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Czasopiśmiennictwo, od czasu, gdy zaczęły ukazywać się gazety i periodyki, czyli 
od XVII w. (pierwszą polską gazetą był „Merkuriusz Polski Ordynaryjny” wyda-
wany w Krakowie od roku 1661) można uznać za swego rodzaju mentalny „krwio-
bieg” danego państwa czy też wspólnoty, zwierciadło jej działalności, a w perspek-
tywie historycznej także możliwości działania, czego przykładem jest przymusowe 
milczenie polskich muzułmanów w pierwszych dziesięcioleciach powojennych. 

Książka Musy Czachorowskiego, niestrudzonego badacza, „biblioteka-
rza” i bibliografa piśmiennictwa tatarskiego i muzułmańskiego w Polsce sta-
nowi istotne podsumowanie prowadzonych przez niego badań bibliologicz-
nych. Oto mamy przed sobą ujęte monograficznie dzieje czasopiśmiennictwa 
polskich wyznawców islamu w okresie powojennym. Praca to o tyle cenna, 
że o ile czasopisma i periodyki okresu międzywojennego zostały dokładnie 
i wielokrotnie opisane, to czasopisma powojenne są głównie wspomina-
ne, natomiast nie doczekały się monograficznego opisu. A opis taki jest istot-
ny choćby dlatego, że niektóre z nich miały charakter efemeryczny i docierały 
do bardzo nielicznej grupy osób – bo przecież nakład 25 egzemplarzy „Zeszy-
tów Muzułmańskich” przepisywanych na maszynie trudno uznać za masowy. 
Musa Czachorowski dociera w swoich kwerendach do bardzo mało znanych  
zarówno muzułmanom, jak i badaczom polskiego islamu pozycji, które skrupu-
latnie opisuje, zgodnie z najlepszymi tradycjami i zasadami bibliologii. Sprawa 
to o tyle ważna, że, jak podejrzewam, wielu z tych publikacji nie mają w swych 
zbiorach najlepsze polskie biblioteki. 
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