękniejszym pozdro-
wieniem lub odpowiedzcie takim samym. Zaprawdę, Bóg rozlicza 
wszystkie rzeczy.
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87.  Bóg! Nie ma boga, oprócz Niego. On zbierze was wszystkich w Dzień 
Sądu, co do którego nie ma żadnych wątpliwości. Czyjeż słowa są 
prawdziwsze od Boga? 

88.  Cóż stało się z wami, że podzieliliście się na dwie grupy wobec obłud-
ników? Czy wy chcecie nawrócić na drogę prostą tych, których spro-
wadził Bóg za to, co oni poczynili? Kogo sprowadził Bóg, dla tego nie 
znajdziesz żadnej drogi. 

89.  Oni chcą, abyście stali się niewiernymi tak, jak oni są niewiernymi 
i abyście byli sobie równi. Nie bierzcie więc spośród nich przyja-
ciół dla siebie, dopóki oni nie wyruszą na drogę Boga. A jeśli oni się 
odwrócą, to pochwytajcie ich i zabijajcie, gdziekolwiek ich znajdzie-
cie. I nie bierzcie sobie spośród nich przyjaciół ani pomocników,

90.  oprócz tych, którzy przynależą do ludu, mającego z wami porozumie-
nie lub tych, którzy przyszli do was ze ściśniętymi piersiami, dlatego 
że mają walczyć z wami albo ze swoim ludem. Gdyby Bóg zapra-
gnął, to dałby im władzę nad wami i walczyliby przeciwko wam. Jeśli 
oni odejdą, nie walcząc z wami i proponując wam pokój, to Bóg nie 
wskaże wam żadnej drogi na wyjście naprzeciw nim. 

91.  Wy znajdziecie także innych, którzy chcą być wierni i wam, i swo-
jemu ludowi. Za każdym jednak razem, gdy podejmą próbę, abyście 
odstąpili, oni się w tym pogrążą. I jeżeli nie odłączą się od was, nie 
zaproponują wam pokoju i nie powstrzymają swoich rąk, to chwytaj-
cie ich i zabijajcie, gdziekolwiek byście ich nie znaleźli. My daliśmy 
wam przeciwko nim wskazanie wyraźne. 

92.  Wierzący nie może zabijać wierzącego, chyba że przez pomyłkę. Kto 
zabije wierzącego przez pomyłkę, to musi uwolnić wierzącego nie-
wolnika i zapłacić rodzinie zabitego wykup za krew, chyba że spad-
kobiercy przeznaczą go na jałmużnę. Jeżeli zabity będzie z ludu wam 
nieprzyjaznego i jest wierzący, to zabójca musi wyzwolić wierzącego 
niewolnika. Jeżeli zabity będzie z ludu, z którym macie porozumie-
nie, wtedy obowiązuje zapłacenie rodzinie zabitego wykupu za krew 
i uwolnienie wierzącego niewolnika. Kto nie będzie miał ku temu 
możliwości, ten zobowiązany jest do postu, nieprzerwanie przez dwa 
miesiące, pokutując przed Bogiem. Bóg jest wszechwiedzący, mądry.

93.  Kto zaś zabije wierzącego naumyślnie, temu przeznaczone jest Piekło, 
gdzie pozostanie na zawsze. Bóg rozgniewał się na niego, przeklął go 
i przygotował dla niego karę ogromną.

94.  O wy, którzy wierzycie! Kiedy wyruszacie na drogę Boga, to bądź-
cie rozważni i temu, kto ofi aruje wam pokój, nie mówcie: „Ty jesteś 
niewierzący!”, z chęci pozyskania przemijającego dobra ziemskiego 
życia. Przecież u Boga jest zdobycz obfi ta. Wcześniej i wy byliście 
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takimi, ale Bóg zmiłował się nad wami. Dlatego bądźcie wrażliwi! 
Zaprawdę, Bóg wie o tym, co wy czynicie. 

95.  Ci spośród wierzących, którzy siedzą spokojnie bez żadnego powodu, 
nie są równi z tymi wierzącymi, którzy walczą na drodze Boga swoim 
życiem i swoim majątkiem. Bóg wywyższył walczących swoim 
majątkiem i swoim życiem nad siedzących spokojnie o jeden stopień. 
Każdemu Bóg obiecał dobro, ale zmagających się wywyższył ponad 
siedzących spokojnie nagrodą ogromną –  

96.  stopniami ku Sobie, przebaczeniem i miłosierdziem. Bóg jest wyba-
czający, litościwy.

97.  Kiedy aniołowie będą zabierać dusze tych, którzy byli dla siebie nie-
sprawiedliwi, powiedzą: „W jakim położeniu byliście?” Oni powie-
dzą: „Byliśmy słabi i opuszczeni na ziemi”. Aniołowie powiedzą: 
„Czyżby ziemia Boga nie była obszerna? Przecież i wy mogliście się 
przenieść”. Oto schronieniem dla nich będzie Piekło. Jakże to złe jest 
miejsce przebywania.

98.  Oprócz uciśnionych spośród mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy nie 
mają żadnego sposobu i nie mogli znaleźć właściwej drogi. 

99.  Być może, Bóg im wybaczy. Bóg jest odpuszczający, wybaczający!
100.  Kto wędruje na drodze Boga, ten znajdzie na ziemi wiele schronień 

i wiele możliwości. Kto opuści swój dom i ruszy dla Boga i Jego 
Wysłannika, a potem dosięgnie go śmierć, tego wynagrodzenie 
będzie u Boga. Bóg jest przebaczający, litościwy. 

101.  Kiedy podążacie przez ziemię, to nie będzie dla was grzechem skró-
cenie modlitwy, jeżeli obawiacie się, że niewierni mogą narazić was 
na straty. Doprawdy, niewierni są waszymi jawnymi wrogami. 

102.  Kiedy ty znajdziesz się wśród nich i będziesz prowadził dla nich 
modlitwę, to niechaj jeden oddział spośród nich stanie wraz z tobą 
do modlitwy, mając przy sobie oręże. I gdy będą wykonywać 
pokłony, to inni niech staną z tyłu. Potem niechaj drugi oddział, 
który jeszcze się nie modlił, zachowując ostrożność i oręże przy 
sobie, modli się razem z tobą. Niewierzący chcieliby, abyście 
zaniedbali swoją broń i oporządzenie, żeby mogli napaść na was 
znienacka. Nie będzie wszakże grzechem, jeżeli odłożycie oręże 
podczas uciążliwego deszczu lub gdy jesteście chorzy. Bądźcie 
jednak ostrożni i uważający. Zaprawdę, Bóg przygotował dla nie-
wiernych karę poniżającą. 

103.  Kiedy zakończycie modlitwę, to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc 
lub leżąc na boku. Kiedy zaś będziecie bezpieczni, wtedy odprawiaj-
cie modlitwę w całości. Modlitwa przepisana jest wierzącym w ozna-
czonym czasie. 
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104.  Nie słabnijcie w ściganiu ich. Jeśli wy doświadczacie trudności, to nie-
wątpliwie i oni doświadczają trudności, tak samo, jak wy. Wy jednak 
macie nadzieję od Boga na to, na co oni nie mają nadziei. Bóg jest wie-
dzący, mądry. 

105.  Zaprawdę, My zesłaliśmy tobie Księgę jako prawdę, abyś rozstrzygał 
między ludźmi na sposób tego, jak pokazał ci Bóg. I nie bądź poplecz-
nikiem wiarołomców!

106.  Proś Boga o przebaczenie, albowiem Bóg jest przebaczający, litościwy!
107.  I nie spieraj się o tych, którzy zdradzają samych siebie. Bóg nie kocha 

tych, którzy są zdrajcami i grzesznikami. 
108.  Oni mogą ukryć się przed ludźmi, ale nie mogą ukryć się przed 

Bogiem. On jest razem z nimi, gdy po nocach zamyślają plany prze-
ciwko Niemu. A Bóg obejmuje swoim widzeniem wszystko, co czynią.

109.  Wy jesteście tymi, którzy w ziemskim życiu mogą starać się o nich. 
Kto jednak będzie spierał się w ich obronie z Bogiem w Dzień Sądu? 
Kto wystąpi jako ich orędownik? 

110.  Kto popełni zły uczynek lub wyrządzi zło samemu sobie, a następ-
nie poprosi Boga o przebaczenie, ten znajdzie Boga wybaczającym, 
litościwym.

111.  Kto dopuszcza się grzechu, ten dopuszcza się go tylko wobec samego 
siebie. Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

112.  Kto zaś popełnił występek lub grzech i potem obciąży nim niewin-
nego, weźmie na siebie ciężar oszczerstwa i jawnego grzechu.  

113.  Gdyby nie łaska i miłosierdzie Boga nad Tobą, to niektórzy z nich sta-
raliby się wprowadzić cię w błąd. Oni jednak nikogo – oprócz siebie 
– nie mogą wprowadzić w błąd. Nie zdołają ci zaszkodzić, ponieważ 
Bóg zesłał ci Księgę i mądrość i nauczył cię tego, czego wcześniej nie 
znałeś. 

114.  Nie ma żadnego pożytku w większości ich tajnych spotkań poza 
tymi, w których wzywają do rozdawania jałmużny, czynienia dobra 
i nawiązywania porozumienia między ludźmi. I kto tak czyni, stara-
jąc się pozyskać zadowolenie Boga, temu damy nagrodę ogromną. 

115.  Kto natomiast odwróci się od Wysłannika i nie wstąpi na drogę wie-
rzących, gdy wie już dobrze, jaka jest droga prosta, to My pozosta-
wimy go na drodze, po której idzie i potem wprowadzimy do Piekła. 
Jakże złe jest to miejsce przybycia!

116.  Bóg nie wybacza tego, aby dodawać Mu współtowarzyszy, ale oprócz 
tego przebacza wszystko, komu zechce. Kto dodaje Bogu współtowa-
rzyszy, ten pozostaje w głębokim zbłądzeniu. 

117.  Zamiast Boga przyzywają jedynie żeńskie bóstwa, przyzywając tym 
samy tylko zbuntowanego szatana. 
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118.  Bóg przeklął go, on zaś powiedział: „Przysięgam, ja z pewnością 
zwiodę pewną część spośród Twoich sług,

119.  i poprowadzę ich w zbłądzenie. Wywołam w nich pragnienia: rozkażę 
im obcinać uszy bydłu i zmieniać stworzenie Boga!” Ten, kto bierze 
sobie za obrońcę szatana zamiast Boga, poniesie stratę dotkliwą. 

120.  Szatan daje im obietnice i wzbudza w nich pragnienia, ale oprócz 
zwodzenia niczego im nie obiecuje. 

121.  Ich schronieniem jest Piekło i nie znajdą przed nim ocalenia. 
122.  Tych, którzy uwierzyli i tworzą rzeczy dobre, My poprowadzimy do 

Ogrodów, w których płyną strumienie. Tam będą przebywać przez 
wieczność. To jest prawdziwa obietnica Boga! A któż jest prawdziw-
szy w swoich słowach niż Bóg? 

123.  To jest niezależne od waszych pragnień i od pragnień posiadających 
Pismo. Kto czyni zło, ten otrzymuje taką samą odpłatę – on, poza 
Bogiem, nie znajdzie dla siebie opiekuna ani pomocnika. 

124.  Ci, którzy wierzą i czynią dobro – mężczyzna lub kobieta – oni wejdą 
do Raju i nie będą skrzywdzeni nawet na grubość łupiny daktyla. 

125.  A któż wierzy lepiej od tego, kto powierzył się Bogu i jak hanif pra-
wowierny postępuje za wiarą Abrahama? Bóg wybrał Abrahama na 
Swego przyjaciela.

126.  Wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na ziemi należy do 
Boga. Bóg jest wszechogarniający. 

127.  Oni poproszą cię o wyjaśnienie w sprawie kobiet. Powiedz: „Bóg daje 
wyjaśnienie o nich. To, co skierowane jest do was w Księdze: o osieroco-
nych dziewczynkach, którym nie dajecie tego, co jest im należne, chcąc 
się z nimi ożenić; o dzieciach słabowitych i o to, abyście sprawiedliwie 
odnosili się do sierot”. Cokolwiek zrobicie dobrego, Bóg wie o tym. 

128.  Jeżeli kobieta obawia się złego traktowania przez męża lub jego odej-
ścia od niej, to nie będą mieli grzechu, jeśli dojdą między sobą do 
porozumienia, bowiem porozumienie jest lepsze. Zazdrość zawsze 
tkwi w duszach, ale jeżeli czynicie dobro i odstępujecie od złego, to 
Bóg wie o tym, co wy robicie. 

129.  Nie będziecie w stanie zachować się sprawiedliwie wobec każdej 
ze swoich żon, jakkolwiek byście tego pragnęli. Nie skłaniajcie się 
całkowicie ku jednej, zostawiając inne w stanie zawieszenia. Jeżeli 
ugodzicie się i powstrzymacie, to Bóg, zaprawdę, jest wybaczający 
i litościwy. 

130.  Jeśli małżonkowie się rozstaną, wówczas Bóg da każdemu z nich 
zaopatrzenie. Bóg jest wielkoduszny, mądry. 

131.  Do Boga należy wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na 
ziemi. My nakazaliśmy tym, którym dane było Pismo przed wami, 
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i wam, abyście bali się Boga. A jeśli nie będziecie bogobojni, to do 
Boga należy wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na ziemi. 
Bóg jest nieskończenie bogaty i godny chwały. 

132.  Do Boga należy wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na 
ziemi. Bóg jest najlepszym poręczycielem.

133.  O ludzie, jeżeli On zechce, to usunie was i przyprowadzi innych. Bóg 
jest w stanie to uczynić.

134.  Kto pragnie nagrody tego świata – gdy u Boga jest nagroda tego 
i przyszłego świata. Bóg jest słyszący, wszechwidzący. 

135.  O wy, którzy wierzycie! Trzymajcie się mocno sprawiedliwości, 
bądźcie świadkami Boga, choćby przeciwko sobie samym, waszym 
rodzicom lub bliskich krewnych, zarówno bogatym, jak i biednym. 
Bóg jest blisko was obojga. Idąc za namiętnościami, nie odwracajcie 
się od sprawiedliwości. Jeśli będziecie lawirować lub lekceważyć, to 
Bóg wie o tym, co wy robicie.

136.  O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga, w Jego Wysłannika, 
w Księgę, którą On objawił Swemu Wysłannikowi, a także w Pisma, 
które zesłał wcześniej. Kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, w jego 
Pisma, w Jego proroków i w Dzień Sądu, ten pozostaje w głębokim 
zbłądzeniu. 

137.  Tym, którzy uwierzyli, następnie porzucili wiarę, potem do niej wró-
cili i znowu stali się niewiernymi – Bóg nigdy nie przebaczy i nie 
wskaże im drogi. 

138.  Przekaż tym obłudnikom, że dla nich jest kara bolesna. 
139.  Ci, którzy pomijając wierzących, biorą sobie niewiernych za przy-

jaciół – czyżby szukali u nich wielkości? Przecież wszelka wielkość 
należy do Boga!

140.  Bóg objawił wam w Księdze, że jeśli wy usłyszycie, że oni zaprzeczają 
znakom Boga i wyśmiewają się z nich, wówczas nie siedźcie razem 
z nimi, aż nie zaczną rozmowy o czymś innym,  staniecie się bowiem 
podobni do nich. Zaprawdę, Bóg zbierze w Piekle obłudników i nie-
wiernych, wszystkich razem!

141.  Tych, którzy wyczekują, co będzie z wami: jeżeli Bóg da wam zwycię-
stwo, oni powiedzą: „Czyżbyśmy nie byli razem z wami?” Jeżeli zaś 
sukces odniosą niewierni, to oni powiedzą: „Czyż to nie my wspie-
raliśmy wasz sukces? Czyż to nie my obroniliśmy was przed wier-
nymi?” Bóg rozsądzi między wami w Dzień Zmartwychwstania. Bóg 
nigdy nie wskaże niewiernym drogi przeciwko wierzącym. 

142.  Zaprawdę, obłudnicy usiłują oszukać Boga, podczas gdy Bóg obraca 
ich na nice. Kiedy wstają do modlitwy, to podnoszą się leniwie, aby 
pokazać się ludziom. I niewiele wspominają Boga. 
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143.  Oni wahają się i nie przyłączają ani do tych, ani do tamtych. Kogo Bóg 
wprowadzi w zbłądzenie, to nie znajdziesz dla niego drogi. 

144.  O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie niewiernych za przyjaciół 
zamiast wiernych. Czyżbyście chcieli dać Bogu jawny dowód prze-
ciwko sobie? 

145.  Zaprawdę, obłudnicy będą w najniższym kręgu ognia. I nie znaj-
dziesz dla nich pomocnika. 

146.  Tylko ci, którzy się nawrócili, poprawili, zaufali Bogu i są szczerzy 
w swojej wierze – zostaną wyłączeni. Oni będą razem z wierzącymi, 
a tym Bóg da nagrodę ogromną. 

147.  Dlaczego Bóg miałby was karać, jeśli będziecie wdzięczni i uwierzy-
cie? Bóg jest wdzięczny, wszystkowiedzący.

148.  Bóg nie lubi rozpowiadania złych słów, chyba że przez tego, kto był 
niesprawiedliwie skrzywdzony. Bóg jest słyszący, wiedzący!

149.  Jeśli wy będziecie czynić dobro jawnie lub skrycie, lub wybaczycie 
zło, to Bóg jest wybaczający, wszechmogący. 

150.  Ci, którzy odrzucają Boga i Jego proroków, chcąc rozdzielić Boga od 
Jego proroków, mówią: „Wierzymy w niektórych proroków, a w nie-
których nie wierzymy” – i pragną znaleźć sobie drogę pomiędzy nimi;

151.  oni doprawdy są niewiernymi. I My przygotowaliśmy dla niewier-
nych karę poniżającą. 

152.  Natomiast tym, którzy wierzą w Boga i w Jego proroków i nie roz-
dzielają jednego od drugich, da On ich nagrodę. Bóg jest przebacza-
jący, litościwy!

153.  Posiadający Pisma proszą cię, abyś ty zesłał im Księgę z nieba. Oni 
prosili Mojżesza o więcej niż to. Mówili: „Pokaż nam Boga jawnie!”, 
ale poraził ich piorun za ich zarozumialstwo. Potem pokłonili się ciel-
cowi, gdy otrzymali już jasne dowody. My im jednak wybaczyliśmy 
i daliśmy Mojżeszowi władzę jawną. 

154.  Na znak przymierza z nimi wznieśliśmy nad nimi górę Synaj i powie-
dzieliśmy: „Wejdźcie w drzwi, poczyńcie pokłon”. I powiedzieli-
śmy też: „Nie naruszajcie soboty!” I zawarliśmy z nimi przymierze 
uroczyste. 

155.  Za to, że złamali przymierze, odrzucili znaki Boga, bez sprawiedliwo-
ści zabijali proroków i mówili: „Serca nasze są niedostępne”. Nie! To 
Bóg ich pokarał i nałożył pieczęć na ich serca. Teraz, oprócz niewielu 
z nich, oni już nie wierzą. 

156.  Za ich niewiarę i za to, że wypowiedzieli na Marię wielkie oszczerstwo,
157.  i za to, że powiedzieli: „Zabiliśmy Mesjasza Jezusa, syna Marii, 

posłańca Boga”. Jednak oni go nie zabili ani nie ukrzyżowali, a tylko 
tak się im wydawało. Ci, którzy spierają się o niego, pozostają w zwąt-
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pieniu. Nie mają o tym żadnych świadectw i opierają się tylko na 
domysłach. Oni doprawdy go nie zabili. 

158.  Nie! Bóg wzniósł go do Siebie. Bóg jest pełen mocy i mądrości.
159.  Zaiste, nie ma wśród posiadaczy Pisma nikogo, kto by nie uwierzył 

w niego przed swoją śmiercią. W Dzień Zmartwychwstania on będzie 
świadczył przeciwko nim. 

160.  I także za to, że żydzi postępowali niesprawiedliwie i zawrócili wielu 
z drogi Boga; 

161.  i za to, że brali lichwę, co było im zakazane, i niesprawiedliwie zjadali 
majątki ludzi – My zakazaliśmy im dóbr czystych, które wcześniej 
były im dozwolone. Przygotowaliśmy niewiernym spośród nich karę 
bolesną. 

162.  Jednak tym z nich, utwierdzonym w wiedzy i wierzącym, którzy 
wierzą w to, co tobie objawiono i w to, co objawione było przed tobą; 
tym, którzy odprawiają modlitwę i dają jałmużnę i tym, którzy wierzą 
w Boga i w Dzień Sądu, My damy nagrodę wielką. 

163.  My objawiliśmy tobie, tak jak objawiliśmy Noemu i prorokom po nim. 
I objawiliśmy Abrahamowi, Ismailowi, Izaakowi, Jakubowi i pokole-
niom; Jezusowi, Hiobowi, Jonaszowi, Aaronowi i Salomonowi. Dawi-
dowi zaś daliśmy Psalmy. 

164.  Wysłaliśmy proroków, o których tobie opowiadaliśmy wcześniej, 
i proroków, o których tobie nie opowiadaliśmy. Bóg doprawdy roz-
mawiał z Mojżeszem. 

165.  Posłaliśmy głoszących dobre wieści i ostrzegających, aby po proro-
kach ludzie nie mieli żadnych wymówek przeciwko Bogu. Bóg jest 
pełen mocy i mądrości.

166.  Bóg poświadcza o tym, co tobie zesłał. On zesłał to w Swojej mądro-
ści, co zaświadczają aniołowie, chociaż Bóg wystarczy jako świadek.

167.  Ci, którzy nie uwierzyli i zawracają z drogi Boga, zbłądzili głębokim 
zbłądzeniem. 

168.  Tym, którzy nie wierzą i czynią niesprawiedliwość, Bóg nie przeba-
czy i nie wskaże im właściwej drogi,

169.  oprócz drogi do Piekła. Oni przebywać tam będą na wieczność. To 
jest dla Boga bardzo łatwe. 

170.  O ludzie! Wysłannik przyniósł wam prawdę od waszego Pana. 
Uwierzcie w wasze dobro! Jeżeli nie uwierzycie – to do Boga należy 
wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na ziemi. Bóg jest 
wszechwiedzący, mądry.

171.  O posiadacze Pisma! Nie przekraczajcie granic w waszej religii i nie 
mówcie o Bogu tego, co nie jest prawdą! Istotnie Mesjasz Jezus, syn 
Marii jest tylko posłańcem Boga, Jego Słowem, które On przekazał 
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Marii, i Duchem Jego. Wierzcie więc w Boga i w Jego proroków i nie 
mówcie: „Trójca”. Powstrzymajcie się! Tak będzie dla was lepiej. Bóg 
jest Bogiem Jedynym. On jest ponad to, aby mieć dziecko. Do Niego 
należy wszystko to, co w niebiosach i wszystko to, co na ziemi. Bóg 
wystarczy jako poręczyciel. 

172.  Ani Mesjasz nie uzna za poniżające być sługą Boga, ani nie uznają 
tego aniołowie pozostający blisko Boga. Ten, kto uważa za poniżające 
dla siebie służenie Bogu i wzgardzi tym – tych wszystkich On zbierze 
do Siebie. 

173.  Tym zaś, którzy uwierzyli i czynili rzeczy dobre, On da ich pełną 
nagrodę i pomnoży ją z łaski Swojej. Tych natomiast, którzy byli 
dumni i wywyższali się, On ukarze karą bolesną. Oni nie znajdą dla 
siebie – oprócz Boga – ani opiekuna, ani pomocnika. 

174.  O ludzie! Otrzymaliście dowód jednoznaczny od waszego Pana: 
zesłaliśmy wam światło jasne. 

175.  Tych, którzy wierzą w Boga i trzymają się Go, On wprowadzi do 
Swego miłosierdzia i łaski Swojej i poprowadzi ich do Siebie drogą 
prostą. 

176.  Zwrócą się do ciebie o wyjaśnienie. Powiedz: „Bóg daje wam poucze-
nie o dziedziczeniu w linii bocznej: jeżeli umrze mężczyzna, który nie 
ma dziecka, ale ma siostrę, to jej należy się połowa tego, co on zosta-
wił. Jeżeli zaś umrze jego siostra, która nie ma dziecka, wtedy męż-
czyzna otrzyma cały spadek. A jeśli ma on dwie siostry, to przypadną 
im dwie trzecie tego, co zostawił. Gdy zaś ma braci i siostry, wówczas 
mężczyźnie należy się część, równa części dwóch kobiet”. Bóg wyja-
śnia wam to, abyście nie błądzili. Bóg jest wszechwiedzący. 

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

MACHMET MACIEJ ACHMATOWICZ 
– TATARSKI POETA

Poezja polskotatarska (poezja Tatarów polskich) jest zjawiskiem sto-
sunkowo nowym i wciąż in statu nascendi. Tatarzy piszą wprawdzie od 
wieków, ale przede wszystkim teksty religijne, choć bez wątpienia także 
i sztuka wierszopisania nie była nigdy im obca. Całkiem możliwe, że 
naukowcy z toruńskiego Centrum Badań Kitabistycznych odkryją na stro-
nach starych kitabów i chamaiłów jakieś zapomniane strofy w dialekcie pół-
nocnokresowym, zapisanym arabskim alfabetem. 

Do naszych czasów zachowały się wiersze Machmeta Macieja Achma-
towicza (1820–1901), przedstawiciela starego tatarskiego rodu. Urodził się 
1 kwietnia 1820 roku w majątku Bergaliszki na Oszmiańszczyźnie, jako 
syn Alego Aleksandra Achmatowicza i Felicjanny z Zabłockich. Służył 
w kawalerii, uczestniczył w dwóch kampaniach: węgierskiej 1849 roku 
i krymskiej roku 1855. Prawdopodobnie w roku 1860 poślubił Helenę 
Tuhan-Baranowską (ur. około 1840), z którą doczekał się ośmiorga dzieci: 
Aleksandra, Stefana, Bohdana, Konstantego, Leona, Marii, Ewy i Elżbiety. 
W roku 1869 zakupił majątek i dwór Teniukowszczyzna w ówczesnym 
powiecie oszmiańskim, gdzie pozostawał już do śmierci1. Zmarł 8 sierp-
nia 1901 roku w Bergaliszkach i spoczął na cmentarzu muzułmańskim 
w Łostajach, obok ojca i dziada.

Pisać wiersze zaczął późno, mając już około 60 lat. Nie przejawiał 
ambicji do publikowania swoich utworów; była to typowa twórczość 
domowa, okazjonalna, dla satysfakcji własnej i rodzinnej. Większość tek-
stów wiąże się z osobami autorowi bliskimi: córką, znajomymi, przyja-
ciółmi z tatarskiego środowiska. Opisuje przywary, żartuje z drobnych 
1 http://www.radzima.org/pl/object/6444.html (dostęp: 5.08.2016 r.).
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ludzkich słabości, chwali domowe życie i udziela rad: prostych, ale jakże 
cennych. Napomina:

Człowiek nigdy nie spełni swojego zadania
Bez rozumu, rozwagi i umiarkowania.

Jednym z pierwszych wierszy jest „Dobra żona”, będący rymowanym 
listem napisanym 19 marca 1879 roku w Wilnie do Józefa Kryczyńskiego, 
właściciela Rowów, z okazji jego imienin: 

Kochany Książę! W ten dzień Twego imienia –
Twój sąsiad przesyła najlepsze życzenia,

I w takim stylu napisany jest właściwie cały zachowany dorobek 
Macieja Achmatowicza, czyli dwanaście wierszy, które rodzina wydała 
drukiem w roku 1933, 32 lata po śmierci autora. Zbiorek zatytułowany 
po prostu „Wiersze” ukazał się nakładem Polskiej Drukarni Narodowej 
„Lux” w Wilnie. W przedmowie napisano: „Rodzina Macieja Achmatowi-
cza niniejszym wydając tę cząstkę jego poezji, przeznaczoną do rodzimego 
użytku, chce złożyć hołd jego pamięci i utrwalić cześć dla niego wśród 
potomstwa”2. 

Wydrukowano wówczas sto egzemplarzy, z których do dzisiaj zacho-
wało się zapewne tylko kilka. Wątpliwe, aby przedwojenna, a tym bardziej 
obecna społeczność tatarska znała szerzej twórczość Macieja Achmatowi-
cza. Nie wspomina też o nim nawet słowem historia literatury kresowej, 
a przecież jego wiersze (niezależnie od ich wartości) stanowią swoisty 
dokument ówczesnej obyczajowości towarzysko-literackiej w polsko-
-tatarskim wydaniu. Skromny jest dorobek poetycki tatarskiego majora, 
ale warto o nim wspomnieć.

Musa Czachorowski

2 Przedmowa [w:] M. Achmatowicz, Wiersze, Wilno 1933.



Machmet Maciej Achmatowicz

WIERSZE 

Przedmowa
Burza dziejowa, rozpętana przez wojnę światową, zniweczyła wiele pamiątek po 
ludziach i ich dziejach. Temu losowi uległa omalże nie cała spuścizna literacka po 
Macieju Achmatowiczu, składająca się z pamiętników, rozważań różnego rodzaju 
i utworów poetyckich. Dorobek ten był poważnym przyczynkiem do odzwiercie-
dlania życia Tatarów polskich w drugiej połowie XIX wieku. Ze specjalnym zami-
łowaniem oddawał się pisaniu wierszy, przeważnie o charakterze moralizatorskim 
i satyrycznym; rzecz charakterystyczna, że wiersze zaczął on pisać dopiero, mając 
około 60 lat życia. 

Niestety z bogatej spuścizny pozostała li tylko drobna cząstka w postaci nie-
wielu listów, pisanych wierszem na tematy okolicznościowe. Rodzina Macieja 
Achmatowicza niniejszym wydając tę cząstkę jego poezji, przeznaczoną do rodzin-
nego użytku, chce złożyć hołd jego pamięci i utrwalić cześć dla niego wśród jego 
potomstwa. 

Maciej Achmatowicz, herbu Kotwica, urodził się 1 kwietnia 1820 r. w rodo-
wym majątku, Bergaliszkach, w Oszmiańszczyźnie; początkowo poświęcił się 
on karierze wojskowej i dosłużył się do stopnia majora w 5 ułańskim litewskim 
pułku, w którym służyło wielu przedstawicieli polskiego ziemiaństwa kresowego, 
jako to: Chądzyńscy, Frąckiewicze, Moraczewscy, Siekluccy, Smulscy i inni, przy 
czym brał udział w dwóch kampaniach: węgierskiej w r. 1849 i krymskiej w r. 
1855, następnie zaś przyjął aktywny udział we wprowadzeniu w życie w powiecie 
oszmiańskim reformy wyzwolenia włościan, a wreszcie był marszałkiem szlachty 
tegoż powiatu. Należały do niego, prócz rodowych majątków Bergaliszek i Kątów, 
dobra Horodziłów, Tienikowszczyzna i Goreckowszczyzna, położone w powiecie 
Oszmiańskim, i Talkuńce – w powiecie lidzkim. Żonaty z Heleną z Tuhan–Mirza–
Baranowską (primo voto generałową Samuelową Kryczyńską), pozostawił liczne 
potomstwo. 

Zmarł 8 sierpnia 1901 r. w Bergaliszkach i został pochowany w grobach rodzin-
nych na cmentarzu muzułmańskim w Łostajach, gdzie spoczywają również jego 
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ojciec Ali vel Aleksander, sędzia graniczny, a w r. 1831 – regimentarz z ramienia 
komitetu powstańczego w Oszmianie na parafi ę Łoską, Horodzielską i Oborkow-
ską, oraz dziad Mustafa, pułkownik pułku szefostwa gen. Bielaka, zmarły z ran, 
otrzymanych w bitwie pod Maciejowicami.

Do wierszy są dodane tytuły, a przy ich spisie są dołączone krótkie objaśnienia. 
Zamieszczony na wstępie portret autora pochodzi z r. 1899.

Wilno, styczeń 1933 r. 
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DOBRA ŻONA

Kochany Książę! W ten dzień Twego imienia – 
Twój sąsiad przesyła najlepsze życzenia,

Obyś miał dobre zdrowie, pieniędzy wiele
I w tym roku koniecznie sprawił wesele.

Masz już dostatek, ordery i pierścienie,
Lecz szczęście dopełni tylko ożenienie.

Pytaj żonatego, kto z przyjaciół grona
Zastąpi mu jego przyjaciółkę żonę?

Ona jak skowroneczek raniuteńko wstaje,
I gorącym buziakiem dzień dobry oddaje,

Krząta się, jak wiewiórka, ubiera pokoje,
Gotuje dla męża i dla siebie stroje.

Piękna ona zawsze, najpiękniejsza z rana,
Kiedy się żenuje, że jest nieubrana,

Oczki swe przeciera, włoski poprawuje,
Pogląda w lusterko, herbatkę gotuje.

Mąż z domu wychodzi, smutna drzwi zamyka,
Przyjścia jego wygląda, pierwsza spotyka.

Pyta o nowinki i z uwagą słucha,
O domowych sprawach, jak gołąbka grucha.

W porządku u niej wszystko i sama ubrana,
Widać, że sama kocha, nawzajem kochana.

I jeśli w swej czynności czego nie dorobi,
Ujmującym uśmiechem swój felerek zdobi.
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Wśród zgiełku świata i we własnej kwaterze
Męża ona swego najuważniej strzeże,

Myśli jego i chęci sercem odgaduje,
Cnoty swe i swe wdzięki jemu ofi aruje.

Niezależność, swoboda w życiu kawalera
W sumie – summa – summarum – warte są zera.

Kawalerskie życie – to senne marzenia,
Życie się zaczyna z chwilą ożenienia.

Zaczyna się życie, mój kochany książę –
Gdy chłopiec z dziewczyną losy swoje wiąże.

Od wieków wiadomo, czym jest dobra żona:
Ona jest źródłem szczęścia, losu koroną.

Żeń się, książę! A każdy pochwali Ciebie,
Będziesz w miłym swym domku jak w siódmym niebie. 
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DWIE PRZYJACIÓŁKI

Kto jest uważny, na wszystko patrzy pilnie,
Ten wielki fenomen zauważył w Wilnie:

Dwie kobiety natura tak mocno związała,
Że we wszystkim jednakie nawyknienia dała,

Takiej podobizny nikt nie zapamięta,
Nie jednych rodziców, a istne bliźnięta.

Choć one nie razem mieszkają,
Jednak wszędzie razem bywają,

Razem chodzą, razem grają,
Razem i obok siadają.

Jednych wrogów one mają,
I razem ich obmawiają.

A nawet tak się często zdarza,
Jedna mówi, druga powtarza.

Miejscowa kronika tyle o nich pisze:
Niejednego gniazda, prawie są sporysze.

Widząc je z daleka i to bez lornetki,
Tak się wydaje, że obie są brunetki,

A kto płci piękne rozgranicza
Do ciemnych je szatynek zalicza.

Jednego wieku i takiej samej urody
Są do siebie podobne jak dwie krople wody.

Nie powiem ich imienia,
Bo to nie ma znaczenia,
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Tylko liczby użyję do wiersza,
Nazywając je: ta druga, ta pierwsza. 

Dziwna ta przyjaźń budzi podejrzenie,
Ja bym powiedział, że to zwyrodnienie.

Cóż to za powód tej przyjaźni?
Trzecia osoba je drażni!

I tak jej obie nie lubią,
Że z całych swych sił ją skubią.

Pierwsza z nich drugiej wielce nadskakuje,
A druga pierwszej ciągle usługuje,

Dlatego pierwsza z drugiej bardzo rada,
Pierwsza za drugą i robi i gada,

A druga wtenczas ukończy swą rolę,
Kiedy ją pierwsza wyprowadzi w pole,

Wtenczas ich przyjaźń ustanie,
Takie – moje przekonanie.

Kto ma przenikliwość, ten łatwo odgadnie:
Prędko między niemi kotka się przekradnie,

Wtenczas poznają te gagatki,
Że one nie jednej są matki.
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ZAZDROŚĆ MAŁŻEŃSKA

W złych warunkach i w podeszłym wieku
Obudza się zazdrość w każdym człowieku.

Żona moja w niedzielę przed samym wieczorem
Przyjedzie do Wilna już z całym swym taborem.

Biedna! Już moją chorobą tak jest zgnębiona!
Ile ja schudłem, tyle potłuściała ona.

Powiada, że w mojej nieobecności
Stan jej wymaga wielkiej troskliwości,

W tym celu prosi rozmaitych gości …
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ale, co najgorsza, zaprasza pięknego panicza –
Mego imiennika, Macieja Aleksandrowicza.

Mój książę! Miej na nich oko,
By przyjaźń nie zaszła głęboko!

I gdyby wspólna ich zabawa
Naruszała mężowskie prawa,

To w tym wypadku, bez żadnej litości,
Okalecz zdrajcę i połam mu kości...

Znękany chorobą, będąc bez nogi,
Nie mogę nie czuć rozpaczliwej trwogi.

Uwzględnij, książę, moje uczucie zazdrości,
I spełnij moją prośbę, w dowód życzliwości. 
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KOBIECE JĘZYCZKI

Me powinszowania w dzień Twego imienia
Wywarły na złe żony silne wrażenia.

I tak, kochany książę, niektóre mężatki
Ganią moją poezję i styl niegładki.

One myśli moje i mnie krytykują,
Bo roli niewiasty wcale nie pojmują.

A wszystka ich w całości złożona krytyka –– 
Nie rozumu, lecz siły dowodzi języka.

Plotka, fałsz a prawda mieszają się razem – 
I są społeczeństwa prawdziwym obrazem,

A nad tym wszystkim – krytyka panuje,
Ma wielką wartość: ludzi poleruje.

Ona jedna tylko wszystko doskonali
I raniej czy później, a głupstwa obali,

Ten tak, ten owak o rzeczy się odzywa,
Prawda idzie na wierzch – jak dobra oliwa.

Fijołek – poezję, plotka – plotki plecie,
Więc oni nie daremno żyją na tym świecie.

Każdy czym może, tym się popisuje,
A kto nie ma kunsztu – lisy farbuje. 

Trzeba być pobłażliwym na ludzkie słabości.
Paweł gryzie Gawła, ponieważ mu zazdrości,

Gaweł Pawła nawzajem bez litości czubi,
Widać – jeden drugiego od dawna nie lubi.



237237237237MACHMET MACIEJ ACHMATOWICZ: Wiersze

Czubią się i wielcy, czubią się i mali,
To jednych i drugich równie doskonali.

Starcie się opinii, plotki i obmowy 
Idą równie z rozumnej, jak i głupiej głowy,

Chociaż wielka różnica wśród nich panuje,
Lecz i głupstwo często w świecie imponuje.

Nie żyje krytyka! Ona tego nie boli,
Kto unika występku, rozpusty, swawoli,

Kto ma pewną zacność i nie krzywdzi ludzi,
W tym pewno krytyka złości nie obudzi.

Kto zaś za sobą grzechów wiele czuje,
Przeciw krytyce, pieniąc się, wojuje.

Mam ja z przyrodzenia skłonność do krytyki
I na mnie też ludzie ostrzą swe języki,

Lecz niech co chcą, mówią i panie, i pany, 
Słowa ich odpadają jak groch od ściany.

Znam ja ludzi... Stoję na tej wysokości,
Że mnie nie dosięgnie żaden pocisk złości,

Lecz, jako fi ołek, jestem czuły, słaby,
Gryzie mnie obmowa i plotkarki – baby.

To takie na mnie wywiera wrażenie – 
Czuję łzy w oczach i tracę natchnienie.

Więc żeby nie dawać do popisu pola,
Składam już na zawsze ja poety rolę

I tej uchwały uroczystą chwilę
Liczę od daty pierwszego apryla.

Więc, książę, w przyszły dzień Twojego imienia
Nie wierszem, lecz prozą złożę Ci życzenia
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I, żeby nie było między nami zmiany,
O tym Cię zawiadamiam, książę kochany!

Jeśli pożałujesz fi ołka – poety, 
Narzekaj wyłącznie na same kobiety.

One swą złośliwą krytyką to zrobiły,
Że biednemu fi ołkowi świat już niemiły.

On przestaje pisać. O, Biedny! Niestety
Wstydzi się i obraża mianem poety.

Dziś fi ołek całkiem już ze sceny znika,
Prosi on najpiękniej księcia sowietnika,

Aby jego wyznanie w sekrecie zachował 
I przez to jego skromność godnie uszanował. 
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KWIATY

Kazałem Andrzejowi koło chatki
Na klombach zasiać rozmaite kwiatki.

On – rolnik i swój fach rozumie,
Lecz zasiewać kwiatów nie umie.

Niech on tylko ziemię podforsuje,
Zrobi grządki i grunt przygotuje,

A gdy rola całkiem się ogrzeje –
Pani z łaski swej grządki zasieje.

Ogród Pani maleńki, lecz taki bogaty
W rozmaite rośliny i prześliczne kwiaty;

W nim panuje porządek tak wielki –
Od razu znać troskę właścicielki!

W ogrodzie kołki gęsto powbijane,
Z wierzchu i spodu łozą przeplatane.

Widać, że gosposia na celu miała,
Żeby na klombach kura nie kopała.

W małych drzwiczkach małe podwalinki
Szkodnikom zamykają szczelinki;

Czasem tylko koteczka do niego wskakuje
I, tuląc się pod krzakiem, na ptaszę poluje.

W nim rosną róże białe jak lilija,
Kwitnący powój latorośl obwija;

Są w nim fi ołki, astry, tulipany
I śliczny goździk w aksamit ubrany,
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Pachnące konwalie, narcyzy, bławatki
I wszystkie litewskie sympatyczne kwiatki.

O! Żeby wytworzyć tak wiele piękności – 
Trzeba gustu, dozoru, pracy, miłości.

Dziś, kiedy wiosna jest w całym rozkwicie,
Pomóc roślinkom do rozwoju życia

Jest dla każdego najmilsze zadanie;
Zapewne Pani, dzieląc moje zdanie,

Swoją rączką w godzinę to zrobi.
Z kwiatów pierwszy bukiet Pani ofi aruję
I złote jej rączki mocno ucałuję.

Zasiewając kwiaty, Pani przedłuży ten wątek
Minionego czasu moich najmilszych pamiątek,

Kiedy w bliskim sąsiedztwie od Pani ja żyłem
I do jej miłej matki codziennie chodziłem;

Jej obraz żywo tkwi w mojej pamięci:
Miłość dla bliźnich, jej najlepsze chęci,

Jej tak święte życie, pełne poświęcenia – 
Był to przykład dla mnie wielkiego znaczenia,

Czas, w swoim biegu niczym niewstrzymany,
W mojej duszy zrobił wielkie przemiany,

Dziś się nie odradzają dawne ideały,
Które tak wielki urok w przeszłych czasach miały,

A zbliżywszy się wreszcie do wieczności progu
Rozpamiętywam przeszłość i myślę o Bogu!
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RACHUNEK ŻONY 

Rachunek mojej żony Pani przyjąć raczy:
Za chustkę – 3½ rubli, 5 – za berlacze.

Berlacze długo nie były gotowe,
Robione na miarę – nie tandetowe. 

Za 12 rubli, za tytoń wziętej opłaty,
Kupiono u Popowa – ½ f. herbaty

I nadto jeszcze chusteczkę włóczkową,
Tańsza od pierwszej więcej niż połową.

Takim porządkiem z całej gotówki
Zostało reszty – ledwie 2 złotówki.

Zasyłam od siebie i od mojej żony
Kochanym sąsiadkom najmilsze ukłony.
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WYBÓR ŻONY

Kochany mój Książę! W dzień Twego imienia 
Chwaliłem szczęście zacnego ożenienia.

Lecz, że każda sprawa ma najmniej dwie strony,
Więc powiem dwa słowa, jakie znam ja żony.

Jedne, z kobiet płochych, są w sądach swych niestałe
Dziś mówią, że to – czarne, a jutro, że – białe.

Mąż sam nie wie, jak sądzić, czy – czarne, czy – białe?
Jest on w ciągłym kłopocie i wpada w kabałę.

Tę znowu odznacza siła charakteru,
Rola męża w domu – prawie równa zeru.

Ta ma skłonność do ciągłej zabawy,
W której roztrząsa swych bliźnich sprawy.

Ni dom ani dzieci, nic ją nie zajmuje,
Lecz za to ploteczki najświeższe formuje

I siłę umysłu najwięcej natęża,
By nowym konceptem zająć swego męża,

Ale w tych konceptach – tak mało soli,
Że nikogo to nie świerzbi ni boli,

A mając z natury swej skłonność do zazdrości,
Widząc w kimś wyższość, pieni się ze złości,

Jej gniew oraz dowcip nie obchodzą ludzi,
Gdyż widzą, jak ona męża swego nudzi,

Ta kobieta sobie tym bardzo szkodzi,
Że swego męża ona za nos wodzi,
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A on przez jej rady i swe zaślepienie
Zapomniał co honor, zagłuszył sumienie

I takie dał swej chciwości nierozmyślne wodze,
Że sam nie może się wstrzymać na tej śliskiej drodze,

Krzywdzi obcego, szwagra i kuzyna,
Ciśnie ich, dusi, bez noża zarzyna.

Ta jest w pieniądzach całkiem zaślepiona
I prócz pieniędzy nic nie widzi ona,

A kto dochodów sporych nie dziedziczy,
Takiego pana ona za kpa liczy.

Lękam się dalej pisać, rysować obrazy,
By na siebie nie ściągnąć kobietek urazy,

Tych, które nie mają zajęcia innego,
Pracują językiem, nicując bliźniego.

Na zakończenie jeszcze powiem słówek parę,
Jaką często u kobiet ja widzę przywarę:

One role pań wielkich grywają bez trudu,
A nie mogą pozbyć się ze swojej głowy brudu,

Choć ubrane bogato, w sukienki jedwabne,
Z tym wszystkim jednak nie są tak bardzo powabne,

Gdyż często taka pani, gdy w tańcu podskoczy,
To brudna jej spódnica wraz się rzuca w oczy,

I chociaż pas jej w talii pięknie przepięty,
Są powody myśleć, że ma brudne pięty.

Lękam się, byś Ty, książę mój kochany,
Przez jedną z tych kobiet nie był złapany.

I aby powinszowania w dzień Twego imienia
Nie przyśpieszyły terminu twego ożenienia,
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Gdyż pośpiech gotów będziesz na fi ołka zwalić
I za powinszowania całe życie żalić.

Trzymaj się więc losu pięknego panicza,
By uniknąć doli biednego Bulicza.

Boję się, by zimne moje doświadczenia,
Nie ujęły księciu chęci ożenienia.

Powiem stanowczo: nie wszystkie kobiety
Mają wyłącznie ujemne zalety,

Wiele do zacnych czynów i ofi ar gotowe
Mają przezacne serce i rozumną głowę.

I rozumieją dobrze swoje przeznaczenie –
Miłość, praca, cierpliwość, wielkie poświęcenie.

Wybieraj kobietę z tego tylko grona –
Będziesz miał najlepszą – przyjaciółkę żonę.

A łącząc los Twój z losem takiego aniołka,
Nie zapomnisz na pewno dobrych rad fi ołka.
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W DOMU NAJMILEJ

Mam sekret, o którym nie mówię nikomu,
Dlaczego ja stale obiaduję w domu.

Dlaczego od dawna – tym sposobem żyję.
Pod wielkim sekretem panienkom odkryję.

Na obiadach dlatego bywać nie mogę – 
Gdyż prześladuje mnie jedna zawsze trwoga:

A nuż podczas obiadu żołądek zaboli
I uciekać z gościny przedwcześnie zniewoli.

O! Gdy taki wypadek znienacka zaskoczy,
Człek ze wstydu nikomu nie pokaże oczu.

Więc lepsze w domu: kasza i barszcz zabielany,
Niż w gościnie: kurczęta, kaczki, marcypany.

Że nie będę na obiedzie – ja mocno żałuję
I za gościnność sąsiadkom najpiękniej dziękuję.
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MIARKUJ SIĘ

Dziatki! Który z was czytać umie,
Ten moją bajeczkę zrozumie.

Człowiek nigdy nie spełni swojego zadania
Bez rozumu, rozwagi i umiarkowania.

„Miarkuj się”! Tak brzmi arabskie przysłowie.
Jak wiele mądrości w jednym tym słowie!

Miłość, ofi ara, hojność i odwaga
Także mieć powinny miarę i wagę,

Gdyż bez nich nawet i szlachetne popędy
Rodzą w życiu ludzkim same tylko błędy.

Popuść namiętnościom najmniejsze wodze,
A staniesz od razu na zgubionej drodze.

Moja babka – pobożna i rozumna była.
(Cześć jej pamięci!) Ona tak zawsze mówiła:

„Nie ten jest panem, kto ludźmi zarządza,
Lecz ten, kto trzyma w karbach własne żądze”,

„I ten tylko roztropnie panuje,
Kto rozumem kroki swe miarkuje”.

Niech więc umiarkowanie godłem dla wszystkich służy,
Ono do szczęścia waszego z pewnością posłuży.
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ZABAWY PUBLICZNE 

Każdy z panów niech o tym dobrze pamięta,
Że wkrótce nastąpią uroczyste święta,

Że dużo jedzie gości, zwłaszcza młodzieży,
W której towarzystwie każdy się odświeży.

Młodzież w swym sercu nosi tak wiele wesela,
Że jej usposobienie wszystkim się udziela.

Przy niej starcy dumają o swojej młodości
I odczuwają przeszłe chwile wesołości...

W wieczorach prywatnych są wielkie niewygody:
Tam ni gość, ni gospodarz nie mają swobody,

A tam, gdzie się zbiera towarzystwo liczne,
Najlepiej urządzać zabawy publiczne.

Zabawy publiczne mają te własności,
Każdy jest gospodarzem, nie ma zaś gości.

W takiej roli każdy najlepiej się czuje,
Bawi się, weseli – jak serce dyktuje.

Tworzą się tam od razu miłe koteryje,
Ten siada do wincika, ów wódeczkę pije.

Tam – jak echo słychać, mowa starców głucha,
Mowa pełna rozumu, nikt jej nie słucha.

Tam poważne matrony wszystko obserwują,
Każde słówko i uśmiech uważnie notują,

Z tych notatek wyjdą najświeższe nowości,
W nich jest trochę prawdy, więcej złośliwości.
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Tu dziewczęta, jak motyle, po sali pierzchają 
I chłopców do tańca miłym wzrokiem zachęcają.

Łączą się pary, tańczą z uniesieniem,
Wszyscy przejęci jednakim natchnieniem.

Młodzież, pełna wesela i pełna ochoty,
Tworzy różne fi gury i kółka, i sploty.

Para goni parę i nową spotyka,
Ta posuwa się naprzód, tamta umyka.

Wszyscy ożywieni przy dźwiękach muzyki,
Tworzą się bukiety, wieńce i wężyki.

Pary się rozłączają, to znów łączą dłonie...
Lice dziewcząt i chłopców coraz mocniej płonie.

O! Te chwile! Każdy je dobrze pamięta,
Czuliśmy w sercu swym najsilniejsze tętna !

Panowie! Róbcie składkowe wieczory!
Macie do tego przykłady i wzory, 

Że małym kosztem można bawić wyśmienicie,
A tym się tak ożywia i upiększa życie.

Są w naszym kółku ludzie wysokiej zacności,
Znani od dawna ze swej wielkiej gościnności,

Gotowi do ofi ar, – honor im i sława!
Z ich to rządów wyjdzie najlepsza zabawa!
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AUTOPORTRET

Pan – blady z twarzy, wysokiej urody,
Nie bardzo stary, lecz bardzo niemłody.

Jego osobistość, dobrze w mieście znana,
Ma tytuł pochlebny dla wielkiego pana.

Dalsi znajomi (może być żarcikiem)
Zwali go często panem pułkownikiem.

On zaszczytnym tytułem nigdy się nie szczycił,
A kto pysznił się z rangi, tego za kpa liczył.

Chodził po mieście – wymierzonym krokiem,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Widać, każdego uważnie badał,
A sam niechętnie na ulicy gadał.

Nie mógł stać długo, bo zbyt słabe miał nogi,
Szedł prosto, nikomu nie dawał on drogi.

Idący naprzeciw sprawiali mu bole
Czyniąc o brzuch jego częste karambole,

Jednak to jego nigdy nie wzruszyło,
On szedł spokojnie – jakby nic nie było.

I miał postawę takiego człowieka,
Kto go raz widział, ten poznał z daleka.

Kiedyś życie prowadził przyjemnie, wesoło,
Miał liczne znajomości i przyjaciół koło,

Lubił on bywać i przyjmować gości,
I w nim nie brakło słówka wesołości.
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Ale miał jedną wadę w swoim charakterze – 
Wesołość jego była w nadzwyczajnej mierze,

Zawsze więc mówił sobie dla żartu i śmiechu,
Ludzie nie przebaczali jemu tego grzechu,

I dług zapłacili. Jak z rogu obfi tości
Posypały się więc nań strzały ludzkiej złości,

On nie rozumiał swojego zboczenia
I tylko w ludziach widział wykroczenia.

I za tę wadę drogo on zapłacił,
Wielu znajomych i przyjaciół stracił.

A taka rażąca między ludźmi zmiana
Bystro przekształciła wiadomego pana.

Oddał się samotności, nigdzie nie bywał,
Mało się udzielał i w domu przebywał.

A że człek bez rozrywki nigdy żyć nie może,
Więc znalazł on rozrywkę (lecz pożal się Boże),

Pisał on wiersze i to nie dla sławy,
Pisał tak sobie, dla własnej zabawy,

Lecz w utworach swych był on taki słaby,
Że go wyśmiały mężatki i baby,

I swoim śmiechem to one zrobiły,
że dziś dla niego i świat jest niemiły.

Tym śmiechem biedny taki przerażony,
Że lęka się spojrzenia własnej żony.

W kółku familijnym – czuł wiele uroku – 
Teraz domowników unika on wzroku.

Tak do południa w swoim łóżku leży,
Ubiera się prędko, na kawę bieży.
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W kawiarni gazetę obojętnie trzyma,
Spogląda na wszystkich błędnymi oczyma.

Tamże jemu znajomi miejsce ustępują,
Dziwakowi się wszyscy chętnie przypatrują,

Lecz to jego ni smuci, ni cieszy,
Zrywa się nagle, do domu śpieszy,

Wpada do kwatery – do obiadu siada,
Milczący, ponury i z nikim nie gada.

Będąc ciągle zły i roztargniony,
Ostro mówi do dzieci i żony.

Przy obiedzie kucharkę, nie ustając, gryzie,
Pierwszy wstaje od stołu i pod kołdrę lezie,

Wyleguje w łóżku – do samego zmroku,
Wieczorem – nie robi z domu ani kroku,

Chodzi po pokojach, nudny, zamyślony,
Nie patrzy na dzieci i nie bawi żony.

W nocy długo nie śpi i ciągle coś myśli,
Czy też plany jakieś wielkiej wagi kreśli,

Czy może przerabia ludzkie obyczaje,
Czy też myślą zwiedza on dalekie kraje,

Czy może życia ludzkiego tajemnice bada –
Nie wiem, bo wszakże on o tym nikomu nie gada,

Może zwiększa dostatek, zbiera kapitały,
Lecz pewniej go zajmują niebieskie migdały.

I myśli płyną – jak bez wioseł łodzie,
Pewno on zamki buduje na lodzie.

Dobra jego dusza – do ofi ar gotowa,
Lecz wiele szkodziła zapalona głowa.
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Na dobrych chęciach jemu nie zbywało – 
Lecz zawsze taktu jemu brakowało.

Śmiał się on niegdyś dużo nad wadami ludzi,
Teraz jego fi gura ogólny śmiech budzi.

Jeśli jego głupstwo – długo nie przeminie,
Dla świata i ludzi on całkiem zaginie.

A może on swoje chimery porzuci,
Do dawnych zwyczajów wesołych powróci!

Jeśli pozna swe wady i zasad swych odstąpi,
Wtenczas tego życiorysu dalszy ciąg nastąpi.

Dziś zaś autor, czuły na ludzkie pochwały,
Musi ściśle zbierać dalsze materiały,

By skreślić wierny portret, wywiązać z zadania – 
I swoich czytelników usłyszeć uznania.

Na końcu powiem moje przekonanie:
Najpiękniejsza cnota – umiarkowanie.

Kto bez miary dowcipny, bez miary wesoły,
Temu zawsze z pewnością świat oberwie poły.
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URYWKI 

I.

Przyjechał kawaler z oddalonej strony,
Między Litwinkami szukać sobie żony,

Znakomitego rodu i męstwa, i sławy
Był on dla panien celem marzeń i obawy.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

II.

Ty moich utworów zwolenniczką byłaś,
Wszelką bazgraninę jednako chwaliłaś,

Więc Ci napiszę, choć złymi wierszami,
Jak my żyjemy, co się dzieje z nami.

Na moją naukę mało wydano gotówki,
Więc mi też wcale nie łatwo dobierać końcówki,

Lecz kto mocno kocha, ten i wiele czyni,
I ja piszę wiersze do mojej Maryni.

Prolog tej mojej długiej epopei
Zaczynam z banhofu żelaznej kolei,

Bo gdy pociąg w daleką przestrzeń leci,
Ileż to matek opłakuje dzieci! 

Tak samo Twoja Matka płakała,
Gdy Cię, córeczko, pierwszy raz żegnała.

Dzień Twojego wyjazdu był ciemny, ponury
I po czarnym niebie słaniały się chmury,
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Deszcz padał i nam się ciągle zdawało,
Iż to samo niebo po Tobie płakało.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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Svetlana Pavlenko

ADAS JAKUBAUSKAS 
– POETA LITEWSKO-TATARSKI 

Adas Jakubauskas, litewski politolog, działacz społeczno-polityczny, 
publicysta i poeta tatarskiego pochodzenia, urodził się 19 sierpnia 1964 
roku w Butrymańcach, w rejonie olickim. Cztery lata wcześniej jego ojciec 
Juozas przeniósł się tam z miasta Szyrwinty i poślubił Emilię Makułowicz 
– litewską Tatarkę. Od dzieciństwa w życiu Adasa Jakubauskasa domino-
wał język litewski – po litewsku rozmawiał ze starszym bratem Eugeniu-
sem, ukończył litewską szkołę. 

W szkole średniej narodziło się u niego zainteresowanie literaturą, 
zwłaszcza rosyjską, które wpłynęło na dalszy wybór drogi życiowej. 
Debiutancki tomik wierszy poety, zatytułowany Początek drogi (ros. Начало 
пути), ukazał się w roku 1992. Rok później Adas Jakubauskas ukończył 
rusycystykę na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Druga książka, 
Akordy fugi istnienia (ros. Аккорды фуги бытия), wyszła w roku 2014. 

Tożsamość poety została ukształtowana nie tylko na gruncie litewskim, 
polskim i tatarskim, lecz także rosyjskim, gdyż wszystkie utwory Jaku-
bauskasa powstały w języku Puszkina i Lermontowa, których dziedzic-
two artystyczne bardzo docenia. Autor Początku drogi w swojej twórczości 
inspiruje się z jednej strony literaturą rosyjską srebrnego wieku, z drugiej 
zaś – literaturą orientalną w przekładzie rosyjskim, zwłaszcza wierszami 
Rasula Gamzatowa. Istotny w tym kontekście staje się dialog poety z róż-
nymi pisarzami i konwencjami literackimi, który odbywa się na obu płasz-
czyznach tekstu poetyckiego – formy i treści. Natomiast aluzje, czasem 
podane wprost, jeszcze bardziej aktualizują podjętą przez autora proble-
matykę, wiążącą się między innymi z wiecznymi poszukiwaniami przez 
jednostkę własnej przestrzeni – geografi cznej i duchowej. 

Pomiędzy wydaniem pierwszej i drugiej książki Jakubauskas obronił 
rozprawę doktorską (2003) z zakresu politologii na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, brał udział w wyborach parlamentar-
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nych (1996, 2012) oraz kontynuował działalność na rzecz litewskiej spo-
łeczności tatarskiej. Jest przewodniczącym Związku Wspólnot Tatarów 
Litwy, członkiem Rosyjskiego Klubu Literackiego im. Gawriły Dierżawina 
oraz redaktorem czasopisma „Lietuvos totoriai”. Od 2010 roku pracuje 
w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie. 

Svetlana Pavlenko



Adas Jakubauskas

WIERSZE

*

Zawirowała zamieć,
Miecie biały śnieg,
Nie widać ani przyjaciela, ani przyjaciółki śladów.

Nie widać przeszłości – wszystko przeszło w smutek,
Tylko znowu tęsknię,
Tylko ciebie przyzywam…

1987

*

Jesteś wróżką.
Jesteś peri.
Z zazdrością i lękiem
Otworzę drzwi.
Wejdę i zostanę
Z tobą, o peri.
Wejdę i zostanę do jutra z tobą,
Przecież sam nie uporam się ze smutkiem. 

1987–1988
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WIECZÓR W PSKOWIE 

(Dom na przejeździe Chlebowym nr 6)

Dzisiaj sypał grad – na ulicach bezludnie
I zimno, i nudno, i ciemno.
Jak mi smutno, boleśnie, jak trudno!
Przyjaciół wołam… nikogo obok mnie!
Tak, nikogo… Wokół jakby pustynia.
Przebywam tu zupełnie sam.
Zegar szepcze bezdusznie, majestatycznie:
„I któż tu miałby cię ogrzać... ”

Luty 1987 

*

Pociągi, pociągi, uchodzące w dal,
Odjeżdżacie – pozostaje żal.

Odjeżdżacie, wywoźcie wszystko – 
Wszystko, co było wspaniałe, co było moje;

Wszystko, co było moim, nie powróci, nie powróci.
Wszystko razem z wami w daleką ruszyło drogę…

2.12.1987
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*

Naprawdę nie widzisz?
Smutno mi dzisiaj,
Smutno mi dzisiaj
I serce mi się ściska.

Naprawdę nie wiesz,
Dlaczego mi smutno,
Naprawdę, przyjacielu, nie wiesz?
To z chorej miłości. 

1988

*

Klucz żurawi przeleciał, krzycząc, 
W szyku ścisłym, machając skrzydłami.
„Na Wschód, na Wschód” – dobiegało z góry.
Pomyślałem: „Odleciałbym z wami.

Może, tam, na Wschodzie, odżyłbym z ochotą,
Może wiersz mój wybrzmiałby głośniej.
Może tam na zawsze rozstałbym się z tęsknotą,
Mocno wgryzioną w mą duszę jak gończy pies...”

21.03.1988
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*

Smutku, ponury smutku,
Czemu patrzysz na mnie, rozdziawiając paszczę?
Myślisz, że nie zadam w mych wierszach
ostatniego sztychu,
Że jest mi sądzone upaść?
Czy myślisz, że osłabłem?
I to na tyle, aby dobrowolnie
Paść w twe objęcia, w twe ramiona,
Ani trochę nie sprawiając sercu bólu?
Mylisz się, szachraju,
Jestem silny!
Zmęczenie często nie jest mi przeszkodą,
Tylko dałbyś Boże,
Abym z muzą moją
Był w zgodzie aż do końca świata. 

1988–1991

*

„Czy liczyłaś, ile jest gwiazd na niebie?”
„Nie – powiedziałaś – nie wiedziałam,
Że trzeba je policzyć. Marzyłam,
Że zostałam twoją żoną”. 

24.04.1988
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*

Nie wzywałem, nie płakałem, 
Nie patrzyłem przez okno – 
Deszcz jesienny kapał
W duszę mą ołowiem. 

Pamiętam, mgła się wiła
Po polach pustych,
Ale nie zapytałaś,
Czy deszcz był ulewny.

A on kapał gęsto,
Prosto w moją duszę. 
Dlatego i uczucia 
Nikły w ciemności. 

1988
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*

Gdy zamknę oczy, widzę przed sobą:
Pełzną wizje, gnają gdzieś, odchodzą, 

Obrazy dzieciństwa roją się w oddali.
Tak wiele ich, a wszystkie niegdyś istniały.

Zamieć wściekle wyje, przeszywa mą duszę...
Tam konie rżą… Tam pada śnieg…

Wtem widzę: sanie… jadę… poniosły konie...
Dokąd? W jaką dal? Czy na przetarty szlak?

Czy, być może, pędzę drogą, 
Obcą mi i nieznajomą?

Jadę długo, ciemność tu i tam. 
Migają wioski, miasta uchodzą w dal.

I nagle widzę: rozstaje czterech dróg.
Zmęczyły się me konie, ja padam z nóg,

Wysiadłem z sań i patrzę: przy każdej drodze
Stoi z informacją słup:

„W kierunku miłości”,
„Do kraju tęsknoty”,
„Ku wiecznej rozłące”,
„Ku cierpieniom i smutku”.

Ledwo jednak oczy otworzyłem –
Gdy wybraną drogę, zaraz zapomniałem...

1988–1990
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*

Czy to nie ty mówiłaś mi,
Że nasze życie jest rzeką?
Taką rzeką zimną 
I bardzo głęboką?

Że jej wody toczą się
Nie wiadomo dokąd,
Bezkresne i burzliwe,
Niczym sam los...

Bulgoczącym nurtem
Płyniemy kruchą łódką;
Szukamy sensu życia,
Losu, który nam przewidziano? 

1988

*
Selimowi Chazbijewiczowi

To ja – potomek krymskich chanów
i stepowy jeździec srogi.
Głos doniosły tych ułanów,
Co na Litwie bili wrogów.

Jestem synem murzów walecznych 
Z wolną duszą polskiej szlachty, 
I prawnukiem jeźdźców dawnych,
Co pod Grunwaldem pełnili wartę.

Przez długich sześć wieków żyję
Na ziemi Litwy rodzimej.
Tu mój dom – brzeg mego Idelu,
Tutaj brzeg mojego Krymu… 

9.04.1991
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*

Tam, gdzie zimują foki,
W skupisku białego lodu
Zlatują się czarne cienie
Podczas srogiego chłodu.
Tam zbierają się dusze 
Tych, co w wieczność odeszli.
Wiatr hula na lądzie,
Do kupy zganiając cienie.
Tam, u podnóża lodowca
Kąpią się cienie ku chwale.
Stwórca lepi z gliny
Nowych ludzi dla zabawy. 

*

Tak wiele niewyśpiewanych przeze mnie pieśni,
Tak mało ukończonych przeze mnie spraw! 
Zrodzony do burzy, byłem beztroski.
Teraz znużyłem się i postarzałem.

Niepotrzebny jest już skrzydlaty mój wiersz,
Nieprzyjazny dla mnie dwudziesty pierwszy wiek.
Żal mi się zrobiło niezaśpiewanych pieśni.
Parnas żelazny stał się nazbyt ciasny. 

11/18 sierpnia 2014
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*

Nie jestem w stanie cię zapomnieć,
Zapomnieć cię nie mogę.
Odejść, opuścić, przestać kochać,
Uwierz, nie mogę.

Byłaś dla mnie marzeniem,
Dalekim, nieosiągalnym.
Mam odejść, skoro mnie wzywałaś?
Ciebie opuścić?

Światło miłości w twoich oczach
Niezachwiane
Płonie, lśni przez wiele lat.
Jak mam cię zapomnieć, opuścić? 

Lwów, 11 września 2014

*

Wieczór. Szczebiot ptaków. Smutek.
Chciałbym od niego gdzieś uciec, 
Ale moja zmęczona dusza
Zwleka ze skruchą.
Za oknem tylko topola i brzoza 
Z wiatrem rozmowę wiodą, 
I chmury ronią łzy, 
Tam i tu.
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WIERSZ NA 28 KWIETNIA 1988 ROKU 

Dlaczego los mnie rzucił
Do kraju tego? Nie lubię go, nie kocham.
Kraj Sowietów nie moją jest ojczyzną. 
To obczyzna! Tutaj duchowe męki znoszę. 

Jakże bym chciał, by matka mnie zrodziła 
W Arabii świętej lub Persji kwitnącej.
Wtedy, być może, razem z mą duszą palącą
Znalazłbym tę jedyną najlepszą drogę?

A ile bym pisał! O, Boże, Boże,
Wiersze strumieniem płynęłyby z mej duszy.
A tutaj i teraz los mój przypomina
Losy wielu żyjących bez światła, bez ognia. 
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MÓJ TATARSTAN

Mój Tatarstanie! Jakże jestem ci wdzięczny,
Żeś wyzwolił w mnie duszę bojownika,
Od wczesnych lat jam się z tobą związał.
Dziękuję Stwórcy za ten dar!

Mój Kazaniu! Duchowa stolico! 
Do ciebie przylgnąłem znów w myślach,
O tobie od dzieciństwa wciąż marzę i śnię,
Dla ciebie moja szczera miłość synowska! 

[…]

Mój Tatarstanie! W tobie znalazłem kraj
Najlepszy na mej życiowej drodze,
Ona z losem narodu niepodzielnie złączona.
O Stwórco, błogosław mój Tatarstan!

Adas Jakubauskas
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Svetlana Pavlenko)
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VI. VARIA

Rafał Berger

PUŁKOWNIK JAKUB ROMANOWICZ 
W LISTACH

25 lipca 1986 roku Zakład Polskiego Słownika Biografi cznego przy Pol-
skiej Akademii Nauk zwrócił się z prośbą do Macieja Musy Konopac-
kiego, propagatora, znawcy dziejów i tradycji tatarskich:

Szanowny Panie. 

Za radą p. dra Zygmunta Abrahamowicza zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o pomoc w następującej sprawie. Chcielibyśmy zamieścić w Polskim Słow-
niku Biografi cznym życiorys płka Jakuba Romanowicza (zm. 12 VIII 1984), 
prezesa Gminy Muzułmańskiej w Polsce. Będziemy wdzięczni, gdyby nam 
Pan poradził u kogo zamówić ten życiorys, albo też, gdyby Pan nam podał 
adres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce.

Z góry dziękujemy i łączymy wyraz prawdziwego szacunku.

W piśmie pomylono datę zgonu pułkownika Romanowicza, podając 
datę pogrzebu, który odbył się w pięć dni od jego tragicznej śmierci (7 
sierpnia 1964 roku). Nie wiem, jak na pismo te odpowiedział Maciej Kono-
packi. Penetrując przekazane mi archiwum epistolografi czne Macieja, 
natrafi łem jednak na odręczną notatkę sporządzoną przez niego, która 
być może była przymiarką do odpowiedzi dla PAN: 

Życiorys Jakuba Romanowicza 

Jakub Romanowicz syn Romualda i Emilii z domu Jakubowskiej, urodzony 
15 X 1878 r. w Wilnie.
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Romuald Romanowicz, ojciec Jakuba, był kapitanem artylerii wojsk rosyj-
skich. Rodzeństwem Jakuba byli: Aleksander (ur. 1871) – absolwent peters-
burskiej Akademii Sztabu Generalnego, następnie generał wojsk polskich 
w latach 1919–21 – oraz siostry: Maria i Żanna.

W wieku lat 9 Jakub zostaje oddany do korpusu kadetów w Połocku, po któ-
rego ukończeniu dostaje się do Wyższej Kawaleryjskiej Szkoły Wojskowej 
w Petersburgu. Szkołę tę kończy w 1898 roku i promowany zostaje na ofi cera 
w pułku lejb-gwardii dragonów w Petersburgu. Pozostaje w nim do 1914 
roku. Przed samym wybuchem I wojny światowej przechodzi z gwardii do 
armii czynnej. Zostaje wówczas ofi cerem 4. Pułku Huzarów w Białymstoku 
i pełni funkcję zastępcy dowódcy pułku. Bierze czynny udział w działaniach 
wojennych, kończąc je w randze pułkownika. Po wojnie i przejściach rewolu-
cyjnych, do 1922 roku mieszka wraz z rodziną w Kazaniu, gdzie jest naczel-
nikiem Kursów Wojskowych.

W 1922 roku wyjeżdża z Rosji do Wilna, w którym przebywa stale aż do 
1945 roku. W okresie tym zajmuje 
się głównie administracją swego 
majątku Alekszyszki oraz pra-
cuje czynnie w Zarządzie Polskiej 
Gminy Muzułmańskiej, pełniąc 
przez szereg lat funkcję zastępcy 
muftiego.

Po zakończeniu II wojny świa-
towej przyjeżdża w 1945 roku, 
jako „repatriant” do Warszawy, 
w której pozostaje już do swej 
tragicznej śmierci. W Warszawie 
pracował kolejno w PZE (Pań-
stwowy Zakład Emerytalny), 
SGGW, w Nagraniach Pol-
skich oraz Towarzystwie im. F. 
Chopina.

W 1952 umiera mu, poślubiona 
w 1902 roku, żona Maria Roma-
nowicz z Talkowskich. Przedtem, 
jeszcze w 1939 roku, traci syna 

Jakub Romanowicz (źródło: 
„Przegląd Tatarski” nr 3/ 2011).
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Romana, poległego podczas działań wojennych. Przez cały czas po wojnie 
pracuje nadal niezwykle ofi arnie w Gminie Muzułmańskiej w Warszawie, 
będąc wpierw jej prezesem, a następnie wiceprezesem, pozostając jednak do 
końca głównym organizatorem życia muzułmańskiego w Warszawie.

Umarł dnia 7 VIII 1964 roku. 

Zainteresowanych obszerniejszą informacją na temat życia i działal-
ności pułkownika odsyłam do interesującego artykułu profesora Selima 
Chazbijewicza w „Przeglądzie Tatarskim” nr 3 z roku 2011, zatytułowa-
nego po prostu „Jakub Romanowicz”.

Biorę do ręki list Macieja Konopackiego do swojej matki Heleny i sio-
stry Tamary datowany na 13 sierpnia 1964 roku: 

Kochani!

Wczoraj wróciłem z pogrzebu Pułkownika Romanowicza. Było bardzo wielu 
ludzi, zjawił się Osman z Musią, był prof. Zajączkowski Ananiasz, Cze-
chowiczowa z Torunia, Walenty Kryczyński z matką, nawet Aleksandrowi-
czowa z córką, które okazyjnie były w Warszawie. 

Po odprawieniu modłów przeczytałem z kartki następujące słowa: 

„Nie ma już wśród nas drogiego Pułkownika Jakuba Romanowicza i nie 
sposób znaleźć słowa, które oddałyby cały nasz ból. Łączymy się z nim dziś, 
z najbliższą rodziną zmarłego opłakującą tę tak bolesną stratę. Muzułma-
nie polscy, których w imieniu zabieram głos, żegnają w osobie Pułkownika 
Jakuba Romanowicza swego wybitnego przedstawiciela, współtwórcę tatar-
skiego życia kulturalnego w latach międzywojennych. Żegnamy człowieka 
o wysokich walorach moralnych, zawsze czynnego i ofi arnego w pracy dla 
swej społeczności tatarskiej, dla warszawskiej gminy muzułmańskiej, której 
przez długie lata przewodził.

Kochaliśmy go, kochaliśmy za dobroć, niespotykaną uczynność, za słowa 
otuchy w trudnych chwilach, za wszystko, czym obdarzyła nas ta zacna, 
kresowa, wileńska natura. Nie sposób pogodzić się z myślą, że nie usłyszymy 
śpiewnej, nieco archaicznej polszczyzny Pułkownika Romanowicza, że nie 
ujrzymy więcej jego charakterystycznej sylwetki. Jeszcze w ubiegłym tygo-
dniu widzieliśmy go. Chociaż był na emeryturze, nie szedł na spacer, miał 
stale mnóstwo spraw i kłopotów, najmniej jednak myślał o sobie, a myśmy 
jakże mało dbali o niego. Na stole zmarłego znaleźliśmy papiery z bieżącymi 
sprawami, notatki na dzień następny.
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Pozwól, że przeprosimy za sprawione Ci zmartwienia i kłopoty, że podzię-
kujemy za wszystko! Żegnaj Drogi Pułkowniku Jakubie Romanowiczu, 
człowieku wielkiego serca, żegnaj nasz Papo, Dziadku i Teściu, nasz nigdy 
nieodżałowany Przyjacielu!”

W parę godzin po pogrzebie wyjechałem do Białegostoku. Po pogrzebie było 
przyjęcie u M., na którym była Musia, Kryczyńska […] i inni. […].

Na tym kończę. Inne szczegóły potem. Całuję. Maciej. 

Obaj ci wybitni przedstawiciele społeczności tatarskiej korespondo-
wali ze sobą. Zachowały się trzy karty pocztowe i siedemnaście listów 
Jakuba Romanowicza do Macieja. Wszystkie pisane odręcznie, w okresie 
od roku 1959 do roku 1964. Panowie bardzo się wzajemnie szanowali 
i cenili.

Tematyka listów jest różnorodna, jak to bywa wśród bliskich zna-
jomych. Oczywiście poruszane były tematy związane z działalnością 
MZR, życiem religijnym i Tatarami (czasami nie bez ironii). Poruszali 
także sprawy osobiste. Z listów wynika też jednoznacznie, że odwiedzali 
się wzajemnie, utrzymywali kontakt nie tylko listowny: 

Pogrzeb J. Romanowicza, przy trumnie, w szarej marynarce Maciej Konopacki 
(źródło: archiwum R.B.)
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Drogi Panie Macieju!

Dziękuję za spełnienie mojego poruczenia i za białostockie wiadomości. 
Nie odpowiedziałem Panu od razu, bo nie było żadnych ciekawostek, prócz 
smutnego wypadku, zgonu E. Baranowskiego, choć to do ciekawostek nie 
należy, ale w związku z tym, że on od nas odszedł, muszę najwięcej o tym 
pisać, a to dlatego, że powstała kwestia kto ma go zastąpić. Z miejsca wdowa 
zaatakowała mnie, więc poradziłem zwrócić się do Urzędu Wyznań do p. 
Kiryłowicza. 

We wtorek 3 II byliśmy u niego wraz z p. Radeckim, którego E.B. plano-
wał na swego następcę. Ponieważ p. R. […] prawdopodobnie wyjedzie do 
Kairu, to powiedziano, że innego wyjścia nie ma jak muszę ja zastąpić, więc 
zgodziłem się, z tym że czasowo, do wyborów kogoś na stałe, Pan R. będzie 
pomagać jako sekretarz przy mnie. Dziś odbyło się u mnie z p. R, pierwsze 
posiedzenie, trzygodzinne, celem omówienia przyszłego Zjazdu Delegatów 
z gmin i większych ośrodków dla wyborów Najwyższego Kolegium i Prze-
wodniczącego Muzułmańskiego Związku Religijnego w PRL. Na zwołanie 
takiego Zjazdu Władza musi wyrazić zgodę. Po ostatecznym uzgodnieniu 

„Mandat Delegata”, Macieja Konopackiego na Zjazd MZR w 1959 r. 
(źródło: archiwum R.B.)
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z Władzami będzie ustalony termin i ilość delegatów – w każdym razie nie 
więcej niż 8/10, oprócz Warszawy. […] 

Czy jeszcze gości Pana mama, jak spędziła czas, jak Jej i Pana zdrowie 
i nastrój?

Z listu Pana widzę, że na ostatnim hucznym weselu brakowało Pana! 
A szkoda! Były dla Pana dobre oględziny […]. Widzę, że Pan bardzo przejęty 
ostatnią rozmową o jednym z naszych znajomych. […]. Kiedy Pan zawita do 
nas? Od dzisiaj sąsiadka nie będzie tak długo pracować, więc można [będzie] 
porozmawiać!

Łączę wyrazy serdeczności i przyjaźni. 

J. Romanowicz (6 II 1959).

Kochany Panie Macieju!

[…] Pewnie Panu wiadomo, że dziennikarz Olgierd Budrewicz wydał dwa 
tomy „Beadeker warszawski”. W drugim tomie na str. 121, gdzie wymie-
niają różne wyznania (kościoły), powiedziano: „Gmina Muzułmańska”, 
a w nawiasach „150 Karaimów”. Uważam, że należałoby to sprostować. […] 

Serdecznie dziękuję za miłą chęć goszczenia mnie u siebie. Chętnie bym sko-
rzystał z takiego przyjacielskiego zaproszenia, ale największa przeszkoda, 
że w tym roku już nie mam urlopu. Czy był Pan w Sopotach, co tam sły-
chać u mamy, jak zdrowie, jak Pana nastroje? […] Nic więcej ciekawego nie 
mam do napisania, dlatego kończę, życząc drogiemu Panu zdrowia, dobrego 
humoru i spełnienia życzeń. Czekam wiadomości o przyjeździe. 

Jak zawsze… 

J. Romanowicz (25 IX 1961).

Kochany Panie Macieju! 

[…] Niepokoi mnie, dlaczego Pan nie przyjeżdża? Swoją drogą ogromnie 
(zaintrygował) zainteresował mnie Pan swoją poufną sprawą, którą zacho-
wuję w ścisłej tajemnicy; również ciekaw jestem, co się stało z R.? Ale to 
sprawy do osobistego wałkowania.
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Dziękuję za gazetę o muzułmanach, w której opisano prace orientalistów. 
Widzę, że Pan całkiem w nich utonął! Serdecznie życzę powodzenia, ale 
bez poświęcania się z uszczerbkiem swemu zdrowiu, którego Panu nikt nie 
wróci! Przebywanie w terenie z gościną u „naszych” – wiem dobrze, co to 
znaczy (czasy Muftiatu) i dlatego Panu nie zazdroszczę. […]

W nadchodzącym Nowym Roku życzę Panu zdrowia co najwięcej, speł-
nienia marzeń i zamierzonego planu. Pozostaję w nadziei, że w najbliższej 
przyszłości zobaczę Pana u siebie!

I dlatego do zobaczenia. 

J. Romanowicz (25 XII 1961).

Kochany Panie Macieju!

List Pana otrzymałem i serdecznie dziękuję za Bajramowe życzenia i wiado-
mości o stanie zdrowia Sławka. Ostatnimi czasy tak przekręciło się u mnie 
w głowie, że nie zdążyłem Panu złożyć świątecznych życzeń w swoim czasie, 
proszę wybaczyć i przyjąć, choć opóźnione, ale prawdziwe i gorące życzenia. 

Ogromnie mnie zmartwiła wiadomość o zdrowiu Sławka. Strach mnie ogar-
nia zapytać, jak jest obecnie z Jego zdrowiem i samopoczuciem? […] 

Jak przeszedł Bajram w Białymstoku? U nas jak zwykle – nabożeństwo – 10 
panów i 3 panie […]. Ja pojechałam na cmentarz. Z cmentarza pojechałem 
na śniadanie do swoich, a na godzinę 15 do Teatru Współczesnego na „Trzy 
siostry” Czechowa. Była cała rodzina […]. Bardzo dobrze grali wszyscy 
artyści, ciekawa i wesoła sztuka. 

O wszystkich sprawach orientalistycznych i o R. – pozostawiam do spo-
tkania, to wszystko ciężki orzech dla mnie do dyskusji na piśmie! Powiem 
tylko, że cieszy mnie to, z czego Pan jest zadowolony, również jest mi bardzo 
przyjemnie, że zawdzięczając to Panu, przejdę do historii muzułman, przez 
zachowanie listów. 

Kończę, będąc w przyjemnym nastroju w nadziei na rychłe spotkanie.

Do miłego zobaczenia – wielce przyjazny

J. Romanowicz (2 III 1963).



278 VI. VARIA

Kochany Panie Macieju! 

W związku z przybliżaniem się dnia Pana przybycia do Warszawy spieszę 
złożyć Panu sprawozdanie z nabożeństwa odbytego w dniu naszego święta 
Kurban Bajram i pierwszego dnia. Otóż przyjechało 5 Algierczyków z inż. 
Weissem, z którym zdążyłem porozmawiać, a Algierczyków tylko przywi-
tać. Naszych muzułman było bardzo niewielu. Po nabożeństwie jak zwykle 
chciałem jechać na cmentarz, ale R. prosił zaczekać – miał parę spraw do 
omówienia razem! […] powiedział, że rezygnuje ze stanowiska przewodni-
czącego i pozostała kwestia kto ma go zastąpić? Odpowiedź na to pytanie 
można omówić dopiero osobiście! Dlatego czekam na Pana, proszę koniecz-
nie przyjechać i powiadomić kiedy, abym był w domu! Jak zdrowie?

Do zobaczenia, ściskam.

J. Romanowicz (27 IV 1964).

Kochany Panie Macieju! 

Dzisiaj był u mnie R., z którym omówiliśmy sprawę „Centrum” i pana 
S. W obu sprawach zamówiliśmy wizytę u Władz. Dla przedstawienia tej 
sprawy Władzom potrzeba nam ofi cjalnych dokumentów w związku z tym 
prosimy o przysłanie nam do MZR pisma Centrum albo zawiadomienie 
o przeprowadzonej rozmowie i jej rezultacie z przedstawicielami Centrum. 
W przeciwnym wypadku nasze starania u Władz są pozbawione podstaw. 

Swoją drogą prosimy o ścisłe informacje o panu S., jego stosunku do Centrum.

Pożądanym, aby na razie do rozmowy z Władzami spraw tych nie rozgłaszać.

Co się tyczy przejścia pana S. na Islam, to w tej sprawie sprzeciwu nie ma, 
o czym w najbliższych dniach zostanie on powiadomiony. Prosimy o powia-
domienie, kto fi nansuje Centrum i możliwie jak najszybciej informacje o nim.

Prosimy o przesłanie tych materiałów jak najszybciej, bo ok. 20 VII mamy 
wizytę u Władz.[…]

Jak zawsze ściskam.

J. Romanowicz (29 VI 1964).
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Jak widać, nie brak w listach tematów, które na pierwszy rzut oka, 
brzmią dość enigmatycznie. W moim zamyśle doczekają się one więk-
szego opracowania, w połączeniu z inną korespondencją sprzed kilku-
dziesięciu laty od osób mających wpływ na działalność MZR (np. listy 
Macieja Olejkiewicza, imama z Bohonik).

Ze wzruszeniem przeglądam przedostatni list pułkownika Jakuba 
Romanowicza do Macieja Konopackiego z 7 lipca 1964 roku (ostatni dato-
wany był na 9 lipca, ale oba dotarły do Macieja w tym samym czasie). Do 
tego listu Maciej wkleił karteczkę, z której odczytał na pogrzebie wspo-
mnienie o pułkowniku, telegram zawiadamiający o śmierci pana Jakuba 
i prasowy nekrolog z „Życia Warszawy” opublikowany 11 sierpnia 1964 
roku. List kończy się słowami:

Na tym kończę, życząc co najwięcej zdrowia i co najmniej odczytów. Najser-
deczniej Pana ściskam, proszę nie zapominać starego przyjaciela.

Maciej nigdy nie zapomniał.

Rafał Berger
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LIST DO REDAKCJI

Gdańsk, 7. 12. 2015 r. 

REDAKCJA 
ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH 

W nawiązaniu do artykułu Pana Prof. Selima Chazbijewicza, pt. „Histo-
ria Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku po roku 1945”, 
umieszczonego w „Roczniku Tatarów Polskich” seria 2, tom II (XVI), 
chciałabym wskazać kilka istotnych nieścisłości, jeżeli publikacja ma mieć 
charakter naukowy.

1. Na terenie Gdyni, przed II wojną światową nie tylko mieszkał Pan 
Leon Kryczyński. W Gdyni zamieszkiwało więcej osób, o których 
powinno się wspomnieć dla obecnych i przyszłych pokoleń, aby 
o nich pamięć nie zaginęła. Były to m.in. Miejrema Bogdanowicz-
-Walas i Ewa Jakubowska, które dzięki stypendium muftiatu ukoń-
czyły szkołę medyczno-pielęgniarską w Wilnie i przyjechały do 
pracy w szpitalu w Gdyni. Pracowały do 1 września 1939 r. Miesz-
kała również Emine Bogdanowicz-Denis oraz Dżannet Dżabagi-
-Skibniewska (córka Wassana Gireja Dżabagi i Heleny Bajraszew-
skiej) – adiutantka w Komendzie Okręgu Nadmorskiego PWK.

2. Imamem pełniącym obowiązki od 1953 r. był Bekir Jakubowski 
(jako dowód jest zdjęcie z pogrzebu imama Ibrahima Smajkiewi-
cza). Pewne jest, że na początku lat 70. Pan Adam Alijewicz został 
imamem w gminie, ponieważ pojawiły się kłopoty imama Bekira 
Jakubowskiego z ówczesnymi władzami. Aby nie prowokować 
władz, ponieważ przyjazd do Polski z terenów ówczesnego ZSRR 
nie był do końca legalny (ucieczka z kopalni uranu na Uralu, 
a właściwie niezgłoszenie się z powrotem z przepustki wydanej 
na pogrzeb w rodzinie), mogły stanowić inne poważniejsze pro-
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blemy i zrezygnował z funkcji imama, ale był dalej dyspozycyjny 
dla gminy. Bekir Jakubowski nigdy nie pełnił obowiązków prze-
wodniczącego gminy. Cały czas jak był imamem, prowadził księgi 
azanów, ślubów i pogrzebów. Zapraszany był jako imam gminy na 
różne uroczystości w kraju i za granicą. Był gościem króla Maroka 
Hassana II na ofi cjalnych uroczystościach i gościł również w swoim 
mieszkaniu na obiedzie Wielkiego Muftiego Libanu Hasana 
Khalida.

3. Dodatkowo nieprawidłową jest informacją, że Bekir Jakubowski od 
29 września 1984 r. do śmierci w roku 1995 był imamem ponownie 
(str. 96). Bekir Jakubowski odszedł po ciężkiej chorobie 15 listopada 
2001 r. i został pochowany na gdańskim cmentarzu na Srebrzysku. 

W związku z powyższym proszę o dokonanie stosownej korekty, aby 
nie zafałszowywać historii gdańskich muzułmanów – Tatarów. 

Z poważaniem 

Tamara Jakubowska

*
Szanowna Pani,

Moja publikacja nie miała na celu jakiegokolwiek zafałszowywania 
historii polskich Tatarów – muzułmanów w Gdańsku. Z powodu niewiel-
kiej ilości dokumentów obraz gminy był odtwarzany z relacji żyjących 
świadków oraz nielicznych materiałów. Zarówno redakcja, jak i autor 
będą wdzięczni za uzupełnienia, które poszerzą wiedzę na ten temat. Być 
może znajdą się też inne relacje dotyczące historii gminy muzułmańskiej 
w Gdańsku, co będzie mile widziane.

Z szacunkiem

Selim Chazbijewicz
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NOTY O AUTORACH

RAFAŁ BERGER: z wykształcenia pedagog, działacz społeczny, 
publicysta, autor licznych publikacji prasowych, książek dotyczących 
problematyki muzułmańskiej oraz tatarskiej. Naczelny Imam Stowa-
rzyszenia Jedności Muzułmańskiej. Członek Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Towarzystwa 
Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego i Towarzystwa Miło-
śników Miasta Bydgoszczy. Sekretarz redakcji „Rocznika Muzułmań-
skiego”, członek Rady Redakcyjnej miesięcznika literackiego „Akant” 
oraz miesięcznika literacko-naukowego „Świat Infl ant”. Członek Kole-
gium Redakcyjnego „Rocznika Tatarów Polskich”.

SELIM CHAZBIJEWICZ: profesor w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Komi-
tetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek władz 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1997–2004. Współ-
założyciel i długoletni przewodniczący Związku Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzysze-
nia Autorów Polskich. Autor siedmiu zbiorów poetyckich oraz książek 
i artykułów o tematyce tatarskiej. Od roku 2009 przewodniczący rady 
redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor naczelny „Rocz-
nika Tatarów Polskich” i kwartalnika „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. 

MUSA CZACHOROWSKI (Leszek Musa, Islam Musa), Musa 
Çaxarxan: dziennikarz, poeta, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w RP. Członek Stowarzyszenia Dziennika-
rzy RP, redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor 
polskiej edycji czasopisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. Autor 
dwunastu zbiorów poetyckich oraz licznych publikacji związanych 
z tematyką tatarską i muzułmańską. 

 Rocznik Tatarów Polskich seria 2  │  Tom III (XVII)
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GRZEGORZ CZERWIŃSKI: doktor literaturoznawstwa, pracow-

nik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Uniwersy-
tecie w Białymstoku, wcześniej pracował na Universiteit Gent w Gan-
dawie (Belgia). Autor monografi i „Po rozpadzie świata. O przestrzeni 
artystycznej w prozie Włodzimierza Odojewskiego” (2011). Wydał tom 
„Sprawozdania z podroży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omó-
wienie, interpretacja” (2013); zredagował i poprzedził wstępem „Wspo-
mnienia. Utwory poetyckie. Eseje” Stanisława Kryczyńskiego (2014) oraz 
„Podróże do serca islamu. Antologię międzywojennego reportażu pol-
skich Tatarów” (2014). Kierownik projektu badawczego NCN „Literatura 
polsko-tatarska po 1918 roku”. Publikował m.in. w „Russian Literature”, 
„Zeitschrift für Slavische Philologie”, „Pamiętniku Literackim”, „Rocz-
niku Komparatystycznym” i „Ruchu Literackim”. Sekretarz Redakcji 
Naukowej Serii Wydawniczej „Colloquia Orientalia Bialostocensia”.

SWIETŁANA CZERWONNAJA: profesor Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, etnograf, historyk sztuki badająca kulturę islamu 
na obszarze rosyjskim i postsowieckim. Autorka wielu prac naukowych 
w językach: polskim, rosyjskim i niemieckim. 

ELWIS OSMANOW: doktorant na katedrze historii starożytnej 
i średniowiecznej Wydziału Historycznego Taurydzkiego Uniwersy-
tetu Narodowego im. W. I. Wernadskiego w Symferopolu na Krymie. 
Wykładowca Wydziału Historycznego Krymskiego Uniwersytetu Inży-
nieryjno-Pedagogicznego (KIPU) w Symferopolu, młodszy pracownik 
naukowy Muzeum Historii i Kultury Tatarów Krymskich (MIKKT) 
Bachczysarajskiego Muzeum-Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego 
i Archeologicznego (GBU RK „BIKAMZ”).

SVETLANA PAVLENKO: absolwentka Wydziału Filologii i Dzien-
nikarstwa Syberyjskiego Uniwersytetu Federalnego, literaturoznawca, 
słuchaczka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie 
Gdańskim. Przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Rosja Adama Mickie-
wicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół” pod kierunkiem prof. 
UG, dr hab. Kwiryny Ziemby. Jej zainteresowania naukowe koncentrują 
się głównie wokół problematyki przestrzennej w literaturze pięknej 
i literaturze faktu. Autorka publikacji naukowych, recenzji, wywiadów, 
esejów pisanych w języku polskim, rosyjskim i czeskim. 
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MICHAŁ PĘDRACKI: Absolwent fi lologii orientalnej na Uniwer-

sytecie Warszawskim (1996). W latach 1997–2016 pracownik Instytutu 
Historii Nauki PAN (doktorat w 2001).W roku akademickim 2010–2011 
wykładowca w Federalnym Uniwersytecie Północnego Wschodu im. M. 
K Ammosowa w Jakucku (Republika Sacha, Jakucja; Federacja Rosyj-
ska); w roku 2014 Visiting Professor w Uniwersytecie Eurazjatyckim im. 
L. N. Gumilewa w Astanie (Republika Kazachstanu). Badacz szamani-
zmu azjatyckiego (badania terenowe w Jakucji, Buriacji, Kazachstanie 
i Himalajach) oraz wkładu Polaków w poznanie rdzennych kultur Sybe-
rii. Główne zainteresowania naukowe: antropologia religii.

KAMİL STACHOWSKİ: ur. 1981, językoznawca; stopień magistra 
uzyskał w 2006 r. z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (fi lologia 
turecka), a doktora w 2014 r. z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(praca Reduplikacje turkijskie typu C-); zatrudniony od 2006 r. na Uniwers-
ytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w językoznawstwie historycz-
nym, porównawczym, kwantytatywnym, i etymologii. Jest autorem lub 
współautorem trzech książek i ponad dwudziestu artykułów.

JAN TYSZKIEWICZ: prof. zw. dr hab., badacz dziejów średnio-
wiecznej Słowiańszczyzny oraz Tatarów w państwie polsko-litewskim. 
Związany z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Wydziałem Historycznym Akademii Humanistycznej w Pułtusku. 
Członek Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, prezes Zarządu 
Fundacji im. Aleksandra Gieysztora. W latach 1993–2006 członek Rady 
Naukowej przy „Roczniku Tatarów Polskich”. Autor kilkuset publikacji 
naukowych: książek, artykułów, haseł słownikowych.
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NOTES ON THE AUTHORS 

RAFAL BERGER: train ed 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 Associa-
tion of Polish Journalists, Polish Oriental Society, Society of Friends of 
the Pomeranian Military Museum and the Society of Friends of Bydgo-
szcz. 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 Sci-
ence 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) and quarterly „Muzułmanie 
Rzeczypospolitej” (Moslems of the Republic).

MUSA CZACHOROWSKI (Leszek Musa, Islam Musa), Musa 
Çaxarxan: journalist, 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 toto-
riai” (Lithuanian Tatars). The author of twelve collections of poetry and 
numerous publications associated with the Tatars and Moslems.
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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 artystycz-
nej w prozie Włodzimierza Odojewskiego” (After the world collapse. 
About the artistic space in Wlodzimierz Odojewski prose, 2011). Publi-
shed a volume „Sprawozdania z podroży muftiego Jakuba Szynkiewi-
cza. Źródła, omówienie, interpretacja” (Reports about the travel   of Mufti 
Jakub Szynkiewicz. Sources, discussion, 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 pro-
ject manager „Polish–Tatar literature after year 1918”. Among others, he 
has published his works in „Russian Literature”, „Zeitschrift für Slavis-
che Philologie”, „Literary Memoir”, „Comparative Yearbook” and „Lit-
erary Movement”. Secretary of Science Editors of series „Colloquia Ori-
entalia Bialostocensia”. 

SWIETLANA CZERWONNAJA: Professor on the Nicolaus Coper-
nicus University in Torun, ethnographer, art historian, investigator the 
culture of islam in the Russian and post-Soviet areas. The Author of 
numerous scientifi c works in the following languages: Polish, Russian 
and German.

ELVIS OSMANOV: Aspirant at the cathedral of ancient and medi-
eval history on History Department of V. I. Vernadsky Taurida National 
University in Simferopol in the Crimea. Lecturer at the History Depar-
tament of the Crimean Engineering and Pedagogical University                                         
(KIPU) in Simferopol, juniort researcher at the Museum of History and 
Culture of the Crimean Tatars (MIKKT) at the Bakhchisaray Museum-
Reserve Historical-Cultural and Archeology (GBU RK „BIKAMZ”).

SVETLANA PAVLENKO: a graduate of Faculty of Philology and 
Journalism at the Siberian Federal University, literary scholar, a PhD stu-
dent at the Faculty of Philology at the University of Gdansk. Her PhD 
dissertation focuses on the representations of Russia based on texts of 
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Adam Mickiewicz, philomaths and decembrists, under the supervision 
of prof. dr hab. Kwiryna Ziemba. The major area of her research concerns 
on the category of space in fi ction and non-fi ction literature. The author 
of scientifi c papers, reviews, interviews, essays in Polish, Russian and 
Czech. 

MICHAŁ PEDRACKI: In 1996 got M.A. degree from Warsaw Uni-
versity (fi eld: Asian Studies). From 1997–2016 working in the Institute 
for History of Science, Polish Academy of Sciences (Warsaw, Poland). In 
2010/2011 academic year lecturer in the M. K. Ammosov Federal Uni-
versity of North East in Yakutsk (Sakha Republic; Russian Federation); 
In 2014 Visiting Professor in the L. N. Gumilew Euro-Asian State Univer-
sity in Astana (Republic of Kazakhstan). The explorer of Asian shama-
nism (fi eldworks in Yakutia, Buryatia, Kazakhstan and Himalayas) and 
the contribution of Polish explorers in studies of Syberian cultures. Main 
scientifi c interests: anthropology of religion.

KAMIL STACHOWSKI: born 1981, linguist; graduated in 2006 from 
the Jagiellonian University in Cracow (Turkish philology), obtained PhD 
in 2014 from the University of Silesia in Katowice (thesis entitled Turkic 
C-Type Reduplications); has worked at the Jagiellonian University since 
2006. His main fi elds of interest are historical, comparative, and quanti-
tative linguistics, and etymology. He is the author or co-author of three 
books and more than twenty papers.

JAN TYSZKIEWICZ: Prof., PhD, researcher of the history of medie-
val Slavs and Tartars in Polish-Lithuanian State. Associated with the 
Historical Institute of Warsaw University and the Department of History 
of the Pultusk Humanistic Academy. Member of the Joint Council of 
Catholics and Muslims, Chairman of the Alexander Gieysztor’s Board 
Foundation. In the years 1993–2006, member of Scientifi c Council of the 
„Polish Tartars Yearbook”. Author of hundreds scientifi c publications: 
monographies, articles, dictionary entries.
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SUMMARY

Polish Tartars are part of the large Turkic family, and that’s the reason 
why reminding of this fact is one of tasks of “Polish Tartars Yearbook”, 
by publishing materials as various as possible. In newest issue, as usual, 
we can fi nd articles linked with our history and contemporaneity.

Editors recommend very interesting text by Swietlana Czerwonnaja 
about history of mosques in Tartar Crimea. Those are her book’s fi rst 
three chapters, prepared for print in 2017. Also other articles treat about 
Crimea. Analysis of situation on peninsula in two years after Russian 
annexation written by Selim Chazbijewicz, and description of old Bakh-
chysarai fountains by Elwis Osmanow, scientifi c worker of Museum of 
Crimean Tartars History and Culture. Furthermore, fi rst time in Poland, 
we present biography of Djafer Seidamet, Crimean Tartar socio-political 
activist and writer, by Temur Kurszutow.

Magdalena Lewicka presents to us deep study on nuski, very rare 
Tartar talismans: there are only two known exist in Poland. Text of 
Michal Pedracki: “Elements of shamanism in Middle Asiatic Islam” is 
undoubtedly worth notice. Next article, by Kamil Stachowski, is over-
view of types of repetitions in Turkic languages. Musa Czachorowski 
wrote about Polish translations of Quran, the Holy Book of Islam, and 
Grzegorz Czerwinski about Polish Tartar publicists during interwar 
period.

We can also fi nd other important articles: by Rafal Berger, Sve-
tlana Pavlenko and Jan Tyszkiewicz. Generally, this year issue is truly 
noteworthy. Editors invite to cooperation everyone working on widely 
understood subject of Turkic people.

     Editors
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SANTRAUKA

Lenkijos totoriai yra didžiosios tiurkų tautų šeimos dalimi, todėl „Len-
kijos totorių metraščio“ užduotimi yra priminti apie šį faktą, spausdinant 
įvairias medžiagas. Naujausiame periodikos numeryje galime rasti stra-
ipsnius, susijusius su mūsų istorija ir dabartimi.

Redakcija siūlo perskaityti įdomų Svetlanos Červonajos tekstą, kuris 
pasakoja apie Krymo totorių mečečių istoriją. Tai trys pirmieji jos knygos 
skyriai, kuri bus išleista 2017 metais. Kiti straipsniai taipogi susiję su 
Krymu. Selim Chazbijevič analizavo situaciją pusiasalyje po dvejų metų 
nuo Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos, o Elvis Osmanov, Krymo totorių 
istorijos ir kultūros muziejaus Bachčisarajuje mokslo darbuotojas, aprašė 
senojo Bachčisarajaus fontanus. Be to, leidinyje turime pirmąją Lenkijoje 
krymo-totorių politinio bei visuomenės veikėjo ir rašytojo Džiafero Sej-
dameto biografi ją, kurią parašė Temur Kuršutov.

Magdalena Levicka išsamiai ištyrinėjo itin retus totorių talismanus 
nusek, Lenkijoje yra žinomi tik du jų egzemplioriai. Be abejo, skaitytojų 
dėmesį pritrauks Michalo Pendrackio straipsnis „Šamanizmo elementai 
Vidurinės Azijos islame“. Kamil Stachovski pasakoja apie pakartojimų 
tipus tiurkų kalbose. Musa Čacharauskas parašė apie lenkiškus Korano, 
islamo šventosios knygos, vertimus, o Gžegož Červinski pristatė tarpu-
kario laikotarpio lenkų-totorių moterų publicistų fi gūras.

Taip pat Metraštyje rasime kitus svarbius tekstus: Rafalo Bergero, Sve-
tlanos Pavlenko ir Jano Tyškevičio. Aplamai kalbant, šių metų leidinys 
yra vertas mūsų dėmesio. Redakcija kviečia bendradarbiauti visus, kas 
užsiima tiurkų tautų problematika. 

Redakcija

 Rocznik Tatarów Polskich seria 2  │  Tom III (XVII)



293 Rocznik Tatarów Polskich seria 2  │  Tom III (XVII)

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Польские татары являются частью большой семьи тюркских 
народов, именно поэтому «Ежегодник польских татар» старается 
напоминать об этом факте, печатая разнообразные материалы на 
эту тему. В последнем номере журнала можем читать статьи связан-
ные с нашей историей и современностью.

Редакция рекомендует интересный текст Светланы Червонной, 
посвящённый истории мечетей в татарском Крыму. Это три первые 
главы её книги, приготовленной к изданию в 2017 году. Иные 
статьи также связаны с Крымом. Селим Хазбиевич проанализиро-
вал ситуацию на полуострове по прошествии двух лет после аннек-
сии Крыма Россией, а Эльвис Османов научный сотрудник Музея 
истории и культуры крымских татар в Бахчисарае описал фонтаны 
давнего Бахчисарая. В издании появилась первая в Польше био-
графия крымско-татарского общественно-политического деятеля 
и писателя Джафера Сейдамета, автором которой является Тeмур 
Куршутов.

Магдалена Левицка глубоко проанализировала тему нусок, особо 
редких татарских талисманов: в Польше известны лишь два их 
экземпляра. Несомненно интерес читателей вызовет статья Михала 
Пендрацкого «Элементы шаманизма в среднеазиатском исламе». 
Камиль Стаховски рассмотрел типы повторения в тюркских языках. 
Муса Чахоровски написал о польских переводах Корана, Святой 
книги ислама, а Гжегож Червиньски поведал о польско-татарских 
публицистках периода межвоенного двадцатилетия.

Кроме этого в Ежегоднике появились и другие значимые тексты: 
Рафала Бергера, Светланы Павленко и Яна Тышкевича. Обобщая, 
можно утверждать, что данный номер журнала действительно 
заслуживает внимания. Редакция приглашает к сотрудничеству 
всех, кто занимается проблематикой тюркских народов. 

Редакция
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MUQADDEME 

Lehistan tatarları büyük osmanlı qalqın bir qısımıdır, bu sebepten er yıll 
çiqqan mecmuanın “Rocznik Tatarow Polskich” vazivesı bu delilin anuf 
etmek. Yani sanında bizim tarihmıznı ve zemaneviy mahalerenı tapmaq 
mümkün. Muarririyet tevsiye ete meraqlı maqale Swıetlana Czerwonna 
qırimtatar camiler aqında. Temsil 2017 senesinde olacaq. Nevbeteki maqa-
leler kene de Qırim mevzusınen bağlı. Selim Chazbijewicz Qırim iki yill 
ijğalinden son talıl etti. Elwıs Osmanow ilmiy qadım qırimtatarlarnı Bahçi-
saray şeerende eski çeşmelerını mediniyet muzeinde tasfi r etti. Ondan 
ğayrı munasebet eterık bırıncı Lehistanda terjimiyal Qırimtatar içtimal-siy-
asiy erbabı ve yazıcisı Dżafer Sejdamet, muelif Temur Kurszutow.

Magdalena Lewicka ayrette qaldırğan seyrek tatar amail mevzusıni 
tağdım etti. Oquvjılar şubesiz diqqat ayrırlar “Elementy szamanizmu w 
islamie srodkowoazjatskim” Michal Pedracki. Kamila Stachowskiego 
diger maqalesinde çeşit tekrarlarni baquvını osman tılinde itaf etti. Musa 
Czachorowski Qurannı, Muqades İslam kitabıni, lahi tiline terjime etkenını 
yazdı, Grzegorz Czerwinski lahi tatar şekilinın gazetajilarını eki on yillıq 
jenk vaqıtını yaqınlaştırdı. Birde eryilıhta diger muim metinlerni tapmaq 
mümkün: Rafal Berger, Svetlana Pavlenko ve Jan Tyszkiewicz. Umumen 
bu yılnın sanı tefsiyege aq qazana. Muarririyet erkezni osman qalqının 
sualreninen oğraşqanlarını işbirlikke davet ete.

Muarririy

(Tłum. na język krymskotatarski Zarema Alieva)
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