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Szanowni Czytelnicy,

85 lat temu, w roku 1932, ukazał się pierw-
szy numer „Rocznika Tatarskiego”, pisma 
stworzonego przez wybitnych przedstawi-
cieli przedwojennej polskotatarskiej inteligen-
cji. Przypomnijmy: jego redaktorem naczel-
nym był Leon Najman Mirza Kryczyński, 
a w Komitecie Redakcyjnym oprócz niego 
znajdowali się: Konstanty Achmatowicz, 
Dawid Janowicz-Czaiński, Olgierd Najman 
Mirza Kryczyński i Sulejman Murza-
Murzicz. Wydawcą była Rada Centralna 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj czcimy ich 
pamięć, kontynuując to, co zaczęli nieomal 
wiek temu, i publikując osiemnasty tom tego 
najstarszego tatarskiego periodyku w Polsce. 

Niedawno wydarzyła się także rzecz znacząca dla naszej tatarskiej 
społeczności: oto prof. Selim Chazbijewicz, długoletni i zasłużony 
wielce działacz społeczno-kulturalny, mianowany został ambasado-
rem Rzeczypospolitej w Kazachstanie z akredytacją w Kirgizji. To nie-
wątpliwie docenienie jego osoby, ale również ponad sześciowiekowej 
historii Tatarów w Polsce. Niestety, ambasadorowanie uniemożliwia 
Profesorowi sprawowanie funkcji redaktora naczelnego „Rocznika 
Tatarów Polskich”. W związku z powyższym, na czas jego nieobecności, 
obowiązki te przejęła dr Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 

Pragnieniem zarówno wydawcy, jak i redakcji, a mamy nadzieję, że 
także Szanownych Autorów, jest podwyższenie statusu naszego perio-
dyku i nadanie mu rangi czasopisma naukowego, zgodnie z wszelkimi 
wymogami ministerialnymi. W przyszłym roku wprowadzimy więc 
obowiązek recenzowania materiałów proponowanych do publikacji. 
W końcowej części obecnego numeru zamieszczamy wskazówki dla auto-
rów tekstów oraz wzór arkusza recenzji „Rocznika Tatarów Polskich”, 
aby już teraz wiadome były wymogi formalne i kryteria oceny. Liczymy 
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bardzo na Państwa życzliwą współpracę i artykuły. Prosimy przysyłać 
je na adres redaktora prowadzącego: musaxan@yandex.com lub: ahma@
wp.pl

Tymczasem zapraszamy do lektury, zwracając szczególną uwagę 
na tekst pt. „Dokumenty z tajnych archiwów”, prezentujący materiały 
z przesłuchań braci Aleksandra i Konstantego Achmatowiczów przez 
sowieckie NKWD w roku 1940 i 1941. 

 Z pozdrowieniami
  Musa Czachorowski

Rocznik Tatarów Polskich seria 2  │  Tom IV (XVIII)
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I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Jan Tyszkiewicz

DWIE MAPY ARABSKIE Z XI I XII W. 
OBEJMUJĄCE OBSZAR SŁOWIAŃSZCZYZNY 

ZACHODNIEJ I WSCHODNIEJ

Dawne mapy, poczynając od czasów antycznych, rysowane w staro-
żytnej Grecji i Imperium Rzymskim, obejmowały najczęściej swoją 
informacją wybrany teren ekumeny, rzadziej próbowały zarysować 
orbis terrarum, całość ówcześnie znanego świata. Zgodnie ze starożyt-
nymi wyobrażeniami kosmologicznymi i geografi cznymi, ogólne mapy 
świata miały kształt okrągły, na którym centralne położenie zajmowało 
Morze Śródziemne. Ten typ map ogólnych przyjęło się określać w lite-
raturze średniowiecznej terminem mapae mundi. W miarę poznawania 
coraz bardziej odległych obszarów w Azji i Afryce oraz na północy 
Europy, wypełniały się szczegółowymi informacjami, gromadzonymi 
przede wszystkim przez kupców, dowódców legionów walczących od 
Persji po Wyspy Brytyjskie, członków poselstw czy odważnych misjo-
narzy i pielgrzymów. Od VI–VII w. drogi pątników chrześcijańskich 
prowadziły do Jerozolimy, Konstantynopola i Rzymu, później także 
do innych, ważnych ośrodków kultu w rozległym państwie Karola 
Wielkiego i całej Europie Zachodniej.

Od VII–IX w. szlaki pielgrzymie zaczęły się krzyżować z drogami 
pątników muzułmańskich, prowadzącymi z Azji Zachodniej, Afryki 
i wybrzeży Morza Śródziemnego do Jerozolimy, Mekki i Medyny. We 
wczesnym średniowieczu, do połowy XIII w., sieć połączeń lądowych 
i szlaków morskich pozwalała rysować coraz dokładniejsze mapy 
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Europy i Azji1. Wiedza naukowa, spekulatywna i praktyczna żywo 
rozwijała się w ośrodkach kultury arabskiej, na wschodzie – w Persji 
(Bagdad) i zachodzie – w Hiszpanii (Kordoba). Geografi czna wiedza 
poszerzała się dzięki licznym opisom podróży w języku arabskim2. 
Badacze europejscy, np. Joachim Lelewel i Michele Amari3, poważnie 
zajęli się mapami z kręgu kultury arabskiej już w połowie XIX w.

W ostatnich kilkudziesięciu latach polscy orientaliści podjęli bada-
nia dotyczące opisów podróży pozostawionych przez arabskich auto-
rów. Nie zawsze jednak pamięta się i dostatecznie wyraźnie określa, 
że podróżnicy piszący interesujące teksty nie byli wyłącznie Arabami. 
Podobnie naukę, fi lozofi ę, medycynę, matematykę i astronomię, utwory 
literackie w różnych formach i gatunkach, rozwijali i pisali autorzy 
pozostający w kręgu kultury arabskiej, będący Persami, Turkami, 
Żydami lub Grekami. Jak dawno wiadomo, tekst o kluczowym zna-
czeniu dla początków państwa polskiego napisał Żyd z hiszpańskiej 
Tortozy, świetnie zaznajomiony ze współczesną sobie literaturą arab-
skojęzyczną. „Relacja o Słowianach” pióra Ibrahima ibn Jakuba nadal 
zasługuje na specjalną uwagę historyków, nie tylko dlatego, że zawiera 
wyjątkowo ważne i szczegółowe dane kronikarskie, polityczne i geo-
grafi czne z połowy X w., ale również dlatego, że nadal posiada poten-
cjał poznawczy, godny rozwijania i interpretacji4.

Powiemy o dwóch mapach powstałych w kręgu kultury arabskiej. 
Pozwalają one poznać zasięg terytorialny wiedzy geografi cznej auto-
rów z Bagdadu i Palermo, z końca XI i z połowy XII w., gromadzą-
cych doświadczenia praktyczne i opisy różnych krajów. Geografowie 
i historycy uprawiają odrębną dyscyplinę nauki, poświęconą poznaniu 
dawnego środowiska przyrodniczego i średniowiecznej wiedzy geo-
grafi cznej. Przed wiekami różne społeczności ludzkie żyły i działały 
w najróżniejszych warunkach środowiskowych, co było ważne dla ich 
rozwoju i kultury. Metody badawcze pozwalają specjalistom z róż-
nych dziedzin fachowo odtworzyć minione warunki: hydrologiczne, 
paleoklimatyczne i biocenotyczne. Historycy kładą większy nacisk na 

1 J. Strzelczyk, Mapy, Słownik Starożytności Słowiańskich, t. III, Wrocław 1967, s. 161–168, tutaj 
ilustracje i literatura; także J. Kraczkowskij, Arabskaja geografi czeskaja literatura, Izbrannyje soczy-
nienja, t. IV, Moskwa–Leningrad 1957.

2 M. Kowalska, Średniowieczna arabska literatura podróżnicza, Warszawa–Kraków 1973; Z. Pentek, 
Arabskie piśmiennictwo podróżnicze doby klasycznej, Studia Periegetica, zesz. 4, 2010, s. 43–52.

3 J. Lelewel, Geographie du moyen âge, t. I-IV, Paris 1852; M. Amari, Biblioteca Arabo-Sicula, t. I–II, 
Roma 1880; Por. K. Miller, Mappae arabicae: Arabische Welt und Länderkarten des 9–13. Jahrhunderts, 
B.1 H.2, Stuttgart 1926.

4 Ibrahima ibn Jakuba relacja z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekriego, wyd. T. Kowalski, 
Monumenta Poloniae Historica, NS, t. I, Kraków 1946. Por. liczne prace poważnych autorów: 
J. Widajewicza, G. Labudy, K. Buczka i in.
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rekonstrukcję dziejów osadnictwa. Obie grupy naukowców poświęcają 
także należytą uwagę dawnej kartografi i. Specjalistyczne studia nad 
najstarszymi mapami europejskimi prowadzą głównie historycy; nad 
późniejszymi, renesansowymi, nowożytnymi, przede wszystkim geo-
grafowie; nad historycznymi mapami wojskowymi wyspecjalizowani 
kartografowie. Opracowanie i zrozumienie średniowiecznych map – 
z VI–XV w. – wymaga wielkiej wiedzy ogólnej, geografi cznej, histo-
rycznej i kartografi cznej, bardzo zróżnicowanej w zależności od czasu 
i środowiska, w którym powstała mapa. Rzadziej badana jest ogólna 
wiedza o świecie, czyli tzw. horyzonty geografi czne ludzi w różnych 
epokach i różnych krajach5.

Średniowiecznymi mapami żeglarskimi zajmowali się nieliczni 
historycy polscy. Geografowie pracowicie tworzyli katalogi dawnych 
map i atlasów. Problematyką, która pozwala lepiej poznać i zrozumieć 
najstarszą kartografi ę europejską i arabską, są dzieje handlu i szlaków 
drożnych, lądowych i morskich. Arterie komunikacyjne w Europie 
zaczęły kształtować się w miarę zakładania przez starożytnych Greków 
licznych kolonii nad Morzem Śródziemnym. Później systematycznie 
przebudowywane i unowocześniane przez Imperium Rzymskie drogi 
utwardzane zapewniały wygodną i szybką podróż kupcom, urzędni-
kom i kurierom, przede wszystkim zaś przemarsze wojsk z taborami 
i sprzętem pomocniczym. Sieć dróg rzymskich, zbudowanych i utrzy-
mywanych w należytym stanie używalności, oplatała terytorium 
Europy śródziemnomorskiej i zachodniej, od Półwyspu Iberyjskiego 
i wybrzeży oceanu w Galii-Frankonii, do Renu na wschodzie, do Alp 
i środkowego nurtu Dunaju na północy, po Morze Czarne, Trację 
i Konstantynopol. Niektórzy historycy w XX w. zajmowali się najstar-
szym handlem europejskim, prowadzonym na trasach z zachodu na 
wschód, z Hiszpanii na Krym. Ten szlak od VIII do XII w. obsługi-
wali głównie kupcy żydowscy. Przedmiotem ich obrotu były wyroby 
zbytku i niewolnicy6.

Ważną rolę w dalekim handlu europejskim IX–XI w. odgrywało 
państwo Chazarów ze stolicą Itil nad dolną Wołgą. Podporządkowało 
ono sobie rozległe obszary rejonu Morza Kaspijskiego, od Derbentu 
na południu po Bułgar nad górną Wołgą, między rzekami Ural i Don. 
W Itilu zbiegały się szlaki kupców azjatyckich, odbywających podróże 

5 S. Arnold, Geografi a historyczna, Warszawa 1951; M. Dobrowolska, Przemiany środowiska geografi cz-
nego Polski do XV wieku, Warszawa 1964; J. Tyszkiewicz, Geografi a historyczna. Zarys problematyki, 
Warszawa 2014.

6 Ostatnio: H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, 
Poznań 2005 i inne prace tejże autorki. Zob. np. Chazaria państwo na pograniczu kultur, Granica 
wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski, Warszawa 2014, s. 17–54.
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karawanowe i morskie po wodach Morza Kaspijskiego i Morza 
Czarnego. Stąd szlaki biegły przez Kijów do Przemyśla i Halicza, 
także na północ, do Nowogrodu Wielkiego. Dalej żegluga zapewniała 
kontakt ze Skandynawią i Wolinem. Pomiędzy IX a początkiem XI w. 
Waregowie rywalizowali z kupcami arabskimi na szlaku wodnym 
Dniepru i Wołgi7. Wybrzeża Afryki północnej, Egipt, Syrię, Palestynę, 
Półwysep Arabski, Anatolię i Persję, basen Morza Kaspijskiego, 
Chorezm obsługiwali kupcy orientalni. Stepy wschodnioeuropejskie 
penetrowali muzułmańscy kupcy arabskojęzyczni, pochodzący z róż-
nych ludów. Warto zauważyć, że w Chazarii niektóre plemiona i okre-
sowo dwór kagana przyjęły islam już w końcu X w. Mówią o tym źró-
dła arabskie i zachowane nagrobki kamienne8.

W połowie IX w. handel europejski na osi wschód-zachód pro-
wadzony był szlakiem wodnym Dunaju. Z Ratyzbony kupcy płynęli 
etapami, do Czech, Moraw i Bułgarii. Docierali do licznych plemion 
pozostających poza większymi organizacjami państwowymi. Ważnym 
źródłem pisanym, rzucającym światło na plemienną strukturę społe-
czeństw słowiańskich między Łabą, Wisłą i środkowym Dunajem, jest 
tekst nazywany „Geografem Bawarskim”. Powstał on w Ratyzbonie 
w 2 lub 3 fazach od ok. 843 do 890/900 r. Z polskich ziem wymienione 
zostały plemiona: Ślęzan, Dziadoszan (na Śląsku), Warcian, Goplan, 
(Wielkopolska), Pyrzyczan, Wolinian (Pomorze Zachodnie), Wiślan 
i Golęszyców (Brama Morawska)9. Dowiadujemy się, że kupcy płynący 
Dunajem mieli kontakt z Pragą, księstwami na Morawach – zapewne 
ze stolicami w Welehradzie i Nitrze – i dopływali do Morza Czarnego. 
Z respektem wyrażali się o potędze państwa bułgarskiego, co zanoto-
wali mnisi benedyktyńscy w Ratyzbonie. Kupcy płynący ze wschodu 
przekazali w Ratyzbonie, że nad Morzem Czarnym istnieją dwa pań-
stwa: Ruś (Ruzzi) i Chazaria (Chazirozi), z setkami miast i osad. W X w. po 
Dnieprze pływali także kupcy i grupy wojowników skandynawskich. 
Skandynawowie występowali ponadto w grupach reprezentujących 

7 A. Nazmi, Commercial Relations between Arabs and Slavs (9th–11th Centuries), Warszawa 1998; 
T. Nagrodzka-Majchrzyk, Geneza miast u dawnych ludów tureckich (VII–XII w.), Wrocław–
Warszawa 1978.

8 T. Nagrodzka-Majchrzyk, Chazarowie, (w) K. Dąbrowski, T. Nagrodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski, 
Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie, Wrocław–Warszawa 1975, s. 377–477; 
G. Rostkowski, Konwersja Chazarii na mozaizm na przełomie VIII i IX w. Z dziejów średniowiecznej 
Europy Środkowo-wschodniej, Zbiór studiów, t. II, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 1998, s. 7–15; E.A. 
Chalikowa, Musulmanskije nekropoli wołżskoj Bulgarii: X – naczała XIII w., Izdatel’stwo Kazanskogo 
Uniwersitieta 1986, s. 49–97.

9 Źródło: S. Zakrzewski, Opis grodów i terytoriów z północnej strony Dunaju czyli tak zwany Geograf 
Bawarski, Lwów 1914, interpretacja: H. Łowmiański, O pochodzeniu Geografa Bawarskiego, Roczniki 
Historyczne, t. XX, 1955, s. 5–58 i in.
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większe grody ruskie, Kijów, Rostów, Smoleńsk i inne, przy zawiera-
niu umów handlowych z Bizancjum, w Konstantynopolu. Handel nad 
Morzem Czarnym został opanowany przez kupców greckich, żydow-
skich i arabskich. Monety muzułmańskich władców obfi cie napływały 
na tereny Europy wschodniej, do nadwołżańskich plemion turecko-
języcznych i fi ńskich, plemion wschodniosłowiańskich nad Wołgą, 
Dnieprem i jego dopływami. Towary i kupcy docierali Prypecią do 
Turowa, monety przekazywano jeszcze dalej, do Brześcia nad Bugiem 
i na Mazowsze10. Miało to miejsce w X i w początkach XI w.

Starsza mapa, o której chcemy napisać, powstała w końcu XI stu-
lecia w Azji Centralnej, w Kaszgarii, położonej na zachód od Chin 
i Mongolii. Była to okrągła mapa świata tzw. tarczowa, narysowana 
przez Mahmuda ibn Hussajna ibn Muhammeda al-Kaszgari, zwanego 
Mahmudem al-Kaszgarim, czyli Mahmudem z Kaszgaru. Autor był 
etnicznym Turkiem, wykształconym muzułmaninem, który urodził się 
we wschodniej części Turkiestanu. Niektórzy badacze przypuszczają, 
że mógł pochodzić z miejscowej dynastii Karachanidów11. Arabski 
podbój Kaszgarii nastąpił w początku X w. Islam propagowany przez 
Arabów i Persów wyparł inne religie na tym obszarze. Związek ple-
mienny tureckich Karłuków, rządzony przez Karachanidów, roz-
padł się przed 1000 rokiem na dwa organizmy państwowe: Kaszgarię 
i Transoksanię. Udało się ustalić, że Mahmud al-Kaszgari przyszedł na 
świat między rokiem 1029 a 1038, zmarł zaś w 1078. W swoich pra-
cach posługiwał się językiem arabskim i perskim. Jego najobszerniejsze 
dzieło nosiło tytuł: „Dywan języków tureckich” (Dīwān luyāt at-Turk) 
i powstało w latach 1072–1074. Są badacze, którzy ukończenie tego 
dzieła datują później, na rok 1077, 1083 czy jeszcze późniejszy. Pewna 
jest wiadomość, że „Dywan” został ofi arowany kalifowi al-Muqta-
diemu, rządzącemu w latach 1075–1094.

Tekst „Dywanu” zachował się w odpisie sporządzonym w roku 1266. 
Na karcie 22 i 23 umieszczono okrągłą mapę świata, zaopatrzoną w obja-
śnienia w języku arabskim. Brak jest wskazówek, aby wyjaśnić, czy 
mapę nakreślił własnoręcznie autor, czy zatrudniony kaligraf. Nazwy 
plemienne i różne obiekty geografi czne pozwalają ocenić jakimi infor-
macjami o ich przestrzennym położeniu dysponował autor. Ważnym, 

10 J. Tyszkiewicz, Mazowsze północno-wschodnie we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1974, s. 115
–130; W. Łosiński, W sprawie „wschodniej drogi” dopływu monet arabskich do Wielkopolski, Moneta 
medievalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofi arowane prof. S. Suchodolskiemu w 65 rocznicę urodzin, 
red. B. Paszkiewicz, Warszawa 2002, s. 185–192 oraz szkice S. Suchodolskiego: Numizmatyka śre-
dniowieczna, Warszawa 2012.

11 O życiu i wykształceniu Mahmuda: E. Tryjarski, Kultura ludów tureckich w świetle przekazu Muhmuda 
z Kaszgaru (XI w.), Warszawa 1993, s. 7–18 et passim.
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a może najważniejszym celem sporządzenia mapy w Bagdadzie, było 
określenie miejsca zamieszkania różnych ludów, przede wszystkim zaś 
tureckich. Nazwy znanych plemion rozmieścił Mahmud al-Kaszgari na 
płaskowyżach Azji Centralnej, od granic Chin do pogranicza z Europą.

Mapa w zachowanym odpisie jest kolorowa. Konsekwentnie zasto-
sowano odpowiednie kolory dla odróżnienia: rzek (szary), pustyń 
(żółty), mórz (zielony) i gór (czerwony). Jest wysoce prawdopodobne, 
że takie kolory znajdowały się w oryginale „Dywanu”. Okrągły kształt 
mapy nawiązuje oczywiście do kartografi cznych tradycji antycz-
nych. W rękopisie mapę umieszczono na dwóch rozłożonych sąsied-
nich kartkach. Mają one wymiary 239x165 mm. W książce Edwarda 
Tryjarskiego średnica mapy wynosi 239 mm, dlatego jej dolna część 
została ucięta. Wymiary sąsiednich stron wynoszą 235x163 mm. Strony 
świata, nazwane po arabsku, umieszczono na obręczy otaczającej mapę. 

Mapa Mahmuda al-Kaszgariego.
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Należy podkreślić, że książka E. Tryjarskiego zawiera dwie podobizny 
mapy, umieszczone poza tekstem. Mapa kolorowa jest kopią mapy 
zachowanej w odpisie (z 1266 roku). Druga mapa przedstawia czarno-
-biały schemat kolorowej, z odczytami i tłumaczeniem niektórych 
nazw na język polski12.

Mapa Mahmuda z Kaszgaru jest dla historyków Słowiańszczyzny 
cenna z kilku powodów: obejmuje duży obszar półkuli zachodniej, 
sięga terenów Europy Wschodniej i Środkowej, została skomponowana 
stosunkowo wcześnie – w trzecim ćwierćwieczu XI stulecia; daje orien-
tację o kupieckich kontaktach na tzw. jedwabnym szlaku lub alterna-
tywnych drogach łączących Persję z Europą. Niestety, małe rozmiary 
mapy ograniczyły liczbę umieszczonych na niej obiektów geografi cz-
nych, nazw krajów, etnonimów, łańcuchów górskich i rzek. Dzięki 
tłumaczeniom dokonanym przez E. Tryjarskiego można stwierdzić – 
i zweryfi kować – występowanie na mapie znajomych nazw. Na krań-
cach zachodnich mapy napisano: Aleksandria Ziemia Magrabijczyków, 
Ziemia, gdzie nikt nie mieszka z powodu nadmiernego upału. Bardziej na 
północny wschód umieszczono: Granice Egiptu, Ziemia Syria i Ziemia 
Kurdów. Znajome kraje z Europy Wschodniej umieszczono w sektorze 
północno-zachodnim mapy; umownie, jak gdyby pomiędzy godziną 10 
i 12 na tarczy zegarka.

Morze Kaspijskie na mapie nosi nazwę Absigen i zarysowane jest 
w kształcie rzepy zwężającej się na południowym wschodzie. Do tego 
zbiornika wodnego wpadać ma rzeka płynąca z północy, nazwana 
Rzeka Itil, czyli Wołga. Obok niej umieszczono nazwę Bulgar, czyli 
synonim Bułgarii Nadwołżańskiej, oraz nazwę Suvar. Należy zgodzić 
się z interpretacją, że oba toponimy – Bulgar i Suvar – mogą być jed-
nocześnie traktowane jako informacja o dwóch głównych miastach 
Bułgarii Nadwołżańskiej13. Siedziby ludu Kipczaków (Qifčaq) umiesz-
czono na zachód od Wołgi. Na północno-zachodnim wycinku mapy, 
umownie między godziną 10 i 11, na mapie znajduje się kilka dobrze 
znanych toponimów i etnonimów: Varan, Saqualiba, Rus, Bačanak, 
a także Darband i Hazaran. Nazwy te odczytać więc należy jako: 
Niemcy, Słowianie (bez bliższych określeń), Ruś i Pieczyngowie. 
Etnonim „Niemcy” autorzy orientalni zapisywali wówczas w for-
mie Varan albo Ifrang. Nazwy Darband oraz Hazaran umieszczono 
na zachodnim brzegu Morza Kaspijskiego, u podnóża gór Kaukaz14. 

12 E. Tryjarski, Kultura ludów tureckich; mapy dołączone poza tekstem.
13 E. Tryjarski, Kultura ludów tureckich, s. 159.
14 Derbent był ważnym portem i ośrodkiem politycznym przez całe średniowiecze, poczynając od 

XII w.: M.G. Magomedow, Obrazowanije chazarskogo kaganata, Moskwa 1983, s. 177–195.
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Wymienione nazwy znane są z innych wczesnośredniowiecznych 
źródeł arabskich i hebrajskich.

Analizując nazwy z mapy można stwierdzić, że w latach 80. XI w. 
w Bagdadzie dobrze znano drogę prowadzącą do Europy. Prowadziła 
ona przez Persję nad Morze Kaspijskie do portu w Derbencie. Ten ważny 
port długo stanowił bramę dla kupców udających się do miasta Itil, 
a także do Konstantynopola, Kijowa oraz miast na Krymie. Umieszczenie 
etnonimu Kipczaków na stepach, na zachód od Wołgi, nie odpowiadało 
rzeczywistości w czasach rysowania mapy. Ruś i Słowian umieszczono 
dalej ku zachodowi. Nazwa Varan napisana została najdalej na zacho-
dzie, ponieważ miała oznaczać Frankonię, państwo Franków. Poważną 
nieścisłością było pominięcie Morza Czarnego. Na jego miejscu nie 
umieszczono ani zarysu akwenu, ani też żadnej nazwy.

Można przypuszczać, że kartograf na małej mapie fi kcyjnie połą-
czył dwa morza, nadając im wydłużony kształt, ciągnący się mniej 
więcej z zachodu na wschód. Pominięto także nazwy miast-portów na 
Półwyspie Krymskim. Liczebni Pieczyngowie (Bačanak) od ok. roku 1050 
kontrolowali stepy nad Morzem Czarnym. Zostali poprawnie umiesz-
czeni na mapie jako sąsiedzi Rusi i Słowian, ale błędnie: na zachód od 
nich zamiast na południowy wschód. Oczywistym błędem jest także rze-
kome sąsiedztwo Pieczyngów z Derbentem. Mogło to wynikać przede 
wszystkim z opuszczenia Gór Kaukazu oraz funkcjonowania garnizo-
nów chazarskich, sformowanych z najemników pieczyńskich15.

W rezultacie mapa Mahmuda z Kaszgaru w Bagdadzie (po 1070 r.) 
nie przedstawiała dostatecznie precyzyjnie ziem, ludów i państw 
w Europie Wschodniej. Podróżnicy którzy wracali do Bagdadu, a na 
podstawie ich relacji także sam Mahmud, duże przestrzenie na stepach 
oddawali różnym plemionom Kipczaków i Pieczyngów, nie informując 
o ich konfederacyjnych formach organizacji społecznej. Nie orientowano 
się również w liczebności i rozległości obszarów zajmowanych wówczas 
przez Słowian, od środkowej Wołgi po Bałtyk, od środkowego biegu 
Dniepru po Adriatyk, Alpy i Łabę. Jest zastanawiające, dlaczego na bag-
dadzkiej mapie Mahmuda zabrakło Cesarstwa Bizantyńskiego. Dopiero 
uważna lektura tekstu „Dywanu języków tureckich” pozwala odnaleźć 
informację, że Pieczyngowie, co było zgodne z prawdą, mieszkają „bli-
sko Rumu”, czyli Bizancjum16. Nazwy tej jednak na mapie nie umiesz-
czono. Ten brak i inne nieścisłości mogły wynikać z techniki wykonywa-
nia mapy lub korzystania z pomocy mało zorientowanego rysownika. 

15 K. Dąbrowski, T. Nagrodzka-Majchrzak, E. Tryjarski, Hunowie europejscy. Protobułgarzy. Chazarowie. 
Pieczyngowie, Wrocław 1975; O Pieczyngach – E. Tryjarski, s. 476–626.

16 E. Tryjarski, Kultura ludów tureckich, s. 289.
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Podobnie inny wybitny autor perski z XI w., Abu Sa’id Gardezi, 
posiadał tylko ogólną informację geografi czną o ludach zamieszkują-
cych w Europie Wschodniej i Środkowej. Główne swe dzieło poświę-
cone historii powszechnej „Ozdoba wiadomości” (Zaynal-ahbār) napi-
sał między rokiem 1049 a 1053. W tekście wymienił jedynie nazwy 
ludów: Turków, Chazarów, Burtasów i Bułgarów; nie opracował 
mapy. Wiedział też o ich zachodnich sąsiadach, Rusach, Słowianach 
(Swklaba) i Węgrach (Magyari). Wiedzę czerpał raczej z opisów podróży, 
z dostępnych mu tekstów pisanych, nie od informatorów czy z oglądu 
map. W połowie XI w. Kaganat Chazarski istniał tylko szczątkowo, nad 
dolną Wołgą; Węgrzy zaś od końca IX w., tj. od 150 lat, zajmowali już 
Nizinę Panońską nad środkowym biegiem Dunaju. Tak więc w Persji 
utrzymywała się wiedza mało już aktualna. Nawet wybitni autorzy 
zadowalali się nią, nie mając nowych informacji ani nie uściślając ich, 
jak próbował to robić Mahmud z Kaszgaru17.

Druga mapa powstała w połowie XII w., między rokiem 1140 a 1160 
na Sycylii. Król Roger II sycylijski (1097–1154) rządził podczas orga-
nizowania pierwszych wypraw krzyżowych i utworzenia Królestwa 
Jerozolimskiego w Palestynie (1099). Interesował się nauką, szczegól-
nie geografi ą i kartografi ą. Zawiązywał sojusze i miał plany ekspansji 
na terenie Półwyspu Iberyjskiego, w Hiszpanii, Maroku i na wybrze-
żach Morza Śródziemnego. Roger II zaprosił na swój dwór w Palermo 
Abu Abd Allaha Muhammada al-Idrisiego, wnuka kalifa z dyna-
stii Hammudytów. Dynastia ta panowała wcześniej w południowej 
Hiszpanii, ale została wygnana. Al-Idrisi urodzony w Ceucie ok. 1100 
mógł studiować w Kordobie. Około roku 1016 udał się na tułaczkę do Azji 
Mniejszej, do Francji, i wrócił do Hiszpanii. Do Palermo przybył w roku 
113818, kiedy to Roger II zlecił mu opracowanie kompendium geogra-
fi i uniwersalnej, opisującej wszystkie ziemie znanego wówczas świata: 
Europy, Azji Zachodniej i Środkowej oraz północnej Afryki. Jak się 
przyjmuje, tekst dzieła miał powstać około roku 1150, zaś planisferyczna 
mapa całości, tarcza o średnicy 2 m wykonana ze srebra, w styczniu 1154. 
Planisferyczne mapy arabskie, zwane dawā’ir, były wykonywane w XI–
XII stuleciu. Życie obu autorów (była też grupa współpracowników) jest 
znane; znacznie słabiej zaś źródła pisane, z których korzystali, i metody 

17 E. Chwałkowska, Wiadomości perskiego pisarza Gardiziego (XI w.) o ludach wschodniej i środkowej 
Europy, Slavia Antiqua, t. 25, 1978, s. 141–150; U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, źró-
dła do dziejów średniowiecznej kultury, Wrocław 2004, s. 52–53 et passim.

18 T. Lewicki, Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera”, geografa arabskiego z XII w. al-Idrisiego, 
cz. I, Kraków 1915, cz. II, Warszawa 1954; o życiu i działalności al-Idrisiego – T. Lewicki, Polska, 
cz. I, s. 3–17; U. Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie, s. 58–62.
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ich pracy19. Nazwy geografi czne z terenu Słowiańszczyzny poda-
jemy zgodnie z ich odczytem i identyfi kacją dokonaną przez Tadeusza 
Lewickiego, przy konsultacji z Tadeuszem Kowalskim20.

19 M. Amari, C. Schiapparelli, L’Italia descritta nel Libro del re Rugierro compilato da Edrisi, Roma 1883; 
Al-Idrisi, Opus geographicum sive „Liber ad eorum delectationem qui terras peragrare studeant”, ed. E. 
Cerulli, F. Gabrielli et alii, Istituto Universitario Orintale di Napoli, t.I-IX, Neapoli-Romae, 1970–1984.

20 T. Lewicki, Polska, cz. II. Korzystanie z edycji Instituto Universitario Orientale do Napoli, tzn. 
z t. VIII „Opus geographicum” zawierającego opracowanie VI i VII klimatu (strefy) w atlasie 
Idrisiego, wymaga pisania odrębnej rozprawy. Poprzestaliśmy na zwięzłej interpretacji i odczycie 
dokonanych przez Tadeusza Lewickiego.

Mapa Muhammada al-Idrisiego.
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Tekst geografi i uniwersalnej Rogera–Idrisiego powstawał etapami. 
Wykorzystano opisy podróży i inne (do ustalenia) źródła pisane, 
ankiety wypełnione przez specjalnych agentów oraz wiadomości 
od kupców, żeglarzy, pielgrzymów i posłów. Pisemna ankieta miała 
stałe punkty podlegające wzajemnej weryfi kacji. Roger II posiadał 
bogatą bibliotekę z rozprawami naukowymi, arabskimi i europejskimi, 
antycznymi i bizantyńskimi. Uważa się, że „Księga Rogera” i jej mapy 
stanowią gruntowną kompilację wielu dzieł późnoantycznych i wcze-
snośredniowiecznych. Przygotowana przez al-Idrisiego mapa może 
być uznana za syntezę zabytków kartografi cznych powstających od 
VIII do XII w. w kręgu kultury arabskiej. Od końca roku 1153 prace nad 
ukończeniem całości dzieła przyspieszono, opracowując trzy jego czę-
ści: mapę podstawową, atlas szczegółowy wykonany w oparciu o nią 
oraz pisany komentarz. Niestety, trzeba przyjąć, że kopista-kaligraf nie 
potrafi ł poprawnie odczytać wszystkich nazw. To powodowało powie-
lanie jego błędów21. Sprawa technik kartografi cznych, zastosowanych 
zwłaszcza przy wykonywaniu map na papierze w atlasie, powinna 
zostać gruntownie i krytycznie wyjaśniona przez wyspecjalizowanych 
historyków kartografi i. 

Generalnie, lepsze rozpoznanie mieli Roger II i al-Idrisi dla Europy 
Środkowej i szlaków ciągnących się od północnej Italii do wybrzeży 
Morza Północnego i zachodniego wybrzeża Bałtyku. Można ocenić, że 
z Wenecji różne szlaki lądowe prowadziły przez Węgry, Czechy, Polskę 
do Niemiec. Na mapach atlasu umieszczono nazwy: Węgry (Unkariia), 
Czechy-Morawy (Bu’amija), Polska (Bulunija) i Ruś (Ar-Rusiia). 
Szlak podróży kupców przebiegał wzdłuż Adriatyku, przez miasta 
Chorwacji, Serbii, Macedonii, Karyntii do Bawarii, Saksonii lub Polski. 
T. Lewicki zidentyfi kował nazwy miast: Ratyzbona, Osnabrück, Halle, 
Miśnia i Erfurt oraz Wielki Białograd, Mitrovica, Ostrzyhom, Nitra, 
Bacs, Csanad, Belgrad, Bratysława, Eger i Ungvar 22.

Na mapie w atlasie góry Karpaty oddzielają Węgry i Czecho-
Morawy od Polski i Rusi. Noszą tu nazwę K(a)r(a)ku23. W tekście 
komentarza wystąpiły także jako Baluak, czego genezy nie udało się 
wyjaśnić. Zaznaczono, że z Karpat wypływają dwie rzeki, wpada-
jące do środkowego Dunaju, w pobliżu miasta Buzana identyfi kowa-
nego z Bratysławą. Na dwóch odcinkach mapy w atlasie (IV3, VI4), te 
same góry oddzielają nazwy polskich miast od dorzecza Dunaju, na 

21 T. Lewicki, Polska cz. 1: Redagowanie „Księgi Rogera”, s. 19–34, charakterystyka źródeł pisanych, 
s. 34–69.

22 T. Lewicki, Polska, cz. 2, wg Indeksu nazw.
23 T. Lewicki, Polska, cz. 2, s. 160–163.
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wschodzie zaś rozgraniczają zlewisko Dniestru (anonimowa rzeka 
na mapie) od zlewiska Dunaju. W literaturze geografi cznej biblio-
teki Rogera II lub w ankietach informatorów wystąpiło miasto Halicz 
(Galisiia), jako położone na granicy Polski i Rusi, oraz Przemyśl (*-rami-
sli) jako miasto polskie24. Można z tego wnioskować, że droga han-
dlowa znad Morza Czarnego w górę Dniestru, do Bramy Przemyskiej 
i Krakowa, była w połowie XII w. dobrze znana. Informacja o przy-
należności Przemyśla do Polski mogła pochodzić ze starszych źró-
deł, powstałych w X lub w początkach XI w., albo informatorami byli 
Żydzi przemyscy, związani z polską przynależnością państwową. 
Na zachodzie natomiast terytorium Polski oddzielają na mapie od 
Saksonii (Šasunila) jakieś góry. T. Lewicki próbował ten fakt tłumaczyć, 
odwołując się do mapy Ptolemeusza i jej przeróbek, gdzie w Europie 
Środkowej występują Góry Swewskie i Góry Ryfejskie25. Wydaje się, 
że co do tego lepiej przyjąć inne wytłumaczenie. Kupiec, jadący z Pragi 
do Wrocławia przez Kotlinę Kłodzką, po lewej stronie mijał zachodni 
masyw Sudetów, oddzielający podgórze Dolnego Śląska od Saksonii.

W „Księdze Rogera” Polskę poprawnie umieszczono pomiędzy 
Karpatami i wybrzeżami Bałtyku. Przez jej nizinne terytorium płynie 
na mapie rzeka Wisła, której nazwę zapisano w formie F(i)slu26; brak jest 
natomiast wzmianki i linii oznaczającej rzeką Odrę. Na północy Polska 
– jako całość polityczno-geografi czna – obejmuje także Meklemburgię, 
ziemie na zachód od dolnej Odry27. Można to odczytać jako potwier-
dzenie stanu politycznego z drugiej ćwierci XII w., kiedy to książę 
Bolesław Krzywousty podbił Pomorze Zachodnie i Zaodrzańskie aż 
do wyspy Rugii. Za zgodą cesarza Lotara książę pomorski Warcisław 
został w roku 1124 lennikiem polskim. Taki stan polityczny mógł trwać 
do roku 1138, czyli do zgonu Krzywoustego, a pretensje jego synów do 
lenna jeszcze dłużej.

Informatorzy al-Idrisiego posiadają stosunkowo dobrą orientację 
w przebiegu południowych granic jednolitego państwa polskiego przed 
rozdrobnieniem dzielnicowym. Inaczej jest ze wschodnią granicą. Tutaj 
Ruś zaczyna się od Halicza, zamiast od Przemyśla czy Włodzimierza, 
położonego blisko za górnym Bugiem. Pogranicze w Karpatach wyty-
czone jest na korzyść Polski. Miastem węgierskim na granicy z Polską 

24 Tamże, s. 120–121, 130–133, 196–197.
25 Tamże, s. 35; w atlasie segment mapy IV. Por.: J. Tyszkiewicz, Historyczne momenty kształtowania 

granic przez pierwszych Piastów do 1000 roku, (w) tegoż, Geografi a historyczna Polski w średniowieczu, 
Warszawa 2003, s. 21–44.

26 T. Lewicki, Polska, cz. 2, s. 34, 200.
27 Tamże, s. 35, 39.
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miał być Ungwar (Hunkbar). Ten stan rzeczy w uproszczeniu nawią-
zuje do sprawy Spisza i osadnictwa polskiego na południe od górnego 
Dunajca. Bez bliższych badań sugestia ta pozostaje dość prawdopo-
dobną hipotezą. Źródła rzeki Cisy i Maroszu umieszczono na mapie 
we władztwie polskim. W XII w. uważano zapewne górny bieg rzek 
Topli i Hornadu za źródła Cisy28. Dla wschodnich granic Polski al-Idrisi 
i Roger II nie znaleźli odpowiednich informacji ani w źródłach pisa-
nych, ani w materiałach zebranych ankietowo lub w relacjach kupiec-
kich. O rzece Bug nie ma wzmianki. Ruski gród Turów (Turubi) umiesz-
czony został na Rusi, ale jego położenie zostało w dwóch miejscach 
różnie opisane. Raz al-Idrisi umieścił je nad rzeką Dniestrem, w innym 
kontekście nad Dnieprem. Mogły zostać pomylone podobnie brzmiące 
nazwy, niedokładnie odczytane czy niedokładnie usłyszane. Na mapie 
w małej skali rzeka Prypeć mogła być uznana za górny bieg Dniepru, 
zwłaszcza w relacji kupca płynącego z Kijowa do Turowa. Podróż 
z Kijowa (Kiieu) miała trwać sześć dni, oczywiście drogą wodną29.

Odczyty i identyfikacje Tadeusza Lewickiego pozwoliły ustalić 
około ośmiu nazw miejscowości z terenu Polski, które były miastami 
na prawie polskim za panowania księcia Bolesława Krzywoustego 
oraz w czasach senioratu jego dwóch synów: Władysława Wygnańca 
(1138–1146) i Bolesława Kędzierzawego (1146–1173). Niektóre 
z nich zostały zapewne zapisane w źródłach już w XI stuleciu. 
W jakich tekstach, to należałoby osobno badać30. Były to: Kraków 
(Ikraku), Gniezno (Ginazna), Wrocław (*-ratislaba), Przemyśl (*-rami-
sli), Sieradz (Sradia-Siradia), Szczecin (Štnu-Šitnu) i Santok (Zamtuk). 
W atlasie al-Idrisiego Polska jako całość stanowi prowincję cesar-
ską, czyli niemiecką. Taką wiadomość należy aprobować zwłaszcza 
dla okresu po interwencji zbrojnej cesarza Fryderyka I Barbarossy 
w Polsce i hołdach księcia Bolesława Kędzierzawego, złożo-
nych temu cesarzowi (1157, 1173) z całego terytorium polskiego31. 
Zidentyfikowane i wymienione miasta wytyczają w przybliżeniu 

28 Tamże, Cisa: cz. I, s. 72, 77, cz. II, s. 32, 35, 52, 67 i inne; Marusz, cz. I, s. 72,77, cz. II: 32, 35, 52, 75, 
84, 92 i inne. Por.: J. Tyszkiewicz, Problemy najstarszej granicy Polski no południu: X-XI wiek, Tradycje 
i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Uniwersytet Jagielloński, Varia 
CCCXLV, Kraków 1995, s. 239–245.

29 Tamże; Turów, cz. I, s. 123, cz. II, s. 192–193, 195, 198–199. Droga wodna była podstawowym szla-
kiem komunikacyjnym do XIX w.: S. Wysłouch, Posługi komunikacyjne w miastach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego na prawie magdeburskim do połowy XVI w., Wilno 1936. O podwodach wielkoksiążęcych 
w średniowieczu, s. 13–52.

30 Tamże, cz. I i cz. II, zwłaszcza cz. II, s. 111–122. Samogłoski uzupełniające brzmienie nazw, odtwo-
rzone przez T. Lewickiego, włączyłem do nazw, nadając im brzmienie słowiańskie.

31 Tamże, cz. II, Roz. III, s. 33–37. Użyto arabskiego określenia bilad B(u)loniia, czyli „kraj Polska”, nie 
wspominając o istniejących podziałach na księstwa.
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drogę handlową, prowadzącą w drugiej połowie XII w. z Pragi lub 
z Krakowa – przez Wrocław, Sieradz i Gniezno – do Santoka. Tutaj 
w X–XIII w. przeprawiano się przez Noteć. Dalej droga prowadziła 
do Szczecina i nad Bałtyk, albo do Kołobrzegu, Uznamu lub na 
wyspę Rugię (Ankona). Wolin w połowie XII w. stracił na znacze-
niu, ponieważ poziom wody w Zatoce Szczecińskiej bardzo się pod-
niósł i miasto było silnie podtopione.

W tekście objaśniającym atlas Rogera–Idrisiego zapisano także 
zwrot „ard Sdmara”, odczytany jako „ziemia S(u)d(u)mara”, czyli 
sandomierska. Sandomierskie, wyróżnione wśród innych ziem 
polskich w dziele al-Idrisiego, stanowiło od końca XI w. odrębną 
prowincję. Rządził nim książę Henryk Sandomierski, najmłod-
szy syn Krzywoustego, w latach 1146–116632. W roku 1154 Henryk 
Sandomierski wraz z grupą rycerzy wyprawił się do Ziemi Świętej. 
Nie znamy bliżej szlaku jego podróży, którą odbyć musiał w dużej 
części drogą morską, płynąc z Wenecji. Podobną, utartą drogą, jechał 
zapewne ze swoimi rycerzami Jaksa z Miechowa. Grupy rycerzy pol-
skich jadące do Palestyny mogły udzielić informacji agentom króla 
Rogera II, kupcom czy żeglarzom, trudniącym się przewoźnictwem 
do Palestyny. Do Jerozolimy mógł pielgrzymować także książę 
Władysław Wygnaniec, w roku 1146 lub 114733.

Zapisane w „Księdze Rogera” nazwy miast i rzek pozwalają 
dowiedzieć się o najważniejszych miastach i ośrodkach handlowych, 
położonych na trasach kupców i podróżników z Italii do Niemiec, 
mniej szczegółowo z Morza Czarnego (Krym, Konstantynopol) przez 
Halicz do Przemyśla i Krakowa. Wydaje się, że al-Idrisi w drugiej 
połowie XII w. dobrze znał Dalmację, Karyntię, zachodnie Węgry, 
Saksonię, Bawarię, Alemanię i Fryzję. Wymienił wszystkie ważniej-
sze miasta na drodze przez Polskę, od Kotliny Kłodzkiej do Zatoki 
Szczecińskiej. Z Pragi czeskiej jechano do Wrocławia. Do Krakowa 
przybywano zapewne z Wrocławia lub podróżując południowymi 
stokami Sudetów do Bramy Morawskiej. O tym odcinku starej drogi 
kupieckiej, od IX w. prowadzącej na Ruś i poświadczonej przez tzw. 
„Geografa Bawarskiego”, jak również Ibrahima Ibn Jakuba w roku 
965, nie ma żadnej wiadomości w „Księdze Rogera”. Można natomiast 

32 Tamże, cz. II, s. 168–170. W Bulli gnieźnieńskiej, wystawionej w Stolicy Apostolskiej dla arcybi-
skupa Polski Jakuba, nazwę „Sandomierz” zapisano: Zandomir.

33 Wiadomo o dwóch pielgrzymkach rycerzy polskich w 2 poł. XII w.: ks. Henryka Sandomierskiego 
w 1154 oraz Jaksy z Miechowa w 1162–3: M. Starnawska, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony 
krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999, s. 25–29; M. Plezia, Cronica Petri comi-
tis Poloniae, Pomniki Dziejowe Polski, ser. 2, t. 3, Kraków 1951, s. 30; Joannis Dlugossi, Annales 
Regni Poloniae, sub anno 1154 i 1162–1163.
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rekonstruować drogę z Krakowa do Przemyśla, Halicza i Kijowa. 
Geografowie arabscy i materiały zebrane prze Rogera II wskazują na 
słabą orientację nad Bałtykiem. Szwecję (Izvada) traktował on jako kraj 
graniczący na lądzie z Saksonią. To był zapewne ślad po starej (Dolnej) 
Saksonii, znajdującej się na prawym brzegu dolnego Renu. Ta błędna 
informacja jest jednocześnie wskazówką, że w Palermo nie posiadano 
wiadomości od żeglarzy pływających z zachodu na wschód, z Morza 
Północnego na Morze Bałtyckie, przez Cieśniny Duńskie. Równie 
błędne było w opracowaniu Rogera–Idrisiego umieszczenie Sigtiny 
(Sigtuna) przy ujściu Wisły, czyli na południowym brzegu Bałtyku34. 
W opisach podróży i na mapach arabskich (do XIII w.) nie znajdu-
jemy śladu opisu wyprawy Wulfstana (z końca IX w.). Jego relację 
zapisał angielski król Alfred, podkreślając, że dotarł on do Truso nad 
jeziorem Drużno, dziś koło Elbląga35.

W opracowaniu Rogera II i al-Idrisiego nie znajdujemy wiadomości 
podanych w sprawozdaniu Ibrahima Ibn Jakuba. Ten opisał Słowian 
zachodnich, przebywał w Magdeburgu i zapewne dotarł do Pragi. Jego 
relacja, złożona na piśmie około roku 966 na ręce kalifa, znalazła się 
w Kordobie, trafi ła do biblioteki władcy i nie była szerzej znana36. Brak 
wymiany wiedzy geografi cznej pomiędzy Palermo i Kordobą poświad-
cza przypuszczenia o istniejącym między nimi napięciu i planach 
Rogera II do akcji zbrojnej na terenie Półwyspu Iberyjskiego.

Oba omówione opracowania – Mahmuda z Kaszgaru oraz „Księga 
Rogera” al-Idrisiego – i towarzyszące im mapy znacznie się różnią. 
Wynika to z różnej chronologii ich powstania, odmiennego zupełnie 
środowiska kulturowego i odległości geografi cznej ośrodków, w któ-
rych pracowali autorzy. Dla Mahmuda z Kaszgaru istotne było rozsie-
dlenie tureckich koczowników i ich zróżnicowanie językowe. Bułgaria 
Nadwołżańska, Ruś i Słowiańszczyzna jako całość stanowiły ich sąsia-
dów, mających kontakt z zachodnioeuropejską Frankonią–Niemcami. 
Z miast podał jedynie nadwołżański Bulgar i Suvar. Opracowanie 
Mahmuda z Kaszgaru powstało około roku 1083. Natomiast „Księga 
Rogera”, pisana dwukrotnie w latach 1138/1140–1161, odzwierciedla 
wiedzę geografi czną z Palermo, zawartą w opisach różnych auto-
rów i relacji kupieckich ze szlaków z Italii do Niemiec. Najkrótsze 

34 T. Lewicki, Polska, cz. II, s. 182 i 200.
35 Król Alfred, O Słowianach; G. Labuda, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, 

Warszawa 1961, s. 13–90; Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna, opr. G. Labuda, 
Poznań 1999, s. 51–52. Rekonstrukcja mapy Europy nadbałtyckiej wg kr. Alfreda: L. Koczy, 
Sklawanija Adama Bremeńskiego, t. XII, 1933, s. 181–253.

36 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al. Bekriego, opr. i wyd. T. 
Kowalski, Pomniki Dziejowe Polski, ser. II, t. 1, Kraków 1946, s. 43–44.
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połączenia biegły przez Karyntię, Wyżynę Czeską do Polski. Niektóre 
prowadziły przez Węgry albo Ruś Halicką (Halicz, Przemyśl). 
Kupcom z Italii i Sycylii najlepiej znana była Wielkopolska: Sieradz, 
Gniezno, Santok. Nie wiadomo dlaczego pominięto Poznań, skoro 
droga prowadziła do Szczecina. Brak na mapach Gdańska, Płocka 
i Włocławka dowodzi, że w drugiej połowie XII w. drogi równoległe 
do Wisły – przez Płock, Włocławek do Gdańska – nie były atrakcyjne 
dla obcych kupców. Nie były bezpieczne, wobec buntów Pomorzan 
i najazdów Prusów37.

W Polsce południowej kluczowymi ośrodkami na drogach mię-
dzynarodowych były więc Wrocław i Kraków, nie tyle ze względów 
politycznych, jako stolice seniora książąt piastowskich, ale raczej na 
istniejące tutaj zapotrzebowanie na towary luksusowe przywożone 
z południowej Europy. Wydaje się, że w świetle szczegółowych infor-
macji i przestrzennego rozmieszczenia znanych i wymienionych miast 
z terenu Czech, Węgier i Polski, można poddać krytyce teorię o groma-
dzeniu bogatego materiału metodą ankietową. Dla ziem dorzecza Odry 
i Wisły wiadomości podali najpewniej kupcy żydowscy. Wiadomo, że 
w końcu XII w. istniała już w Gnieźnie gmina żydowska, której książę 
Mieszko Stary powierzył bicie swoich monet. „Księga Rogera” doku-
mentuje ożywione związki ówczesnej Polski dzielnicowej z Italią. 
Wcześniejsza o kilkadziesiąt lat mapa Mahmuda z Kaszgaru poświad-
cza dla połowy XI w. szlak prowadzący z Bagdadu, nad dolną Wołgę, 
na Ruś i do Polski38.

Jan Tyszkiewicz

37 M. Gładysz, Zapomniani krzyżowcy. Polska wobec ruchu krucjatowego w XII-XIII w., Warszawa 2002; 
A. Gieysztor, Trzy stulecia najdawniejszego Mazowsza (poł. X – poł. XII w.), Dzieje Mazowsza, t. I, red. 
H. Samsonowicz, Pułtusk 2006, s. 109–160.

38 O dalekich połączeniach drożnych: dawna praca – A. Szelągowski, Najstarsze drogi z Polski na 
Wschód w okresie bizantyńsko-arabskim, Kraków 1909; opracowania: A. Nazmi’ega (przypis № 7) i H. 
Zaremskiej (przypis № 6), także J. Tyszkiewicz, Dzieje Chazarów w badaniach Adama Szelągowskiego 
(ok. 1908–1909), Wielokulturowe środowisko Lwowa w XIX i XX w., t.III, red. J. Maternicki, L. 
Zaszkilniak, Rzeszów 2005, s. 331–335; J. Tyszkiewicz, Dalekie drogi z Azerbejdżanu do Polski śre-
dniowiecznej, Materiały II Konferencji Naukowej Azerbejdżan–Polska, red. S. Rzajew, Ambasada 
Azerbejdżanu w Warszawie, Warszawa 2014, s. 145–151.
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Michał Pędracki

TENGRYZM 
– DAWNA RELIGIA LUDÓW WIELKIEGO STEPU 

„Nie ma wątpliwości, że pomiędzy VI a IX wiekiem tengryzm był 
religią stepowych nomadów”1.

„Spośród wszystkich bogów ludów ałtajskich najważniejszym 
i najlepiej znanym jest niewątpliwie Tengri (Tengri u Mongołów 
i Kałmuków, Tengeri u Buriatów, Tängre u Tatarów nadwołżańskich, 
Tingir u Bełtyrów). Wyraz tängri oznaczający „boga” i „niebo” należy 
do słownictwa języka tureckiego i mongolskiego […]; jest on znany od 
ponad dwóch tysięcy lat; jest lub był używany na całym kontynencie 
azjatyckim, od granic chińskich po południe Rosji, od Kamczatki po 
Morze Marmara […] zachował się we wszystkich wielkich religiach 
uniwersalnych, które Turcy i Mongołowie kolejno przyjmowali na 
przestrzeni swych dziejów (chrześcijaństwo, manicheizm, islam)” [...].

„Słowo tängri jest używane na określenie tego, co boskie. Jego 
użycie w znaczeniu wielkiego niebiańskiego boga zaświadczone jest 
u Hiong-nu [Hunów] w II wieku po Chr. Teksty przedstawiają go jako 
„wyniesionego” (üzä), „białego i niebiańskiego” (kök) „wiecznego” 
(möngka); jest on obdarzony mocą (küç). 

[…] ład kosmiczny, a więc organizacja świata i społeczeństwa, oraz 
przeznaczenie ludzi zależą od Tengri. Z tego więc wynika, że każdy 
władca musi otrzymać władzę z nieba. Tengri okazywał niezadowo-
lenie za pomocą znaków kosmicznych: komet, klęsk głodu, powodzi. 
Kierowano doń modły (np. u Mongołów, Bełtyrów itd.), składano mu 
w ofi erze konie, woły i barany.

[…] W inskrypcjach z Orchonu czytamy: Tengri, który wychował 
mojego ojca Kagana... Tengri, który daje imperium, tenże Tengri ustanawia 

1 A. Róna-Tas, Hungarians and Europe in the early Middle Ages: an introduction to early Hungarian his-
tory, Yayıncı Central European University Press, 1999, s. 151. 



30 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

i mnie samego jako Kagana... W istocie Kagan jest Synem Nieba według 
wzoru chińskiego. Władca jest wysłannikiem lub przedstawicielem 
boga Nieba. Kult Tengri jest utrzymywany w całej mocy i nienaruszal-
ności przez władcę. Kiedy panuje anarchia, kiedy plemiona są rozpro-
szone, nie ma już Imperium […] Kiedy nie ma już władcy, bóg Niebo 
powoli idzie w zapomnienie […].

Tak jak i wszędzie niebiański bóg ludów ałtajskich jest wszechwie-
dzący. Składając przysięgę, Mongołowie mówili: Niech wie o tym Niebo. 
Przywódcy wojskowi wchodzili na górskie szczyty (uprzywilejowany 
obraz środka świata), by zanosić modły do Boga lub przed wyprawami 
szukali odosobnienia w namiocie (czasem spędzając tam trzy dni, jak 
to uczynił Czyngis-chan), podczas gdy wojownicy wzywali Niebo 
na pomoc” (M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. III, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 2008, s. 11 nn).

Z cytatów powyższych zdaje się wynikać teza, że kult Tengri – 
Najwyższego Boga Nieba u przedmuzułmańskich Turków i przedbud-
dyjskich Mongołów był zjawiskiem powszechnym oraz że przybierał 
formy bliskie monoteizmowi. Ten sam obraz może się rysować po lek-
turze tekstów źródłowych. W swej słynnej dyskusji z imamem Buchary 
Czyngis-chan powiedział mu: „Cały wszechświat jest domem Boga, po 
co wyznaczać jakieś szczególne miejsce [np. Mekkę], by się doń uda-
wać?”2 Möngke-chan, czwarty wielki chan Mongolskiego Imperium 
powiedział do Wilhelma z Rubruk: „Wierzymy, że jest tylko jeden Bóg, 
przez którego żyjemy i przez którego umieramy i ku któremu podno-
simy nasze serca. Tak jednak, jak Bóg dał nam różne palce u rąk, tak 
samo dał ludziom różne drogi prowadzące do Niego”3.

Te różne drogi do Boga to różne religie. Wielki chan Möngke zda-
wał się wyrażać pogląd podobny do muzułmańskiej nauki o hanifach 
– w ramach każdej religii możliwe jest znalezienie prawdziwego Boga. 

Na Moc i Wolę Wiekuistego Tengri powoływał się także mongolski 
władca Persji Argun Chan w listach do króla Francji Filipa Pięknego4 
i do papieża Mikołaja IV5. W liście do Mikołaja IV stwierdził ponadto, 

2 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2008, s. 11.
3 Tłumaczenie na podstawie: Account of the Mongols. Diary of William Rubruck: Final Audience with the 

Khan [May 31, 1254], Silk Road Seattle, University of Washington. From the 1900 Rockhill transla-
tion, http://depts.washington.edu/silkroad/texts/rubruck.html. 

4 Por.: Grands Documents de l’Histoire de France, Archives Nationales de France, Paris 2007, s. 38; 
P. Jackson P. The Mongols and the West 1221-1410, Routledge, Taylor and Francis Group, London 
and New York 2014, s. 169;  S. Runciman, A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre 
and the Later Crusades, Cambridge University Press 1954, s. 401.

5 S. Runciman, A History of the Crusades: Volume 3, The Kingdom of Acre and the Later Crusades, 
Cambridge University Press 1954, s. 402.
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że szczera modlitwa do Wiekuistego Tengri i trzymanie się drogi pra-
wości znaczy więcej niż zewnętrznie przyjęty chrzest6.

Z kolei Ahmad Ibn Fadlan w swej relacji z poselstwa do Bułgarów 
Nadwołżańskich pisał: „А jeśli ktoś z nich doświadcza jakiejś niespra-
wiedliwości albo przydarzy mu się coś nieprzyjemnego, podnosi swoją 
głowę ku niebu i mówi: Bir Tengri, co po turecku oznacza: [przysięga 
się na] Boga Jedynego, jako że bir oznacza w ich języku jeden, a Tengri 
– Bóg”7.

Najważniejszymi jednak tekstami mówiącymi o dawnym kulcie 
Tengri są tzw. Inskrypcje Orchońskie8. Pochodzą one z okresu tzw. 
Drugiego Kaganatu Gökturków, a wykonano je w VIII wieku. Opisują 
dzieje Gökturków, poczynając od mitycznych początków poprzez 
czasy podporządkowania chińskim cesarzom aż po świetne zwycię-
stwa Blige Kagana. Są ponadto odzwierciedleniem religijnych poglą-
dów dawnych władców stepu i wyrazem wyznawanej przez nich 
imperialnej ideologii. Tengryzm, jak się wydaje, był jedną z jej najważ-
niejszych części składowych.  

Kaganat Gökturków powstał w połowie VI wieku. Pierwotnie ple-
miona będące protoplastami Gökturków wchodziły w skład kaganatu 
Rouranów, innego stepowego imperium, które w okresie swej świet-
ności, przypadającej na V wiek, obejmowało obszar czterech milionów 
kilometrów kwadratowych. W latach pięćdziesiątych VI wieku jeden 
z göktureckich wodzów o imieniu Bumyn zbuntował się przeciwko 
Rouranom i wypowiedział im wojnę. Rouranie zostali rozbici. Na 
gruzach ich imperium syn Bumyna Mugan-kagan zbudował własny 
kaganat, a następnie rozszerzył jego granice w kolejnych zwycięskich 
wojnach z Kitanami, Heftalitami i Kirgizami Jenisejskimi. W trzydzie-
ści lat później ogromne państwo rozpadło się na Kaganat Wschodni 
i Zachodni. Oba były najprawdopodobniej kontrolowane przez Chiny, 
najpierw przez dynastię Sui, a następnie przez potężnych Tangów. 
Świetność zjednoczonego kaganatu odrodzili na początku lat osiem-
dziesiątych VII wieku Ilterish Kagan i jego brat oraz następca na tro-
nie Kapagan. Kapagan zginął w przypadkowych okolicznościach 
w 716 roku. Młodszy syn Elterisza, Köl Tegin, dokonał po jego śmierci 

6 Tamże. 
7 Tłumaczenie na podstawie: Средневовые исторические источники востока и запада: Ахмед ибн 

Фадлан, Книга о его путешествии на Волгу 921–922 гг, http://www.vostlit.info/Texts/rus16/
Fadlan/text.phtml?id=6123. 

8 Орхонские письменные памятники, Казахский национальный педагогический университет 
имени Абая, Институт информатизации образования; Комитет по языкам Министерства 
культуры и информации; Проект:  Создание информационных ресурсов казахского языка по  
письменным и этноархеологическим источникам, http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1.
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przewrotu, zapewniając władzę swojemu starszemu bratu Bilge. Bilge 
uznał swój dług wobec niego i bracia współpracowali ze sobą w pełnej 
harmonii. W roku 722 Bilge zawarł pokój z Chinami i odtąd jego rela-
cje z cesarzem Xuanzongiem stały się serdeczne. W niedługi czas po 
śmierci Bilge władza w kaganacie przeszła w ręce innego tureckiego 
ludu – Ujgurów.

Korpus znanych dziś Inskrypcji Orchońskich liczy ponad pięćdzie-
siąt tekstów9. Wśród nich najważniejsze są dwie stele poświęcone Bilge 
Kaganowi i Köl Teginowi, odkryte w roku 1889 w zachodniej części 
doliny rzeki Orchon, w Mongolii, niedaleko jeziora Ögi, w odległości 
ok. 30 km od Ordu-Baliq, dawnej stolicy Gökturków, przez ekspedy-
cję pod kierownictwem M. Jandricewa (1842–1894). Napisy są bilin-
gwiczne. W roku 1889 potrafi ono odczytać tylko jedną część bilingw 
– tę zapisaną po chińsku. Druga część została sporządzona przy uży-
ciu nieodcyfrowanego jeszcze wówczas starotureckiego pisma runicz-
nego. W roku 1893 udało się ją odczytać duńskiemu turkologowi V.L.P. 
Thomsenowi (1842–1927)10. W niecały rok później F. W. Radloff (1837–
1918) opublikował inskrypcje oraz ich tłumaczenie na język rosyjski 
i niemiecki11. 

Następne lata przynosiły odkrycia kolejnych tekstów i zabytków. 
Badania kontynuowano w XX wieku. Brali w nich udział uczeni z róż-
nych państw. Mimo długoletniej naukowej eksploracji środkowo-
azjatycki step wciąż jeszcze kryje wiele skarbów z okresu imperium 
Gökturków. Dowodem na to jest między innymi gökturecki skarb odna-
leziony w 2001 roku przez mongolsko-turecką ekspedycję archeolo-
giczną kierowaną przez D. Bayara. Skarb, zawierający 2800 przedmio-
tów ze złota i srebra, w tym złotą koronę Bilge Kagana, został odkryty 
w czasie prowadzenia ponownych badań w znanym już doskonale 
od przeszło stu lat kompleksie orchońskich pomników poświęconych 
temu władcy12.

Po upadku kaganatu Gökturków stosowany przez nich system 
pisma runicznego był używany w kolejnych tureckich kaganatach: 
Jenisejskich Kirgizów, Karłuków, Turgeszy i Ujgurów.

Z analizy Inskrypcji Orchońskich wydaje się wynikać, że idea 

9 Tamże.
10 V.L.P. Thomsen,  Déchiffrement des Inscriptions de l’Orkhon et de l’Jénissei, notice préliminaire [w:] 

„Bulletin de l’Acad. Royale des Sciences et des Lettres de Danemark”, 1893.
11 W. Radloff. Versuch eines Wörterbuch der Türk-Dialekte, Band 1-3, Sankt Petersburg 1893.
12 Орхонские письменные памятники.Казахский национальный педагогический университет имени 

Абая, Институт информатизации образования; Комитет по языкам Министерства культуры 
и информации; Проект:  Создание информационных ресурсов казахского языка по  письменным и 
этноархеологическим источникам:  http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1. 
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Tengri miała strukturę podobną do koncepcji innych bóstw uranicz-
nych, czczonych przez koczowników w różnych częściach świata. 
Główne, najwyższe bóstwo nomadycznych pasterzy było bowiem 
niemal zawsze i wszędzie związane z niebem. Koczownicy stepu czy 
pustyni, nie widząc w monotonnym krajobrazie zbyt wiele ponad 
niebo i ziemię, z natury rzeczy kierowali swe poczucie sacrum ku 
niebu13. Wpatrywanie się w niebo na równi z obcowaniem z bezmia-
rem stepu lub pustyni owocuje zwykle religijnym doświadczeniem 
transcendencji14. W przeciwieństwie do świata rolnika, będącego 
mozaiką różnych istotnych elementów, świat koczownika jest jed-
norodną jednością nieba i ziemi. Stąd religie kultur agrarnych mają 
zazwyczaj skłonność do politeizmu, podczas gdy w religiach paste-
rzy dominują tendencje wyraźnie monoteistyczne15. Nieprzypadkowo 
trzy największe monoteizmy naszych czasów – judaizm, chrześcijań-
stwo i islam narodziły się w kulturach mających swe korzenie w tra-
dycjach nomadów pustyni. 

Koczownicy zwykle zabraniają przedstawiać swojego Boga na wize-
runkach, a za szczególne miejsca jego czci uważają szczyty górskie16. 
Charakterystyczną cechą kultur pasterskich jest wojowniczość, która 
zwykle zyskuje religijną sankcję17. Władca uznawany jest za wybrańca 
Nieba i posłuszeństwo wobec niego staje się religijnym postulatem. 
On, prowadząc koczowników od zwycięstwa do zwycięstwa, daje im 
z woli Nieba panowanie nad światem. Opór wobec władcy jest sprzeci-
wianiem się woli Niebios18.

Odnajdujemy ten punkt widzenia w Inskrypcjach Orchońskich:

„Z łaski Tengri wojownicy mojego ojca kagana, byli jak wilki, a ich 
wrogowie jak owce”

(Inskrypcja na cześć Bilge Kagana, linijka 1119)

13 A. Szyjewski, Etnologia religii, Nomos, Kraków 2001 s. 427.
14 Por. M. Eliade. Traktat o historii religii. Książka i Wiedza, Warszawa 1966; Rozdział 2: Niebo: bóstwa 

uraniczne, ryty i symbole niebieskie.
15 A. Szyjewski, Etnologia religii, Nomos, Kraków 2001 s. 427.
16 Tamże.
17 A. Szyjewski, Etnologia religii, Nomos, Kraków 2001, s. 410 nn.
18 A. Szyjewski, Etnologia religii, Nomos, Kraków 2001, s. 415. 
19 Tłumaczenie na podstawie: Орхонские письменные памятники, Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая, Институт информатизации образования; 
Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам, 
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1.
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„Z łaski Tengri on zdobył królestwa tych, co mieli królestwa i upro-
wadził kaganów tym, którzy mieli kaganów, on ujarzmił wrogów. 
Mocarnych wrogów zmusił do pokoju. Mających kolana zmusił do ich 
zgięcia, mających głowy zmusił do ich skłonienia”

(Inskrypcja na cześć Bilge Kagana, linijka 1320).

To samo czytamy także kilkaset lat później w liście wielkiego chana 
Gujuka (1206–1248) do papieża Innocentego IV (1195–1254): „Mocą 
Boga, wszystkie ziemie, poczynając od tych, gdzie wschodzi słońce, а 
kończąc na tych, gdzie zachodzi, są podarowane nam. Wbrew posta-
nowieniu Boga nikt nie może nic zrobić. Тeraz wy ze szczerego serca 
powinniście powiedzieć: my staniemy się waszymi poddanymi, oddamy 
wam wszystkie swoje dobra […]. A jeśli wy nie podporządkujecie się 
postanowieniu Boga i sprzeciwicie się naszym rozporządzeniom, to 
staniecie się naszymi wrogami. Oto co powinniście wiedzieć21. 

Z drugiej strony turko-mongolski kult Tengri jest pod wieloma 
względami podobny do ofi cjalnego kultu Tian (Nieba) w cesarskich 
Chinach. Fakt ten nie powinien dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę 
to, że cywilizacja chińska odegrała w historii kultur Wschodniej 
i Środkowej Azji nieco podobną rolę do tej, jaką dla kultur europejskich 
spełniała kultura grecko-rzymska. Ponadto Gökturcy zgodnie z tre-
ścią Inskrypcji Orchońskich byli najpierw poddanymi Chińczyków, 
później ich wasalami, potem z nimi walczyli, a na końcu zostali 
ich sprzymierzeńcami22. Szczególne silne związki między turec-
kimi kaganatami a Cesarstwem Chińskim miały miejsce w czasach 
dynastii Tang (618–907), zwłaszcza za panowania cesarza Taizonga 
(626–649)23. Jego zwierzchnictwo uznawali niemal wszyscy stepowi 
koczownicy aż po Morze Kaspijskie, nadając mu zaszczytny tytuł 
Tengri Kagan24. Wydaje się, że jest to turecki przekład chińskiej tytu-
latury cesarskiej. W Chinach władca zawsze był Cesarzem [Synem] 

20 Jak wyżej.
21 Tłumaczenie na podstawie: Средневовые исторические источники востока и запада: Гуюк: 

Письмо к папе римскоу, http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Mongol/Gujuk/Gujuk.
phtml?id=4417

22 Por: Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
Институт информатизации образования; Комитет по языкам Министерства культуры и 
информации; Проект:  Создание информационных ресурсов казахского языка по  письменным 
и этноархеологическим источникам: Орхонские письменные памятники, http://bitig.
org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1.

23 Por. L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972, 
s. 175-250. 

24 K.S. Latourette, The Chinese, their history and culture, Macmillan, New York 1964. s.144.
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Nieba25. Dowodem ogromnego szacunku, a nawet wręcz uwielbie-
nia, jakim darzyli ludzie stepu cesarza Taizonga, jest między innymi 
fakt, że gökturecki wódz Aszyna Szoni usiłował popełnić samobój-
stwo w czasie jego pogrzebu, aby towarzyszyć „swojemu kaganowi” 
w drodze w zaświaty26. Cesarstwo Tang stało się wzorcem dla wielu 
późniejszych państw wschodniej Azji. Usiłowali się do niego odwo-
ływać w różnych okresach swych dziejów Japończycy, Koreańczycy 
i Mongołowie. Kaganowie Jenisejskich Kirgizów byli zaś postrzegani 
jako potomkowie chińskiego generała z czasów dynastii Han (206 
p.n.e. – 220 n.e.) – Li Guanga, który został wzięty do niewoli przez 
Xiongnu (Hunów), po czym zbiegł w step. Li Guang był także uwa-
żany za protoplastę dynastii Tang. Z tego powodu Chińczycy uzna-
wali kirgiskich kaganów za boczną linię dynastii Tang27. 

Z drugiej strony nie można zapominać o turecko-mongolskich 
wpływach w dawnych Chinach. Niedawne badania sugerują, że inte-
rakcje między kulturą chińską a kulturami stepowych koczowników 
mogły zacząć się znacznie wcześniej, niż nam się do tej pory wyda-
wało, a jedno z kluczowych pojęć tradycyjnego chińskiego świato-
poglądu, oddawane słowem Tian i określające Boga Nieba, może być 
pojęciem genetycznie bardzo bliskim idei Boga Nieba Tengri u daw-
nych Turków. 

Pierwszą historycznie potwierdzoną chińską dynastią jest Shang 
(1766 p.n.e. – 1122 p.n.e.). Jej ofi cjalną religią państwową był kult boga 
Shangdi. Pierwotnie było to zapewne bóstwo opiekuńcze Shangów, 
ich mityczny Pierwszy Przodek28. Stopniowo nabrało ono cech bóstwa 
uniwersalnego poprzez zlanie się ze starym bóstwem natury – Di29. 
Shangowie zostali obaleni przez Wu Wanga, który dał początek nowej 
dynastii Zhou (1045 p.n.e. – 256 p.n.e.). Nowi władcy wprowadzili kult 
Tian – Boga Nieba oraz ideę Mandatu Niebios w celu legitymizacji swej 
władzy. Pierwotnie naczelne bóstwo państwowe było uznawane za 
przodka i opiekuna jednej konkretnej dynastii – Shangów. Od czasów 
Zhou Wielki Bóg Nieba namaszcza na władcę, kogo chce, niezależnie 
od jego pochodzenia. Namaszczony przez boga nowy władca staje się 

25 Zob. Jiang Yonglin, The Mandate of Heaven and The Great Ming Code (Asian Law Series). University 
of Washington Press,  Seattle, London 2011, passim.

26 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972, s. 80.
27 M.R. Drompp (1999), Breaking the Orkhon tradition: Kirghiz adherence to the Yenisei region after A. D. 

840 [w:] „Journal of the American Oriental Society” 119 (3), s. 390–403.
28 R. Eno, Shang State Religion and the Pantheon of the Oracle Texts [w:] [red:] J. Lagerwey, M. 

Kalinowski: Early Chinese Religion: Part One: Shang Through Han (1250 BC-220 AD), Early Chinese 
Religion, Brill, Leiden 2009, s. 41–102.

29 Tamże.
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Synem Nieba. Założona przez niego dynastia cieszy się opieką Niebios 
tylko wtedy, jeśli stosuje się do Zasad Niebios. Od tej pory prawo do 
przewrotu staje się integralną częścią chińskiej etyki. W kilkaset lat póź-
niej konfucjaniści określili, że stosowanie się do Zasad Nieba oznacza, 
że cesarz ma być dla swych poddanych jak troskliwy ojciec, prowa-
dzić ich w cnocie i pozwalać na wzrastanie w pokoju; że jest odpowie-
dzialny przed Niebem za swoje postępowanie. Nie wolno mu sądzić 
arbitralnie, ale musi się odwoływać do niebiańskich zasad sprawiedli-
wości i moralności. W rządach musi się opierać na edukacji i krzewie-
niu cnoty, a nie na karaniu i zabijaniu. Dopracowali też zasady prawa, 
do przewrotu formułując koncepcję „dostosowywania rzeczywistości 
do określających ją nazw”30.

Według niej, z nazwy każdej funkcji społecznej wynika coś, co 
tworzy istotę zbioru tych społecznych powinności, do których dana 
nazwa się odnosi. Spełniane powinności powinny pozostawać w zgo-
dzie z tą ich idealną istotą, co oznacza, że istotą funkcji władcy jest to, 
jaki powinien być idealny władca. Jeżeli władca postępuje zgodnie 
z idealnym sposobem bycia władcy, wówczas naprawdę jest władcą, 
zarówno w rzeczywistości, jak i z nazwy. Istnieje zgodność nazwy 
z rzeczywistością. Jeżeli jednak nie postępuje tak, nie jest wcale 
władcą, nawet jeżeli powszechnie jest za takiego uważany. Jeżeli 
władca nie ma cech etycznych niezbędnych do bycia dobrym przy-
wódcą, wówczas następuje niezgodność rzeczywistości z określającą 
ją nazwą. Ludzie mają wtedy moralne prawo do przewrotu. W tych 
kategoriach rozumowania nie jest to nawet przewrót, ale zapro-
wadzenie harmonii między nazwą a rzeczywistością. Przekonanie 
o otrzymaniu Niebiańskiego Mandatu było niezbędne dla każdej 
dynastii, a jego utrzymanie poprzez cnotliwe rządy było postrzegane 
jako warunek niezbędny do pozostania przy władzy. Uważano, że 
wszelką zmianę polityczną można usprawiedliwić, jeśli uzna się ją 
za coś, co zostało zarządzone przez Niebo, a odsunięcie od władzy 
jednej dynastii przez inną było możliwe tylko wówczas, gdy zostało 
pobłogosławione przez Niebo – Tian31. 

Z czasem oba kulty – pierwotny Shangdi i nowszy Tian – ule-
gły synkretyzacji32, a idea Mandatu Nieba została rozciągnięta 

30 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 47. 
31 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 84 n, 226 n; Jiang Yonglin, The Mandate of Heaven 

and The Great Ming Code (Asian Law Series). University of Washington Press,  Seattle, London 
2011, passim; Xinzhong Yao, Konfucjanizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 
Kraków 2009, s. 167-171. 

32 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 146.
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przez późniejszych konfucjanistów na mityczne początki chińskiej 
państwowości33.

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwotna siedziba Zhou znajdowała 
się w górzystym terenie znajdującym się na pograniczu dzisiejszych 
prowincji Shanxi i Shaanxi. Jest to obszar bezpośrednio stykający się 
z dzisiejszą Mongolią Wewnętrzną. Wydaje się więc, że ówczesne kul-
tury stepowe mogły mieć dość znaczący wpływ na formowanie się 
światopoglądu założycieli dynastii Zhou, a w konsekwencji były jedną 
ze znaczących części składowych biorących udział w formowaniu się 
cywilizacji chińskiej34. Istnienie w niej turko-mongolskich komponen-
tów odnotowujemy w różnych okresach jej historii. Dynastie Wei: 
Północna, Wschodnia i Zachodnia (386–557), Północna Zhou (557–581), 
Północna Qi (550–577) zostały założone przez turko-mongolski klan 
Toba (Tabgaczy)35. 

Z kolei tak szanowany przez koczowników cesarz Taizong zdawał 
się w pełni odwzajemniać ich sympatie. Okres jego rządów, jak i pano-
wania Tangów w ogóle, jest czasem gdy w Chinach panuje moda na 
„tureckość”36. 

Turecko-mongolskie dynastie będę panować w Chinach także 
po Tangach: Kitanowie założą dynastię Liao (907–1125) w pół-
nocnych Chinach, a mongolska dynastia Yuan opanuje całe Chiny 
(1271–1368). 

W świetle powyższych faktów genetyczny związek między turecko-
-mongolskim Tengri a chińskim Tian wydaje się czymś naturalnym. 
Z jednej strony u samych podstaw chińskiej ideologii Tian mogą leżeć 
jakieś dawne wierzenia koczowników północnych rubieży starożyt-
nych Chin, przejęte i zaadaptowane przez protoplastów dynastii Zhou. 
Z drugiej strony imperium Tangów, wraz z jego państwowym kul-
tem Nieba, będące ostatecznie dość harmonijnym związkiem chińskiej 
cywilizacji agrarnej z kulturami turko-mongolskich koczowników, 

33 Ch. K. Maisel, Early Civilizations of the Old World: The Formative Histories of Egypt, the Levant, 
Mesopotamia, India and China,  Routledge,  London, New York  1999, s. 325.

34 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, s. 161.
35 Napis ku czci Bilge Kagana, passim, Орхонские письменные памятники Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам:  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1.

36 Napis ku czci Blige Kagana, linijki 26-28, Орхонские письменные памятники Казахский 
национальный педагогический университет имени Абая,Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1.
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było atrakcyjnym wzorem, do którego chętnie odwoływali się twórcy 
stepowych imperiów. 

Wiele wydaje się też wskazywać na to, że na państwie Tangów, ich 
imperialnej ideologii i tytulaturze cesarskiej wzorowali się również 
władcy Drugiego Kaganatu Gökturków. W Inskrypcjach Orchońskich 
znajdujemy dość jasne odwołania do idei Mandatu Niebios. Bilge 
Kagan pisał, że został osadzony na tronie, podobnie jak jego ojciec, 
przez Tengri, a swoje wspaniałe zwycięstwa zawdzięcza przede 
wszystkim łasce Boga37. Celem jego panowania jest zapewnienie 
dobrobytu poddanym38, a liczne zwycięskie wojny mają im zagwa-
rantować bezpieczeństwo39. Koresponduje to poniekąd z tym, co 
powiedział Taizong po bitwie pod Kuczą: „Mówiłem już kiedyś, że 
różne rzeczy sprawiają nam radość i uciechę. Zamek z piasku i konik 
bambusowy to uciecha chłopców; przyozdabianie się złotem i jedwa-
biami to uciecha kobiet; wymiana nadwyżek za pośrednictwem han-
dlu to uciecha kupców, wysokie rangi i solidne uposażenia to uciecha 
urzędników, brak rywala w bitwach to uciecha wodzów; cisza, pokój 
i jedność to radość monarchów. Jestem teraz wesół”40. Kontekst wypo-
wiedzi cesarza nadaje jej sens podobny do słów Bilge Kagana. Celem 
zwycięstwa jest zagwarantowanie pokoju i szczęśliwego bytu pod-
danym, a nie chwała i bogactwo władcy. Bilge Kagan mówi, że jego 
zasługą jest przyodzianie nagich, ubogacanie biednych, umocnienie 
słabych i zapewnienie byłym nędzarzom dobrobytu41. Tym samym 
legitymizuje on swoją władzę w sposób typowo chiński – został osa-
dzony na tronie przez Niebiosa, a jego główną troską jest dobrobyt 
poddanych. 

W świetle powyższych danych gökturecka, czy szerzej turko-mon-
golska idea Boga Nieba Tengri wydaje się pod wieloma względami 
paralelna do chińskiej idei Boga Nieba – Tian. Z tego powodu warto 
przeanalizować koncepcję chińską nieco dokładniej. 

37 Tamże.
38 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków,  s. 212. 
39 Napis ku czci Blige Kagana, linijki 26-28, Орхонские письменные памятники Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект: Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1; Napis ku czci Köl Tegina, linijka 16 n,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=15&m=1.

40 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 143 n;  
Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 219.

41 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 143.
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Pierwotne znaczenie znaku tian jest różnie defi niowane42. Proponuje 
się następujące znaczenia: „Najwyższy Kres”, „Jedno ponad czło-
wiekiem”, lub „Wielki Człowiek”43. Znak tian jest często łączony ze 
znakiem di, co razem interpretuje się jako: „Bóg Niebo” lub „Pan na 
Wysokościach”44. 

Koncepcja Tian jest szczególnie istotna dla konfucjanizmu – ofi cjal-
nej ideologii państwowej Cesarstwa poczynając od czasów dynastii 
Han (206 p.n.e. – 220 n.e.) 

Niebo (Tian) stanowi źródło konfucjańskiej duchowości i jest 
identyfikowane jako jej moc transcendentalna45, gwarantująca har-
monię między światem metafizycznym a fizycznym, między ducho-
wym a świeckim, między naturą człowieka a jego przeznaczeniem46. 
W klasycznym konfucjanizmie Tian wydaje się mieć wyraźnie oso-
bowe aspekty. Zastosowane do sfery duchów wyrażenie Tian oznacza 
antropomorficznego Pana, Najwyższy Byt, który mieszka w Niebie. 
Jako Byt transcendentalny rozporządza On zdolnością predeter-
minowania biegu świata przyrodniczego i ludzkiego; jest również 
źródłem zasad etycznych oraz najwyższą sankcją ludzkiego postę-
powania. Niebo miłuje ludzi, dlatego oni powinni być humanitarni 
(ren)47.

W klasycznych księgach konfucjańskich mówi się o Tian jako 
o antropomorfi cznym Najwyższym Cesarzu Nieba48, kontynuując 
tym samym tradycję wywodzącą się jeszcze z czasów dynastii Zhou 
(XI w. p.n.e. – III w. p.n.e.). Zgodnie z nią Niebo było przedstawiane 
jako Wszechmocny, Najwyższy i Niezachwiany Władca wszechświata 
osądzający wszystkie ludzkie i naturalne sprawy niezależnie od epoki 
i miejsca49; sprawujący bezpośrednie rządy, zarówno nad światem 
materialnym, jak i duchowym50.

Według pierwotnych chińskich koncepcji Niebo objawia swoją apro-
batę bądź sprzeciw w stosunku do spraw ludzkich, wyrażając błogo-
sławieństwo lub potępienie w postaci urodzajnych plonów albo kata-
strof naturalnych. Niebiosa wyrażają swój gniew, udzielając najpierw 

42 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 144.
43 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 143.
44 Tamże.
45 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 88.
46 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 145.
47 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 146.
48 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 144.
49 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 225; Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 146.
50 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 221.



40 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

ostrzeżenia w postaci „dopustów” (zai) i „znaków” (yi)51. Chociaż 
Niebo może karać ludzi, to jednak, jak pisał Dong Zhong Shu (II w. 
p.n.e), nie kocha swojej siły karzącej. Kocha natomiast swoją siłę two-
rzącą52. 

Z koncepcją kataklizmów jak kar Nieba polemizuje Xunzi (IV/
III w. p.n.e.) wykazując, że złe postępowanie ludzi nie sprowadza 
w sposób automatyczny klęsk w naturze, a „deszcz pada na złych 
i dobrych”53. Nie odrzuca on jednak transcendentalnego charakteru 
Niebios54.

Późniejszy konfucjanizm pod wpływem taoizmu i buddyzmu 
zaczyna zwracać uwagę raczej na nieosobowe aspekty Absolutu. 
Pojawia się w nim idea Taiji – Najwyższej Granicy, Rzeczywistości 
Ostatecznej55. Dla Shao Yonga (XI wiek) Najwyższa Granica pozostaje 
jednakże także Sercem-Umysłem56.

Poza znaczeniem metafi zycznym, określenia „Niebo” (tian) używa 
się w konfucjanizmie również, zwłaszcza w połączeniu i/lub opozy-
cji do Ziemi, na oznaczenie fi zycznego kosmosu, świata materialnego 
oraz Natury57. Jego zasady są rozumiane wówczas w sposób zbliżony 
do pojmowania prawa naturalnego oraz praw przyrody w nowożytnej 
myśli europejskiej58. 

Sam Konfucjusz (VI w. p.n.e.) jednakże uważał Niebiosa za siłę 
świadomą, celową i obdarzoną wolą. Jednym z kluczowych pojęć 
wyznawanego przez niego światopoglądu było ming. Termin ten 
jest niejednoznaczny i bywał różnie interpretowany przez jego 
późniejszych zwolenników. Konfucjusz rozumiał go jako Wolę 
Niebios59. Twierdził, że człowiek powinien robić to, co do niego 
należy, i uznać, że efekty tych działań są ostatecznie niezależne od 
niego, zależą bowiem od Woli Niebios60. Niebo dla Konfucjusza to 
Najwyższy Byt, który panuje nad światem i ustala bieg ludzkich 
spraw61. 

51 Por. F. Avanzini, Religie Chin, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 63. 
52 F. Avanzini, Religie Chin, s. 71-75.
53 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 153.  
54 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 104. 
55 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 144.
56 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 144 n.
57 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 50-52.
58 Tamże.
59 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 147.
60 Tamże.
61 Tamże.
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Dong Zhongshu (II w. p.n.e.) kreśli obraz Nieba jako posiadającego 
władzę poznania i świadomość Stwórcę człowieka62.

Jako Stwórca, Niebo reguluje drogę człowieka i nakazuje ludziom, 
aby praktykowali humanitarność i prawość, wstydzili się za to, co jest 
haniebne i nie skupiali się wyłącznie na zysku63. Wierzy się, że naganne 
postępowanie i pogwałcenie zasad moralnych, za które nie sposób 
w określonej chwili udzielić napomnienia ani wymierzyć kary, osta-
tecznie zostaną wypomniane i ukarane przez Niebo, które „bacznie śle-
dzi” i żywo interesuje się światem na dole. Z tego powodu za najcięż-
sze przewinienie uznaje się obrażenie Nieba lub sprzeniewierzenie się 
Jego Drodze64. Konfucjusz był przekonany, że straszliwy jest los czło-
wieka, którego opuściło Niebo65. Droga Nieba wytwarza w ludziach 
siłę moralną. Konfucjański życiowy optymizm związany jest z głę-
boko zakorzenionym zaufaniem do Nieba i Jego sprawiedliwości66. Od 
Nieba uzależnione jest następowanie życia i śmierci, bogactwa i ubó-
stwa, powodzenia i klęski. To czy usiłowania ludzkie zyskują u innych 
uznanie bądź pochwałę, ma znikome znaczenie. Ważne jest, żeby robić 
wszystko, co w naszej mocy, na rzecz spełnienia swych powinności. 
Drogę Nieba można pojąć dzięki badaniu ludzkich spraw. Studiowanie 
życia ludzkiego jest ścieżką prowadzącą do zrozumienia Drogi Nieba. 
Niebo jest Najwyższym Sędzią ludzi67. Mencjusz (IV w. p.n.e.) mówi: 
„Ci, którzy są posłuszni Niebu, zostaną ocaleni; ci, którzy są przeciwko 
Niebu, zostaną unicestwieni” (Mengzi, 4 A:7)68.

Niebo jest najwyższe, ponieważ stanowi ucieleśnienie i źródło zasad 
moralnych, a jednocześnie może wytwarzać i uwydatniać w ludziach 
wspaniałe cnoty, ponieważ jest najwyższą zasadą transcendencji. 
Droga Nieba to przede wszystkim ścieżka moralna, którą ludzie podą-
żają w swym życiu69. 

Niebiosa są uznawane za najwyższy wzorzec dla człowieka rów-
nież w klasycznym konfucjańskim tekście – Zhongyong70, przypisywa-
nym tradycyjnie wnukowi Konfucjusza Zi Si (V w. p.n.e.). Niebo jest 
tam opisywane jako pełnia Prawdy, model działania dla człowieka. 

62 Tamże.
63 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 148.
64 Tamże.
65 Tamże.
66 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 149.
67 Tamże.
68 F. Avanzini, Religie Chin, s. 46 n. 
69 Tamże. 
70 F. Avanzini, Religie Chin, s. 46 n
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Człowiek szlachetny bezwarunkowo przyjmuje Drogę Nieba, trwając 
tym samym w Prawdzie71. 

Niebo jest wierne. Niebo jest lojalne wobec człowieka i świata. 
Człowiek powinien upodobnić się do Nieba, które rodzi, podtrzy-
muje i prowadzi wszystkie byty. W środku samego siebie, w jedności 
pierwotnej natury człowiek poznaje rozporządzenie Nieba, to zna-
czy ów imperatyw moralny, który jest ściśle związany z porządkiem 
kosmicznym72.

Według Mencjusza Niebo wlało w ludzi naturę pierwotnie dobrą, 
gdyż samo jest dobre i pozostaje źródłem dobroci. Jako źródło dobroci 
Niebo jest najwyższym sędzią73.

Dla Xunzi (przełom IV i III w. p.n.e.) Tian, podobnie jak „Niebo” 
w języku polskim, wydaje się odnosić zależnie do kontekstu: albo do 
materialnego świata, albo do rzeczywistości nadprzyrodzonej. Tian 
rozumiane w tym drugim znaczeniu jest ostateczną zasadą, do której 
musi się odnieść władca nadający prawo. Pojmowane w tym sensie ma 
ono cechy jednoznacznie osobowe i bywa określane także terminem 
Tianjiun, czyli Niebiański Władca74. Do Niego musi się odwoływać 
każda moralność. Tian bywa także rozumiane przez Xunzi jako syno-
nim pierwotnej zasady75. Jako zasada normatywna Tian jest dla niego 
stałym fundamentem racjonalności ludzkiej. Jest zasadą działającą. Los 
człowieka zależy od Tian, które jest w stanie pokierować jego czynami. 
Ostatecznie Tianming (Wola Niebios) jest rozporządzeniem, na mocy 
którego powstał cały wszechświat, Niebo i Ziemia, cała natura, dzie-
sięć tysięcy istot i człowiek76.

Niebiosa zachowują wyraźnie osobowy aspekt u Dong Zhong Shu 
(II w. p.n.e). Według niego, postępowanie człowieka musi opierać się 
na postępowaniu Niebios. Doskonała cnota Nieba jest wzorem dla 
człowieka77. Psychika człowieka jest skonstruowana na Jego obraz: 
„Niebo także posiada uczucia przyjemności i gniewu oraz umysł, który 
doświadcza smutku i radości tak, jak człowiek. Jeśli dokonujemy połą-
czenia według kategorii, Niebo i człowiek są jednym” (Chunqiu fanlu 
– Obfi ta rosa z Kroniki Wiosen i Jesieni, 49)78. 

71 Tamże.  
72 Tamże.    
73 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 79.
74 F. Avanzini, Religie Chin, s. 71-75.
75 Tamże. 
76 R. Eno, Confucian Creation of Heaven, New York 1990, s. 167-168.
77 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 221 nn.
78 Cytat za: Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 219. 
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Człowiek, a zwłaszcza cesarz jest powołany do działania w imieniu 
Nieba: „Niebo nie mówi, lecz posyła człowieka, aby ukazać swą wolę. 
Nie działa, lecz posyła człowieka, aby wykonać swe dzieła. Mędrcy 
stali się mędrcami, ponieważ czynili wolę Nieba. Dlatego ten, kto 
posiada tytuł Syna Nieba, powinien służyć Niebu i to zgodnie z zasa-
dami nabożności synowskiej” (Chunqiu fanlu – Obfi ta rosa z Kroniki 
Wiosen i Jesieni, 35)79.

Wyrazem nabożności synowskiej, poza stosowaniem się do zasad 
prawości wynikających z idei Mandatu Nieba, jest składanie przez cesa-
rza ofi ary na cześć Nieba. Była to najważniejsza państwowa ceremonia 
religijna w dawnych Chinach. Księga obyczaju twierdzi, że ofi ara na rzecz 
Nieba jest niezbędnym warunkiem pokoju i harmonii w państwie80. 
Rytuał składał się z dziewięciu etapów, do których należały: muzyka, 
taniec, odczytywanie tekstów modlitewnych i składanie ofi ar. Przez 
cały rok cesarz zasiadał na tronie zorientowanym na południe, lecz pod-
czas ofi ary na rzecz Nieba musiał zwrócić się na północ, aby uznać swą 
niską i podrzędną pozycję, jak również skłonić się twarzą do ziemi przed 
Czcigodnym Niebem Panem na Wysokościach (Huangtian Shangdi)81.

Z kultem Nieba (Tian) wiązał się kult przodków, a z ofi arą dla Niego, 
ofi ara dla przodków. U zarania chińskiej cywilizacji wierzono, że zna-
komici przodkowie domu królewskiego zasiadają w Niebie, u boku 
Pana na Wysokościach, a jednym z najskuteczniejszych sposobów na 
nawiązanie porozumienia z Nim jest ofi ara dla nich. Książę Zhou skła-
dał ofi ary Niebu poprzez swoich przodków82. 

Ofi ara na rzecz przodków była nie tylko kwestią religijną, lecz także 
podstawą rządów kultury i społeczeństwa. Królewska świątynia ku 
czci przodków była niegdyś najważniejszym miejscem w państwie 
i uchodziła za symbol władzy zwierzchniej83. 

Pierwsi konfucjaniści wierzyli, że życie ludzi bierze się z połącze-
nia dwóch elementów: hun – niebiańskiego ducha, oraz po ziemskiej 
duszy. Gdy człowiek rodzi się, części te scalają się i powstaje życie, 
a gdy umiera, odchodzą one, przy czym hun wędruje do Nieba, a po 
schodzi do ziemi. W ofi erze na rzecz przodków poszczególni antenaci 
są symbolizowani za pomocą tabliczek, które umieszczono na ołta-
rzu znajdującym się bądź w specjalnym pomieszczeniu, bądź w świą-
tyni. Gdy przed tabliczkami składano ofi arę, potomek przywoływał 

79 Cytat za:  F. Avanzini, Religie Chin, s. 83.  
80 Tamże.
81 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 198.
82 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 201.
83 Tamże.
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zmarłego, przy czym ducha z Nieba przywoływano za pomocą 
muzyki, a duszę z ziemi za pomocą wina84.

Wydaje się, że wszystko, co wiemy o idei Tien, dość dobrze pasuje do 
sposobu, w jakim władcy Turków i Mongołów wypowiadali się o Tengri. 
Przede wszystkim tu i tu mamy ideę Mandatu Niebios. Tu i tu wyrażana 
jest idea, że skuteczność działań człowieka zależy wyłącznie od łaski 
Nieba. Tu i tu mówi się, że służba Niebu wymaga prawości (por. np. 
wzmiankowany list chana Arguna do papieża Mikołaja IV). Tu i tu kult 
Boga Nieba wydaje się mieć cechy religii monoteistycznej. Tengri podob-
nie jak Tian okazuje ludziom swoją dezaprobatę przez znaki i klęski 
żywiołowe85. Ponadto analiza chińskich idei związanych z Tian pozwala 
zrozumieć lepiej pewne fragmenty Inskrypcji Orchońskich. Przykładowo 
Bilge Kagan pisze, że jest stworzony przez Tengri oraz że jest podobny 
do Tengri86. W myśli chińskiej człowiek jest podobny w swej pierwot-
nej naturze do Tien, bo został stworzony przez Niebiosa na Ich obraz. 
Ponadto upodabnia się do Tien poprzez prawe życie i rozwijanie cnót. 
Sformułowanie „człowiek podobny do Tien” oznacza zatem człowieka 
prawego. Taki sam sens może mieć użyte przez Bilge Kagana sformu-
łowanie, że jest podobny do Tengri. Mamy również w napisach orchoń-
skich wyrażoną paralelną do chińskiej ideę, że dusza zmarłego kagana 
ulatuje do Tengri87. Również opisany w chińskiej Kronice Dynastii Wei 
państwowy kult Gökturków przypomina pod wieloma względami rytu-
ały chińskie. Jego centrum podobnie jak w cesarskich Chinach jest ofi ara 
składana przez władcę duchom przodków oraz Bogu Nieba88. Mamy też 
w Inskrypcjach Orchońskich klasyczną dla myśli chińskiej triadę Niebo-
Ziemia-Czowiek89. Dong Zhongshu pisze: „Niebo, Ziemia i człowiek 

84 Xinzhong Yao, Konfucjanizm, s. 202. 
85 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2008, s. 11.
86 Napis ku czci Blige Kagana, linijka 1, Орхонские письменные памятники Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1.

87 Napis ku czci Köl Tegina, strona tylna, linijka 13,  Орхонские письменные памятники Казахский 
национальный педагогический университет имени Абая,Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=15&m=1. 

88 Por. L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, s. 74.
89 Napis ku czci Blige Kagana, linijka 1, Орхонские письменные памятники Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая,Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=16&m=1. 
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stanowią postawę wszystkich rzeczy. Niebo je tworzy, Ziemia je karmi, 
człowiek udoskonala [...]. Ziemia i Człowiek są „jak ręce i nogi, połą-
czone dają pełne ciało. Żadnego z nich nie może zabraknąć” (Chunqiu 
fanlu – Obfi ta Rosa z Kroniki Wiosen i Jesieni, rozdz. 19)90. 

Problematyczna jest rola szamanów w dawnym tengriźmie. L. 
Gumilow zdecydowanie przeciwstawia szamanizm dawnemu tengry-
zmowi91, jednakże jego niechęć do szamanizmu, podobnie jak niechęć 
do odnotowywania wpływów chińskiej cywilizacji na kultury stepu, 
nie ma merytorycznego podłoża, a wynika z przyjętych a priori zało-
żeń ideologicznych. Przede wszystkim Gumilow wbrew faktom uważa 
szamanizm za związany wyłącznie z kultem bóstw chtonicznych92. 
Tam, gdzie znane mu fakty temu przeczą, neguje je pisząc, że szamani 
Nganasanów i Buriatów szamanami w istocie nie są93. W innym miej-
scu pisze, że najwyższym duchem szamanizmu jest Ulgen94, pomija-
jąc milczeniem niewygodny dla jego poglądów fakt, że Ulgen jest 
Bogiem Nieba i Stwórcą, strukturalnie i funkcjonalnie dość bliskim 
Tengri. Wbrew opinii Gumilowa wydaje się, że najbardziej pierwotne 
formy szamanizmu związane były właśnie z kultem Boga Nieba, a nie 
z kultami chtonicznymi95. Mity często wspominają o intymnych rela-
cjach Istoty Najwyższej – Boga Nieba z szamanami96. Samo powoła-
nie szamańskie uważane bywa za dar Najwyższego Boga97. Mityczny 
Pierwszy Szaman zostaje posłany przez powodowanego litością Boga 
Nieba, aby bronił ludzi przed demonami i chorobami98.

Szamani odgrywali znaczną rolę w XIII wiecznym tengriźmie mon-
golskim. Wielki Chan Möngke mówi do Wilhelma z Rubruk: „On [Bóg] 
dał ludziom różne drogi. Bóg dał wam Pisma, ale wy – chrześcijanie 
– nie przestrzegacie ich. Nam dał kamów, my wykonujemy to, co oni 
nam mówią i żyjemy w pokoju”99. Kam to tureckie słowo oznaczające 

90 Cytat za:  Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 221.
91 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, s. 74 nn. 
92 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, s. 75. 
93 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, s. 75 nn. 
94 L. Gumilow, Dzieje dawnych Turków, s. 77. 
95 M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001, 

s. 498 n.
96 M. Eliade, Szamanizm..., s. 499. 
97 M. Eliade, Szamanizm...., s. 24-35, 45-119.
98 M. Eliade, Szamanizm...., s. 442.
99 Tłumaczenie na podstawie:  Tłumaczenie na podstawie: Account of the Mongols. Diary of 

William Rubruck: Final Audience with the Khan [May 31, 1254], Silk Road Seattle, University of 
Washington. From the 1900 Rockhill translation, http://depts.washington.edu/silkroad/texts/
rubruck.html.



46 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

szamana100. Nie ma poważnych podstaw, aby sądzić, że tengryzm gök-
turecki różnił się w tym przypadku radykalnie od tengryzmu mongol-
skiego. Tym bardziej że szamanizm był znany i praktykowany przez 
wszystkie ludy tureckie i mongolskie. Ważną przesłanką potwier-
dzającą związek pierwotnego tureckiego szamanizmu z kultem Boga 
Nieba są współcześni kazachscy szamani – baksy. Współcześnie wszy-
scy oni są muzułmanami i uważają, że ich dar pochodzi od Boga101. 
Zislamizowanie szamanizmu, który był związany pierwotnie z kultem 
Boga Nieba, mającym wyraźne rysy monoteistyczne, jest procesem 
w pełni naturalnym i zrozumiałym. Zislamizowanie praktyk o charak-
terze chtonicznym byłoby czymś o wiele trudniejszym, o ile w ogóle 
możliwym. 

W świetle powyższych danych wydaje się, że tengryzm – podob-
nie jak chiński kult Nieba – był ofi cjalną religią państwową związaną 
z imperialną ideologią. Po rozpadzie Imperium również kult ulegał 
destrukcji. Jak pisze Eliade: „Kiedy nie ma już władcy, bóg Niebo 
powoli idzie w zapomnienie, a odradzają się i wychodzą na pierwszy 
plan kulty ludowe”102. Dawne Bóstwo ulega rozczłonkowaniu na różne 
aspekty. Współcześni Mongołowie i Buriaci mówią o 99 tengri o róż-
nych imionach (co swoją drogą może być interesującą zbieżnością z 99 
Imionami Boga w islamie). Kolejni tengri ulegają asymilacji z pomniej-
szymi lokalnym bóstwami. 

Kwestią otwartą pozostaje rola Ziemi w dawnym tengryzmie. 
W świecie chińskich pojęć związanych z państwową konfucjań-

ską ideologią Cesarstwa termin „Niebo i Ziemia” oznacza zarówno 
fizyczny wszechświat, jak i przenikającą wszechświat Boskość103. 
Być może tak też było w göktureckim państwowym tengryzmie. 
W ludowym tengryzmie Ziemia to już jednak bogini Umaj, różna 
od Tengri. Wprawdzie imię Umaj pojawia się w Inskrypcjach 
Orchońskich na steli poświęconej Köl Teginowi w określeniu „dla 
[…] mojej matki-katun, podobnej Umaj”104, ale kontekst nie pozwala 
nam zinterpretować, co to określenie miało znaczyć. Być może ma 

100 Zob. J. Tulisow, Przypisy do wydania polskiego, przypis 3 [w:] M. M. Eliade, Szamanizm...., s. 506.
101 M. Eliade, Szamanizm...., s. 223. 
102 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. III, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2008, s. 11.
103 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 159 nn.
104 Napis ku czci Köl Tegina, strona tylna, linijka 31,  Орхонские письменные памятники Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, Институт информатизации 
образования; Комитет по языкам Министерства культуры и информации; Проект:  Создание 
информационных ресурсов казахского языка по  письменным и этноархеологическим источникам,  
http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=1&oid=15&m=1. 
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to związek z chińską ideą yin i yang105 klasyczną dla państwowego 
konfucjanizmu106. 

Słowo yang pierwotnie oznaczało światło i wszystko to, co się 
do światła odnosi, yin natomiast oznaczało brak światła, czyli mrok 
i ciemność. Z czasem uznano yang i yin za dwie zasady bądź siły 
kosmiczne, reprezentujące odpowiednio męskość, aktywność, gorąco, 
jaskrawość, suchość, twardość, ruch (yang) oraz żeńskość, bierność, 
zimno, ciemność, wilgotność, miękkość, bezruch (yin). Wszystko 
może być w pewnym sensie yang, a w innym yin, w zależności od sto-
sunku do innych rzeczy. Na przykład mężczyzna jest yang w stosunku 
do swojej żony, ale yin w stosunku do swojego ojca. Istnieje jednakże 
„substancjalne” yang, które wytwarza wszystkie rzeczy i ono może 
być tylko yang, i istnieje „substancjalne” yin, z którego wszystko jest 
wytwarzane i ono może być tylko yin107.

W późniejszych czasach teorie yin i yang zaczęto wiązać przede 
wszystkim z „Księgą Przemian” – Yijing108. Pierwotnie była to księga 
wróżb. Dość szybko jednak rozumienie jej znaczenia się zmieniło 
i zaczęto ją traktować jako opis ogólnych praw rządzących wszelkimi 
przemianami we Wszechświecie. Trzon księgi stanowi osiem symboli 
– tzw. trygramów. Każdy z nich zbudowany jest z linii ciągłych i prze-
rywanych ułożonych w trzech poziomach. Każdy z ośmiu trygramów 
uważany jest za symbol jakiejś kategorii rzeczy we Wszechświecie. 
W trygramach linie niepodzielone symbolizują zasadę yang, a linie 
podzielone yin. Trygramy qian i qun, z których jeden jest zbudowany 
w całości z linii ciągłych, a drugi z podzielonych, są par excellance 
symbolami yin i yang. Pozostałe sześć trygramów powstaje na skutek 
współdziałania tych dwóch pierwotnych trygramów (zasad). Tak więc 
symbolicznie qian i kun są „ojcem i matką”, pozostałe zaś trygramy 
ich „synami i córkami”. Jest to symboliczne przedstawienie idei, że 
wszystkie rzeczy we Wszechświecie powstają na skutek współdziała-
nia yin i yang. Mimo zastosowania antropomorfi cznych pojęć, yin i yang 
w chińskiej fi lozofi i rozumiane są jako całkowicie bezosobowe siły 
natury.

Łącząc ze sobą każde dwa z ośmiu trygramów, uzyskujemy 64 
symbole złożone z sześciu linii zwane heksagramami. Tekst „Księgi 
Przemian” składa się z takich właśnie heksagramów oraz zawiera opis 
ich znaczenia symbolicznego. Z czasem komentarze do heksagramów 

105 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 159 nn. 
106 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 217 nn.
107 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 159; 194.
108 Feng Youlan, Krótka historia fi lozofi i chińskiej, s. 159-163; 190-197; 301-317.
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oraz do pojedynczych linii tychże heksagramów zaczęto traktować 
jako wzorce, z których każdy reprezentuje jedną lub więcej zasad rzą-
dzących każdą odrębną kategorią rzeczy we Wszechświecie. 

Ponieważ trygram qian oznacza Niebo i władcę, stąd władca musi 
być zawsze podobny do Nieba, a skoro trygram kun symbolizuje 
Ziemię i matkę, stąd każda matka jest w jakiś sposób podobna do 
Ziemi. Być może ta właśnie idea została odzwierciedlona w sformuło-
waniach „Niebu (Tengri) podobny kagan” i „Ziemi (Umaj) podobna 
matka”. 

Interpretacja ta mogłaby się wydawać mocno naciągana, gdyby nie 
zabytek piśmiennictwa starotureckiego znany jako „Księga Wróżb” – 
Irk Bitig109, Tekst jest nieco młodszy od Inskrypcji Orchońskich, pocho-
dzi z czasów kaganatu tureckich Ujgurów, który powstał w dziesięć 
lat po śmierci Bilge Kagana, na miejscu kaganatu Gökturków. Stolicą 
nowego kaganatu w dalszym ciągu pozostawała stolica Gökturków 
– Ordu Baliq. Tekst napisany jest tymi samymi starotureckim runami 
co Inskrypcje Orchońskie. Odkryty został 1907 roku przez A. Steina 
(1862–1943) wśród ogromnego zbioru manuskryptów z Jaskiń Mogao 
w Dunhuang110. Treść „Księgi Wróżb” (Irk Bitig) podzielona jest na trzy 
grupy, które w różnych kombinacjach dają 64 sekcje. Ogólna liczba 65 
wróżb zawartych w księdze jest wynikiem pomyłek polegających na 
opuszczeniu kilku omenów, przy jednoczesnym zdublowaniu kilku 
innych111. Taki układ treści jest dość ścisłym odzwierciedleniem „Księgi 
Przemian” (Yijing), gdzie również mamy 64 kombinacje oparte na try-
gramach, a więc elementach składających się z trzech części. Z tekstu 
Yijing podobnie jak z tekstu Irk Bitig wydaje się wynikać, że jest to 
księga wróżb. Analogia jest więc na tyle dokładna, że trudno uznać te 
dwa działa za powstałe niezależnie od siebie. 

Proces synkretyzacji religii państwowych i mistycznych fi lozofi i 
z kultami ludowymi jest dobrze zaświadczony w skali całego świata. 
W Chinach fi lozofi a konfucjańska, taoistyczna i buddyjska ulegają 
przemieszaniu i synkretyzacji z kultami ludowymi dając nową jakość. 
Podobnie fi lozofi czny monoteistyczny hinduizm w doświadcze-
niu ludowym staje się politeizmem. Wydaje się, że podobne procesy 
stały się udziałem tengryzmu po upadku wielkich imperiów stepo-
wych. Wielki turecko-mongolski Bóg Nieba Tengri staje się stopniowo 
Mocą w Tle (deus otiosus) zgodnie z rozpoznaną przez M. Eliade’go 

109 T. Tekin, Irk bitig (the book of omens), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1993.
110 A. Fujieda, The Tun-huang Manuscripts: A General Description, Memoirs of the Research Institute for 

Humanistic Studies, Kyoto University; Kyoto 1969.
111 Zob. T. Tekin, Irk bitig..., s. 8-28. 
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prawidłowością112. W religijności ludowej na pierwszy plan wysuwają 
się pomniejsze bóstwa i duchy. Doświadczenie religijne jednak zawsze 
jest odwracalne113. Idea Boga Nieba zawiera w sobie zarówno poten-
cjalność przekształcenia jej w koncepcję deus otiosus i doświadczania na 
sposób politeistyczny, jak i odwrotnie – deus otiosus może zacząć być 
doświadczany ponownie w swej pierwotnej totalności Boga Nieba na 
sposób monoteistyczny. 

Obie te tendencje są widoczne we współczesnym neotengryzmie. 
Deklaracje o przynależności wyznaniowej do tengryzmu zaczęły 

się pojawiać na dość znaczną skalę w latach 90. XX wieku. Związane 
to było z upadkiem Związku Radzieckiego i powstaniem nowych 
niepodległych państw tureckich na terenie Azji Centralnej. Ich oby-
watele, szukając własnej tożsamości kulturowej i etnicznej, poczęli 
zwracać się ku tengryzmowi. Ten zrekonstruowany neotengryzm 
był raczej wyrazem romantycznej tęsknoty do wspólnego stepowego 
dziedzictwa, związanej z nowymi formami panturkizmu, czy szerzej 
panturanizmu, (panturanizm odwołuje się do wielkiej wspólnoty 
turecko-mongolsko-ugro-fi ńskiej; panturkizm do węższej wspólnoty 
ludów tureckich). Rekonstrukcje tengryzmu były i są dość dowolne 
i odpowiadają przede wszystkim ideologiom konkretnych liderów. 
Neotengryzm turecki rozwijający się na terenie państw tradycyjnie 
związanych z islamem ma wyraźną skłonność do monoteizmu. Tengri 
staje się tam z jednej strony synonimem Allaha, a z drugiej symbolem 
kolektywnego ducha wszystkich tureckich narodów. W neotengry-
zmie mongolskim, kałmuckim czy buriackim, czyli rozwijającym się 
w obszarze kultur tradycyjnie związanych z buddyzmem tybetań-
skim, ta tendencja jest już znacznie mniej wyraźna. Podobnie rzecz 
wygląda w kulturach tureckich niezwiązanych z islamem: w Jakucji 
i Chakasji. Tu neotengryzm ma sporo tradycyjnych elementów sza-
mańskich. W jakuckim tengryzmie na określenie bóstw niebiańskich 
używa się terminu ajyy. Zwykle uznaje się, że jest ich wiele, ale wszyst-
kie są aspektami jednego Niebiańskiego Boga Urung Ajyy Tojona. 
Ambiwalentny jest stosunek neotengrystów do szamanów. Niektórzy 
za L. Gumilowem uważają, szamanizm za sprzeczny z tengryzmem, 
inni wręcz przeciwnie uważają tengryzm za formę szamanizmu114. 
Koncepcje łączące szamanizm i tengryzm uznają zwykle za tożsamy 

112 M. Eliade Traktat o historii religii, Wyd. Opus, Łódź 1993, s. 43-108.
113 M. Eliade, Szamanizm... , s. 9. 
114 Zob. np. И.С Урбанаева, Шаманизм монгольского мира как выражение тенгрианской эзотерической 

традиции Центральной Азии [w:] „Центрально-азиатский шаманизм: философские, 
исторические, религиозные аспекты. Материалы международного симпозиума, 20-26 июня 
1996 г.”, Ulan-Ude 1996.
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z nim tzw. biały szamanizm związany z astralnymi podróżami do 
Nieba i kultem bogów/Boga Nieba. Zwykle też zgodnie z neoeu-
roazjatycką ideologią, której reprezentantem był m.in. L. Gumilow, 
pomija się wpływ chińskiej myśli fi lozofi cznej na tengryzm. 

Od 1997 roku w Tatarstanie ukazuje się tengriański periodyk 
„Bizneng-Yul” W 2006 roku kirgiski biznesmen i polityk Dastan 
Sarygulov założył „Międzynarodowe Naukowe Centrum Studiów 
Tengrystycznych”. Założył również organizację Tengir Ordo („Armia 
Tengri”) o silnej etnocentrycznej i pantureckiej orientacji115. Nieco 
wcześniej, w 2004 roku, podobna organizacja o bardzo podobnej 
nazwie Воини на Тенгра („Wojownicy Tengri”) powstała w Bułgarii116. 
Jej twórcy odwołują się do tengryzmu jako pierwotnej religii tureckich 
proto-Bułgarów. 

W 2014 roku grupa inicjatywna kierowana przez A. Uspybajewa 
usiłowała doprowadzić do uznania tengryzmu za religię Kirgistanu, 
jednak bez większych rezultatów117. 

Osobną kategorią są wszelkiego rodzaju pseudonaukowe prace 
poruszające temat tengryzmu, których autorzy tworzą przedziwne 
alternatywne wizje przeszłości, mających w ich mniemaniu potwier-
dzać wyznawane przez nich poglądy. Dobrym przykładem tego typu 
twórczości są prace Murada Adżi118. Twierdzi on, że podwaliny nowo-
żytnej europejskiej kultury zostały położone przez tureckich Połowców, 
a ich język był urzędowym językiem Europy aż do XVI wieku. 
Europejskimi potomkami Połowców mają być między innymi Niemcy, 
Anglicy, Francuzi. Chrześcijaństwo oraz mahajanistyczny buddyzm 
to nic innego jak nieco wykoślawione formy tengryzmu Połowców. 
Sprzeczność swych teorii ze źródłami historycznymi, M. Adżi tłuma-
czy globalnym spiskiem Greków i Rosjan, którzy celowo sfałszowali 
wszystkie dostępne dokumenty historyczne, aby zniszczyć prawdę 
o tureckim (kipczackim) dziedzictwie kulturowym i politycznym. 

Reasumując, wydaje się, że kult Tengri był państwową religią wielu 
tureckich kaganatów oraz Imperium Mongolskiego w okresie jego for-
mowania się. Zachowywał on strukturę kultów uranicznych charakte-
rystyczną dla religii koczowników. Jako religia państwowa miał cechy 
monoteizmu. Można w nim też dostrzec analogie do państwowego 

115 Por. R.McDermott, „The Jamestown Foundation: High-Ranking Kyrgyz Offi cial Proposes New 
National Ideology”. https://jamestown.org/program/high-ranking-kyrgyz-offi cial-proposes-
new-national-ideology/.

116 Zob. http://www.voininatangra.org/modules/news/.
117 http://www.vb.kg/doc/268923_v_kyrgyzstane_tengrianstvo_prosiat_priznat_religiey.html
118 Zob. spis publikacji M. Adżi na jego stronie internetowej: http://www.adji.ru/books.html; więk-

szość publikacji ze spisu jest zdigitalizowana i dostępna na stronie. 
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kultu Nieba w Cesarstwie Chińskim. Tracąc swą funkcję kultu pań-
stwowego, tengryzm zwykle ulegał synkretyzacji z różnymi formami 
wierzeń ludowych i tracił w mniejszym lub większym stopniu cechy 
religii monoteistycznej. Dokładne prześledzenie tych procesów, podob-
nie jak pełne zrekonstruowanie doktryny tengryzmu nie jest moż-
liwe ze względu na fragmentaryczność źródeł. Współcześnie neoten-
gryzm staje się ważną częścią budowania tożsamość etnicznej i naro-
dowej w państwach Azji Centralnej powstałych po upadku Związku 
Radzieckiego. Przy tym, często rozumie się go bardziej jako wspólne 
duchowe dziedzictwo ludów stepowych niż jako konkretną formę reli-
gii, chociaż i takie ujęcia się pojawiają. Do tengryzmu chętnie odwołują 
się do niego środowiska o neopantureckiej, neopanturańskiej czy neo-
eurozjatyckiej orientacji. 

Michał Pędracki
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DOKUMENTY 
Z TAJNYCH ARCHIWÓW

Materiały z wileńskiego „Lietuvos Ypatingasis Archyvas” (Litewskie 
Archiwum Specjalne) rzucają światło na najnowszą historię polsko-
-litewskich Tatarów. Chodzi o sprawy śledcze z lat 1940–1941 i 1946, 
gdy w żarna maszyny represji wciągnięto przedstawicieli gminy tatar-
skiej Wilna.

Po pierwszej wojnie światowej, rewolucji bolszewickiej i wojnie 
domowej w Rosji, która doprowadziła do ostatecznego upadku caratu, 
społeczność Tatarów polsko-litewskich1 została rozdzielona nowymi 
granicami: sowieckiej Rosji, Litwy i Polski. Okres dwudziestolecia mię-
dzywojennego był dla polsko-litewskich Tatarów najkorzystniejszy 
w zakresie rozwoju kulturalno-narodowego i religijnego. Wówczas to 
odbywały się zjazdy, na których rozstrzygano kwestie życia ducho-
wego i kulturowego, utworzono muftiat, odrodziły się tatarskie forma-
cje wojskowe. Pojawiły się też wydawnictwa, rozwijała się wspólnota 
kulturalno-oświatowa.

Nowym sprawdzianem stał się przełom lat 30. i 40. W wyniku usta-
leń paktu Ribbentrop-Mołotow, Europa Wschodnia została podzie-
lona na strefy wpływów: niemiecką – po ataku na Polskę, i radziecką 
– wraz z ekspansją na kraje bałtyckie. Państwo polskie przestało ist-
nieć, a jego ziemie były okupowane przez obie strony układu. Wilno 
i jego okolice przeszły pod władanie Litwy, która wkrótce dostała 
się pod okupację sowiecką2. Początkowa lituanizacja Wileńszczyzny 

1 О польско-литовских татарах см.: Rocznik Tatarski. – Wilno, 1932. – T. 1. – 364 р.; Zamość, 1935. 
– T. 2. – 515 р.; Warszawa, 1938. – T. 3. – 318 р.; Życie Tatarskie. – Wilno, 1934-1939; Miśkiewicz A., 
Tatarzy polscy. 1918-1939. – Warszawа, 1991. – 207 с. Bairašauskaite T. Lietuvos Totoriai XIX amziuje. 
– Vilnius, 1996. – 332 с.; Гришин Я. Я. Польско-литовские татары (наследники Золотой Орды). – 
Казань, 1995. – 195 с.; Гришин Я. Я. Татарский след в истории Литвы и Польши (XIV-XIX вв.). 
– Казань, 2005.

2 28 września 1939 r. wojenna kampania niemiecka zakończona została klęską Polski. 10 paździer-
nika 1939 r. Związek Radziecki podpisał umowę z Litwą, zgodnie z którą ta ostatnia otrzymała 
tereny Wilna i Kraju Wileńskiego. Pod koniec czerwca 1940 nastąpiło ustanowienie władzy 
radzieckiej w republikach nadbałtyckich.
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szybko została zastąpiona sowietyzacją. Po ataku niemieckim na 
ZSRR, władze w Wilnie znów zmieniły fl agi, tym razem na hitle-
rowskie. Zwycięstwo 1945 roku i wyzwolenie przyniosły nowe fale 
represji. Wśród dziesiątków tysięcy poszkodowanych znaleźli się 
także przedstawiciele polsko-litewskich Tatarów. Materiały śledcze 
(zarówno przedwojenne, jak i powojenne) znalazły się w Litewskim 
Archiwum Specjalnym. Wśród nich są sprawy braci Aleksandra 
i Konstantego Achmatowiczów, Olgierda Kryczyńskiego i Chasienia 
Jakubowskiego. 

Akta braci Achmatowiczów i Olgierda Kryczyńskiego3 mają pewne 
cechy wspólne4. Po pierwsze, podstawy dla oskarżenia ich o działal-
ność kontrrewolucyjną brały się z czasów kryzysu i rozpadu Imperium 
Rosyjskiego, rewolucji i wojny domowej. Po drugie, wszystkie zarzuty 
bazowały na materiałach z przesłuchań przez NKWD i protokołów 
przyznania się do winy, które często wymuszano za pomocą tortur. 
Po trzecie, możliwe są przypadki fałszywych oskarżeń wymierzo-
nych specjalnie w społeczność Tatarów polsko-litewskich. Zarzuty 
można podzielić na następujące grupy: a) działalność antyradziecka 
i aktywna walka z komunistami pod egidą byłego państwa polskiego 
(lata 1920–1930); b) udział w wojnie domowej po stronie „białych” 
lub Armii Polskiej; c) działalność nacjonalistyczna (tak zwana sprawa 
„Wschód”); d) działalność antyradziecka i współpraca z okupantem 
w czasie II wojny światowej.

Sprawa nr 1. 
Bracia Aleksander i Konstanty Achmatowiczowie

Przodkowie rodu Achmatowiczów pojawili się na terytorium Litwy 
w latach 20. XV w. Emigrowali z Wielkiej Ordy5. Większość przedsta-
wicieli tej rodziny było żołnierzami6. W drugiej połowie XIX stulecia 
niektórzy wybierali zawód prawnika. Tak też było z Aleksandrem 
Achmatowiczem (1865–1941?). W 1886 r. ukończył gimnazjum 
w Petersburgu, następnie studiował na wydziale prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Był sędzią w wielu miejscowościach Królestwa 

3 Aleksander i Konstanty Achmatowiczowie oraz Olgierd i Leon Kryczyńscy byli kuzynami. Matką 
tych drugich była Maria z domu Achmatowicz, siostra Aleksandra Achmatowicza.

4 Litewskie Archiwum Specjalne, f. K-1, оp. 58, d. Р-14268 n. 37391/3.
5 Гришин Я. Я., Татарский след…, s. 22.

6 Żyjący w połowie XIX wieku Maciej (Mustafa) Achmatowicz był majorem pułku ułanów tatar-
skich. To na jego cześć nazwano odrodzony pułk jazdy tatarskiej w latach 30. XX wieku.
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Polskiego i Kraju Północno-Zachodniego7. Jego posiadłość rodowa 
(około 150 dziesięcin ziemi, czyli blisko 100 ha) znajdowała się we wsi 
Bergaliszki w powiecie oszmiańskim guberni wileńskiej8. Na początku 
XX wieku Aleksander przebywał w Warszawie. W czasie I wojny 
światowej, podobnie jak wielu uchodźców polsko-litewskich, razem 
z rodziną przeniósł się do Petersburga. 

Po rewolucji lutowej 1917 roku, na fali tworzenia się ruchów naro-
dowych, podjął się kierownictwa Związku Tatarów Polski, Litwy, 
Białorusi i Ukrainy9, a jako przedstawiciel Tatarów polsko-litew-
skich wszedł w skład komitetu wykonawczego Wszechrosyjskiego 
Związku Muzułmańskiego. W styczniu 1918 r. kierował delegacją10 
przenoszącą (wywieziony z Samarkandy po zajęciu Turkiestanu przez 
Rosjan, a przechowywany w publicznej bibliotece w Petersburgu) 
Koran Osmana do Ufy11. Po przejęciu władzy przez bolszewików 
Achmatowicz przeniósł się na Krym, gdzie wszedł w skład władz 
Republiki Krymskiej w randze ministra sądownictwa. W roku 1919 
rodzina Achmatowiczów otrzymała pozwolenie na powrót do ojczy-
zny. Aleksander został sędzią w Warszawie. Był senatorem w latach 
1928–1939. Brał aktywny udział w tatarskim ruchu narodowym: po 
odrodzeniu państwa polskiego Tatarzy dostali możliwość odtworzenia 
Komitetu Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, którego działal-
ność została zabroniona przez bolszewików. Niestety, kontakt z wie-
loma członkami Komitetu była niemożliwa. 

Organizacja skoncentrowała się głównie na utworzeniu w armii 
polskiej tatarskiego oddziału kawalerii12. Projekt został przedstawiony 
w rządzie przez Achmatowicza i spotkał się z pozytywną reakcją. 
W następstwie utworzono Pułk Jazdy Tatarskiej im. M. Achmatowicza. 
Równie aktywnie partycypował w pracach Ogólnopolskiego Zjazdu 
Delegatów Gmin Muzułmańskich (grudzień 1925, Wilno), na któ-
rym zadecydowano o utworzeniu samodzielnej organizacji pol-
skich muzułmanów – Muzułmańskiego Związku Religijnego, a także 
wybrano skład muftiatu, na czele którego stanął Jakub Szynkiewicz. 
Achmatowicz został tam wybrany na przewodniczącego komisji 
do opracowania projektu ustawy o powstaniu związku religijnego. 
W latach 20. i 30. wchodził także w skład kierownictwa Tatarskiego 

7 Bairašauskaite T., Lietuvos..., s. 83, 106-107.
8 Dziś wieś Ordasze rejonu smorgońskiego, obwodu grodzieńskiego Republiki Białoruskiej.
9 Устав Союза татар Польши, Литвы, Украины, Белоруссии., Piotrograd, 1917.
10 W składzie delegacji był również syn A. Achmatowicza – Konstanty.
11 Rocznik Tatarski, t. 2, s. 78.
12 Гришин Я. Я., Польско-литовские…, s. 91-95.
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Centrum Narodowo-Kulturalnego, występował niejednokrotnie 
z odczytami o sprawach zarówno religijnych, jak i prawnych. Krótko 
przed rozpoczęciem okupacji sowieckiej przeniósł się do Wilna, gdzie 
pracował jako adwokat.

Brat Aleksandra Achmatowicza, Bogdan, ukończył wydział prawa 
Uniwersytetu w Petersburgu. Do czasu rewolucji służył w sądach 
wileńskim i mińskim, a po przyłączeniu części ziem litewskich do 
Polski, przejechał do Wilna, gdzie został adwokatem i działaczem 
organizacji narodowych. 

Należy bardziej szczegółowo zająć się synami Aleksandra Achma-
towicza, których akta śledcze są przedstawione w tej publikacji. 
W rodzinie Aleksandra było pięciu synów i dwie córki. W przededniu 
wojny Helena była zamężna za Witoldem Radkiewiczem, a Tamara za 
Aleksandrem Sulkiewiczem, i zamieszkiwały w Wilnie. Nie jest nam 
znane imię jednego z synów, który zginął w czasie I wojny. Reszta 
z nich pozostawiła wyraźny ślad w historii tatarskiej społeczności 
Litwy i Polski.

Najstarszy z braci, Leon, urodził się w 1894 r. Ukończył Korpus 
Paziów w Petersburgu, następnie Wojskową Akademię Medyczną, 
po czym pracował jako chirurg w Wilnie13. Przed wybuchem II wojny 
mieszkał w Częstochowie, pod okupacją niemiecką od roku 1939. Nie 
są znane jego losy powojenne.

Najmłodszy z braci, Osman (1899–1988), to jedyny przedstawiciel 
rodziny Achmatowiczów, którego imię znajduje się w Encyklopedii 
Tatarskiej14. Podobnie jak jego bracia, otrzymał wykształcenie woj-
skowe – zakończył Korpus Kadecki w Petersburgu. Następnie uczył 
się w Instytucie Górniczym Uniwersytetu Wileńskiego, odbył też staż 
w Oksfordzie. Zostawszy dyplomowanym chemikiem, Osman przez 
pewien czas pracował w uniwersytetach Wilna i Warszawy. W roku 
1939 otrzymał tytuł profesorski, w 1952 został rektorem Politechniki 
Łódzkiej. W powojennej Polsce zajmował się nie tylko administracją 
(zastępca ministra szkolnictwa wyższego), ale kontynuował pracę 
naukową. Ze wszystkich braci Achmatowiczów, to właśnie losy 
Osmana ułożyły się najbardziej pomyślnie. 

Jak pokazują dokumenty wileńskiego archiwum, najtragiczniej 
zakończyły się żywoty pozostałych z braci – Aleksandra i Konstantego. 
Drugi z nich (1897–1941?), uzyskał wykształcenie prawnicze na 
Uniwersytecie Wileńskim i do 1939 r. był sędzią Wileńskiego Sądu 

13 W latach 1921–1937 był ordynatorem kliniki chirurgicznej Uniwersytetu Wileńskiego (patrz: 
Гришин Я. Я. Польско-литовские татары (наследники Золотой Орды). – Kazań, 1995. – s. 157.

14 Татарская энциклопедия., Kazań, 2002, t. 1.
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Okręgowego. Podobne kwalifi kacje miał Aleksander (1896–1941?), 
otrzymane po odbyciu tradycyjnej dla Tatarów służby wojskowej 
w latach 1916–1920. Następnie, do 1939 r. był sędzią w Polsce. Po wybu-
chu wojny, podobnie jak wielu urzędników pokonanego państwa, oka-
zał się bez pracy i środków do życia. Zmusiło go to do wyjazdu do 
rodziny w Wilnie, gdzie fatalnie wypełnił się jego los.

Wkrótce po rozpoczęciu okupacji Litwy przez wojska sowieckie 
rozpoczęły się fale aresztowań. Wśród zatrzymanych byli też bracia 
Achmatowicze. Pierwszy uwięzionym został Konstanty. Po długim 
oczekiwaniu (aresztowany 12 lipca 1940 r., a przesłuchania rozpoczęły 
się w listopadzie), został oskarżony o działalność kontrrewolucyjną 
i 24 maja 1941 r. skazany na osiem lat więzienia w poprawczym obozie 
pracy15. Jego dalsze losy, a nawet miejsce wywózki, pozostają nieznane.

Po zatrzymaniu Konstantego, Aleksander obawiając się podobnego 
biegu wydarzeń, 7 sierpnia 1940 r. próbował nielegalnie przekroczyć 
granicę radziecko-niemiecką. Został jednak złapany i osadzony w wię-
zieniu w Kownie. Przesłuchania trwały od września 1940 do marca 
1941 r. 19 maja 1941 r. został skazany przez trybunał wojenny na karę 
najwyższą. Choć nie zachowały się dokumenty o wykonaniu wyroku, 
zapewne stało się to zaraz przed atakiem niemieckim na ZSRR lub nie-
długo później16.

Nr 1. Ankieta aresztowanego K. A. Achmatowicza. 
12 marca 1941 r.17

Nazwisko: Achmatowicz-Achmatowiczius.
Imię i otczestwo: Konstanty Aleksandrowicz, on że Konstantinas 

Aleksandras.
Rok i miejsce urodzenia: urodzony w 1897 r., [w] mieście Piotrków, 

obecnie na terytorium Niemiec.
Miejsce stałego zamieszkania (adres): Wilno, ul. Tilto, dom 3a, m. 29.
Zawód i specjalność: prawnik.
Ostatnie miejsce pracy i stanowisko: 
Zakład pracy: do 1939 roku był członkiem Wileńskiego Sądu 

Rejonowego;

15 Litewskie Archiwum Specjalne, f. K-1, op. 58, dz. P-14268, s. 43.
16 Ibidem, dz. 37391/3, s. 75.

17 Ankieta wypełniona na blankiecie typografi cznym w formie tablicy w dwie kolumny. W pierw-
szej z nich – pytanie, w drugiej naprzeciw – odpowiedź. Tekst kursywą, napisany ręką śledczego 
(tu i dalej przypisy autora wstępu).
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Stanowisko:
Ranga:
Pod jaki komisariat ludowy lub inny organ nadzorczy podlegał 

zakład pracy:18 
Jeśli nie pracuje, to kiedy został zwolniony: 1939 rok.
Przynależność partyjna:
Dawniej bezpartyjny:
Obecnie legitymacja nr19

Narodowość: Tatar.
Obywatelstwo (jeśli brak paszportu, należy zaznaczyć jaki doku-

ment potwierdza obywatelstwo:
Obywat[elstwo] (podd[aństwo]): Litewska SRR;
Paszport nr: 71/II-p/V021171; przez kogo wydany: 16/I-1940 przez 

Samorząd M[iejski] M. Wilna.
Wykształcenie (podkreślić i zaznaczyć, co zakończył): wyższe20, 

średnie, niższe: ukończył wileński wydział prawa.
Do jakiej grupy społecznej zalicza siebie (podkreślić): robotników, 

pracowników publicznych, kołchoźników, chłopów małorolnych, 
rzemieślników, wolnych zawodów, duchownych, ludzi zależnych, 
innych.

Pochodzenie społeczne (kim byli ojciec i matka): z rodziny sędziego.
Położenie majątkowe i czym zajmował się do 1929 r.:
Położ[enie] majątk[owe]: do 1920 [r.] jego ojciec posiadał około 150 

dziesięcin własnej ziemi. Obecnie bez majątku, od 1925 [r.] do 1929 [r.] 
posiadał 70 dziesięcin ziemi własnej;

Zajęcie21

To samo do 1914 roku:
Położ[enie] majątk[owe]: żył na utrzymaniu ojca;
Zajęcie22

Służba w armii carskiej i ranga: od 1916 r. do 1917 r. był poruczni-
kiem 4[tej] baterii konnej.

Służba w Białej Armii (jakiej) i ranga: od 1919 r. do 1920 r. był porucz-
nikiem w Armii Polskiej.

Kategoria rezerwisty: do 1939 r. był porucznikiem rezerwy.
Udział w k[ontr]r[ewolucyjnych] ruchach i bandach (kiedy i gdzie): 

w latach 1919–1920 brał udział w walce frontowej z korpusem Gaja.

18 Punkty b), c) i d) pytania nr 6 niewypełnione.
19 Punkt b) pytania nr 7 niewypełniony.
20 Podkreślone.
21 Punkt b) w pytaniu nr 13 niewypełniony.
22 Punkt b) w pytaniu nr 14 niewypełniony.
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Karalność (czy był pod sądem i śledztwem, gdzie, kiedy, za co, 

wyrok): nie sądzony.
Czy był związany z antyradzieckimi partiami i organizacjami 

(mienszewicy, s[ocjal]-r[ewolucjoniści], anarchiści, trockiści, prawi-
cowcy, nacjonaliści itd.), gdzie i kiedy: od 1920 r. do 1923 r. był człon-
kiem studenckiej nacjonalistycznej korporacji „Polonia”, od 1930 r. – 
członek „Związku Tatarów”, od 1937 r. – członek Związku Sędziów 
i Prokuratorów w Polsce.

Skład rodziny (podać imiona, nazwiska, otczestwo, wiek, miejsca 
pracy i stanowiska, adresy):

Ojciec: Achmatowicz Aleksander Matwiejewicz, 76 lat, zamieszkały 
w Wilnie, emeryt;

Matka: umarła w 1911 r.;
Mąż23;
Żona: Achmatowicz Alina Wikientiewna, 31 lat, gospodyni domowa, 

zamieszkała [w] Wilnie;
Dzieci: syn Alioskar 1930 r., córka Elmira 1933 r.;

23 Niewypełnione.

Konstanty Achmatowicz, zdjęcie z r. 1940, Litewskie Archiwum Specjalne, 
f. K-1, d. R.-14268.



60 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY60
Bracia (siostry): brat Achmatowicz Leon Aleksandrowicz 1894 r., 

zamieszkały w Niemczech; brat Achmatowicz Aleksander 1896 r., 
zamieszkały ze mną w Wilnie, aresztowany w 1940 r.; brat Achmatowicz 
Osman Aleksandrowicz 1899 r., zamieszkały w Warszawie, profesor; 
siostra Helena, zamężna za Radkiewicz[em] Witowt[em], zamieszkała 
we wsi Korwie rej[onu] wileńskiego; siostra Tamara 1902 r., zamężna 
za Sulkiewicz[em] Aleksandrem, zamieszkała w Wilnie.

Własnoręczny podpis aresztowanego: K. Achmatowicz.
Cechy zewnętrzne aresztowanego: twarz pociągła24, dolna szczęka 

wąska z brodą szpiczastą.
Przez kogo i kiedy był aresztowany, lub skąd przybył (numer roz-

kazu): 12 lipca 1940 r., przez urząd miejski NKWD w Wilnie.
Gdzie skierowany: więzienie wileńskie.
Inne uwagi25.
Stanowisko, stopień i nazwisko funkcjonariusza prowadzącego 

śledztwo i zapełniającego ankietę: śledczy wydziału śled[czego] wileń-
skiego urzędu miejskiego NKWD (podpis).

Litewskie Archiwum Specjalne, fond K-1, op. 58, dz. P-14268, s. 6-7.

Nr 2. 
Protokół dodatkowego przesłuchania obwinionego 

K. A. Achmatowicza. 11 marca 1941 r.26

Przesłuchanie rozpoczęte o godz. 21.
Pytanie: Obwiniony Achmatowicz, opowiedzcie szczegółowo swoją 

autobiografi ę o całej swojej karierze pracowniczej.
Odpowiedź: Ja, Achmatowicz Konstanty Aleksandrowicz, urodzi-

łem się w 1897 roku w rodzinie byłego sędziego spraw cywilnych, 
a później mój ojciec był adwokatem do roku 1938 w byłej Polsce. Do 
roku 1914, razem ze swoimi rodzicami, mieszkałem w Warszawie, 
a potem wyjechaliśmy do Piotrogrodu, gdzie 1-go czerwca 1915 roku 
rozpocząłem naukę w junkierskiej szkole wojskowej, w której uczy-
łem się do 1-go lutego 1916 roku. Szkołę opuściłem jako chorąży i w tej 
randze wysłano mnie do 4-tej Baterii Konnej armii carskiej. W marcu 
1916 r. część żołnierzy 4-tej Baterii została oddelegowana pod moim 

24 Tak zapisane w dokumencie.
25 Pytanie nr 4 niewypełnione.

26 Konstanty Achmatowicz został aresztowany 12 czerwca 1940 roku i po raz pierwszy przesłuchi-
wany 5 października 1940. Zakres pytań dotyczył głównie jego aresztowanego brata Aleksandra. 
Oskarżenie podano zaledwie 12 marca 1941 r. 
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dowództwem na front. Do listopada 1917 r. przebywałem cały czas 
na frontach: Północnym, Zachodnim i Południowo-Zachodnim, ale po 
rozpoczęciu Rewolucji Październikowej w Rosji zostałem zdemobili-
zowany. Powróciłem do Piotrogrodu, gdzie mieszkałem do czerwca 
1918 r., a w czerwcu 1918 r., wraz ze swoją rodziną, dostaliśmy pozwo-
lenie na wyjazd do Wilna jako litewscy uchodźcy. Tam się też udali-
śmy. Po przybyciu do Wilna ruszyliśmy do wsi Teniukowszczyzna, 
gdzie żyliśmy na utrzymaniu mojego brata Achmatowiczius[a] Lwa 
Aleksandrowicza. W roku 1918 wyjechałem do Warszawy, gdzie 
w lutym 1919 zostałem powołany do służby [w] Armii Polskiej w stop-
niu porucznika, w której służyłem do 1920 roku, tzn. do zakończe-
nia wojny. W Armii Polskiej byłem przydzielony do 1-go Dywizjonu 
Artylerii Konnej, a później do dywizjonu „strzelców” konnych i wraz 
z nim brałem udział w walkach frontowych z Armią Czerwoną pod 
Płock[iem] na Wiśle, gdzie następował Korpus Konny Gaja w miejsce 
zamierzonej przeprawy przez rzekę Wisłę.

Po odwrocie korpusu Gaja spod Płocka i internowania go na teryto-
rium Niemiec, zostałem demobilizowany z Armii Polskiej. Po demobi-
lizacji z Armii Polskiej, przybyłem do Wilna, gdzie wstąpiłem na uni-
wersytet na wydział prawny i uczyłem się do końca roku 1923, tzn. do 
zakończenia nauki na uniwersytecie.

W czasie nauki na Uniwersytecie Wileńskim, byłem członkiem kor-
poracji studenckiej „Polonia”, której za główne zadanie stawiała sobie 
jednoczenie braci studenckiej w duchu narodowościowym, ale nie 
miała przy tym żadnych celów politycznych.

Po zakończeniu Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego otrzy-
małem stanowisko kandydata [na] pracownika sądowego i po ukoń-
czeniu 3-letniej praktyki, uzyskałem posadę śledczego sądowego 
w Wołożynie, gdzie pracowałem do 1930 roku, a w 1930 roku przenie-
siono mnie na ten sam urząd do Wilna, gdzie służyłem do 1934 roku, 
a w 1934 roku wyznaczono mnie na urząd członka Wydziału Spraw 
Cywilnych Wileńskiego Sądu Okręgowego, zajmującego się sprawami 
z pozwów prywatnych i gdzie pracowałem do roku 1939, to jest do 
upadku państwa polskiego.

Pytanie: Strona śledcza jest w posiadaniu danych, że będąc śled-
czym sądu okręgowego, a także w czasie bycia przez was członkiem 
sądu okręgowego, przeprowadzaliście śledztwa polityczne, dlatego 
też strona śledcza wymaga od was szczegółowego sprawozdania na 
zadane pytanie.

Odpowiedź: Pracując jako śledczy sądu okręgowego w m. Wołożyn, 
nie prowadziłem żadnych dochodzeń politycznych do 1930 roku. 
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Jednak od roku 1930, czyli od momentu mojego przejścia na stanowi-
sko śledczego do Wilna, po zapotrzebowaniu wileńskiego prokuratora 
okręgowego Dominika Piotrowskiego, nie pamiętam otczestwa, i jego 
kolegów od spraw politycznych… rzeczywiście prowadziłem śledztwa 
w sprawach politycznych, tzn. sprawach, w których obwinionymi byli 
ujawnieni wówczas komuniści i osoby podejrzane o przynależność do 
ruchów komunistycznych i rewolucyjnych. Nie pamiętam nazwisk, 
przeciwko którym z komunistów prowadziłem te dochodzenia, oprócz 
niejakiego […]27, pierwszy obwiniany był o to, że z poruczenia partii 
komunistycznej, nie będąc jakoby jej członkiem, wydrukował w miej-
scowej typografi i odezwy komunistyczne i próbował je rozpowszech-
niać, gdy został złapany przez polską policję na gorącym uczynku, za 
co postawiono go przed sądem, ale nie pamiętam, jak zakończyła się 
jego sprawa, ale ja zakończyłem śledztwo i obwiniony został przeka-
zany do sądu. […] był objęty śledztwem jako aktywny członek partii 
komunistycznej, przybyły do Wilna i aresztowany w wileńskim miesz-
kaniu będącym komunistyczną siedzibą konspiracyjną, gdzie podczas 

27 Tu i dalej nazwiska nie są podane.

Paszport Konstantego Achmatowicza. Litewskie Archiwum Specjalne, 
f. K-1, op. 58, d. R.-14268, l. 25/9.
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przeszukania, pod nogami krzesła, odnaleziono adresy członków 
komunistycznej partii bolszewików. 

Oprócz […], na ile pamiętam, wydaje mi się, że aresztowany był 
także właściciel tego konspiracyjnego mieszkania.

Sprawa śledcza obwinionego […] została przeze mnie zakończona 
i przekazana prokuratorowi do spraw politycznych. Jaki był wyrok 
wobec oskarżonego […] – nie wiem.

Protokół przesłuchania z moich słów zapisano prawidłowo i został 
przeczytany. K. Achmatowicz (podpis).

Przesłuchanie przerwano o godzinie 23 i 30 minut.
Przesłuchiwał: Śledczy wydziału śled[czego] wileńskiego urzędu 

miej[skiego] NKWD, mł[…] lejtnant służby bezpieczeństwa.
Litewskie Archiwum Specjalne, fond K-1, op. 58, dz. P-14268, s. 

19-21.

Nr 3. 
Protokół przesłuchania A. A. Achmatowicza. 

20 września 1940 r.

Przesłuchanie rozpoczęte o «11» godz[inie] «00» minut. 
Zakończono o godz[inie] «15» «00» minut 1940 r. mies[iąca] września 
dnia 20. Ja mł[odszy] śledczy NKWD LSRR […] przesłuchiwałem jako 
oskarżyciel.

Nazwisko: Achmatowicz.
Imię i otcziestwo: Aleksander Aleksandrowicz.
Data urodzenia: 1896.
Miejsce urodzenia: pos[iadłość] Bergaliszki powiatu oszmiańskiego 

gub[erni] wileńskiej
Miejsce zamieszkania: Wilno, Mostowa 3a, m. 29.
Narodowość i obywat[elstwo] (poddaństwo): Tatar.
Przynależność partyjna (dawniej i obecnie): b/p.
Wykształcenie (powszechne, specjalne): wyższe.
Kiedy i przez kogo wydany paszport: przez samorząd litewski m. 

Wilna, 17 lutego 1940 r.
Rodzaj wykonywanej pracy: bezrobotny.
Pochodzenie społeczne: z urzędników, dokładnie, ze szlachty.
Położenie socjalne (rodzaj zajęcia i majątek):
Przed rewolucją: ofi cer;
Po rewolucji: ofi cer.
Skład rodziny: nieżonaty.
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Jakim podlegał represjom: karalność, areszt i in[ne] (kiedy, przez 
jaki organ i za co):

Przed rewolucją: niekarany;
Po rewolucji: niekarany.
Jakie posiada nagrody (ordery, dyplomy, broń i in.) otrzymane za 

władzy Radz[ieckiej]: żadnych.
Kategoria rezerwy wojskowej i gdzie przypisany: nie zobowiązany 

do służby wojskowej.
Służba w Armii Czerwonej (Czerwon[ej] Gwardii, oddziałach party-

zan[ckich]), gdzie i na jakim stanowisku: nie służył.
Służba w białej i in[nych] armiach k[ontr]r[ewolucyjnych] (gdzie, na 

jakim stanowisku): służył w 1917–1921 jako ofi er.
Uczestnictwo w bandach, organizacjach k[ontr]r[ewolucyjnych] 

i powstaniach: nie uczestniczył.
Dane o działalności społeczno-politycznej: nie ma.

А. Achmatowicz 1940 r. 
Litewskie Archiwum Specjalne, f. К-1, оp. 58, d. 37391/3.
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Zeznania oskarżonego (świadka) Achmatowicza A. A. 

«20» dnia września 1940 r.
Pytanie: W jakim wieku zaczęliście żyć samodzielnie?
Odpowiedź: Zacząłem samodzielne życie 1 lutego 1917 r. po ukoń-

czeniu szkoły ofi cerskiej w Piotrogrodzie. Po zakończeniu szkoły ofi -
cerskiej byłem skierowany na Front Południowo-Zachodni w rejon 
m. Łucka, gdzie przebywałem do m[iesią]ca sierpnia, a dokładnie, 
do m[iesią]ca maja 1917 r., a od m[iesią]ca maja 1917 r. do m[iesią]ca 
sierpnia byłem na froncie przeciw Niemcom w Tarnopolu. W sierp-
niu 1917 r. dostałem urlop i pojechałem do ojca do Piotrogrodu, ale 
w Piotrogrodzie nie zastałem ojca, jako że w tym czasie był on w m. 
Stara Russa na leczeniu, jako że są tam kąpiele błotne. W mieście 
Stara Russa spędziłem około 3-ch tygodni, po czym pojechałem do 
Piotrogrodu po rzeczy, skąd udałem się dobrowolnie na Kaukaz do 
Jekaterinodaru, gdzie stacjonował Pułk Konny Czerkieski pod dowódz-
twem znajomego mojego ojca Sułtana-Kringierieja, który odkomende-
rował mnie do Pułku Konnego Kumyckiego we Władykaukazie. Skąd 
mój ojciec znał Sułtana-Kringiereja, nie wiem. Po otrzymaniu stanowi-
ska dowódcy eskadronu wyjechałem do Władykaukazu, gdzie wraz 
z dowódcą pułku Kapłanowem, sformowaliśmy kumycki pułk konny 
i gdzie służyłem do m[iesią]ca kwietnia 1918 r., przy czym, od listo-
pada 1917 r. do kwietnia 1918 r. kumycki pułk konny znajdował się 
w m. Chasawjurt. W m[iesią]cu kwietniu 1918 r. zaczęła się wojna mię-
dzy aułowymi Czeczeńcami i Kumykami, w której i ja brałem udział. 
W rezultacie tej wojny Kumycy zostali wygnani z Chasawjurtu, a mia-
sto spalono. Po rozgromieniu kumyckiego pułku pojechałem z więk-
szością żołnierzy, w tym z dowódcą Kapłanowem, do aułu Aczchoj 
w rejonie kumyckim, gdzie zorganizowaliśmy kumycki oddział 
w liczbie około 40 ludzi, których to uczyłem sztuki strzeleckiej dla 
prowadzenia dalszej walki z czerwonymi, a zajęło to mniej więcej pół 
roku. W czasie przebywania w aule Aczchoj nie otrzymywałem żad-
nego żołdu – żyłem ze środków Kapłanowa, który to miał tam swoje 
gospodarstwo. Widząc, że jem cudzy chleb, i że mój dalszy pobyt na 
Kaukazie nie ma większego sensu, postanowiłem wstąpić do oddzia-
łów Denikina, by sam na swój chleb zarabiać i w końcu wrócić do 
ojczyzny, do Wilna. Pod koniec listopada 1918 r., wraz z Kapłanowem, 
pojechaliśmy do Osetii, do jego znajomego – Calikowa. Ten przedsta-
wił mi przewodnika do Kubania, a Kapłanow powrócił z Osetii do 
domu. Przewodnik doprowadził mnie do stanicy Batałbaszyńskiej, 
gdzie stacjonowały wojska Denikina, i wrócił do siebie. Po przybyciu 
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do stanicy zatrzymali mnie denikinowcy. Zostałem przy tym przesłu-
chany, czy rzeczywiście do nich zmierzam i sprawdzano również moje 
personalia. Poprosiłem o przyjęcie mnie do ich armii, by bić się z czer-
wonymi. Została mi po tym przydzielona kwatera i rozkaz oczekiwa-
nia przydziału do określonej jednostki. Jednak czekając na przydział, 
zachorowałem na tyfus plamisty i w związku z tym przewieziono mnie 
do szpitala wojskowego w Jekaterinodarze, gdzie leżałem do m[iesią]
ca marca 1919 r. Po opuszczeniu szpitala zameldowałem się w szta-
bie armii Denikina, skąd odkomenderowano mnie do Piatigorska, do 
generała Erdeli. Po przybyciu tam skierowano mnie jako porucznika 
do 4-go Pułku Strzeleckiego stacjonującego pod Charkowem, walczą-
cego z Armią Czerwoną. Podczas służby w tym pułku brałem udział 
w bojach pod Połtawą, pod Kijowem i Białą Cerkwią koło Kijowa. Pułk 
mój przerzucono na front czernichowski po walkach w rejonie Białej 
Cerkwi, również przeciw Armii Czerwonej. 

Przesłuchanie przerwano o godz. 16.30 20 IX 1940 r., podpis (A. 
Achmatowicz).

Przesłuchanie wznowiono 20 IX [19]40 r. o godz. 21.30.
Pytanie: Podać szczegóły waszej walki z oddziałami Armii 

Czerwonej i władzą radziecką.
Odpowiedź: Po przerzuceniu mojego pułku z Białej Cerkwi na 

front czernichowski, gdzie także zmagaliśmy się z wojskami czerwo-
nych, pod naciskiem kawalerii Budionnego musieliśmy ustąpić po linii 
Kijów–Humań w stronę Odessy. Podczas wycofywania się, pułk nasz 
brał udział w potyczkach z petlurowcami i Tiutiunnykiem, których 
po drodze napotykaliśmy. Jako że wojska Armii Czerwonej wypierały 
nas, w którą stronę byśmy się nie skierowali, po przybyciu do Odessy, 
dostaliśmy rozkaz odwrotu do Tyraspola, skąd mieliśmy udać się do 
Rumunii. Ponieważ jednak Rumuni ustawili swoje wojska na granicy, 
nie mogliśmy jej przekroczyć i dowództwo nakazało nam uciekać 
do Polski. Szliśmy brzegiem Dniepru, a z północy przykrywała nas 
kawaleria Denikina, tzn. przed atakiem Armii Czerwonej. Po przej-
ściu polskiej granicy, wszyscy pozostali denikinowcy zostali interno-
wani w obozie koncentracyjnym w mieście Stryj, na terytorium byłej 
Galicji, gdzie znajdowałem się od m[iesią]ca lutego do kwietnia 1920 
r. Z obozu kon[cen]trac[yjnego] zostałem wypuszczony w m[iesią]
cu kwietniu 1920 r., po tym jak zaproponowałem dowództwu Armii 
Polskiej dobrowolnie wstąpić w ich szeregi dla dalszej walki z Armią 
Czerwoną. W m[iesią]cu kwietniu 1920 r. dowództwo skierowało mnie 
w składzie eskadronu zapasowego do Wilna, gdzie stacjonowaliśmy do 
m[iesią]ca czerwca 1920 r., czyli do momentu ataku Armii Czerwonej 
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na Wilno. W czasie ofensywy radzieckiej mój pułk zapasu odkomende-
rowano do Płocka nad Wisłą, pod granicą niemiecką. Stacjonowałem 
tam do m[iesią]ca sierpnia 1920 r., czyli do podejścia Armii Czerwonej 
pod miasto. Podczas ofensywy radzieckiej na Płock, uczestniczyłem 
w walkach przeciw czerwonym, a dokładnie: otrzymałem rozkaz od 
dowódcy pułku przeprowadzić zwiad położenia oddziałów Armii 
Czerwonej i nawiązać kontakt z pułkami kawalerii polskiej, która 
powinna znajdować się w tyłach wojsk radzieckich. Rekonesans prze-
prowadziłem następująco: nawiązałem kontakt z 201 pułkiem kawa-
lerii polskiej i dowiedziałem się od nich, że Armia Czerwona kieruje 
się na Płock. Powróciłem po tym do swojego pułku. Nie udało mi się 
przeprowadzić zwiadu wrogich oddziałów, gdyż ze sobą miałem tylko 
mały odział, liczący 15 ludzi. Brałem udział w walkach przeciw Armii 
Czerwonej w czasie jej ofensywy na Płock. Gdy Armia Radziecka zajęła 
część miasta bronioną przez Armię Polską, oddziały piechoty zmie-
niły kawalerię, która została przeprawiona na drugą stronę Wisły. 
Cały okres służby w Armii Polskiej spędziłem w kawalerii w stopniu 
porucznika. W m[iesią]cu wrześniu 1920 r. nasz eskadron odprawiono 
do Kobrynia, skąd ruszyłem konno do Pińska, gdzie przeniesiono mnie 
do 18 Dywizji Piechoty do Łukińca nad bagnami pińskimi – chronić 
tymczasową granicę między ZSRR i Polską. Później podpisano pokój 
i tak zostałem już na terytorium Polski w szeregach polskiej armii.

Pytanie: Kiedy i w jakiej armii zostaliście mianowani sztabs-
kapitanem?

Odpowiedź: Zostałem mianowany sztabskapitanem w Armii 
Denikina w czasie walk z Armią Czerwoną pod Połtawą.

Pytanie: Dlaczego po służbie w stopniu sztabskapitana, zostaliście 
wyznaczeni porucznikiem?

Odpowiedź: Dlatego, że gdy zaproponowałem dowództwu polskiej 
armii dobrowolne wstąpienie w jej szeregi, nie uwierzono mi, że służy-
łem w randze sztabskapitana i mianowano mnie porucznikiem.

Pytanie: Gdzie przebywaliście i co robiliście w czasie rewolucji 
lutowej?

Odpowiedź: W czasie rewolucji lutowej przebywałem na Froncie 
Południowo-Zachodnim.

Pytanie: Do kiedy mieszkaliście w Piotrogrodzie i czym się tam 
zajmowaliście?

Odpowiedź: W Piotrogrodzie żyłem w latach 1915–17 [od] miesią-
c[a] lutego. Do roku 1916 byłem w szkole średniej, a w m[iesią]cu maju 
1916 wstąpiłem do 8-miesięcznej Piotrogrodzkiej Szkoły Ofi cerskiej, 
którą zakończyłem 1 lutego 1917 r., po czym odprawiono mnie na Front 



68 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY68
Południowo-Zachodni. Oprócz tego byłem kilka dni w Piotrogrodzie 
w czasie urlopu w m[iesią]cu sierpniu 1917 r. Nie mogłem spędzić 
urlopu w samym Piotrogrodzie, gdyż w tym czasie mój ojciec przeby-
wał w mieście Stara Russa, jak wspomniano powyżej.

Pytanie: Czy braliście udział w rewolucji październikowej?
Odpowiedź: Nie brałem żadnego udziału w rewolucji październi-

kowej, gdyż w tym czasie znajdowałem się na Kaukazie.
Pytanie: Zatem, po rewolucji październikowej, uciekliście razem 

z burżuazją na K aukaz?
Odpowiedź: Uciekać z burżuazją to nie uciekałem, bo wyjechałem 

na Kaukaz jeszcze w m[iesią]cu wrześniu 1917 r.
Pytanie: Będąc w Armii Polskiej, oprócz wskazanego w protokole 

uczestnictwa w walkach z Armią Czerwoną w okolicach Płocka, na 
jakich jeszcze frontach braliście udział w bojach z Armią Czerwoną?

Odpowiedź: Będąc w Armii Polskiej nie brałem udziału w żadnych 
innych walkach z Armią Czerwoną oprócz walk pod Płockiem.

Pytanie: Gdzie mieszkaliście i czym się zajmował po demobilizacji 
z Armii Polskiej?

Odpowiedź: Po demobilizacji z Armii Polskiej mieszkałem w m. 
Wilnie, będąc na wydziale prawnym uniwersytetu.

Pytanie: W którym roku zostaliście zdemobilizowani z Armii 
Polskiej?

Odpowiedź: Demobilizowałem się w związku ze wstąpieniem na 
uniwersytet w m[iesią]cu marcu 1921 r.

Pytanie: Do jakich polskich organizacji należeliście?
Odpowiedź: Należałem do następujących polskich organiza-

cji: „Związek Sędziów” i „Związek Ofi cerów Rezerwy”. Do żadnych 
innych nie należałem.

Pytanie: Do którego roku mieszkaliście w Wilnie?
Odpowiedź: Mieszkałem w Wilnie od 1921 do 1928 r., przy czym od 

1921 do 1926 uczyłem się na uniwersytecie, a od 1926 r., po ukończeniu 
nauki, byłem kandydatem na służbę sądową, do roku 1928. W 1928 r. 
zostałem naznaczony na śledczego sądowego w m. Lida.

Pytanie: Jakimi sprawami zajmowaliście się, będąc śledczym sądo-
wym w m. Lida: politycznymi czy karnymi?

Odpowiedź: Pracując jako śledczy sądowy w Lidzie, zajmowałem 
się zarówno sprawami karnymi, jak i politycznymi, tzn. jeśli na teryto-
rium miasta Lidy zdarzały się większe sprawy polityczne, to ja prowa-
dziłem śledztwo.

Pytanie: Podajcie choć jeden przykład z większych spraw politycz-
nych, w których braliście udział jako śledczy.
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Odpowiedź: Z większych procesów o charakterze politycznym, to 

w 1929 r. prowadziłem [postępowanie] w sprawie likwidacji komitetu 
komunistycznej partii Zach[odniej] Biał[orusi] w Lidzie, w którym 
aresztowano około 30-tu ludzi, ukaranych różnymi wyrokami pozba-
wienia wolności. Mniej więcej w 1931 [r.] lub 1932 r., prowadziłem 
śledztwo przeciw […] za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. 
W czasie gdy […] pracował jako fotograf w Lidzie, robił zdjęcia obiek-
tów wojskowych i aeroplanów w polskich pułkach. W rezultacie mojego 
dochodzenia ustalono, że […] przekazywał do Związku Radzieckiego 
informacje o garnizonie lidzkim, otrzymywał od Związku Radzieckiego 
zapłatę w dolarach, za które kupił aparat fotografi czny, a w czasie 
przeszukania jego mieszkania, znaleziono dużą ilość fotografi i obiek-
tów wojskowych. […] była oskarżona o posiadanie radiostacji, który 
przywiozła ze Związku Radzieckiego w 1931 lub 1932 r. Za jej pomocą 
wysyłała, jak też otrzymywała informacje ze Związku Radzieckiego, 
a także dostawała od Związku Radzieckiego dolary, za które kupiła 
sobie maszynę do szycia, na której szyła w domu i z tego się utrzymy-
wała. Radiostacja ta została znaleziona pod podłogą. Cały czas przeka-
zywała informacje do Związku Radzieckiego, a polski wywiad, choć 
słyszał to, nie mógł jej znaleźć. W rezultacie wezwano z Warszawy spe-
cjalistę radiowego, który wytypował miejsce nadawania na obszar mia-
sta Lidy, po czym zaczęto szukać nadającego. Po jakimś czasie zaobser-
wowano, że […] chodzi z aparatem fotografi cznym i robi zdjęcia pułku 
lotnictwa; zaczęto go śledzić i odkryto, że często bywa u […]. Po tym 
policja odwiedziła mieszkanie […], gdzie był też […] i razem przekazy-
wali informacje do Związku Radzieckiego. W sprawie tej […] otrzymał 
karę śmierci, a […], zdaje się, dostała 15 lat pozbawienia wolności. […] 
nie dostała kary śmierci, gdyż była w tym czasie w ciąży.

Pytanie: Jakie nagrody i odznaczenia dostaliście od rządu polskiego 
i za co?

Odpowiedź: Od państwa polskiego otrzymałem: Krzyż Walecznych 
za rozpoznanie pod Płockiem, medal za udział w wojnie ze Związkiem 
Radzieckim i w 1929 r. medal 10-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Pytanie: Jaką pożyteczną działalnością się zajmowaliście?
Odpowiedź: W okresie mojego życia w b[yłej] Polsce, od ukończe-

nia wydziału prawa w 1926 r., do 1939 r. byłem prawnikiem, tzn. śled-
czym sąd[owym], a później sędzią pokoju.

Pytanie: W jaki sposób, przebywając cały czas w Polsce, znaleźliście 
się na Litwie w okresie wejścia wojsk Armii Czerwonej na Zach[odnią] 
Biał[oruś]?
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Karta daktyloskopijna z odciskami palców А. Аchmatowicza. Litewskie 
Archiwum Specjalne, f. К-1, оp. 58, d. 37391/3, l. 12/1.
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Odpowiedź: Znalazłem się na terytorium Litwy, gdyż rejon wileń-

ski przypadł Litwie w 1939 r., a ja byłem w Wilnie od m[iesią]ca maja 
1939 r.

Pytanie: Czym się zajmowaliście na terytorium Litwy od 1939 r.?
Odpowiedź: Byłem bezrobotny, jako że nie znałem języka 

litewskiego.
Przesłuchanie przerwano 20 IX [19]40 o godz. 12.30 w nocy, t.j. godz. 

24.30, podpis (A. Achmatowicz).
Przesłuchanie wznowiono 21 IX [19]40 o godz. 11 rano.
Pytanie: Czy zostaliście aresztowani przy naruszeniu granicy 

pań[stwowej]?
Odpowiedź: Tak, radziecki oddział pogran[iczny] aresztował mnie 

w nocy z 6 na 7 sierpnia na granicy radziecko-niemieckiej, jako naru-
szyciela granicy pań[stwowej].

Pytanie: Wynika z tego, że uciekaliście przed władzą radziecką 
w stronę Niemiec?

Odpowiedź: Tak, uciekałem przed władzą radziecką w stronę 
Niemiec, widząc, że mój brat był aresztowany 11 lipca t[egoż] r[oku], 
rozumowałem, że ze względu na swoją pracę na stanowisku sędziego 
do spraw politycznych w Wołożynie i Wilnie w b[yłej] Polsce od 
1926 do 1934 r., a także że nazywa się Achmatowicz, imię Konstanty 
Aleksandrowicz, a jeszcze, że służył w b[yłej] polskiej armii w 1920 r. 
i walczył z Armią Czerwoną, a był tam ofi cerem. Aresztowania bałem 
się też, bom były białogwardzista, a po drugie w Polsce pracowałem 
jako sędzia do spraw politycznych, śledczy sądowy do spraw politycz-
nych, a po czwarte byłem szlachcicem-ziemianinem.

Pytanie: W jaki sposób przekraczaliście granicę pań[stwową] 
z Litwy w stronę Niemiec?

Odpowiedź: Granicę pań[stwową] z Litwy do Niemiec przechodzi-
łem następująco: 5 sierpnia 1940 r. pojechałem pociągiem do Kowna, 
pojazd dotarł tam o godzinie 20. Przenocowałem w kowieńskim hotelu 
koło dworca i 5 sierpnia o godz. 5 rano wyjechałem z Kowna do st[a-
cji] Krasna. Wiedziałem, że gdy dotrę do st[acji] Krasna, muszę zapy-
tać, czy „Nie ma koni z Łodzi?”, i tak zrobiłem przy stojących obok 
stacji furmanek. Odpowiedziano mi: „Tak, są”, na co wsiadłem wraz 
z innymi podróżującymi: Dmochowskim, Gąseckim i Abczyńskim, 
z którymi dojechałem do lasu niedaleko m[iastecz]ka Łódź. Po dro-
dze zacząłem rozmowę z właścicielem furmanki: jak i kto przeprowa-
dzi nas przez granicę. Ten odpowiedział: „Dowiozę was do lasu koło 
Łodzi, tam się zatrzymamy, a potem przyjdzie Piotrek, który was prze-
prowadzi przez las”. W lesie tym czekaliśmy jakieś dwie godziny, po 
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czym przyjechał Piotrek, a za nim jeszcze jakiś, też na rowerze, i jesz-
cze jedna furmanka, na którą wsiedliśmy i o zmierzchu ruszyliśmy 
w stronę granicy, a wóz, który wiózł nas do st[acji] Krasna, zawrócił. 
Do granicy podjechaliśmy, gdy było już bardzo ciemno. Zatrzymaliśmy 
się w lesie około kilometra od granicy, po czym furmanka z Piotrkiem 
odjechała, a zostało dwóch przewodników, jeden z rowerem, a drugi 
bez roweru. Ten, który był z rowerem, wziął rzeczy, tzn. dwie walizki 
Abczyńskiego i odjechał, mówiąc: „Pojadę sprawdzić, czy droga wolna 
i jeśli nie wrócę za 15 minut, to możecie iść na granicę”. Poczekaliśmy 
20 minut i gdy rowerzysta nie wracał, postanowiliśmy ruszyć w drogę, 
by przejść przez granicę. Przewodnik szedł na czele, mniej więcej 20 
metrów przed nami, i gdy byliśmy już na samej granicy, zatrzymali nas 
radzieccy pogranicznicy. Przewodnik zaczął uciekać. Strzelali w niego 
i mówili między sobą, że go zabili.

Pytanie: Czy hasło dla nielegalnego przejścia granicy pań[stwowej] 
dostaliście od […]?

Odpowiedź: Tak, hasło „Nie ma koni z Łodzi?” dla nielegalnego 
przejścia pań[stwowej] granicy dostałem od […]. […] też dał mi znać, 
że trzeba będzie zapłacić ponad 200 litów i na st[ację] Krasna jechać 
obowiązkowo we wtorek lub piątek rano, jako że wtedy są w Łodzi dni 
targowe i ruch jest większy.

Pytanie: Nazwijcie swoich znajomych zamieszkujących w Wilnie.
Odpowiedź: W Wilnie zamieszkują następujący moi znajomi: 1. 

Abramowicz, nie znam inicjałów, pracował za b[yłej] władzy pol-
skiej w Wilnie jako śledczy sądowy dla spraw najwyższej wagi, 
czyli politycznych, on także dziś mieszka w Wilnie; 2. Jan Bukowski 
– sędzia wydziału cywil[nego] w Wilnie za b[yłej] władzy polskiej; 
3. Nawrocki – sędzia wydziału karnego w Wilnie; 4. Rusiecki i 5. 
Kozłowski Zdzisław – ofi cerowie, z którymi służyłem w b[yłej] Armii 
Polskiej w 1920 i 1921 r. i razem wojowaliśmy z Armią Czerwoną, 
a których ostatnio nie widywałem. Więcej znajomych w Wilnie nie 
mam. Chcę jeszcze dodać, że mieszkając na Litwie nie miałem pracy 
i dlatego postanowiłem jechać na terytorium Niemiec. W styczniu 
1940 r. ubiegałem się o wizę wjazdową do Niemiec u generała Franka 
w Krakowie. W m[iesią]cu marcu 1940 r. dostałem od władz litew-
skich ulgowy paszport zagraniczny z prawem wyjazdu. W m[iesią]
cu kwietniu 1940 r. zwracałem się do konsula niemieckiego w Kownie 
o wizę wjazdową na terytorium Niemiec i otrzymałem od niego odpo-
wiedź: że „taką wizę” może wydać tylko generał Frank. W m[iesią]cu 
maju lub czerwcu tego roku mój brat Konstanty również jeździł do 
Kowna. do niemieckiego konsula, prosić o pozwolenie na wjazd do 
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Niemiec, na co konsul odpowiedział mu to samo, co i mnie, i poradził 
wysłać telegram na ręce generała Franka. Brat wysłał taki telegram, 
tzn. o przesłaniu wiz, na co przyszła odpowiedź, że na razie wizy nie 
zostaną wydane. Mój brat Leon, przebywając w Częstochowie, pisał 
mi, że zwracał się do władz niemieckich o pozwolenie dla mnie na 
wjazd na terytorium Niemiec i odpowiedziano mu, że zgodzą się, ale 
trzeba mieć wizę od generała Franka. Brat poinformował mnie także, 
że jest dla mnie praca w kancelarii sądu miejskiego. Ponieważ nie 
mogłem legalnie pojechać do Niemiec, postanowiłem przejść granicę 
nielegalnie. Nic więcej w danej sprawie dodać nie mogę, zapisano 
zgodnie z moimi słowami i przeczytano mi na głos i ja się podpisuję: 
podpis (A. Achmatowicz).

Przesłuchiwał mł[odszy] śledczy NKWD LSRR (podpis).
Litewskie Archiwum Specjalne, f. K-1, op. 58, dz. 37391/3, ss. 17-26.

Opracowanie: Dilara Usmanowa, doktor nauk historycznych
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski)

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/
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Joanna Kulwicka-Kamińska

620 LAT TATARÓW W HISTORII, RELIGII 
I KULTURZE BIAŁORUSI, LITWY I POLSKI 

(UROCZYSTE OBCHODY ORAZ INICJATYWY 
BADAWCZE) 

Jesienią (17–18 listopada) 2016 roku na Uniwersytecie Wileńskim 
odbyło się niezwykłe spotkanie uczniów, przyjaciół i rodziny zmarłego 
w 2004 roku wybitnego slawisty, dialektologa, profesora Valerijusa 
N. Czekmonasa. W 80. rocznicę jego urodzin pracownicy Wydziału 
Filologicznego UW i Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie zorgani-
zowali międzynarodową konferencję naukową „Славяне и балты: 
взаимодействие языков и культур в прошлом и настоящем”. W gro-
nie zaproszonych gości znaleźli się również kitabiści z Torunia w oso-
bach prof. Czesława Łapicza i dr hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej. 
Ośrodki wileński i toruński łączą bowiem długoletnie badania m.in. 
w dziedzinie kitabistyki. To właśnie w Wilnie w roku 1968 ukazało 
się pierwsze naukowe opracowanie tatarskiej literatury rękopiśmien-
nej, którym była praca Аntona K. Antonowicza „Белорусские тексты, 
писанные арабским письмом, и их графико-орфографическая 
система”. Autor, bazując na bogatym materiale tekstowym (23 ręko-
pisy tatarskie w postaci ksiąg i jeden dokument służbowy z 1759 r.), 
przeprowadził gruntowne studium grafi czno-ortografi czne systemu 
manuskryptów tatarskich. We wstępie podał informacje na temat osie-
dlania się Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim (WKL) od XIV–XV 
w., procesu asymilacji językowej z miejscową ludnością oraz genezy 
piśmiennictwa Tatarów. Dokonał przeglądu dostępnych mu ręko-
pisów z próbą ich datowania i lokalizacji oraz opracował system ich 
transliteracji. 
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Przez wiele lat monografi a ta stanowiła podstawowe źródło wiedzy 

o tatarskich kitabach. Według Andrzeja Drozda i innych badaczy (m.in. 
Iwony Radziszewskiej) Antonowicz stworzył naukowe podstawy kita-
bistyki. W planach uczonego było m.in. wydanie chrestomatii z tek-
stami z XVI–XVII w., sporządzenie słownika kitabów, wydanie prze-
transliterowanych tekstów, które mogłyby stać się podstawą studiów 
nie tylko dla lingwistów, ale także historyków, etnografów, folklory-
stów etc. Prowadzenie badań w tym zakresie przerwała w roku 1980 
nagła śmierć profesora. Kontynuatorem podjętych przez Antonowicza 
prac był V. Czekmonas z Uniwersytetu Wileńskiego. W roku 1985 
w czasopiśmie „Kalbotyra” opublikował on artykuł „Гадальная книга 
Ходыны (из китаба КУ-1446)”, w którym sformułował postulat stwo-
rzenia korpusu zabytków tatarskiego piśmiennictwa i wskazał ich 
szczególną rolę w prowadzeniu badań z zakresu historii języka biało-
ruskiego oraz pokazania pełnego obrazu języków obecnych w WKL. 
Ważnym postulatem, postawionym już wówczas przez tego badacza, 
było także opracowanie jednolitego i uniwersalnego systemu transli-
teracji i/lub transkrypcji tekstów muzułmańskich na cyrylicę bądź 
łacinkę. 

W Polsce badania kitabistyczne zapoczątkował w drugiej połowie 
lat 80. XX wieku Czesław Łapicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, także uczeń A. K. Antonowicza. W roku 1986 ukazała 
się monografi a jego autorstwa „Kitab Tatarów litewsko-polskich 
(Paleografi a. Grafi a. Język)”, poświęcona grafi i, ortografi i, jak również 
fl eksji i leksyce XVIII-wiecznego manuskryptu (1782/1783) – Kitabu 
Milkamanowicza. Opracował i zastosował w niej, oparty na łacince, sys-
tem transliteracji zabytków piśmiennictwa muzułmanów litewsko-pol-
skich. Modyfi kację i uzupełnienie tego systemu zamieścił natomiast 
w kolejnej publikacji: „Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich 
z XVIII wieku w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego 
i Czesława Łapicza”, stanowiącej fi lologiczne tłumaczenie Kitabu 
Milkamanowicza na współczesny język polski. Istotnym wkładem Cz. 
Łapicza w badania kitabistyczne było: zweryfi kowanie panujących 
w nauce poglądów na temat przyczyn i czasu powstania tatarskiego 
piśmiennictwa religijnego, skorygowanie i uzupełnienie klasyfi kacji 
tatarskich zabytków, opracowanie zasad transliteracji alfabetu arab-
skiego na łacinkę – w odniesieniu do Kitabu Milkamanowicza, dokonanie 
pierwszego w historii języka polskiego fi lologicznego opisu, a następ-
nie fi lologicznego tłumaczenia tegoż Kitabu na współczesną polszczy-
znę. I choć przyjmuje się, iż naukowe podstawy kitabistyki stworzył 
Anton K. Antonowicz z Uniwersytetu Wileńskiego, to niewątpliwie 
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wprowadzenie do obiegu naukowego terminu kitabistyka i jego upo-
wszechnienie nauka polska zawdzięcza Cz. Łapiczowi. Terminem 
tym zaczęto posługiwać się w drugiej połowie lat 90. XX w. Jego upo-
wszechnienie nastąpiło natomiast po roku 2000.

Do kręgu młodego pokolenia badaczy piśmiennictwa Tatarów WKL 
należy m.in. uczennica i następczyni V. Czekmonasa – doc. dr Galina 
Miszkiniene z Wilna, badaczka jednych z najstarszych kopii rękopi-
sów tatarskich: Kitabu z Kazania (1645) oraz Chamaiłu z Lipska (XVII w.) 
– por. „Sieniausi lietuvos totorių rankraščiai. Grafi ka. Transliteracija. 
Vertimas. Tekstų struktūra ir turinys”. Reprezentuje ona tzw. wileń-
ską szkołę kitabistyki, która oprócz prowadzenia badań, poświęco-
nych problemom transliteracji i transkrypcji rękopiśmiennych tekstów 
Tatarów WKL, koncentruje uwagę na katalogowaniu rękopisów, ich 
publikacji oraz analizie tekstologicznej. Dzięki tym pracom udało się 
wstępnie opisać ok. 200 rękopisów – por. A. I. Цiтавец, „Рукапiсы 
нашчадкаў татараў Вялiкага княства Літоўскага ў калекцыях 
свету”. W 2009 r. w Wilnie wydano ponadto jeden z rękopiśmien-
nych zabytków Kitab Łuckiewicza – por. „Ivano Luckevičiaus kitabas – 
Lietuvos totorių kultūros paminklas” w opracowaniu G. Miszkiniene. 
Przedmiotem transliteracji i naukowej analizy była nie tylko słowiań-
ska warstwa językowa tekstu, ale również turecka i arabska. Publikacja 
została opatrzona komentarzem i tłumaczeniem na języki rosyjski 
i litewski. W Polsce do grona badaczy współcześnie zajmujących się 
tatarskim piśmiennictwem religijnym należy m.in. Joanna Kulwicka-
Kamińska, uczennica Cz. Łapicza, autorka monografi i „Kształtowanie 
się polskiej terminologii muzułmańskiej”, w której podjęła zagadnienie 
historycznego rozwoju polskiego słownictwa związanego z islamem, 
z uwzględnieniem – jako tekstów źródłowych – zabytków piśmien-
nictwa religijnego Tatarów WKL oraz rozprawy naukowej „Przekład 
terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle 
biblijnej tradycji translatorycznej”, w której omawia sposoby i metody 
adekwatnego przekładu religijnych tekstów muzułmańskich na języki 
słowiańskie.

Akademickie ośrodki wileński i toruński, prowadzące od lat bada-
nia kitabistyczne, a reprezentowane z jednej strony przez doc. dr 
Galinę Miszkinienie, z drugiej zaś przez prof. Czesława Łapicza i dr 
hab. Joannę Kulwicką-Kamińską, podjęły zatem inicjatywę zorgani-
zowania uroczystych obchodów 620. rocznicy osadnictwa Tatarów 
na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, połączonych 
z międzynarodową konferencją naukową pt. „Tatarzy-muzułmanie 
Wielkiego Księstwa Litewskiego: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. 
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620 lat Tatarów w historii, religii i kulturze Białorusi, Litwy i Polski”. 
Dołączyły organizacje tatarskie: Muzułmański Związek Religijny w RP 
i Związek Tatarów RP. W publikacjach MZR-u pojawiła się informa-
cja: „1397– 2017. 620 lat osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie 
Litewskim”. Wspólne działania objęły m.in. opatrywanie przez ośro-
dek naukowy w Toruniu słowem wstępnym publikacji MZR-u oraz 
ich recenzowanie. W roku 2017 ukazały się zatem ważne dla tatarskiej 
społeczności wydawnictwa, np. „Słownik biografi czny Tatarów pol-
skich XX w.”, „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich 
– ślub”, „Baju, baju z tatarskiego kraju”, „Trzy źródła”. 

Termin uroczystych obchodów 620-lecia połączonych z między-
narodową konferencją naukową związano z organizowaną przez 
Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski, Muzułmański Związek Religijny 
w RP i Muzułmańską Gminę Wyznaniową Bohoniki Modlitwę o Pokój 
i Sprawiedliwość. Rozesłano zatem zaproszenia ze słowem wstęp-
nym Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza do naukowców, zajmujących 
się problematyką tatarską, w tym do rodowitych Tatarów, z Polski, 
Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji (Tatarstanu i Republiki Karaczajo-
Czerkieskiej), Bułgarii i Turcji. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 
30 uczonych z 7 krajów. Konferencję objęli patronatem honorowym: 
Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, Przewodniczący Związku Tatarów 
RP Jan Adamowicz, Rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. hab. dr 
ArtūUDV� æ XNDXVNDV� � UHNWRU� 8 QLZ HUV\ WHWX� 0 LNRłaja Kopernika prof. dr 
hab. Andrzej Tretyn, Dziekan Wydziału Filologicznego Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego prof. dr hab. Iwan Rowdo. Patronat 
medialny sprawowali: LRT Kultūrų � NU\ ç NHOė. Vilniaus sąsiuvinis, 
„Rocznik Tatarów Polskich” pod redakcją prof. Selima Chazbijewicza 
i „Przegląd Tatarski” pod redakcją Musy Czachorowskiego. 

Konferencja rozpoczęła się 27 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie 
Wileńskim. Otwarcia dokonali m.in. rektor ArtūUDV� æ XNDXVNDV� � DP ED�
sador Turcji Aydan Yamancan, dyrektor Departamentu ds. Mniejszości 
Narodowych Republiki Litewskiej Vida Montvydaitė, przedstawi-
cielka Ambasady RP w Wilnie Maria Ślebioda, dziekan Wydziału 
Filologicznego UW Jolanta Zabarskaitė oraz Czesław Łapicz z Centrum 
Badań Kitabistycznych UMK i Ałła Kożynowa z Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego. Wieloaspektowa tematyka nauko-
wego spotkania obejmowała szeroko pojętą historię, kulturę i reli-
gię Tatarów. Szczególnie interesujące były wystąpienia naukowców 
z Republiki Karaczajo-Czerkieskiej (prof. Nasiphan Sujunowej i prof. 
Mariji Bułgarowej) na temat literatury, języka i historii Nogajów oraz 
prelekcja attache ds. religii Ambasady Tureckiej w Republice Litewskiej 
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– Ibrahima Ceyhana o zawartych w jednym z tatarskich chamaiłów 
wskazówkach dotyczących odprawiania modlitw i obrzędów religij-
nych przez imamów. Konferencji towarzyszyła wystawa „Mustafa 
Dżemilew – niezłomny obrońca wolności i praw człowieka”. Po cało-
dziennych obradach odbył się koncert w wykonaniu Mariji Krupoves-
Berg, światowej sławy śpiewaczki specjalizującej się w muzyce folko-
wej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Kolejnego dnia, po wysłuchaniu naukowych referatów z zakresu 
kitabistyki, uczestnicy udali się do Niemieży i Sorok Tatar na spotka-
nie z miejscowymi Tatarami, zwiedzanie meczetów i mizarów oraz 
poczęstunek, na który złożyły się pyszne dania kuchni tatarskiej. 
Następnie ruszono do Bohonik. Gospodarzem naukowym spotka-
nia był Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Prowadzone przez dr hab. 
Joannę Kulwicką-Kamińska i dr. Artura Konopackiego obrady były 
tematycznie skoncentrowane wokół miejsc wspólnej pamięci Tatarów 
– m.in. meczetów i mizarów. W Bohonikach uczestnicy konferencji byli 
gośćmi miejscowej społeczności tatarskiej, w tym wieloletniej przewod-
niczącej gminy muzułmańskiej w Białymstoku Haliny Szahidewicz, 
Anny i Krzysztofa Mucharskich z Centralnej Rady Związku Tatarów 
RP, obecnego przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
Bohoniki Macieja Szczęsnowicza i wielu innych. Było zatem i naukowo, 
i kulturalnie, wśród zaproszonych gości znaleźli się bowiem dr Ali 
Miśkiewicz i wspomniana już Halina Szahidewicz, autorzy „Słownika 
biografi cznego Tatarów polskich XX wieku”. 

Prezentowano najnowsze książki, oprócz Słownika, zbiór poezji 
„Trzy źródła” i wydanie tatarskich bajek „Baju, baju, z tatarskiego 
kraju…”. Opowiedziano o niezwykłych losach Koranu z Czombrowa. 
Przybliżono historię tatarskiego zespołu „Buńczuk”. Po ostatnim 
dniu konferencyjnych wystąpień wspaniały koncert dała dwójka 
multiinstrumentalistów Karolina Cicha i Bart Pałyga, którzy po raz 
pierwszy wykonywali utwory z „Płyty tatarskiej” przed „tatarską 
publiką”. Do artystów dołączyła uczestniczka konferencji z dalekiego 
Tatarstanu, tańcząca i śpiewająca Gulnara Khayrullina z Uniwersytetu 
Federalnego w Kazaniu. Ubrana w strój orientalny – białą haftowana 
suknię i czapkę z welonem – znakomicie odnalazła się na koncertowej 
scenie i mimo braku wcześniejszych prób śpiewała jednym głosem 
z Karoliną Cichą. Publiczność – m.in. Tatarzy z Krymu i Tatarstanu 
– również nuciła tatarskie utwory, a podczas wspólnego śpiewania 
pieśni „Ej guziel Kyrym”, powstałej po deportacji Tatarów z Krymu 
w roku 1944, w niejednych oczach pojawiły się łzy. Atmosfera była 
zatem niezwykła. 
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Potwierdziły się intuicje muzyków, a dodatkowych sensów nabrała 

także ich podróż w poszukiwaniu źródeł i inspiracji. Tak o fenomenie 
tatarskiej muzyki pisze bowiem Karolina Cicha: „Oryginalna muzyka 
Tatarów przybyłych na Podlasie w XV wieku nie zachowała się. I choć 
Tatarzy polscy przez wieki kultywowali swoją orientalną kuchnię, 
obyczaje i religijną odrębność, muzyka, z którą przyjechali zamilkła 
wraz z ich językiem. Nikt dziś nie wie, co i jak grali, gdy przybyli do 
Polski. Cicha i Pałyga postanowili wskrzesić tę zapomnianą muzykę. 
Poszukiwania materiału na płytę trwały jednak trzy lata. Muzycy 
podążali śladami żywych do dziś tradycji tatarskich w Tatarstanie i na 
Krymie. Zapuścili się też daleko na wschód, w archaiczne skale azjatyc-
kich stepów. Na ich płycie zabrzmiał kobyz, obciągnięty skórą kozła, 
orientalny saz czy dotar, na którym można grać podczas jazdy konnej. 
Nie zabrakło śpiewu gardłowego, dźwięku drumli czy rytmu końskich 
kopyt”. 

Warto dodać, iż swój wkład w koordynację prac merytorycznych 
nowego przedsięwzięcia Karoliny Cichej i Barta Pałygi – „Płyty tatar-
skiej”, którą wydano w czerwcu 2017 roku miało Centrum Badań 
Kitabistycznych UMK (z udziałem Joanny Kulwickiej-Kamińskiej – 
koordynacja i redakcja prac transliteracyjno-tłumaczeniowych, Adama 
Jaskólskiego – transliteracja pieśni, Nedima Useinova z Krymu – tłu-
maczenia z krymskotatarskiego na język polski, Diny Abdulbarovnej 
Mustafi ny z Kazania – tłumaczenia z języka tatarskiego na język rosyj-
ski oraz Musy Czachorowskiego – tłumaczenie pieśni z języka rosyj-
skiego na język polski i autorstwo tekstów).

Następnego dnia, już po zakończeniu obrad konferencyjnych, miała 
miejsce wspólna modlitwa o pokój prowadzona przez duchowień-
stwo trzech wyznań: katolickiego, prawosławnego i islamu. A potem 
odbył się występ zespołu „Buńczuk”, założonego i kierowanego przez 
wiele lat przez Halinę Szahidewicz, a obecnie prowadzonego przez 
Annę i Krzysztofa Mucharskich. Całość zakończyła uczta przygoto-
wana przez Macieja Szczęsnowicza, prowadzącego w Bohonikach 
„Agroturystykę u Mahmeda”. 

Obchody 620. lecia znalazły swój wyraz także w innych inicjaty-
wach, spośród których warto wymienić: otwarcie Tatarskiego Centrum 
Kultury Islamu (Suchowola, 12 maja 2017), konferencję w ramach 
XIX Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach pt. „Tożsamość a reli-
gia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego” (Podlaskie Muzeum 
Kultury Ludowej w Wasilkowie, 18 sierpnia 2018), Sabantuj 2017 
i VI. Ogólnopolski Festiwal Kuchni Tatarskiej pod hasłem „620 lat 
razem w Rzeczypospolitej” (Kruszyniany, 19 sierpnia 2017). Centrum 
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Badań Kitabistycznych UMK oraz Muzeum Etnografi czne im. Marii 
Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zrealizowały ponadto wspólny 
projekt: „Wielojęzyczność w kraju nad Wisłą”. Obejmował on koncert 
pieśni tatarskich, rosyjskich, w języku jidysz i w esperanto w wykona-
niu Karoliny Cichej i Barta Pałygi. Poprzedziła go prowadzona przez 
Joannę Kulwicką-Kamińską dyskusja panelowa na temat wielojęzycz-
ności oraz jej wpływu na wielokulturowe sąsiedztwo. W dyskusji 
udział wzięli: Czesław Łapicz – slawista, kitabista, Hubert Czachowski 
– etnolog, Magdalena Ziółkowska-Mówka – językoznawca, Karolina 
Cicha – literaturoznawca, wokalistka i instrumentalistka oraz Maria 
Pokrzywnicka – edukatorka muzealna. 

Repertuar koncertu oparty był na realizowanym przez artystów pro-
gramie „Wieloma językami”. Czerpie on z wielokulturowego dziedzic-
twa Polski – kraju nad Wisłą, gdzie do dziś żyją mniejszości etniczne. 
Ich wielość przejawia się w historycznie uwarunkowanym przemie-
szaniu licznych grup narodowościowych. Wynikająca stąd mozaika 
kulturowa jest charakterystyczna dla północno-wschodnich peryferii 
Polski, jednak potomkowie tych grup są dziś rozproszeni na terenie 
całego kraju. Wkładem w dziedzictwo kulturowe Polski są zatem m.in. 
tradycyjne pieśni Żydów, Tatarów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, 
Rosjan i Polaków, śpiewane w ich oryginalnych językach. Dyskusja 
oraz koncert miały na celu prezentację wspomnianych grup etnicz-
nych i ich dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
mało znanego dziedzictwa pieśni Tatarów. Artyści zaprezentowali 
m.in. fał alkuranowy, zawarty w jednym z tatarskich modlitewników 
(chamaiłów).

Rok 2017 jest także ważny dla kitabistów. W obszarze priory-
tetowych badań kitabistycznych mieszczą się bowiem prace nad 
wydaniem krytycznym unikatowych w skali światowej zabytków 
piśmiennictwa – manuskryptów typu tefsir, służącym ich ochronie, 
upowszechnieniu oraz włączeniu do żywej tradycji polskiej kultury 
narodowej. Zostały one podjęte przez międzynarodowy interdyscypli-
narny Zespół naukowców w ramach projektu Narodowego Programu 
Rozwoju Humanistyki, pt. Tefsir – projekt fi lologiczno-historycznego opra-
cowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język 
polski). Zespołem, składającym się zarówno ze slawistów (poloniści 
i białoruteniści), jak i orientalistów (arabiści i turkolodzy) oraz histo-
ryków, literaturoznawców i leksykografów, reprezentujących takie 
ośrodki naukowo-badawcze jak: Uniwersytet Wileński, Instytut Języka 
Litewskiego w Wilnie, Białoruska Akademia Nauk oraz Uniwersytet 
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im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 
w Białymstoku, a także Instytut Badań Literackich PAN, kierował 
Cz. Łapicz. Zainicjowane przez niego prace przygotowawcze trwały 
kilka lat. Prowadzone były przez Cz. Łapicza i J. Kulwicką-Kamińską 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z G. 
Miszkiniene z Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie, a później także 
z Dainorą Pociūtė z Uniwersytetu Wileńskiego. Następnie do prac 
nad projektem zaproszono Sergieja Temczyna z Instytutu Języka 
Litewskiego w Wilnie oraz Michaiła Tarełkę i Genadija Cychuna 
z Narodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku. 

Projekt „Tefsir” ma charakter długofalowych zespołowych prac 
poszukiwawczo-dokumentacyjnych (archiwa, muzea, biblioteki, 
zbiory prywatne), badawczych (fi lologiczno-tekstologicznych) oraz 
edytorskich o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury nie 
tylko narodowej, ale także europejskiej. Ma służyć przygotowaniu kry-
tycznej edycji prawdopodobnie trzeciego na świecie przekładu Koranu 
na język europejski, w tym pierwszego na język słowiański (polski). 
Na formę tego tłumaczenia miały wpływ zarówno orientalna tradycja 
przekładowo-komentarzowa, w tym tureckie tefsiry, jak też europej-
ska biblijna tradycja translatoryczna. Jest to więc nie tylko dziedzictwo 
tatarskiej grupy etnicznej, w sposób szczególny budujące jej tożsamość 
i służące jej samoidentyfi kacji, ale również świadectwo istnienia nie-
zwykłego w dziejach Europy fenomenu, jakim była Rzeczpospolita 
Obojga Narodów. Tefsiry Tatarów WKL są ponadto dotąd nieznanym, 
nowym i oryginalnym źródła do dziejów przekładu ksiąg sakralnych 
na terenach dawnej Rzeczypospolitej, a zarazem do dziejów polszczy-
zny regionalnej i północnokresowej.

W roku 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
grant na kontynuację prac nad wydaniem tatarskiego tefsiru. Jego bene-
fi cjentem jest Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Projekt zaliczono 
do „długoterminowych projektów badawczych o najwyższej wartości 
dla polskiej humanistyki oraz kultury narodowej”. 

Znakomita większość badaczy kontynuuje wspólnie podjęte prace 
kitabistyczne, a w roku 2017 dołączyli kolejni partnerzy: z Ukrainy 
– Michajło Jakubowicz (Uniwersytet w Ostrogu), z Białorusi – Ałła 
Kożynowa (Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku) i z Turcji 
– Halil İbrahim Usta (Uniwersytet w Ankarze). Drugą edycją grantu 
kieruje Joanna Kulwicka-Kamińska.

To nie koniec prac i inicjatyw. Międzynarodowe obchody 620. lecia 
będą kontynuowane jesienią w Mińsku, gdzie oprócz konferencji 
planowana jest w Centralnej Bibliotece Naukowej im. Jakuba Kołasa 
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Akademii Nauk Białorusi wystawa zabytków tatarskiego piśmiennic-
twa – istotnego źródła zachowania tożsamości kulturowej tej jakże 
ważnej w naszych dziejach grupy etnicznej. 

Joanna Kulwicka-Kamińska
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Wilno, początek konferencji, Alma Mater Vilnensis. 
Za mównicą prof. Czesław Łapicz.

Uczestnicy konferencji, Tatarzy z różnych stron świata, 
przed meczetem w Bohonikach.
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Chwila przed otwarciem konferencji w Bohonikach. Od prawej: doc. dr Galina 
Miszkiniene, dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska oraz dr Artur Konopacki.

Dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska zaprezentowała tatarskie wydawnictwa.
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Do dyskusji włączył się dr Aleksander Miśkiewicz.

Z ciekawym wykładem wystąpił mgr Łukasz Węda 
(pierwszy z prawej. Obok: prof. Henryk Jankowski i prof. Sergiej Temczyn).
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Głos zabrał dr Stanisław Dumin.

Trzy damy, od prawej: Halina Szahidewicz, Galina Miszkiniene 
i Joanna Kulwicka-Kamińska.
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Kapłani różnych wyznań podczas bohonickiej 
Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie.

Modlitwa w wykonaniu Mirzogoliba Radzhabalieva, imama Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku.
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Karolina Cicha gra, Gulnara Khayrullina śpiewa, 
a Bart Pałyga dopełnia całość.

Wystąpił również Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Bunczuk”.
Zdjęcia: Krzysztof Edem Mucharski
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Michał Łyszczarz

SPECYFIKA MEDIALNEGO DYSKURSU 
DOTYCZĄCEGO ISLAMU I MUZUŁMANÓW 

W POLSCE1

Wprowadzenie: współczesny dyskurs medialny
Problem obiektywizmu i rzetelności informacji w mediach masowych2 
wydaje się być niezwykle interesujący w kontekście postępującej rady-
kalizacji dyskursu medialnego. Przybrał on formę mowy nienawiści 
(hate speech), która dotyczy zwłaszcza Żydów, mniejszości seksualnych 
oraz islamu i muzułmanów. Omówieniu tego ostatniego zagadnienia 
został poświęcony niniejszy artykuł3.

Mając na względzie powyższe ustalenia przyjąć można, że interpre-
tacja przesłanek stojących za komunikatami medialnymi, które poświę-
cone zostały islamowi, odnosi się do obecności kilku zasadniczych 
płaszczyzn determinujących analizę. Wśród nich istotne znaczenie mają 
kwestie dotyczące m.in. bezpieczeństwa (globalne zagrożenie funda-
mentalizmem i terroryzmem), polityki społecznej (problemy adaptacji 

1 Niektóre tezy niniejszego artykułu zostały oparte na niepublikowanym wystąpieniu pt. Czy 
liczebność muzułmanów ma znaczenie? Analiza retoryki środowisk islamofobicznych na tle specyfi ki funk-
cjonowania islamu w Polsce, które autor wygłosił podczas XIV Konferencji Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we 
współczesnym świecie. Problemy ludnościowe w stosunkach międzynarodowych” (Pieniężno, 
23-25.06.2014).

2 Ocena przekazów medialnych powinna opierać się na ustaleniu kontekstu wypowiedzi, a także 
znaczenia i funkcji, które ma on pełnić w odniesieniu do osób, do których jest kierowany. Por. 
Teun van Dijk, Badania nad dyskursem [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. Teun van Dijk, WN 
PWN, Warszawa 2001, s. 9-44.

3 Problematykę obecności mowy nienawiści w polskiej prasie podejmowano m.in. w Sergiusz 
Kowalski, Magdalena Tulli, Zamiast procesu – raport o mowie nienawiści, Wydawnictwo W.A.B., 
Warszawa 2003; Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Mateusz Zimnoch, Mowa nienawiści w prze-
strzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku, Stowarzyszenie Interkulturalni PL, Kraków 
2015.
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imigrantów w starzejących się społeczeństwach Zachodu), ekonomii 
(zależności na rynku pracy i poziom konsumpcji w gospodarce), oceny 
kondycji europejskiego systemu wartości oraz dziedzictwa cywilizacyj-
nego (objawy postmodernistycznego kryzysu tożsamości europejskiej, 
doświadczenia kolonializmu oraz renesans postaw populistycznych 
i nacjonalizmów w Europie). Jednak obecnie kluczowe znaczenie mają 
niewątpliwie reakcje społeczne na wyzwania towarzyszące wielkim 
ruchom migracyjnym (wzmożona w ostatnich kilku latach wędrówka 
ludów z Bliskiego Wschodu i Afryki ku bogatej Północy).

Opinię publiczną od zawsze cechowało zróżnicowanie poglą-
dów, będące wynikiem podziałów ideologicznych obecnych w spo-
łeczeństwie. Nie inaczej jest dzisiaj. Standardy społeczeństwa oby-
watelskiego, wypracowane przez ponad dwie dekady kształtowania 
się polskiej demokracji, zobowiązywały jednak nadawców do tego, 
aby w komunikatach medialnych – w mniejszym lub większym stop-
niu – odzwierciedlać pluralizm postaw. Specyfi ką współczesnej rze-
czywistości stało się natomiast daleko idące zinstrumentalizowanie 
mediów i znaczna radykalizacja języka. Powodem takiego stanu rze-
czy są zapewne motywacje polityczne, często połączone z pobudkami 
o charakterze komercyjnym.

Obserwowany w ostatnich latach zanik kultury wypowiedzi 
w debacie publicznej, związany jest z ograniczeniem poczucia odpo-
wiedzialności i odejściem od norm etycznych, uznawanych do nie-
dawna za kluczowe w funkcjonowaniu demokratycznego społeczeń-
stwa. Powszechną praktyką stało się w tym wypadku – typowe kiedyś 
tylko dla tabloidów – bazowanie na niesprawdzonych informacjach 
i stereotypowych uogólnieniach, których wspólnym mianownikiem 
jest pogoń za sensacją. Zamierzonym efektem tych działań stała się 
zręczna manipulacja w doborze faktów oraz zatarcie granicy pomię-
dzy informacją odnoszącą się do faktów a publicystyczną opinią. Brak 
rzetelności dziennikarskiej podyktowany jest często przekonaniem, że 
cel uświęca środki. Wymiernym przelicznikiem jakości informacji stała 
się zatem jej popularność oraz oparte na manipulacji oddziaływanie na 
poglądy odbiorców. Ten prosty wniosek prowadzić musi do konstata-
cji, że przekaz, który uzyska należyty rozgłos, zagwarantuje nadawcy 
osiągnięcie komercyjnego zysku. Możliwość realnego wpływania na 
postawy odbiorców powoduje ponadto, że kreatorzy współczesnego 
dyskursu medialnego, dzięki wykorzystaniu znanych od dawna tech-
nik retorycznych, posiedli daleko idące uprawnienia władcze4.

4 Por. Arthur Schopenhauer, Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 1973.
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Możliwość wpływania na świadomość szerokich mas społecznych 

wiąże się z obecnością silnych bodźców emocjonalnych. Skuteczność 
tego sposobu oddziaływania mediów opiera się na wzbudzaniu stra-
chu, agresji i nienawiści. To, co w autorytarny sposób zdefi niowane 
zostało jako obce, staje się wręcz katalizatorem interakcji, które zaini-
cjowały powstanie złożonych procesów społecznych. Ideologia nie-
tolerancji, w przypadku zaniku autorytetów i kryzysu wartości, staje 
się płaszczyzną masowej mobilizacji. Specyfi ką nowych mediów 
jest jednak to, że zaciera się granica pomiędzy nadawcą a odbiorcą. 
Narzędzia komunikacji społecznościowej, takie jak Facebook, Twitter 
czy YouTube, umożliwiają bowiem aktywne kreowanie przekazu bez 
jakichkolwiek ograniczeń. Fenomenem treści rozpowszechnianych 
w Internecie jest niezwykle skuteczny proces ich reprodukcji. Przekazy 
nacechowane nienawiścią tworzone są często w sposób anonimowy, 
przez przypadkowe osoby. Skala tego zjawiska powoduje, że autorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne pomówienia i szerzenie 
nienawiści. 

Pokusa wykorzystania mechanizmów socjotechnicznych w propa-
gandzie politycznej nie jest niczym nowym. Dlatego nie może zaska-
kiwać fakt, że powyższe prawidłowości z całą mocą uwidaczniają się 
w przypadku przekazów medialnych dotyczących religii muzułmań-
skiej i jej wyznawców. Środowiska nacjonalistyczne mają świadomość, 
że w walce politycznej niezbędne jest zdefi niowanie wroga, który 
mobilizować będzie aktyw do działań w imię określonych idei. W sytu-
acji, w której realny przeciwnik jest nieuchwytny, jego zastępczym 
odpowiednikiem stał się stereotypowo postrzegany islam. Przekonanie 
opinii publicznej, że istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy 
łączący religię muzułmańską z migrującymi Arabami i zagrożeniem 
terrorystycznym stało się głównym elementem populistycznych strate-
gii budowania kapitału politycznego. Tak ukształtowaną mowę niena-
wiści cechuje: po pierwsze – kierowanie komunikatów do zbiorowości 
lub osoby indywidualnej, która została zredukowana do stereotypowej 
cechy przypisywanej danej zbiorowości (np. Arab jako potencjalny ter-
rorysta i fundamentalista religijny); po drugie – wypowiadanie sądów 
z negatywną intencją lub z zamierzeniem ataku (poniżenie, zdepre-
cjonowanie, obrażenie, pokazywanie wyższości, wykluczenie, zapre-
zentowanie w kontekście zagrożenia lub w oparciu o inne skojarze-
nia powodujące negatywny odbiór społeczny); po trzecie – używanie 
cechy będącej elementem czyjeś jednostkowej tożsamości lub przypi-
sywanie danej osobie takiej cechy (np. poprzez rasistowskie podkreśla-
nie koloru skóry), jako epitetu będącego podstawą dyskryminacji (np. 
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Arab jako „ciapaty”); po czwarte – adresowanie wypowiedzi do zbio-
rowości szczególnego rodzaju, wyróżnionej przez przypisany jej status 
mniejszościowy5.

Islamofobia jako kluczowy element dyskursu 
dotyczącego islamu i muzułmanów

Nie trzeba być szczególnie spostrzegawczym, aby wysnuć oczywisty 
wniosek, że wizerunek islamu we współczesnym dyskursie medial-
nym jest zdecydowanie negatywny. Nieliczne wyjątki wyłamujące się 
z tej antymuzułmańskiej optyki (takie jak np. publicystyka „Więzi” 
oraz „Tygodnika Powszechnego”) nie są w stanie zmienić general-
nej tendencji. Islam i jego wyznawcy, po spektakularnym zamachu 
na World Trade Center w 2001 r., stali się kolejnym w historii kozłem 
ofi arnym, na którym aktualnie skupiło się większość ksenofobicznych 
teorii spiskowych. Niewątpliwą winę za taki stan rzeczy ponosi szereg 
dyskryminacyjnych praktyk znanych pod ogólnym pojęciem islamofo-
bii. Termin ten, według wytycznych opracowanych przez Europejskie 
Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii6, należy rozumieć jako 
wrogość w stosunku do islamu oraz praktyczne konsekwencje tej 
postawy, przejawiające się w mowie nienawiści, postawach rasistow-
skich i dyskryminacji członków społeczności muzułmańskiej. Jest to 
zatem kolejna globalna ideologia pogłębiająca poczucie obcości i skraj-
nej niechęci wobec odmienności kulturowych7. W przeciwieństwie do 
antysemityzmu, skompromitowanego historycznym doświadczeniem 
faszyzmu, islamofobia, choć nie jest nowym zjawiskiem, przez długi 
czas traktowana była z pobłażliwością, która uniemożliwiała jedno-
znaczną krytykę oraz powszechne napiętnowanie występujących prak-
tyk nietolerancji8. 

5 Adam Bulandra, Jakub Kościółek, Mateusz Zimnoch, Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. 
Raport z badań prasy w 2014 roku, Stowarzyszenie Interkulturalni PL, Kraków 2015, s. 31, 50, 56, 91.

6 Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia (raport Europejskiego Centrum 
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii – EUMC, obecnie Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej – FRA), Wien 2006, s. 60-62. Cyt za: http://fra.europa.eu/sites/default/fi les/fra_
uploads/156-Manifestations_EN.pdf (dostęp: 13.07.2017).

7 Konrad Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy 
Zachodniej, Nomos, Kraków 2003, s. 228-234; Vincent Geisser, Nowa islamofobia, Instytut 
Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2009, s. 9-25.

8 Pomimo penalizacji mowy nienawiści przez Kodeks karny w aspektach dotyczących m.in. 
wyznania i pochodzenia etnicznego (art. 119, 256, 257) islamofobia jest jak dotąd traktowana przez 
polski wymiar sprawiedliwości i inne organy administracji państwowej niezwykle pobłażliwie. 
Por. Monika Płatek, Mowa nienawiści – przesłanki depenalizacji [w:] Mowa nienawiści a wolność słowa. 
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Źródeł islamofobii upatruje się we wskazanym m.in. przez 

Edwarda Saida oraz İrvina Cemila Schicka stereotypowym postrze-
ganiu Orientu, a zwłaszcza Arabów i islamu. Muzułmanów w oczach 
Europejczyków cechować miała bowiem: niepohamowana seksual-
ność, dzikość i agresja, prymitywizm i zacofanie gospodarcze, bigote-
ria i fanatyzm religijny, skłonność do kłótni, lenistwo i zamiłowanie do 
przepychu. Ten ukształtowany w XIX w. negatywny wizerunek islamu 
(chociażby masowo reprodukowana w twórczości artystycznej symbo-
lika haremu), służyć miał udowodnieniu niższości kulturowej Arabów. 
Wykształcenie orientalistycznej islamofobii pozwalało uzasadnić pod-
jęcie „misji cywilizacyjnej” służącej do realizacji imperialnych celów 
Zachodu, których skutkiem była polityczna i gospodarcza kolonizacja 
Bliskiego Wschodu9.

Przejawy niechęci względem islamu motywowane są głównie 
względami politycznymi oraz kulturowymi i zasadzają się na oba-
wie przed islamizacją Europy i przekształceniem jej w tzw. Eurabię. 
Tak rozumiana islamofobia jest niewątpliwie wyraźnym przejawem 
kryzysu polityki wielokulturowości, ściśle wiążącego się z błędami 
działań na rzecz integracji imigrantów muzułmańskich w zachod-
nich społeczeństwach10. Według raportu z badań sondażowych doty-
czącego mowy nienawiści (przygotowanego przez Centrum Badań 
nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację im. 
Batorego), procesom tym towarzyszy ksenofobiczna obawa przed 
wzrostem liczebności muzułmanów oraz poczucie zagrożenia, wyni-
kające z ich nagłego przybycia i różnic kulturowych11. Wyrazem istnie-
jącego dystansu w stosunku do muzułmanów jest brak akceptacji dla 
ich obyczajów oraz coraz częściej obserwowana niechęć wobec symboli 
kultury arabsko-muzułmańskiej obecnych w przestrzeni publicznej12.

Aspekty prawne i społeczne, red. Roman Wieruszewski, Mirosław Wyrzykowski, Adam Bodnar, 
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 55-92.

9 Edward Said, Orientalizm, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 316-354; İrvin Cemil Schick, Seksualność 
Orientu. Przestrzeń i Eros, Ofi cyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 209-261.

10 Szczególnie głośnym echem odbiła się krytyka polityki wielokulturowości w Niemczech zawarta 
w książce Thilo Sarrazina, Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, Deutsche 
Verlags-Anstalt, München 2010.

11 Michał Bilewicz, Marta Marchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski, Mowa nienawiści. Raport 
z badań sondażowych, Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, Fundacja im. Batorego, Warszawa 
2014, s. 89-99. Cyt. za: http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/raport_fi nal_
poj.pdf (dostęp: 13.07.2017).

12 Przykładem takich działań może być napięcie narosłe w Poznaniu wokół ostatecznie niezre-
alizowanego projektu Joanny Rajkowskiej, w którym to Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Teatralnych „Malta” planowało, w ramach sztuki performatywnej, przebudować pofa-
bryczny komin w minaret. Szerzej w: Michał Łyszczarz, Tatarzy polscy a islamofobia [w:] „Nurt 
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Zjawisko islamofobii do niedawna charakterystyczne było tylko dla 

Europy Zachodniej. W Polsce, pomimo niewielkiej liczby muzułma-
nów oraz braku realnych problemów z integracją imigrantów, coraz 
mocniej objawiają się jednakże symptomy tej motywowanej politycz-
nie niechęci wobec muzułmanów. Islamofobia przejawiająca się głów-
nie w Internecie, ale coraz częściej również w przestrzeni publicznej 
(poprzez demonstracje, graffi ti i wlepki), ma wybiórczy charakter. 
Zjawisko to ograniczone jest bowiem przede wszystkim do przy-
byszów z krajów muzułmańskich i w zasadzie nie dotyczy Tatarów, 
postrzeganych jako Polacy pochodzenia tatarskiego. Islamofobiczny 
dyskurs ma wybitnie ksenofobiczny charakter, gdyż piętnując obce 
wzory, ceni zarazem Tatarów za to, że potrafi li dostosować islam do 
lokalnych warunków kulturowych. Doskonałym potwierdzeniem tej 
tezy był transparent rozwieszony w marcu 2010 r. podczas demonstra-
cji przeciwko budowie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie 
o symptomatycznej treści: „Tatarzy TAK, Liga Muzułmańska NIE!”13. 
Interesującym przykładem jest także „protatarska” grafi ka rozpo-
wszechniana poprzez islamofobiczne serwisy społecznościowe14. 
Z internetowego memu przedstawiającego dzieci w strojach oriental-
nych15 dowiedzieć się możemy, że „polscy Tatarzy żyją z nami w zgo-
dzie od 300 lat. Są przeciwni islamizacji Europy, ponieważ przyjezdni 
muzułmanie wygrażają im śmiercią za bratanie się z «niewiernymi 
psami», czyli Polakami”.

Jedynym, w zasadzie poważnym wyjątkiem od reguły wybiór-
czego charakteru polskiej islamofobii, była jak dotąd dewastacja 
meczetu i cmentarza tatarskiego w Kruszynianach, która miała 
miejsce na przełomie czerwca i lipca 2014 r. Wówczas to nieznani 
sprawcy zbezcześcili miejsca kultu religijnego poprzez wymalowa-
nie bohomazów na elewacji meczetu, na ogrodzeniu oraz nagrob-
kach. Wyjątkowo szokujący był w tym wypadku fakt używania sym-
boli Polski Walczącej, który mógł mieć charakter celowej prowokacji 

SVD. Półrocznik misjologiczno-religioznawczy”, tom 132, rocznik 46, nr 2/2012, s. 80-92. 
Por. także Przemysław Wielgosz, Kto się boi minaretu? [w:] „As-Salam”, nr 3(18)/2009, s. 17; 
Anna Wachowska-Kucharska, Historia minaretu, który nie powstał [w:] „ResPublica” (wydanie 
internetowe z dn. 07.10.2011). Cyt. za: http://publica.pl/teksty/historia-minaretu-ktory-nie-
-powstal-5312.html (dostęp: 13.07.2017).

13 Szerzej w: Michał Łyszczarz, Tatarzy polscy a islamofobia [w:] „Nurt SVD. Półrocznik misjologiczno-
-religioznawczy”, tom 132, rocznik 46, nr 2/2012, s. 80-92.

14 Źródło: https://www.facebook.com/pages/Warszawa-miastem-bez-Islamu/247232965457138?
fref=nf (dostęp: 22.10.2014, obecnie strona nie znajduje się w zasobach sieci).

15 Polscy Tatarzy tworzą niewielkie środowisko, które jest dość dobrze znane autorowi. W związku 
z tym, może się on pokusić o stwierdzenie, iż zdjęcie wykorzystane w internetowym memie z całą 
pewnością nie przedstawia polskich Tatarów.
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podważającej patriotyczny etos polskich Tatarów. Warto dodać, że 
pół roku wcześniej (w listopadzie 2013 r.) miała miejsce próba podpa-
lenia drzwi meczetu w Gdańsku. Charakter tego zdarzenia jest jednak 
trudny do jednoznacznej interpretacji, ponieważ – pomimo tego, że 
meczet był wybudowany przez Tatarów i należy do tamtejszej gminy 
wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego – większość 
wyznawców oraz były imam Hani Hraish mają korzenie imigranckie. 
Jeżeli nawet nie był to atak wymierzony w Tatarów, to na pewno zda-
rzenie motywowane było nienawiścią do islamu16.

Islamofobia w Polsce ma również wtórny charakter – jest odtwór-
cza, gdyż bazuje na wzorach kopiowanych z Europy Zachodniej. 
Dla skrajnych organizacji antymuzułmańskich wzorem do naślado-
wania są nie tylko populistyczni politycy pokroju Gerta Wildersa 
czy Marine Le Pen. Obiektem fascynacji Polskiej Ligi Obrony17 oraz 
pokrewnych organizacji stał się również norweski terrorysta Anders 
Breivik18. Ten typ islamofobii, w którym dominuje retoryka polityczna 
o antyimigranckim wydźwięku, można jednoznacznie identyfi kować 
z opcją prawicową. Ideologia rasistowska obecna w nacjonalistycz-
nym przekazie jest często maskowana teoretycznymi rozważaniami 
o charakterze kulturowym. Szczególnie mocno eksploatowane są 

16 Obecność antymuzułmańskich incydentów chuligańskich w przestrzeni publicznej, a także 
wszelkich przejawów dyskryminacji i przemocy na tle rasistowskim, narodowościowym 
i religijnym monitoruje m.in. Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”. Organizacja założona przez 
Marcina Kornaka od 1987 r. publikuje raporty w formie drukowanej oraz w Internecie. 
Brunatna Księga ukazała się jak dotąd w trzech tomach książkowych (lata 1987-2009, 2009-
2010, 2011-2013), a bieżące doniesienia publikowane są na łamach magazynu „Nigdy 
Więcej”. Podobną działalność prowadziło w ostatnich latach Stowarzyszenie przeciwko 
Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Por. Amudena Rutkowska, Andrzej 
Smosarski, Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń 2008-2009 na podstawie monitoringu prasy, 
Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa 
2009; Adam Kwiecień, Przemysław Wiszniewski, Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń 
2010-2011 na podstawie monitoringu prasy, Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi 
i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa 2011; Magdalena Skibińska, Natalia 
Wiszniewska, Magda Utracka, Nietolerancja w Polsce. Kronika wydarzeń 2011-2012 na podsta-
wie monitoringu prasy, Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta 
Rzeczpospolita, Warszawa 2013; http://www.nigdywiecej.org/brunatna-ksiega (dostęp: 
13.07.2017). 

17 Polska Liga Obrony początkowo funkcjonowała pod nazwą Polish Defence League, co stanowiło 
wyraźne nawiązanie do brytyjskiej English Defence League, która prawdopodobnie była macie-
rzystą organizacją dla wielu przedstawicieli polskiego środowiska nacjonalistycznego, funkcjonu-
jącego w warunkach emigracji w Wielkiej Brytanii.

18 Pomimo eklektycznej formy i niewielkiego wkładu intelektualnego dużą popularnością w śro-
dowiskach antymuzułmańskich w Polsce cieszy się manifest programowy Andersa Breivika pt. 
2083. Europejska Deklaracja Niepodległości (w oryg. 2083. European Declaration of Independence), w któ-
rym Norweg opisał, od dawna obecną w populistycznym dyskursie radykalnej prawicy, wizję 
islamizacji Europy i przekształcenia kontynentu w tzw. Eurabię.
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zwłaszcza odniesienia do klasycznej już, choć rażącej uproszczeniami, 
teorii Samuela Huntingtona, która przewidywała nadchodzące kon-
fl ikty związane z tzw. zderzeniem cywilizacji19. 

Islamofobia prawicowa, choć niewątpliwie zajmuje dominującą 
pozycję wśród krytyków islamu w Polsce, nie wyczerpuje jednak sze-
rokiego repertuaru postaw niechętnych muzułmanom. W europejskim 
dyskursie publicznym obecna jest także – choć marginalnie – krytyka 
islamu z perspektywy liberalnej, a rzadziej też lewicowej. Nie jest to 
wszakże klasyczny przejaw islamofobii, lecz raczej opozycja w sto-
sunku do religijności jako takiej, jak również do narzuconych przez 
religię konserwatywnych wzorców kulturowych, które sprzyjają 
wykształceniu politycznych postaw fundamentalizmu. Działacze na 
rzecz praw człowieka, a także cześć środowisk ateistycznych, femini-
stycznych bądź o ekologicznej orientacji, wyrażają krytyczny stosunek 
względem islamu, który zasadza się na – wzorowanym m.in. na teo-
riach Richarda Dawkinsa – sprzeciwie wobec fanatycznego antyinte-
lektualizmu oraz negacji przesakralizowanej muzułmańskiej koncepcji 
rzeczywistości. Liberalny i lewicowy światopogląd piętnuje również 
tradycjonalistyczny patriarchalizm kultur bliskowschodnich oraz przy-
padki łamania praw człowieka (zwłaszcza te dotyczące kobiet). Opór 
budzi również niehumanitarne traktowanie zwierząt przeznaczonych 
do uboju rytualnego. 

W przeciwieństwie do ksenofobicznej i antyimigranckiej retoryki 
środowisk prawicowych, ten typ dyskursu jak dotąd nie zaistniał 
w polskich mediach opiniotwórczych. Środowiska lewicowe i libe-
ralne w naszym kraju w większości przypadków solidaryzują się 
z muzułmanami. Ich poparciem cieszą się wszelkie działania podej-
mowane na rzecz modernizacji świata arabsko-muzułmańskiego. 
Organizacje – zwłaszcza NGO’s – promują zalety społeczeństwa oby-
watelskiego, zachęcając do zwiększenia otwartości i wysiłków na 
rzecz edukacji wielokulturowej20. Islamofobia, przejawiająca się głów-
nie w nierównym traktowaniu i dyskryminacji imigrantów mieszka-
jących w Polsce, jest potępiana zarówno przez działaczy lewicowych 
partii politycznych21, jak i środowiska z nimi sympatyzujące (np. 

19 Por. Samuel Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Muza, Warszawa 2003.
20 Przykładem może być m.in. działalność Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji im. Róży 

Luksemburg. Przedstawicielstwo w Polsce, Fundacji Instytut Spraw Publicznych, Fundacji 
Edukacja dla Demokracji, a także Stowarzyszenia Vox Humana, Stowarzyszenia Villa Decjusza, 
Stowarzyszenia przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenia 
„Nigdy Więcej” i wielu innych.

21 Przykładowo podczas 27. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji, które 
odbyło się w dniu 22 listopada 2012 r. poseł Witold Klepacz (KP SLD) apelował o podjęcie 
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„Krytykę Polityczną”22). O dużej wrażliwości na problemy muzuł-
manów świadczyć może powszechnie deklarowana w środowiskach 
lewicowych solidarność z Palestyńczykami. W tym kontekście pewne 
wątpliwości budzi jednak jednostronne, zdeterminowane klasowo 
i antyimperialistycznie, postrzeganie konfl iktu bliskowschodniego, 
przejawiające się – w często nieuzasadnionej – krytyce polityki pań-
stwa Izrael23. 

Retoryka środowisk islamofobicznych w Polsce 
Przestrzeń publiczna polskich miast oraz świat wirtualny stanowią 
bogate źródło, umożliwiające obserwację przejawów obecności skraj-
nej nietolerancji i ksenofobii w życiu społecznym. Od niedawna ten 
ciekawy obszar badawczy „wzbogacił się” o liczne przykłady retoryki 
antymuzułmańskiej24. Islamofobiczne treści dostępne w Internecie, ze 
względu na stopień radykalności oraz charakter semantyczny, podzie-
lić można na te, które motywowane są obawą przed skutkami rosną-
cego znaczenia islamu w życiu społecznym i politycznym Zachodu, 
oraz na te, które w krytyce islamu idą znacznie dalej, gdyż – w spo-
sób mniej lub bardziej jawny – nawołują do przemocy lub wręcz ją 
propagują. 

Pierwszy typ – choć jego granica jest coraz bardziej płynna – anty-
muzułmańskiej retoryki zainicjowany został przed kilku laty przez 
stowarzyszenie Europa Przyszłości z Wrocławia, znany chociażby 

przez rząd działań mających na celu wyeliminowanie z życia publicznego przejawów m.in. 
przemocy, nienawiści, rasizmu, homofobii, szowinizmu, islamofobii i antysemityzmu. Por. 
http://www.wgf2010.eu/statement/133066-witold-klepacz/ (dostęp: 13.07.2017).

22 Przykładowo Jaś Kapela – publicysta „Krytyki Politycznej” – zgłosił do prokuratury fakt pro-
pagowania antymuzułmańskiej mowy nienawiści na facebookowym fanpejdżu pod tytu-
łem Nie dla islamizacji Europy. Por. http://www.krytykapolityczna.pl/felietony/20140601/
zglaszam-do-prokuratury (dostęp: 13.07.2017).

23 W krytyce polityki Izraela, utożsamianej z imperializmem tłamszącym palestyński ruch narodo-
wowyzwoleńczy, celuje zwłaszcza środowisko lewicowych intelektualistów skupionych wokół 
miesięcznika „Le Monde Diplomatique”. Por. Artur Domosławski, Krytyka Izraela to nie antysemi-
tyzm [w:] „Le Monde Diplomatique” nr 1/2010. Cyt. za: http://monde-diplomatique.pl/LMD47/
index.php?id=35 (dostęp: 13.07.2017); Przemysław Wielgosz, Izrael nie płaci w: „Le Monde 
Diplomatique” nr 8/2014. Cyt. za: http://monde-diplomatique.pl/LMD102/index.php?id=1_2 
(dostęp: 13.07.2017).

24 Pionierskie opracowanie tej materii stanowi pozycja Katarzyny Górak-Sosnowskiej pt. 
Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet Group (Katedra Arabistyki i Islamistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014), w którym autorka wskazuje na obecność tzw. 
platonicznej islamofobii, tj. uprzedzeń bazujących na globalnych schematach skojarzeniowych 
związanych z kulturą arabsko-muzułmańską, które stygmatyzować mają wyłącznie przedstawi-
cieli środowiska Arabów i konwertytów.
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z publicystyki obecnej na portalu euroislam.pl oraz na tak samo 
brzmiącym profi lu na Facebooku25. Tę formę aktywności w ostatnim 
czasie propaguje również portal „Nie dla islamizacji Europy” (ndie.
pl), szereg innych pokrewnych profi li na Facebooku26, a ostatnio także 
mainstreamowe media prawicowe27. Poprzez portale społecznościowe 
rozpowszechniane są anonimowe grafi ki nawiązujące często do anty-
muzułmańskiej retoryki i estetyki charakterystycznej dla skrajnie 
prawicowych ruchów w Europie Zachodniej. Do najbardziej łagod-
nych zaliczyć można m.in. memy przedstawiające piktogramy uka-
zujące postać wrzucającą do kosza na śmieci półksiężyc z gwiazdą, 
przekreślony znak rozpoznawczy islamu w konwencji drogowego 
znaku zakazu, a także – przygotowany w ten sam sposób – emble-
mat zawierający stylizowany meczet z wyraźnie zaznaczonymi mina-
retami, postrzeganymi jako wyraz dominacji symbolicznej tej religii. 
Najbardziej znaną inicjatywą, która wpisuje się w tego typu działania, 
była zapoczątkowana w 2010 r. akcja „Stop meczetom w Polsce”. 
Środowiska antymuzułmańskie opublikowały wówczas petycję inter-
netową oraz zorganizowały pikietę przeciwko budowie Ośrodka 

25 Szerzej w: Michał Łyszczarz, Obraz muzułmanów w sferze publicznej. Specyfi ka polskiego dyskursu 
medialnego dotyczącego islamu [w:] Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie. Wpływ 
mediów na rzeczywistość polityczną oraz funkcjonowanie ruchów społecznych i religijnych w Polsce 
i Europie Środkowo-Wschodniej, red. Michał Łyszczarz, Stefan M. Marcinkiewicz, Marek 
Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 129-155.

26 Islamofobiczne profi le na Facebooku mają efemeryczny charakter. W miejscu zamknię-
tych błyskawicznie pojawiają się podobne, różniące się w zasadzie tylko nazwą. Por. 
„Delegalizacja Islamu w Polsce”, „STOP Islam in Poland”, „Tylko Wariat Lubi Szariat @
NieDlaIslamuPolska”, „Powstrzymajmy dżihad w Europie @dzihad.stop”, „Polska Liga 
Obrony @PolskaLigaObronyOffi cial”, „Stop Islam Poland @STOP.ISLAM.POLAND.EU”, 
„Anty Islam Group”, „Europa nie dla Islamu”. Według stanu na 20.06.2016.

27 Wspomnieć warto o kilku magazynach opinii, w których główne – najbardziej opiniotwór-
cze – tematy numeru poświęcone zostały problemowi uchodźców. Artykuły anonsowane 
na okładkach zawierały skrajnie islamofobiczny przekaz wizualny. Por. dwumiesięcznik 
„Polonia Christiana” nr 47/2015 („Imigranci – piąta kolumna kalifatu”), kwartalnik „Opcja 
na prawo” nr 141/2015 („Uchodźcy czy najeźdźcy?”) oraz nr 142/2015 („Quo vadis Europo? 
Liberalny Zachód w obliczu inwazji”), kwartalnik „myśl.pl” nr 35/2016 („Rekonkwista!”), 
tygodnik „Wprost” nr 10/2016 („Miriam Shaded o imigrantach: zakazać islamu, brońmy 
się dopóki nie jest za późno”), tygodnik „wSieci” nr 37/2015 („Wrzesień 2015: nadchodzą! 
Niemcy forsują samobójczy plan – Tusk i Kopacz ulegają”), nr 38/2015 („Ewa Kopacz urządzi 
nam piekło na rozkaz Berlina”), nr 39/2015 (Orbán i Kaczyński: Oni bronią Europy przed 
szaleństwem lewicy i islamistami”), nr 7/2016 („Islamski gwałt na Europie”), tygodnik „Do 
Rzeczy” nr 38/2017 („Ziemkiewicz: To najeźdźcy, nie uchodźcy. Zamknijmy przed nimi gra-
nice Polski”), nr 3/2017 („Chcą z nas zrobić rasistów. Lewica próbuje wywołać kolejną wojnę 
ideologiczną”), nr 7/2017 (Wielka hipokryzja mediów. Lewacy bez skrupułów grają nieszczę-
ściem syryjskich dzieci”), tygodnik „Gazeta Polska” nr 26/2017 („Prezydenci z PO zwiozą 
islamistów”), tygodnik „Polska Niepodległa” nr 21/2017 („Mirosław Kokoszkiewicz: Niemcy 
znów chcą otwierać obozy w Polsce [przyrównanie nazistowskich obozów koncentracyjnych do obo-
zów dla relokowanych uchodźców – przyp. M.Ł.])”.
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Kultury Muzułmańskiej na warszawskiej Ochocie (symbolem tej akcji 
stał się slogan „Nie mamy Ochoty na meczet”), a w grudniu 2012 r. 
protest przeciwko rozbudowie meczetu Ahmadijji w stołecznej dziel-
nicy Włochy. 

Wraz z radykalizacją nastrojów antyimigranckich w Polsce, isla-
mofobiczna retoryka nabiera coraz bardziej konfrontacyjnego cha-
rakteru. Tego rodzaju aktywność, nierzadko ocierająca się o działania 
przestępcze, stała się w ostatnim czasie domeną Polskiej Ligi Obrony. 
Organizacja ta, znana również pod angielską nazwą Polish Defence 
League, wspólnie z jej angielskim odpowiednikiem oraz innymi 
fi liami narodowymi tworzy europejską międzynarodówkę skupia-
jącą skrajne ruchy nacjonalistyczne, neofaszystowskie i rasistowskie. 
Polski oddział Ligi Obrony, choć działalność antymuzułmańską roz-
począł dopiero kilka lat temu, zdążył już przeprowadzić „patrole god-
ności kobiet” w warszawskich pubach (lata 2013–2014)28, podjąć próbę 
zakłócenia dorocznego Zjazdu Muzułmanów w Puławach (lipiec 
2013 r.)29, przesłać listy z plastrami boczku działaczom organizacji 
muzułmańskich (maj 2014 r.)30, a także wrzucić świńskie łby na teren 
warszawskiego Ośrodka Kultury Muzułmańskiej (lipiec 2015 r.)31. 
Działaniom tym towarzyszyła chęć przestraszenia muzułmanów, 
sprowokowania konfrontacji, a przede wszystkim zdobycia rozgłosu 
medialnego.

28 Organizowane przez PDL „Patrole godności kobiet” były, motywowaną pobudkami seksistow-
skimi i rasistowskimi, serią wystąpień, wzorowanych na działaniach brytyjskich środowisk anty-
muzułmańskich, które – pod pretekstem wyjaśniania „zagrożenia” płynącego ze strony multikul-
turalizmu – służyły piętnowaniu i zastraszaniu kobiet, które nawiązywały kontakty towarzyskie 
z muzułmanami. „Patrole godności” stanowiły także okazję do dyskryminacji i przemocy wobec 
osób, które podejrzewano o bliskowschodnie pochodzenie. Por. sprawozdanie na stronie: Wypad 
do klubu w centrum Warszawy. Cyt. za: http://polskaligaobrony.org.pl/wypad-do-klubu-w-cen-
trum-warszawy-cz3/ (dostęp: 13.07.2017).

29 Powodem działań podjętych przez działaczy PDL, Obozu Narodowo-Radykalnego i innych orga-
nizacji, miał być fakt, iż głównym organizatorem Zjazdu w Puławach była Liga Muzułmańska 
w RP – organizacja oskarżana przez krytyków islamu o związki z fundamentalistami muzułmań-
skimi. Por. Justyna Górniak, Zjazd muzułmanów w Puławach. Bez żadnych zakłóceń. Cyt. za: http://
wyborcza.pl/1,75248,14231470,Zjazd_Muzulmanow_w_Pulawach__Bez_zadnych_incydentow.
html (dostęp: 13.07.2017).

30 Por. wywiad z prezesem PDL Dariuszem Mazurkiem: Świnia to zwierzę stworzone przez diabła, 
tak twierdzą muzułmańscy duchowni – happennig „Boczek” – Defence Polish League (wywiad). Cyt. za: 
http://wmeritum.pl/akcja-boczek/ (dostęp: 13.07.2017).

31 Intencją wysłania pocztą plastrów boczku do kilku osób pochodzenia bliskowschodniego 
działających zarówno w strukturach LMwRP, jak i MZR oraz wrzucenia świńskich głów na 
teren meczetu miało być rytualne skalanie miejsc kultu religijnego. Por. Świńskie łby w meczecie 
w Warszawie. Policja poszukuje podejrzanej, 30-letniej kobiety. Cyt. za: http://wiadomosci.gazeta.pl/
wiadomosci/1,114871,18345197,swinskie-lby-w-meczecie-w-warszawie-kolejny-atak-na-osrodek.
html (dostęp: 13.07.2017).
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Ciekawym dowodem potwierdzającym ewolucję, a zarazem rady-

kalizację dyskursu islamofobicznego w Polsce jest przypadek Miriam 
Shaded. Szybka kariera medialna i polityczna tej do niedawna mało 
znanej działaczki organizacji pozarządowej, która zajmuje się pomocą 
chrześcijanom żyjącym na muzułmańskim Wschodzie, była możliwa 
dzięki instrumentalnemu wykorzystaniu kryzysu polityki migracyjnej 
Unii Europejskiej32. Miriam Shaded, głoszącej skrajnie populistyczne 
hasła będące odpowiedzią na narastający problem napływu wielo-
tysięcznych rzesz uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, udało 
się to, co jak dotąd wydawało się niemożliwe. Założycielka Fundacji 
Estera zyskała celebrycką wręcz popularność i miano „pięknej twarzy 
ksenofobii”33. Szczególnie interesujący jest w tym wypadku fakt, że 
potrafi ła odmienić oblicze polskiej islamofobii, która dotąd kojarzyła 
się głównie z prowokacyjnymi, antyintelektualnymi wystąpieniami 
organizowanymi przez agresywne środowiska kibicowskie i skrajnie 
nacjonalistyczną prawicę. Dzięki starannie przygotowanej kampanii, 
Miriam Shaded, powołując się na rzekome osobiste doświadczenia 
związane z syryjskim pochodzeniem jej ojca oraz na wiedzę o isla-
mie34, została obdarzona przez media autorytetem, a nawet moral-
nym prawem do wypowiadania się w kwestiach dotyczących reli-
gii muzułmańskiej oraz złożonych relacji łączących świat Zachodu 
z Bliskim Wschodem. Argumentacja prezentowana przez prezes 
Fundacji Estera w niczym jednakże nie odbiega od retoryki środo-
wisk od dawna zaangażowanych w działalność antymuzułmańską. 
Miriam Shaded bez skrępowania oświadcza, że „do Konstytucji RP 
powinien zostać wprowadzony zakaz propagowania totalitarnych 
metod i praktyk islamu”35, żąda wręcz jego „delegalizacji”36 oraz 

32 Kariera polityczna prezes Fundacji Estera została przyhamowana po tym, gdy eurosceptycznej 
partii KORWiN nie udało się przekroczyć 5% progu wyborczego w wyborach parlamentarnych 
w październiku 2015 (komitet otrzymał 4,76% głosów w skali kraju). W okręgu warszawskim (nr 
19) partia uzyskała jednak bardzo dobry wynik (6,18%). Na Miriam Shaded zagłosowały 3644 
osoby z 67700 oddanych w tym okręgu na listę KORWiN. Cyt. za: http://parlament2015.pkw.
gov.pl/349_Wyniki_Sejm/0/0/19 (dostęp: 13.07.2017).

33 Por. Miriam Shaded piękna twarz ksenofobii. Cyt. za: http://www.wykop.pl/ramka/2690967/
miriam-shaded-piekna-twarz-ksenofobii/ (dostęp: 20.06.2016, obecnie strona nie znajduje się 
w zasobach sieci).

34 W żadnym wywiadzie z Miriam Shaded, które w ostatnich miesiącach były publikowane 
w mediach nie padła informacja o tym, czy zdobycie wiedzy o islamie było wynikiem samokształ-
cenia, czy też edukacji uniwersyteckiej. 

35 Islamiści są zagrożeniem dla Polaków. Z Miriam Shaded (…) rozmawia Wojciech Wybranowski [w:] „Do 
Rzeczy” nr 40/2015, s. 32-33.

36 Chciałabym delegalizacji islamu. (…) Mówi Miriam Shaded w rozmowie z Michałem Miłoszem [w:] 
„Tygodnik Solidarność”, nr 14/2016, s. 20-21.
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stwierdza, że „na terenie Europy powinien obowiązywać […] zakaz 
budowy meczetów”37.

Swoistym wprowadzeniem na salony islamofobicznego dys-
kursu była debata poświęcona kwestii przyjmowania przez Polskę 
uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. W programie, wyemi-
towanym 23 lutego 2016 r. w pierwszym kanale TVP, Miriam 
Shaded insynuowała polskiemu Tatarowi, długoletniemu działa-
czowi Muzułmańskiego Związku Religijnego i współzałożycie-
lowi Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, prof. Selimowi 
Chazbijewiczowi brak znajomości Koranu (sic!). Obrażanie wyznaw-
ców islamu i powielanie krzywdzących stereotypów nie spotkało się 
ze sprzeciwem moderatora dyskusji ani z jakimkolwiek komenta-
rzem władz TVP. Ten bulwersujący przykład jawnej agresji słownej 
skierowanej przeciwko muzułmanom miał jednak fundamentalne 
znaczenie. Antymuzułmańska retoryka przestała funkcjonować 
w niszy. Dla tysięcy widzów Telewizji Polskiej wypowiedzi Miriam 
Shaded stanowić mogą akt legitymizujący obecność islamofobicz-
nego dyskursu w przestrzeni publicznej38. 

Zakończenie
Budowanie politycznego kapitału poprzez propagowanie w mediach 
postaw ksenofobicznych stało się, niestety, polską codziennością. Choć 
wystąpienia skierowane przeciwko muzułmanom pojawiły się w zasa-
dzie dopiero po traumatycznych wydarzeniach związanych z zama-
chem terrorystycznym na World Trade Center 11 września 2001 r., 
to dopiero kryzys związany z napływem uchodźców do Europy 
nadał im niespotykanej dotąd mocy. Ukształtowany wówczas nega-
tywny wizerunek islamu ściśle powiązany został z kulturą arabską 
i zupełnie pomijał m.in. pozytywne doświadczenia długoletniej egzy-
stencji Tatarów na ziemiach polskich39. Komunikaty medialne zawie-
rają nadal liczne błędy faktografi czne dotyczące istoty doktrynalnej 
islamu. Te wszechobecne uproszczenia i nadużycia każą zastanawiać 
się, czy ich obecność nie jest celowym działaniem na rzecz dezinfor-
macji społeczeństwa. Piętno islamofobii przylgnęło przede wszystkim 

37 Islamiści są zagrożeniem dla Polaków. Z Miriam Shaded (…) rozmawia Wojciech Wybranowski [w:] „Do 
Rzeczy” nr 40/2015, s. 32-33.

38 Por. https://www.youtube.com/watch?v=W00Y8VSHFeU (dostęp: 13.07.2017).
39 Michał Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży 

w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie, Muzułmański Związek Religijny w RP, Olsztyn-Białystok 2013, s. 127-130.
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do tzw. nowych muzułmanów (tj. imigrantów z Bliskiego Wschodu 
i polskich konwertytów), choć – jak pokazuje przypadek Selima 
Chazbijewicza – następuje eskalacja tego zjawiska. Ksenofobiczna 
retoryka odwołuje się głównie do wrogości wobec cudzoziemców, 
a przy tym zupełnie pomija lokalne realia. Nieliczna społeczność 
muzułmanów w Polsce posiada przecież wysokie kwalifi kacje zawo-
dowe, wykształcenie i dobrą sytuację ekonomiczną. Dotyczy to nie 
tylko Tatarów, lecz także Arabów i Turków, którzy w pełni zaadap-
towali się do polskich warunków kulturowych oraz zintegrowali ze 
społeczeństwem. Wyznawcy islamu funkcjonują zatem w zupełnie 
innych warunkach niż imigranci na Zachodzie Europy.

Islamofobia w Polsce ogranicza się do odtwórczego kopiowa-
nia tych sloganów, które od wielu lat obecne są w antymuzułmań-
skiej retoryce prawicowych populistów. Zupełne ignorowanie nikłej 
liczebności muzułmanów w Polsce oraz skupienie się na samej poten-
cjalności przyjazdu muzułmanów skłania do wniosku, że islamofo-
bia nie dość, że nie odzwierciedla faktów, to stała się orężem pro-
pagandowym wykorzystywanym do walki z wielokulturowością 
i wolą objęcia uchodźców pomocą humanitarną. Jak inaczej ocenić 
fakt, że skrajne przejawy nietolerancji i wykluczenia wywoływane są 
pomimo tego, że uciekinierzy z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu 
nie mają wcale ochoty na osiedlanie się w Polsce, a proponowana 
Polsce przez Unię Europejską liczba osób, które miałyby być reloko-
wane – w ramach polityki solidarności – jest bardzo niska40? Mając 
na względzie powyższe założenia, wydaje się, że polskie uprzedzenia 
wobec wyznawców religii muzułmańskiej są przykładem ksenofobii 
na zapas. Tę postawę „dmuchania na zimne”, wrogości względem 
osób, których praktycznie nie ma i nie będzie, wiele wspólnego łączy 
z falą współczesnego antysemityzmu. 

Nienawiść wobec Żydów, którzy po doświadczeniu Holocaustu 
stali się w Polsce niewidzialną mniejszością, opiera się bowiem na 

40 Według pierwotnych ustaleń, wynikających z negocjacji rządu Ewy Kopacz, Polska miała przy-
jąć w ciągu dwóch lat około 7 tys. osób w ramach ustanowionego w 2015 r. unijnego programu 
relokacji przybyszy z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Polska jako jedyny kraj – obok 
Węgier i Austrii – nie przyjęła jak dotąd żadnego uchodźcy. Ponadto rząd Beaty Szydło, wspól-
nie ze Słowacją i Węgrami, zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję o konieczności 
przymusowego przyjęcia określonej liczby migrantów przez kraje członkowskie. Por. doniesie-
nia Polskiej Agencji Prasowej: http://www.pap.pl/aktualnosci/swiat/news,974481,ke-wszcz-
ela-procedure-wobec-polski-czech-i-wegier-w-zwiazku-z-relokacja-uchodzcow.html; http://
www.pap.pl/aktualnosci/news,887675,premier-polska-bedzie-nadal-kontynuowala-rozsadna-
polityke-migracyjna.html; http://www.pap.pl/kraje-swiata/afryka/news,439804,slowacja-
zaskarzyla-w-sadzie-obowiazkowe-kwoty-przyjmowania-uchodzcow.html; http://www.pap.
pl/aktualnosci/swiat/news,538274,kraje-grupy-wyszehradzkiej-przeciwne-unijnym-kwotom-
migrantow-i-brexitowi.html (dostęp: 13.07.2017).
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podobnym mechanizmie stygmatyzacji obcego, braku empatii oraz nie-
dostrzeganiu ludzkiego cierpienia. O nieprzypadkowej zbieżności tych 
dwóch postaw świadczyć mogą treści propagowane m.in. przez maga-
zyn „Do Rzeczy”. W odstępie zaledwie kilku miesięcy, na łamach tego 
prawicowego tygodnika, w ramach ideologicznej walki z szeroko rozu-
mianą lewicą, ukazały się dwie bliźniaczo podobne okładki41. W stycz-
niu 2017 r. czytelników straszyła postać kobiety ubranej w nikab, która 
demaskować miała obecność rzekomych – zdaniem redakcji – postaw 
rasistowskich w społeczeństwie, a w rzeczywistości ilustrowała obawy 
Polaków przed przyjmowaniem muzułmańskich uchodźców. Na prze-
łomie kwietnia i maja 2017 r. motyw lęku przed obcym został nato-
miast wykorzystany poprzez absurdalne wpisanie symbolu judaizmu 
– gwiazdy Dawida – pomiędzy błękitne oczy młodej kobiety, która 
tym razem nie musiała już zakładać nikabu. Działań podjętych przez 
redakcję tygodnika nie może w tym wypadku usprawiedliwić nawet 
intencja – skądinąd słuszna – piętnowania nagannej praktyki określa-
nia przez pewne opiniotwórcze kręgi na Zachodzie przymiotnikiem 
„polski” nazistowskich obozów śmierci, które funkcjonowały na oku-
powanych ziemiach RP w czasie II wojny światowej. Radykalna forma 
przekazu, instrumentalnie zastosowana w magazynie „Do Rzeczy”, 
nosi znamiona motywowanej politycznie chęci manipulowania opinią 
publiczną, a tym samym wykracza, nie tylko poza etyczne ramy rzetel-
nego i bezstronnego dziennikarstwa, lecz przede wszystkim odpowie-
dzialności zawodowej. Jeżeli bowiem będąc w opozycji doszukiwano 
się działania wszechobecnego „przemysłu pogardy”, to konsekwen-
cja wymaga, aby będąc u władzy nie posiłkować się dyskryminującą 
mową nienawiści.

Michał Łyszczarz
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II. TATARZY 
W EUROPIE WSCHODNIEJ

Эльвис Османов

КУЛЬТОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ЭСКИ-ЮРТА 
И АЗИЗА

С ХIV в. в районе современной городской территории, располо-
женной к западу – северо-западу от Бахчисарайского ущелья в 
широкой долине, протянувшейся с северо-востока на юго-запад, 
между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор существо-
вало поселение Эски-Юрт. Оно входило в агломерацию поселений 
долины р. Чурук-Су, в которую также входили поселение Салачик 
и крепость Кырк-Ер. Долгое время Эски-Юрт являлся обособлен-
ным самостоятельным районом и лишь в 1913 г. вошел в состав 
города Бахчисарая как западное предместье. 

В Эски-Юрте существовало два крупных мусульманских клад-
бища: первое, под названием «Кырк-Азизлер» – на западной окра-
ине, совпадает с нынешним городским районом «Подгороднее», а 
второе – «Азиз», (погребения святых людей). Несмотря на то, что 
крымский ислам испытал на себе сильное влияние османских тра-
диций и институтов, он сохранил и многие оригинальные черты. 
К числу их относится традиция почитания Азизов («святых мест»). 
К ним приходили либо в определенный месяц или же день (рож-
дения «святого») или в любое время. Существовало мнение, что 
посещение Азизов приравнивалось к малому паломничеству в 
Мекку. При некоторых Азизах существовали обители дервишей – 
теккие, служители которых ухаживали за могилой1. Некоторые из 

1 И.В. Зайцев, Ислам в Крыму в ХIV-ХVIII веках, 2015, с. 110.



110110 II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ110
этих Азизов связывались со сподвижниками (сахабами) Пророка 
Мухаммеда, такими как Малик Аштер и Гази Мансур Султан, 
по преданию, завершивших свою жизнь на территории полу-
острова. «Могилы» этих сподвижников находятся в окрестностях 
Бахчисарая: Гази Мансур Султана напротив Малых ворот Чуфут-
Кале и Малик Аштера в квартале Азиз.

На сегодняшний момент на Азизе сохранилось 5 культово-
погребальных памятников: дюрбе Ахмед-бея (ХIV-ХV в), дюрбе 
Мехмед-бея (ХVI в.), дюрбе Мухаммеда II Герая, каменный мина-
рет (ХVI в.) и стоящее в отдалении дюрбе Бей-Юде Султан (ХV в.). 
Ранее существовавшая мечеть ХVII в., была перестроена в начале 
ХХ в. и разрушена в послевоенный период. 

Купольные усыпальницы «мавзолеи-дюрбе» относятся к древ-
нейшим памятникам архитектуры. По обычной для мусульман-
ского зодчества традиции, мавзолеи представляют собой ква-
дратные и восьмигранные сооружения, перекрытые куполом, со 
склепом внизу2. Эти памятники дошли до наших дней благодаря 
тому, что они возводились из тесаного камня и, представляя собой 
выдающиеся архитектурные сооружения, более или менее под-
держивались. Дюрбе возводились над могилами членов правя-
щего класса – ханов, беев и их семей. Характер этих сооружений 
соответствовал религиозной идеологии ислама: «настоящая жизнь 
тленна – будущая жизнь вечна».

Наиболее древним считается дюрбе Бей-Юде-Султан, именуе-
мое также как «старинное дюрбе» или дюрбе Мухаммед-шах-бея, 
которое стоит слева у дороги на Севастополь, на пересечении улиц 
Фрунзе и Свидерского. Небольшой мавзолей кубической формы 
с сильно скошенными углами и перекрытый куполом, с неболь-
шими оконцами. 

Купол, возведенный мастерами на восьмигранном основании, 
большей частью разрушен. С южной стороны дверной проем в 
виде небольшой арки, перекрытый перемычкой из двух камней. 
Над входом в дюрбе, на южном фасаде, имеется плита с араб-
ской надписью: «Эту гробницу приказал построить Мухаммед-
Шах-Бей, сын Мухаммед-Бея, для своей матери Бей-Юде-Султан, 
дочери Аджаган-Бея»3. Даты жизни строителя и той, для которой 
оно было построено, не известны. По мнению специалистов, мав-
золей был возведен в ХIV- ХV вв. 

2 А.Н. Попов, Вторая учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии: Бахчисарай 
и его окрестности, 1888, с. 22.

3 У.А. Боданинский, Татарские «дюрбе» – мавзолеи в Крыму, 1927, с. 15.
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По бокам от плиты два вытесанных рельефных круга, один 
из которых – в виде семиконечной звезды. Такие же две звезды 
были высечены под сталактитовой нишей сохранившегося запад-
ного пилона портала. Срезы углов придают всему мавзолею, 
вообще небольшому, приземистый вид и округлость силуэта. 
Б.Н. Засыпкин, давший одно из первых архитектурных описаний 
дюрбе, считал, что аналогии срезов наружных углов имеются в 
некоторых купольных мечетях Коньи и Каира. Архитектура и эле-
менты пилонов, по его мнению, имеют сельджукские и армянские 
корни4. 

В западной и восточной стенах имеется по небольшому окну. 
Все стены снаружи и остатки портала облицованы тесаным кам-
нем правильными рядами, внутри же кладка грубая из неот-
есанных камней, очевидно, предназначенная под штукатурку. В 
1927 г. пол дюрбе был провален в склеп и засыпан строительным 
мусором5.

В.П. Кирилко занимавшийся археологическим изучением мав-
золеев-дюрбе Бахчисарая в 2005-2009 гг., представил свое видение 
в датировке Бей-Юде Султан. Исследователь, опираясь на нумиз-
матический материал, который по его мнению лежал на уплотнен-
ной дневной поверхности строительного горизонта, отнес возве-
дение мавзолея к правлению хана Шагин-Герая, т.е. к последней 
четверти ХVIII в., около 1778 г.6 В монографическом исследова-
нии Э.Д. Зиливинская показывает, что мавзолей стоит непосред-
ственно на золотоордынском слое и в слое строительного мусора 
найден фрагмент золотоордынской керамики, что в совокупности 
с архитектурными особенностями здания может свидетельствовать 
в пользу более ранней даты. По ее мнению монета ХVIII в. могла 
попасть в слой случайным образом7. Для подтверждения поздней 
даты, В.П. Кирилко привел два осколка каменного ящика надгроб-
ного памятника, обнаруженных на полу дюрбе, который по стили-
стическим особенностям автор соотнес с типом надгробий, пред-
ставленных на Ханском кладбище дворца захоронениями ХVII- 
ХIХ вв.8 Э.Д. Зиливинская предполагает, что дюрбе построенное в 

4 Б.Н. Засыпкин, Памятники архитектуры крымских татар, 1927, с. 148
5 Научный архив ГБУ РК БИКАМЗ Памятник архитектуры ХVI в. Дюрбе Мухаммед-шах-бея 

(Бей-Юде-Султан, 1991, с. 6.
6 В.П. Кирилко, Археологическое исследование мусульманских мавзолеев-дюрбе Бахчисарая, 

2009, с. 462.
7 Э.Д. Зиливинская, Архитектура Золотой Орды. Часть I. Культовое зодчество, 2014, с. 134.
8 В.П. Кирилко, Указ. соч, с. 463.
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ХIV в. могло использоваться в ХVIII в. для совершения новых захо-
ронений. Таким образом, монета могла быть потеряна во время 
ремонта здания и отнесена к слою строительного мусора или слою 
разрушения. Что касается надписи над входом дюрбе, то Кирилко 
замечает, что еще В.Д. Смирнов отмечал, что с титулом бей на 
Ханском кладбище представлены захоронения османского проис-
хождения, что может косвенно подтвердить гипотезу автора. Тем 
не менее, следует отметить, что архитектоника мавзолея Бей-Юде 
Султан типично сельджукская и существенно отличается от мавзо-
леев ХVIII в., к примеру монументальной усыпальницы Диляры-
Бикеч, которая имеет четкую дату - 1764 г. Поэтому утверждение 
автора заслуживает дальнейшего исследования, однако мы не 
можем согласиться с его доводами.

Среди усыпальниц Азиза выделяется дюрбе Мухаммеда II Герая, 
также именуемое Большим восьмигранником. Величественное 
сооружение из тесаного известняка, представляющее большой 
интерес, как по своим размерам, так и по художественным архи-
тектурным достоинствам. Его высота 17 м, диаметр 9 м, а толщина 
стен около 2 м. 

В плане это мощный восьмигранник с полусферическим купо-
лом. Пролеты стрельчатых окон на каждой грани расположены в 
два света. Углы 8-гранника заканчиваются идущими сверху донизу 
полукруглыми пилястрами, стянутыми общим карнизом хорошей 
профилировки. Дверной пролет обращен на восток, что является 
одной из особенностей татарских дюрбе. Снаружи на углах мав-
золея выступают особые конструкции, т.н. трехчетверные деко-
ративные колонны, очевидно заимствованные из восточно-визан-
тийской архитектурной школы. Время постройки неизвестно, но 
к 1584 году памятник уже существовал, и в нем был похоронен, 
убитый после вооруженного восстания против турецкого засилья, 
крымский хан Мухаммед-Герай II9.

Любопытна еще одна версия о возникновении дюрбе, взятая 
из местных преданий и приведенная у П.С. Палласа: мавзолей 
построен на средства погребенной в нем «дочери персидского 
шаха, бывшей замужем за одним из крымских ханов»10. Но это 
всего лишь догадка. 

Французский путешественник Дюбуа де Монпере, посетивший 
Крым в 30 гг. ХIХ в., описывает красивое дюрбе, что находится 

9 У.А.Боданинский, Указ. соч., с. 16.
10 П.С.Паллас, Наблюдения сделанные во время путешествия по южным наместничествам 

Русского государства в 1793-94 годах, 1999, с. 345.
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около мечети Эски-Юрта: «Оно величественно возвышается сбоку 
других памятников. Беломраморные саркофаги прекрасного 
исполнения, покрытые рисунками цветов и рельефными розет-
ками. Железная (свинцовая) крыша сильно пострадала»11.

Архитектор Эжен Паскаль предлагал выровнять местность, 
«чтобы открыть цоколь памятника, для придания ему большего 
изящества и сделать вокруг небольшую подпорную стену»12. 

Недалеко от мавзолея расположен Малый восьмигранник – 
дюрбе Мухаммед-бея, его внешние углы декорированы трехчет-
вертными колонками, верх увенчан карнизом. Внутренний объем 
перекрыт полусферическим куполом на полуциркульных арках. 
Входной проем устроен с востока, кладка выполнена из хорошо 
подогнанных камней известняка. Снаружи прослеживается сильно 
разрушенное перекрытие в виде восьмигранного шатра13.

Кроме указанных мавзолеев-дюрбе, в предместье Азиз име-
ется еще одно – квадратное в основании, перекрытое каменным 
куполом. 

Наружные фасады здания в верхних частях переходят в 8-гран-
ный барабан, перекрытый низкой шатровой черепичной кры-
шей. Цоколь здания засыпан землей. Вверху фасады обрамлены 
карнизами. Освещался мавзолей 5 окнами. Дверной проем не 
имел орнаментации. Внутри здание перекрывает купол на сфе-
рических парусах. Оно аналогично с Эски-Дюрбе в Бахчисарае, 
только без портала и аркатуры, находился в ограде Суфийского 
монастыря «теккие». При его возведении использованы в значи-
тельной степени малоазийские традиции, проникшие в Крым 
через Сирию и Египет. Этот мавзолей, относительно неболь-
шой по размерам, исследователи датируют его ХV-ХVI вв. Его 
зодчие придерживались строгих, лаконичных геометрических 
форм и совершенно не использовали каких-либо украшений. 
Конструктивно и лаконично осуществлен в нем переход от ква-
дратного основания к восьмиграннику, на котором и покоится 
купол14.

Во время пребывания в Крыму в 1819-1820 гг. Паскаль отме-
чал, что «пол, двери, оконные переплеты и внутренний свод в 

11 Д. де Монпере, Путешествие вокруг Кавказа и черкесов и абхазцев, в Колхиде, Грузии, 
Армении и в Крыму, 1937, с. 42.

12 Е. Pascal. E rapport sur Eski Yourd, О сохранении и возобновлении в Крыму памятников и об 
издании описания и рисунков оных, 1872, с. 393.

13 Э.Д. Зиливинская, Указ.соч., с. 135.
14 У.А.Боданинский, Указ соч., с. 14.
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хорошем состоянии, но покрытие целиком разрушено и его сле-
дует покрыть свинцом; также требуется несколько починок в кар-
низе и цоколе»15.

В августе 1921 г. во время археологических разведок во главе с 
У. Боданинским вблизи восьмигранника была обнаружена мра-
морная надгробная плита с именем Ахмед-бея, сына Ибрагим-бея, 
умершего в 1557 году16. Дата обеих построек неизвестна, но по их 
внешним характеристикам Э.Д. Зиливинская относит их к золото-
ордынскому времени. 

Недалеко от мавзолея Ахмед-бея сохранилась маленькая вось-
мигранная каменная башенка с шатровым восьмигранным завер-
шением. Крутая лестница из 11 каменных ступеней ведет к двер-
ному проему, перекрытому килевидной аркой. Наружные стены 
помещения опоясаны профилированным карнизом небольшого 
выноса. Это строение относится исследователями к типу отдельно 
стоящего минарета. Памятник датируется ХVI–ХVII вв. Во время 
правления хана Мехмета IV Гирея в 1658 году здесь был найден 
надгробный мраморный памятник, хан велел построить на этом 
месте мавзолей и теккие для совершения молитв. «Эта мечеть 
служит соборным текэ для бахчисарайских дервишей, насчиты-
вающей в Бахчисарае свыше 200 последователей»17.

К началу ХХ в. джами-текие сильно обветшало и в 1914 г. 
Хаджи Али-мирза Тайганский на собственные средства соорудил 
(по другой версии перестроил) новое сооружение – Джума-
джами в египетском стиле. Прямоугольное в плане сооружение с 
четырехскатной крышей, крытой черепицей. Главный вход в мечеть 
был обращен на север, в сторону современной улицы Буденного. 
С восточной стороны была пристройка квадратная в плане с 
трехскатной крышей, также крытая черепицей. С северо-западного 
угла к мечети был пристроен высокий минарет, к цокольной части 
которого прилегала каменная ограда. По архивным источникам 
можно сделать вывод, что минарет просуществовал меньше, чем 
строение самой мечети18. Джами использовалась не только для 
обычных молитв горожан, но и продолжала служить как текие для 
суфиев. 

15 Е. Pascal, Указ. соч., с. 394.
16 Крым. Путеводитель. Очерки Крыма, 1930, с. 317.
17 Россия. Полное географическое описание нашего отечества. Т. 14.: Новороссия и Крым, 

1910, с. 695-696.
18 О.В. Харлан, До питання локализацiї мiсцезнаходження та архiтектурно-планувальних 

особливостей комплексу Азiза Малiк-Аштера в м. Бахчисарай, 2014, с. 351.
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При сравнении мавзолеев Азиза прослеживается и их сходство, 
и принципиальные различия, эволюция конструктивных и 
художественных особенностей этого типа сооружений на 
протяжении полутора — двух веков. Сходство состоит в том, 
что все четыре дюрбе — сооружения однокупольные, с высоким 
поминальным помещением и низким склепом, где производилось 
погребение в деревянных гробах. Вход в склеп устраивался 
с восточной или южной стороны и заделывался кладкой или 
закладывался каменной плитой. На полу верхнего помещения, 
освещенного окнами в гранях стен, воздвигался надмогильный 
памятник, иногда с датирующей надписью. Наружная отделка 
каждого дюрбе выполнена в камне, внутренняя — в штукатурке 
или предназначалась для оштукатуривания. Различия мавзолеев 
весьма существенны. И не только формой плана и размерами. 
Так, в приземистом дюрбе Бей-Юде-Султан подкупольные 
паруса своими основаниями опираются непосредственно на пол 
верхнего помещения. В Малом восьмиграннике и Кубовидном 
они подняты и улучшены по пропорциям, а в Большом 
восьмиграннике становятся точно найденной, доведенной до 
совершенства конструкцией. Создатели первой усыпальницы 
делают основной акцент на портале и мелкой резьбе в его боковых 
нишах, именно на этих сельджукских деталях сосредоточив свое 
внимание. Автор же Большого восьмигранника, ищет своеобразие 
в совершенстве конструкций и создании торжественного и 
величественного здания архитектурными средствами – точно 
найденными пропорциями соотношений частей и целого19.

Материалов о ремонтах и реставрации памятников Эски-
Юрта и Азиза до ХIХ в. обнаружено не было. В середине ХIХ 
столетия, в «Очерке Новороссийского края» Терещенко отме-
чал: «…Эски-Юрт и Азиз – благоговейные места для мусульман, 
завалены кучами надгробных камней, разбитыми гробницами и 
мавзолеями…»20.

В.Д. Смирнов первым поднял вопрос о необходимости 
проведения археологических исследований «на пространстве 
Эски-Юрта и Азиза»21.

А.Х. Стевен, описывая сохранившиеся памятники старины 
Эски-Юрта, отмечал, что «свинцовая покрышка и часть карнизов, 

19 Е.В.Крикун, Памятники крымскотатарской архитектуры (ХIII-ХХ вв.), 1998, с. 25-26.
20 Терещенко. Очерки Новороссийского края, 1854, с. 334.
21 В.Д.Смирнов, Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала ХVIII 

века, 2011, с. 119.
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а также пол, окна и еще некоторые части в главном из мавзолеев, 
равно как и те же почти части в двух других, требуют починки. 
Находятся в ведении градской полиции»22.

Осенью 1924 г. по предложению Крымсовнаркома Научная 
Ассоциация Востоковедения ЦИКа СССР и Крымский Отдел 
по делам музеев (Крымохрис) приступили к археологическому 
обследованию урочища Эски-Юрт.

Для исследовательской работы была составлена особая Комиссия 
под председательством профессора И.Н. Бороздина. После 
тщательного осмотра территории и составления точного плана 
предстоящего исследования, его выполнение было возложено 
Комиссией на профессора А.С. Башкирова и заведующего 
Бахчисарайским дворцом-музеем У.А. Боданинского. «...Грустное 
и странное впечатление производит это место, равнодушно 
пересекаемое с севера на юг железнодорожной линией и пыльным 
шоссе Симферополь — Севастополь: голые холмы, курганные 
насыпи, среди которых разбросаны остатки каких-то построек в 
полях и огородах Азиза»... Так Усеин Боданинский  описал в 1925 г. 
эту местность.

При рассмотрении памятников Эски-Юрта они были 
разделены на западную и восточную половину урочища. После 
археолого-топографической фиксации территории Эски-Юрта 
исследовательская работа была сосредоточена на его западной 
части и, в особенности в местности Кырк-Азизлер, где было 
разбросано множество надмогильных памятников целых, разбитых 
и провалившихся в землю, а также фрагменты монументальных 
гробниц – дюрбе23.

Эта первая научная экспедиция в Эски-Юрт составила общую 
схему кладбища Кырк-Азизлер и типологию его памятников. 
Около трёх десятков надгробий были перевезены оттуда на клад-
бище Бахчисарайского Ханского Дворца. Это спасло их от судьбы 
прочих памятников, которые в послевоенное время использова-
лись как стройматериалы. Шестнадцать из этих камней хранится 
на ханском кладбище в музее, один находится в экспозиции (в 
лапидарии), а остальные – в хранилище. Сколько было зафикси-
ровано камней на Эски-Юрте остается неясным, хотя в статье есть 
ссылки на опись, которая не сохранилась. В инвентарную книгу 

22 А.Х.Стевен, Дела архива Таврического губернаторского правления, относящиеся до 
разыскания, описания и сохранения памятников старины в пределах Таврической 
губернии, 1891, с. 54.

23 А.С. Башкиров, У.А. Боданинский, Памятники крымско-татарской старины. Эски-Юрт, 
1925, с. 296.
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музея в октябре 1924 г. было вписано 25 могильных камней (или 
саркофагов — так они именуются) под номерами 2449-2473. Записи 
эти очень кратки, без описания индивидуальных признаков и ука-
зания размеров. В редких случаях приведены имена покойных и 
даты. Сейчас в музее хранится 23 камня, они являются единствен-
ными образцами памятников с Кырк-Азизлер.

Памятники Кырк-Азизлера отличались чрезвычайным разноо-
бразием и многочисленностью, исчисляясь, по меньшей мере, сот-
нями. Здесь находились типичные для Крыма «двурогие» и стол-
бообразные памятники, выполненные из известняка и привозного 
мрамора. Были на кладбище и небольшие четырехугольные дюрбе 
в виде «ротонд», и подземные склепы. Эски-Юрт своим некропо-
лем Кырк-Азизлер дал памятники большей частью относящиеся 
ко второй половине ХIV и к началу ХV в.24

В послевоенный период северо-западная часть Бахчисарая 
интенсивно поглощалась промышленной и жилой застройкой. 
В процессе строительства объездной трассы Симферополь – 
Севастополь кладбище Кырк-Азизлер было почти полностью 
уничтожено. Что касается дальнейших работ, то заметны лишь 
следы консервационных докладок стен, произведенных в 1962-1963 
гг. по проекту научно-исследовательского и проектного секторов 
Украинских специальных научно-реставрационных мастерских. 

В 1987 г. пустырь, частично перекрывавший Азиз Малик 
Аштера, был заасфальтирован и огорожен с целью устройства 
автостоянки, а затем – рынка. Нижняя площадка рынка с торго-
выми павильонами и рядами располагалась непосредственно на 
Азизе Малик Аштера, перекрыв зафиксированное фотоснимками 
1920 гг. мусульманское кладбище, которое окружает стены мав-
золея «Ахмед-бея». Вплотную к стенам дюрбе «Ахмед-бея» были 
пристроены торговые склады25.

В 2006 году рынок был перенесен на новое место, и 
Бахчисарайским заповедником началась подготовка к масштаб-
ному археологическому исследованию и музеефикации памятни-
ков Азиза и прилегающей к ним территории26.

Следующий этап ремонтно-реставрационных работ начался в 
90 гг. ХХ столетия. В 1991 г. институт «Укрпроектреставрация» 

24 А.А.Иванов, Надписи из Эски-Юрта, 1989, с. 27-29.
25 Научный архив БИКАМЗ. Ф. 3,Оп. 1. Концепция музеефикации комплекса памятников 

ХIV-ХVI вв. в историческом районе Бахчисарая Эски-Юрт, 2004, л. 5.
26 Научный архив БИКАМЗ. Ф. 3,Оп. 1. Научное заключение о мусульманском кладбищенском 

комплексе Азиз на территории исторического района Эски-Юрт в г. Бахчисарае, 2004, л. 11.
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совместно с Научно-производственным предприятием «Къысмет» 
выполнили обмеры мавзолеев Эски-Юрта, а Горно-Крымская 
археологическая экспедиция под руководством В.Л. Мыца 
провела раскопки мавзолея Бей-Юде Султан. Общее состояние 
памятника было признано аварийным, стены разрушены, портал 
большей частью утрачен. 

Повсеместно в стенах многочисленные и разнообразные 
трещины. Кладка стен в основании восьмигранника была 
деформирована. Купол дюрбе также был значительно разрушен, 
конструкции покрытия полностью утрачены. В целом – крыша 
являлась наиболее аварийным элементом памятника. Что 
касается внешнего декоративного убранства памятника, лишь на 
частично сохранившемся западном пилоне портала наблюдался 
элемент полуциркульной ниши.

Состояние внутренних архитектурных элементов памятника 
было не лучшим: полы не прослеживались, склеп в центре дюрбе 
засыпан; стены с многочисленными сколами и утратами. Дверные 
и оконные заполнения были утрачены, а окна заложены камнем. 
Памятник должен был быть реставрирован с восстановлением 
первоначального облика27.

В начале ХХI в. были предусмотрены первоочередные работы 
по укреплению купола строения. В первую очередь были зало-
жены вывалы стены и восстановлены кладки стены и паруса. Также 
предусматривалось восстановление кладки купола, выравнива-
ние его поверхности с использованием мелкого бута и устройство 
защитного купола.

Топография и стратиграфия средневекового поселения в Эски-
Юрте до настоящего времени остались недостаточно изучен-
ными. Новые поступления нумизматического материала и полив-
ной керамики золотоордынского периода опубликованы совсем 
недавно28.

Исследования 2005 г. проводились на западной окраине 
Бахчисарая, к северо-западу от Пищекомбината, расположенного 
по ул. Подгородней, 30. Строительных остатков на исследованной 
в 2005 г. площади обнаружено не было, так как площадь террасы 
интенсивно распахивалась на протяжении ХIХ-ХХ вв. и кладки 
построек не сохранились. Несмотря на это в разных частях участка 

27 Научный архив ГБУ РК БИКАМЗ. Ф. 3,Оп. 1. Памятник архитектуры. Дюрбе Мухаммед-
шах-бея. Детальное инженерное обследование, 1991, л. 11.

28 А.В. Белый, А.А.Волошинов, С.В. Карлов, Поливная керамика золотоордынского времени 
из района Эски-Юрта, 2005, с. 183-189.
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было выявлено несколько разрушенных сооружений, несомненно, 
связанных с жилой и хозяйственной застройкой: три тандыра, два 
очажных пятна и четыре хозяйственные ямы. В ходе работ была 
получена коллекция керамики, характерная для золотоордын-
ского времени, которую дополняют немногочисленные ремеслен-
ные изделия из железа, цветных металлов, камня и стекла29.

В июле 2007 г. частной фирмой «РиА» совместно с БИКЗ были 
выполнены инженерно-геодезических изыскания Дюрбе Трех 
ханов на Азизе30.

В 2011-2012 гг. благодаря использованию топосъемки была 
разработана схема границ буферных зон с определением 
внутренней дифференциации с разными ограничениями по 
использованию. 

Характеристики, отличающие эти объекты, позволяют говорить 
об уникальности этих памятников в ряду прочих объектов 
культурного наследия. Исторические сооружения, не имеющие 
аналогов в других местностях страны, обладают немалой 
научной, исторической и художественной ценностью. Помимо 
этого, духовная традиция, связанная с Азизом, хранит богатый 
исчезнувший пласт религиозной культуры крымских татар и 
открывает широкие параллели с достоянием культур других 
регионов.
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Мавзолей Бей-Юде Султан. Фотография 1920–1930 гг. 
Из фондов БИКАМЗ.

Мавзолей Ахмед-Бея. Фотография1920–1930 гг. Из фондов БИКАМЗ.
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Мавзолеи-дюрбе на Азизе. Рисунок из сочинения П.С. Палласа.

Дюрбе Муххамед II Герая, вид с востока. Фотография 1920–1930 гг.  
Из фондов БИКАМЗ.
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Дюрбе «Ахмед-Бея». Современный вид. 

Мавзолей Мухаммеда Шах-Бея. Фотография 1920–1930 гг.  
Из фондов БИКАМЗ.
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Дюрбе Муххамед II Герая. Современный вид.

Мавзолей Мухаммеда Шах-Бея. Современный вид.
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Малый минарет в Азизе. Фото 2005 гг., выполненное Р.И. Хаяли.
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Amet-chan Szejchumierow

ROLA JASYRU 
W DEMOGRAFICZNEJ HISTORII 

CHANATU KRYMSKIEGO

Wiadomo, że najazdy Krymskich Tatarów odgrywały rolę polityczną 
(wywieranie presji na sąsiednie kraje), wzmacniającą (jednoczenie ludności 
i wzmacnianie autorytetu centralnej władzy w osobie chana), materialną 
(wzbogacanie uczestników najazdów) oraz religijną (ghazwa przeciwko 
państwom niemuzułmańskim). Równie ważna była jednak ich rola, jako 
sposobu na zwiększenie populacji krymskiej poprzez osiedlanie, a następ-
nie asymilację jeńców (jasyru) na terytorium Półwyspu Krymskiego.

Problem wpływu jasyru na demografi ę chanatu już dawno przyciągał 
uwagę naukowców. Rosyjscy historycy z okresu przedrewolucyjnego, jak 
np. N.I. Kostomarow, M.N. Bierieżkow i I. Jerofi ejew, poruszali temat asy-
milacji rosyjskich i ukraińskich osadników wśród Krymskich Tatarów1. 
W wieku XX i w początkach XXI tymi zagadnieniami interesowali się 
żywo historycy ukraińscy. Przykładowo A. Krymski pisał: „Nie tylko 
specjalista-antropolog, ale też pierwszy napotkany turysta często od razu 
zauważy ogromne antropologiczne podobieństwo typu współczesnych 
Tatarów-Krymczaków i Ukraińców”2. Według J. Daszkiewicza: „Jasyr 
z Ukrainy spowodował znaczący wzrost odsetka ludności ukraińskiej na 
Krymie, a poprzez wymuszone mieszane małżeństwa antropologiczną 
(ale nie etniczną) ukrainizację jego tatarskiej i tureckiej populacji”3. 

1 Бережков М.Н. Русские пленники и невольники в Крыму. – Одесса, 1888. – с. 18; Ерофеев И. 
Крым в малорусской народной поэзии XVI-XVII веков // Известия Таврической учетной 
архивной комиссии. Том 42. – Симферополь, 1908. - с. 84; Етнографичнi писання Костомарова, 
собранные мероприятием Академической комиссии украинской историографии». Под ред. 
акад. М. Грушевского. – К.: Державне видавництво України, 1930. – с. 100.

2 Кримський А. Сторiнки з iсторiї Крима та кримських татар // Студiї з Криму. I-IX. – Київ, 
1930. – с. 17.

3 Дашкевич Я. Ясир з України (XV — перша половина XVII ст.) як історико-демографічна 
проблема // Український археографічний щорічник. Вип. ІІ. - К.: Наукова думка, 1993. – с. 45.
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W zależności od płci i wieku istniały różne sposoby asymilacji. 
Mężczyźni przyjmowa li islam (choć nie gwarantowało to wyzwole-
nia z niewoli) albo odzyskiwali wolność po kilku latach niewolnictwa 
(bez prawa opuszczenia półwyspu). Kobiety stawały się konkubi-
nami lub po przyjęciu islamu żonami, wnosząc swój wkład w powięk-
szanie narodu krymskotatarskiego. Dzieci natomiast trafi ały do 
nowych rodzin jako muzułmanie i po osiągnięciu dojrzałości postrze-
gane były przez Krymskich Tatarów jako pełnoprawni członkowie 
społeczności.

Dzieci. Wzięte w jasyr małe dzieci, nie tylko sprzedawano jako nie-
wolników, ale także pozostawiano w krymskich rodzinach. „Historia 
Rusów”, nazywając wprost porywanie dzieci sposobem na powiększe-
nie krymskiej populacji, informuje, że w roku 1673 Tatarzy Krymscy 
„[...] zagarnęli wiele tabunów koni i bydła na Zaporożu oraz wielu 
chłopców, których oni zawsze przygarniają od swoich krewnych 
z Małorosji, jako swoich spadkobierców”4. Pod koniec XVI wieku pol-
ski duchowny i pisarz polityczny oraz ekonomiczny, Piotr Grabowski, 
z goryczą pisał o podobnej praktyce Krymskich Tatarów: „Potomstwo 
naszych braci polskiego imienia, które mogłoby zająć znaczną część 
świata i które mogłoby okazać nam silną pomoc w walce przeciwko 
nieprzyjaciołom naszym, oni zagarnęli i w Turków oraz Tatarów 
obrócili”5.

Dzieci, które wyrosły w nowym otoczeniu, uczestniczyły później 
w kampaniach wojennych Krymskich Tatarów. Przykładowo, w roku 
1646 dońscy Kozacy wzięli do niewoli krymskiego wojownika noszą-
cego imię Martynko, porwanego jako dziecko z Ukrainy6. W roku 
1695 podczas pierwszego oblężenia Azowa, Rosjanie w jednej z poty-
czek pochwycili dwóch Tatarów, z których jeden okazał się „[...] rodo-
witym Ruskim, pojmanym za młodu i obrzezanym”7. Znane są losy 
jednego z takich poturczeńców, Fomy Krieczniewa. Będąc dzieckiem, 
dostał się w Polsce do tatarskiej niewoli i został wywieziony na Krym. 
Tam przyjął islam i później ożenił się z Krymską Tatarką. Krieczniew 
brał udział w tatarskich wyprawach, m.in. w składzie armii chańskiej 
walczył z Rosjanami w słynnej bitwie pod Konotopem w roku 1659 

4 Кониский Г. История русов (окончание) // Чтения в императорском обществе истории и 
древности российских при Московском университете. № 4. – Москва, 1846. – с. 173.

5 Grabowski P. Polska Niżna albo Osada Polska. – Kraków, 1859. – s. 7.
6 Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Том 26. 

Донские дела. Том 3. – СПб, 1909. - с. 46.
7 Гордон Патрик. Дневник 1690-1695. – М.: Наука, 2014. – с. 393.
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i najeżdżał wraz ze swoimi nowymi ziomkami na moskiewskie zie-
mie8. Część dzieci, które dorastały na Krymie, osiągała tam znaczące 
sukcesy w karierze. Polak Białoskórski, pochwycony przez Tatarów 
w wieku dziecięcym, znalazł się w bliskim otoczeniu kałgi Dewleta 
Gireja i dowodził udanym wypadem na Polskę w roku 16179.

Podobny los oczekiwał jeńców innych narodowości. Pewien 
Czerkies, jako dziecko porwany przez Kozaków z Kaukazu, walczył 
później w składzie wojsk krymskich, a nazywał siebie wtedy Tatarem 
Krymskim Mustafą10. W roku 1697, w oddziałach wojsk rosyjskich pod 
Azowem pojawił się Wołoch, który podczas przesłuchania oznajmił, że 
„[...] nie pamięta, gdzie się urodził, jakie jest jego chrześcijańskie imię 
i jak zwali jego ojca, a dlategoż, bo wzięty był w niewolę w młodych 
latach i zwali go z tatarska Husejnem”11. Jezuita, bywający w roku 1702 
w północnej części czarnomorza, pisał tak: „W kraju Kozaków, u gra-
nic Krymu i Kubania, napotkałem wielu Austriaków, którzy zostali 
porwani w czasie oblężenia Wiednia, gdy było im po osiem czy dzie-
więć lat, i do dziś żyją w niewoli częściowo u Tatarów, a częściowo 
u Kozaków”. Okazało się jednak, że nie pragną oni opuścić tej ziemi: 
„Gdy począłem doradzać im zbieżenie z niewoli, co łacnie im można 
było uczynić, odmawiali, mówiąc, że nie wiedzą, czy będą mieli co 
jeść w naszych krajach, albowiem dobra ich już na pewno wszystkie 
przepadły”12. 

Skala asymilacji porwanych dzieci w chanacie była na tyle wielka, 
że znalazło to odbicie nawet w rosyjskim i ukraińskim folklorze. W jed-
nej z ludowych pieśni mowa jest o podziale wśród Tatarów porwanych 
jeńców, podczas którego „brat rozpoznaje siostrę” i wypuszcza ją na 
wolność13. W ukraińskiej pieśni ludowej śpiewa się tak:

8 Фаизов С.Ф. Статейный список подьячего Посольского приказа Гаврилы Михайлова 
— уникальный памятник дипломатической документации XVII столетия // Советские 
архивы. – 1991. - № 1. – с. 68-69.

9 Kronika Pawła Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopismu, 
poprzedzony studyjum krytyczném nad życiem i pismami autora. – Kraków, 1870. – s. 258.

10 Акты Московского государства. Том III. Разрядный приказ. Московский стол. 1660-1664. – 
СПб, 1901. – с. 103. 

11 Рубан В. Поход боярина и большого полка воеводы Алексея Семеновича Шейна к Азову. – 
СПб, 1773. – с. 154.

12 Письма и донесения иезуитов о России конца XVII и начала XVIII века. – СПб, 1904. – с. 
55-56.

13 Киреевский П.В. Песни, собранные П.В. Киреевским. Часть II. Песни былевые, 
исторические. – Москва, 1868.– с. 193.   
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Jak wielu pohańców z naszych jeńców, dzieciątek małych,
z nich teraz wrogów, z nich teraz Tatarów widzimy śmiałych14.

W innej pieśni ukraińskiej możemy zapoznać się z następującym 
dramatem: wzięta w niewolę dziewczyna jest sprzedawana na baza-
rze i Tatar, który ją kupił, pyta o jej rodzinę, zainteresowany, czy jest 
bogata. Okazuje się, że nie ma ona pojęcia o losie jednego ze swych 
braci, niegdyś także pojmanego przez Tatarów. I dopiero pod koniec 
pieśni dowiadujemy się, że to właśnie jej brat siedzi przed nią15.

Kobiety. Najważniejszą częścią jasyru były kobiety. Krymscy Tatarzy 
często woleli brać w jasyr tylko kobiety i dzieci. O znaczeniu kobiet w nie-
woli mówi też to, że mężczyźni zasadniczo byli sprzedawani poza Krym, 
a kobiety zostawały na półwyspie16. Antoine Gramont, zaznajomiony 
z Tatarami Krymskimi w czasie wyprawy króla Jana Kazimierza na lewo-
brzeżną Ukrainę w latach 1663–1664, tak pisał o losach krymskich jeńców: 
„Dziewczyny i kobiety – dla przedłużenia rodu, a potem na sprzedaż”17. 
Tak też było z dziećmi – wchodziły bezpośrednio w skład tatarskich 
rodzin. Sami mieszkańcy Krymu, według słów jednej z żon Mehmeda 
I Gireja, wyruszali, aby „zdobywać cudze żony”18. Wyprawiając się 
na dobra osmańskie w roku 1702, zbuntowani Nogajcy mówili swym 
żonom, które pytały, dokąd jadą: „Na Stambuł napadniemy, przywie-
dziemy wam osmańskich dziewuszek z cienką talią, wysokich, z pysz-
nymi rękawami i henną ozdobionymi palcami”19. Zostać żonami mogły 
jedynie wtedy, gdy przyjęły islam. Jedna z nałożnic Fetiha Gireja prze-
żyła wiele lat w chańskim dworze. Fetih chciał się z nią ożenić, ale nie 
zdołał nakłonić jej do zmiany wiary i odesłał ją do Polski20.

Kwestia wzajemnych relacji, które rozwinęły się między Tatarami 
Krymskimi a ludźmi, pojmanymi przez nich do niewoli, a następnie 
podczas podróży na Krym, w zasadzie badaczy nie zainteresowała. 
Zamiast tego historycy woleli mówić nieomal wyłącznie o brutalnym 
obchodzeniu się Tatarów z jeńcami. Jaszczużyński tak pisze o drodze 

14 Українська поезiя. Середина XVII ст. – К.: Наукова думка, 1992. – с. 398.
15 Żegota Pauli. Pieśni ludu ruskiego w Galicji. Tom 1. – Lwów, 1839. – s. 169-170.
16 Хорошкевич А.Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV – начало XVI вв. – 

М.: Эдиториал УРСС, 2001. – с. 212.
17 Грамон Антуан. Из истории московского похода Яна Казимира. - Юрьев, 1929. – с. 25.
18 Сборник Императорского Русского исторического общества. Том 95. – СПб, 1895. - с. 364.
19 Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII 

века. – СПб, 1887. – с. 698.
20 Халим Герай-султан. Розовый куст ханов или История Крыма. – Симферополь: РИА 

«АЯН»; ИД «Стилос», 2008. – с. 69.   
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jasyru na Krym: „Tatarzy gnali ich jak bydło, z niebywałym okrucień-
stwem i bestialstwem, okrążywszy ich łańcuchem jeźdźców i bijąc naha-
jami”21, ani słowem nie wspominając o przykładach innego zachowania.

Ponadto, niezwykle ważnym jest poznanie różnorodnych stosunków 
między porywającymi i porywanymi – dla pełniejszego zrozumienia 
rodzajów jasyru, szczególnie kobiet. Na szczęście, rosyjski i ukraiński 
folklor, zawiera sporo świadectw na ten temat. Zdarzają się ludowe 
pieśni, w których występują opisy „uprzejmego” i „łaskawego” trakto-
wania jeńców przez Krymskich Tatarów. W rosyjskiej piosence ludowej 
„Dziewczyna wzięta w niewolę przez Tatarów”, trzech Tatarów porywa 
młodą kobietę; dwóch grozi jej śmiercią, a trzeci zwraca się do niej 
łaskawie:

Wezmę cię w niewolę!
Wsiadaj, piękna dziewczyno, na mego świetnego konia,
pojedziemy razem po zielonych łąkach!22

W ukraińskiej pieśni ludowej Kozak smuci się tym, że Tatarzy ukra-
dli mu konia i podarowali go porwanej dziewczynie:

Prowadzą mego konia,
siedzi na nim dziewka – branka,
dziewka – branka Marianka.
Rudą kosę rozczesała,
do tatula list pisała:
„Niech się ojciec nie zamartwia
i posagu mi nie szykuje:
jużem posag utraciła,
pod jaworem, jaworzynem,
z niewiernym Tatarzynem”23.

W innej ludowej piosence tatarski murza pociesza ruską brankę:

Jak to na tym łożu
sam tatarski książę leży,
a przed nim, przed tym księciem,

21 Ящуржинский Х.П. Южнорусские пленники в Крымском ханстве // Известия 
Таврической учетной архивной комиссии. Том 47. – Симферополь, 1912. - с. 161.   

22 Азбелев С.Н. Исторические песни. Баллады. – М.: Сокровище, 1986. – с. 52.
23 Żegota Pauli. Op. сit., s. 172.
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niewolna dzieweczka stoi
z moskiewskich krajów,
zalewa się łzami.
„Nie płacz, nie płacz, dziewczyno,
Nie płacz, duszeńko moja:
toć ja sam, dziewczyno,
wezmę cię za żonę”24.

Konsul francuski na Krymie, de Tott, zostawił po sobie opis brania 
przez Tatarów jasyru: „Przed Tatarem siedzi porwana dziewczyna, 
a ten trzyma ją lewą ręką”25. W kolejnej pieśni ludowej padają następu-
jące słowa:

Najechali na piękną dziewczynę trzej Tatarzy,
trzej Tatarzy – bisurmani,
pochwycili piękną dziewczynę, podsadzili za krągłe biodra,
powieźli ją w ziemie tatarskie, ziemie bisurmańskie26.

Można przypuszczać, że taka forma transportu kobiet miała spowo-
dować zbliżenie branki i łowcy. Wskazują na to słowa innego utworu: 
„Pieśni Kozaka Płachty” z XVII wieku. Tekst pieśni przedstawia roz-
mowę zaporoskiego Kozaka z ukraińską dziewczyną. Umawiają się na 
wspólne życie na Zaporożu, że zawiezie ją tam na koniu, związaną, 
trzymając za biodra – tak, jak to było przyjęte wobec branek Tatarów 
Krymskich27. Kozak, starając się stworzyć romantyczną atmosferę, bie-
rze jawny przykład z zachowania Tatarów wobec branek.

Należy też zaznaczyć, że kobiet pilnowano mniej uważnie niż męż-
czyzn. Jeszcze w XIX wieku istniała w Prusach Wschodnich legenda 
o mieszkankach Ełku, które korzystając z momentu, gdy pilnujący ich 
Tatarzy byli pijani, rozwiązały i uwolniły swoich mężów28. 

Dzięki przykładom ukraińskiej kultury ludowej dowiadujemy 
się o sytuacjach, gdy porwana dziewczyna wybierała Tatara zamiast 
swego dotychczasowego mężczyznę i dobrowolnie szła z nim 
w Krym. Badacz „dumek niewolniczych” z folkloru ukraińskiego, A. 

24 Киреевский В.П. Указ. соч., с. 189.
25 Мундт Т. Крым-Гирей, союзник Фридриха Великого. Пролог столкновений между Россией 

и Турцией // Известия Таврической учетной архивной комиссии. Том 43. – Симферополь, 
1909. - с. 73.

26 Азбелев С.Н. Указ. соч., с. 55.
27 Шевчук В. Муза роксоланська. Українська література XVI-XVIII століть. У двох книгах. 

Книга 1: Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - с. 299.
28 Augusiewicz S. Prostki 1656. – Warszawa: Bellona, 2001. – s. 139.
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Kaszczenko, zauważył: „Dumki ludowe o życiu porwanych kobiet 
wspominają o przypadkach bardzo lekkomyślnych zdrad wobec 
mężów i własnej ojczyzny”29. W pieśni ludowej „O Bohdanku”, główny 
bohater – kozacki hetman Bohdan Rużyński – dowiaduje się, że Tatarzy 
porywają jego narzeczoną. Zbiera swych towarzyszy i odnajduje tatar-
ski obóz:

Tatarzyn po obozie chodzi, swą miłą za rękę prowadzi.
Ej, odejdź stąd, najmilsza, zabiję Tatarzyna!
Zabijesz lub nie zabijesz – tylko mnie do szaleństwa doprowadzisz.
Trafi sz, czy nie trafi sz – tylko nasze wspólne życie przerwiesz.
Oj, siadaj, miły, na konia: ty nie mój, ja nie twoja!
Ej, póki żywa będę, o tobie nie zapomnę30.

W innym wariancie tej pieśni, ukraińska dziewczyna oznajmia 
Rużyńskiemu, że zakochała się w Tatarze i nie wyobraża sobie życia 
bez niego:

Między nimi siedzi basza, na kolanach swą miłą trzyma.
„Oj, mileńka, mileńka, zostaw ty baszeńkę
albo baszeńkę zabiję, a mileńkę wezmę sobie!”
„Jeśli chcesz zabijać, zabij nas oboje, boć baszeńka serce moje!”31

Według A. Kaszczenki „ostatnie słowa pieśni pokazują łatwą zdradę 
niezmuszanej do tego kobiety w bardzo krótkim czasie po wzięciu 
w jasyr”32. Jednak nie tylko folklor przekazuje nam informacje o przy-
padkach, gdy porwane próbują ratować życie swoimi prześladowcom. 
W roku 1624, po klęsce Tatarów budziackich w bitwie z Polakami, 
uciekł Nogajec, przebrawszy się za katolickiego duchownego, a dla 
lepszego zamaskowania się szedł pod rękę ze swoją branką33.

Najsłynniejszą heroiną ukraińskich „dumek niewolniczych” była 
Marusia Bogusławka, która nie tylko nie miała zamiaru porzucać swo-
jego nowego męża i wracać na Ukrainę, ale nie chciała też, by jej ojciec 
wykupił ją z niewoli:

29 Кащенко А. Неволя бусурманська в українській народній поезії. – Катеринослав, 1918. – с. 35-36.
30 Максимович М. Украинские народные песни, изданные Михаилом Максимовичем. Часть 

1. – Москва, 1834. – с. 77.
31 Кащенко А. Указ. соч., с. 36.

32 Кащенко А. Указ. соч., с. 36-37.
33 Grabowski A. Starożytności historyczne polskie. Том 1. - Krakow, 1840. – s. 199.
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A bom to się już sturczyła,
cała zbisurmaniła,
dla tureckich wspaniałości,
dla nieszczęsnych smakołyków34.

Do dzisiaj w przykarpackich wsiach zachowała się pamięć o dziew-
czynach – poturczenkach. Według słów M. Pańkowa, badającego 
wpływ napadów tatarskich na folklor i toponimię Przykarpacia: 
„Pamięć ludowa na Przykarpaciu osądza dwie dziewczyny, które 
porzuciły wiarę chrześcijańską i swoje matki, a przyjęły «pogańskie, 
tureckie wyznanie» (islam)”35.

Fakt chętnego kierowania uczuć przez wschodnioeuropejskie 
kobiety w stronę swoich krymskich i nogajskich porywaczy, nie był 
rzeczą tak nie do pomyślenia w ówczesnej Europie. W nieukończonym 
dziele Gottholda Efraima Lessinga „Horoskop”, „[...] główna heroinę 
Annę Massalską porywają ze Lwowa Tatarzy, a ta zakochuje się w jed-
nym z nich”36.

Zarówno rosyjski, jak i ukraiński folklor przekazuje nam nastę-
pujący obraz – Tatarzy Krymscy uwozili swe branki na koniach, 
dawali im w podarunku najlepsze rumaki, pocieszali i obiecy-
wali ożenek. To jednak tylko jedna strona medalu. Druga zaś – to 
np. przypadek żołnierzy Subhana Agi, którzy sprzedając we wrze-
śniu 1656 roku szwedzkie branki, grozili polskiej królowej gwałtem 
na jednej z nich, jeśli ta nie wykupi jej z niewoli37, a także zbijanie 
dzieci na oczach matek itd.38 Nie wszystkie wszakże branki były 
zadowolone ze swojego losu, nawet jeśli były już żonami lub nałoż-
nicami Tatarów. W polskiej piosence ludowej dziewczyna żali się, 
że musi „myć nogi brudnemu Tatarowi” (czyli żyć z nim jak żona) 

34 Українські народні думи. У 5 т. Том 1. Думи раннього козацького періоду. - К.: ІМФЕ НАН 
України, 2009. - с. 312. 

35 Панькiв М. Топоніми, мікротопоніми, легенди як вияв етнокультурної пам’яті про татаро-
турецькі набіги на Прикарпаття (XV–XVII ст.) // Карпати: людина, етнос, цивілізація. - 
2012. - Вип. 4. - с. 97.

 36 Кононенко В. Мусульманська Європа очима західноєвропейських подорожників: [Огляд: 
Вулф Л. Винайдення Східної Европи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва. 
- К.: Часопис «Критика»; 2009. - 591 с.; Калашников В.М. Україна очима іноземців: 
англомовні мемуари, записки, щоденники XVII - першої половини ХІХ століття (переклад 
тексту з коментарем): хрестоматія. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. - 312 с.] // 
Україна в Центрально-Східній Європі. Випуск 9-10- К.: Інститут історії України НАНУ, 
2010. – с. 364.

37 Augusiewicz S. Op. cit., s. 69.
38 Память о подобном сохранилась в украинском фольклоре. См. Героїчний епос українського 

народу. Хрестоматія. – К.: Либiдь, 1993. – с. 268.
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i żałuje, że matka nie utopiła jej w Wiśle39. Jednak dla rozpatrzenia 
kwestii asymilacji kobiet – branek w chanacie, ważniejsze dla nas 
są przykłady łagodnego i łaskawego traktowania. Tym bardziej, że 
żony i nałożnice (zwłaszcza w bogatszych rodzinach) mogły mieć 
nadzieję na całkiem przyjemne życie. Mówi o tym również fakt, że 
Czerkiesi sprzedawali swoje córki na Krym i do Turcji, mniema-
jąc, że będą one miały tam lepsze warunki życia niż w Czerkiesji40. 

Do łatwości asymilacji kobiet w nowym otoczeniu mógł przyczynić 
się również obraz Tatarów jako bardzo wojowniczego narodu (co poja-
wia się i później, w XIX wieku, np. w opowiadaniu Czechowa „Długi 
język”). Opisywany jest los Inajeta Paszy, jeńca krymskiego mirzy 
w 1651 roku, a odwiezionego przez Polaków do Warszawy: „Wiele 
narodu z miasta przychodziło popatrzeć na tego murzę, i ujrzał on mię-
dzy nimi przepiękną kobietę. Nawet podarował jej łańcuszek, mówiąc, 
że jeśli trafi łaby mu się tak piękna żona, to przez całe trzy dni mógłby 
nic nie jeść. A był silny, krzepki, dziarski z charakteru, ale przez inny 
szanowany”41. Następnie został on przedstawiony polskiej królowej: 
„Gdy postawili murzę przed królową, spojrzała ona na niego surowo 
i prędko nakazała zabrać go precz. Niedaleko stały trzy francuskie 
panienki i jedna z nich tak powiedziała: «Boże, jaki żal tego chłopca, 
tak ładnie zbudowany, zdrowy i rozsądny»”42.

Najbardziej reprezentatywną pieśnią o przywykaniu branek do 
Krymskich Tatarów jest słynny rosyjski utwór folklorystyczny, znany 
także w Polsce i Ukrainie, o matce dziewczyny, która będąc w niewoli, 
stała się niańką swojego wnuka. Rosyjski etnograf W.P. Kiriejewski nazy-
wał ten utwór „przepięknym i bardzo rozpowszechnionym”43. Oto pod-
czas tatarskiego najazdu porywana zostaje dziewczyna, która trafi a w ręce 
młodego Tatara. Żeni się z nią i rodzi się im dziecko. Po trzech latach męż-
czyzna sprowadza do domu nową brankę, aby niańczyła dziecko, którego 
matka już na tyle przywykła do krymskiego otoczenia, że nawet w pieśni 
nazywają ją Tatarką. Okazuje się, że ta nowa kobieta jest matką dziew-
czyny. I w zależności od wersji piosenki babcia albo wyjeżdża z Krymu, 
uwolniona przez córkę, albo też pozostaje wraz z nią44.

39 Wójcicki Kaz. Wł. Obrazy starodawne. Тom 2. – Warszawa, 1843. – s. 67-68. 
40 Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII – XIX вв. – Нальчик: 

Эльбрус, 1974. - с. 54, 134.
41 Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. К.: Наукова думка, 

1954. с. 541.
42 Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. – Т. 2: 

(1650–1651 рр.) / Упорядн. о. Ю. Мицик. – К., 2013. – с. 234.
43 Киреевский П.В. Указ. соч., там же.
44 Киреевский П.В. Указ. соч., с. 190-199.
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Według A. Galenki, brak kobiet wśród głównych postaci ukra-
ińskich dumek o wyzwoleniu z niewoli „należy przypisać temu, że 
autorzy dumek zdawali sobie sprawę o niewielkiej możności uwol-
nienia kobiet z nowych rodzin”45. Dlatego też „dumki wystrzegają się 
przedstawiania kobiet jako renegatek, gdyż nie było raczej dla nich 
innego wyjścia”46. Niemożność powrotu części kobiet do ojczyzny ze 
względu na założone nowe rodziny była też pogłębiona faktem, że 
„system wykupu jeńców w Rosji był nastawiony przede wszystkim na 
mężczyzn”47.

Przyczyny tego należy szukać w cechach kobiecej osobowości, bar-
dziej skłonnej do poddaństwa i tradycyjnie uważanej za łatwiejszą 
do asymilacji. De Tott cytuje słowa chana Krym Gireja: „Mężczyzna, 
nawet w niewoli, pozostaje istotą bardziej czy mniej niezależną. 
A zachowanie kobiety jest bardzo proste i naturalne. Kobieta zawsze 
będzie wierzyć w to, w co wierzy jej kochanek, i będzie kierować się 
uczuciami, którym nie można się przeciwstawić”48. Należy również 
zaznaczyć, że kobiety znacznie rzadziej podejmowały próby ucieczki 
z jasyru. Wśród 15 jeńców, którzy uciekli z niewoli kubańskich 
Nogajców w roku 1696 i dotarli do zajętego przez Rosjan Azowa, były 
tylko dwie kobiety49.

Oczywiście, obraz spokojnego życia rosyjskich żon i nałożnic wśród 
Krymskich Tatarów, nie zgadza się ze stereotypem „heroicznej walki” 
rosyjskiego narodu z tatarskimi najeźdźcami, co czasem prowadzi 
do zabawnych sytuacji. W.I. Cziczerow opisuje treść pieśni o „tatar-
skich brańcach” i nie dopowiadając, że rosyjska dziewczyna odmawia 
w niej porzucenia swego krymskiego męża i nowego domu, podaje: 
„Większość pieśni dotyczących tych spraw kreuje obraz zniewolonego, 
ale nieugiętego rosyjskiego człowieka”50.

45 Галенко О. Зрадники-герої або український ідеал потуреченця // Соціум. Альманах 
соціальної історії. Вип. 6. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. – с. 216.

46 Галенко О. Указ. соч., с. 214.
47 Жуков В.Д. «Крымские полоняники» и их выкуп в 50-х гг. XVII в.: к истории колонизации 

южной окраины Московского государства // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: История России. 2012. Выпуск № 4. - с. 42. Сам В.Д. Жуков связывал это с 
тем, что большая часть женщин продавалась за пределы Крыма, что, однако, кажется нам 
маловероятным.

48 Мундт Т. Указ. соч., с. 81.
49 Грибовський В.В. Протоколи допитiв утiкачiв з ногайского полону в росiйскому Азовi 1696 

р. (за документами Державного архіву Воронізької області) // Архiви України. – 2014. - №1 
(289). - с. 128.

50 Чичеров В.И. Русское народное творчество. – М.: Изд-во Московского университета, 1959. – 
с. 264.
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Mężczyźni. Braniec mógł uzyskać wolność, gdy przechodził na 

islam. Wiarę zmieniano także, by nie trafi ć na katorgę51 czy polepszyć 
swój los w niewoli. Inną możliwością była wieloletnia praca dla swo-
jego pana, według warunków umowy między gospodarzem a jeńcem. 
Zdarzało się odzyskanie wolności po wykonaniu specjalnego zada-
nia. Poseł Mazepy na Krymie, Iwan Bychowiec, pisał w roku 1704, 
że niewolnicy po wypełnieniu nakazanych prac, mając w ręku „listy 
wyzwoleńcze”, prosili o wpuszczenie ich na Ruś, jednak było to zabro-
nione, lub też pobierano od nich specjalny podatek – talara na rok52. 
Arystokracja krymska była zainteresowana osadnictwem jasyrów na 
półwyspie, gdyż pozwalało to zwiększyć produkcję rolną, potrzebną 
dla eksportu do Turcji53. Z czasem jasyr asymilował się z resztą 
mieszkańców terenu54. Badacz osadnictwa krymskotatarskiego G.F. 
Blumenfeld pokazywał ewolucję położenia niewolników i wyzwo-
leńców w Krymie na przykładzie wielopokoleniowym. Początkowo 
bej uprawiał swoją ziemię rękoma niewolników lub też pod różnymi 
warunkami oddawał ją im w arendę. Z czasem jeńcy uzyskiwali wol-
ność i przechodzili do kategorii „wyzwoleńców” – nie byli wówczas 
uzależnieni od beja, a warunki arendy były łagodniejsze. Jeszcze lep-
sze było położenie potomków wyzwoleńców. Powoli zanikały różnice 
między nimi a osiadłymi mieszkańcami Krymu55.

Znane są przypadki przejścia jeńców na islam, aby podjąć służbę 
wojskową u chanów. Wzięty do niewoli w bitwie pod Korsuniem 
w roku 1648 szlachcic Uliński przyjął islam w roku 1651 w obecności 
Gazi Gireja56. W roku 1589, zbieg z Rzeczypospolitej, szlachcic Bilecki, 
uczestniczył w wyprawie tatarskiej na Wołyń57. Jeden z ludzi bojara 

51 Например, так поступали некоторые русские воины, попавшие в плен под Чудновым в 1660 
году. См. Барсуков А. Род Шереметевых. Книга 6. - СПб, 1892. - с. 205. 

52 Окиншевич Л. Дiарiуш Iвана Биховця р. 1704 про вiдрядження до Криму // Студiї з Криму. 
I-IX. – Київ, 1930. – с. 205.

53 Iналджик Г. Османська iмперия: класична доба, 1300-1600. – К.: Критика, 1998. – с. 143.
54 Bartoszewicz J. Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami: na dzieje Tatarów w Polsce. - Warszawa, 

1860. – s. 70.
55 Блюменфельд. Г.Ф. Крымско-татарское землевладение // Блюменфельд. Г.Ф. Крымско-

татарское землевладение; Лашков Ф.Ф. Сельская община в Крымском ханстве; Лашков 
Ф.Ф. Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения / Автор проекта 
и составитель, примечания – В.Н. Прокопенков. – Симферополь: «ООО «Фирма «Салта 
«ЛТД», 2011. – с 22.

56 Архив Юго-Западной России, издаваемой комиссией для разбора древних актов, состоящей 
при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Часть 3. Том IV. Акты, 
относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкого. – Киев, 1914. – с. 626.

57 Вирський Д. Річпосполитська історіографія України (ХVI – середина ХVII ст.). У 2-х ч. – Ч.1 
- К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – с. 307.
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Szeremietiewa, który trafi ł do niewoli w roku 1660, odzyskał wolność 
po przejściu na islam i pozostawał u chana jako tłumacz58. „Wielu 
Polaków, na przykład Bilecki, Białoskórski, Kamieński, Świderski, 
Cegielski, po przejściu na islam stawali się tłumaczami, dyploma-
tami i pisarzami chańskimi” – pisał polski specjalista historii Chanatu 
Krymskiego L. Podhorodecki, dodając, że losy w jasyrze były loterią: 
można było ciężko pracować przez całe życie, ale też zrobić karierę59.

Jeńcy brali m.in. udział w rozpoznaniu i wywiadzie podczas krym-
skotatarskich najazdów. Należy zaznaczyć, że Tatarzy szeroko posłu-
giwali się miejscową ludnością w charakterze szpiegów, przewodni-
ków i wywiadowców60. W folklorze polskich zachowała się legenda 
o chłopce, która wyjawiła Tatarom tajne przejście do zamku, co pozwo-
liło na ich zwycięstwo61, a do dziś w podkarpackich wioskach pamięta 
się o współbratymcach, którzy wydawali Tatarom miejsca, gdzie kryli 
się ich sąsiedzi62. Wzięty do niewoli w roku 1617 szlachcic Kamieński 
służył w Krymie jako koniuszy, a w roku 1629, gdy był przewodnikiem 
tatarskich oddziałów podczas najazdu na Ukrainę, do niewoli wzięli 
go już Polacy63.

Po uzyskaniu „listu wyzwoleńca”, byli jeńcy i ich dzieci mogli 
wojować u boku Tatarów. Były mieszkaniec Kasziry przyjął w Krymie 
islam i imię Jusup, a dwaj jego synowie uczestniczyli w najeździe 
na Polskę w roku 164864. Poseł francuski na Krymie, Claude-Charles 
de Peyssonnel, pisał w połowie XVIII wieku, że podczas mobilizacji 
w chanacie wyzwoleńców wzywa się do oddziałów na równych pra-
wach, tak samo jak Tatarów65.

58 Статейный список стольника Василия Тяпкина и дьяка Никиты Зотова, посольства в Крым 
в 1680 году, для заключения Бакчисарайского договора. - Одесса, 1850. – с. 152.

59 Podhorodecki L. Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII wieku. – Warszawa: Książka 
i Wiedza, 1987. – s. 63-64.

60 См. ряд примеров использования в роли проводников и разведчиков пленных и 
перебежчиков из числа запорожских казаков: Брехуненко В. Козаки на степовому кордонi 
Європи: типологія козацьких спільнот XVI - першої половини XVII ст. - Київ, 2011. - с. 
407-408.

61 Gliwa A. Doświadczenie inwazji tatarskich w narracjach ludowych i pamięci zbiorowej jako niematerialne 
dziedzictwo kulturowe Polski południowo-wschodniej // Ochrona Zabytków 2014. № 1. - s. 60.

62 Панькiв М. Указ. соч., с. 96.
63 Gliwa A. Działania asymetryczne w wojskowości tatarskiej we wczesnej epoce nowożytnej // Prace 

Historyczne, 2016, Numer 143 (4), Asymetryczne działania wojenne od starożytności po wiek XX. 
– s. 708.

64 Акты Московского государства. Том II. Разрядный приказ. Московский стол. 1635 - 1659 гг. – 
СПб, 1894. – с. 201.

65 Пейссонель. Записка о состоянии гражданском, политическом и военном Малой Татарии, 
посланная в 1755 году министром короля – господином де Пейссональ. – Симферополь, 
1925. – с. 31.
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Jeszcze na początku XX wieku rosyjscy etnografowie ze zdziwieniem 

zauważali, że wśród Krymskich Tatarów żyją potomkowie wyzwolo-
nych jeńców66. „Odziany całkiem na tatarską modłę, mówiąc najczyst-
szym tatarskim narzeczem, z wiary – najlepszy muzułmanin, starzec 
ukazuje swoją twarzą całkowicie nietatarskie pochodzenie. Przede mną 
stał czysty riazański mużyk. Okazało się, że był to rzeczywiście czora, 
jak nazywano na Krymie niewolników w chańskich czasach, a także 
ich potomków w stepie” – pisał A.N. Samojłowicz67.

Warunki życia chłopów w Polsce czy Moskwie były surowe, dlatego 
też nie wszyscy chcieli wracać z Krymu do ojczyzn68y. Niewolnictwo 
w krajach muzułmańskich, takich jak Imperium Osmańskie lub 
Chanat Krymski, miało charakter patriarchalny. Niewolnicy nie byli 
pozbawieni wszystkich praw. Mogli np. uczestniczyć w sprawach 
sądowych. Z zachowanych ksiąg sądowych z czasów panowania 
Murada Gireja, wiemy, że niewolnicy występowali jako oskarża-
jący w 2,1% spraw spornych i 0,4% spraw niespornych69. Bywało, że 
pan obiecał niewolnikowi, że uwolni go po swojej śmierci, lecz jego 
dzieci próbowały później zachować niewolnika jako swoją własność. 
W takich przypadkach niewolnicy prowadzili sprawy o swoje wyzwo-
lenie w sądach. W piętnastu z szesnastu podobnych procesów, zna-
nych z ksiąg czasów Murada, wygrali właśnie niewolnicy70, a tylko 

66 Хотя стоит отметить, что в начале XIX века ясырей в Крыму было немного – в Перекопском 
уезде в 1805 году на 24105 крымских татар приходилось всего 594 ясыря, а в Симферопольском 
уезде в 1806 году было переписано 35 379 крымских татар и 719 ясырей (См. Лашков Ф.Ф. 
Сборник документов по истории крымско-татарского землевладения (окончание) // 
Известия Таврической учетной архивной комиссии. Том 26. - Симферополь, 1897. - с. 121, 
154). Возможно, это было связано с тем, что большая их часть еще во времена ханства была 
постепенно ассимилирована.

67 Самойлович А.Н. Пережиток рабства у степных татар // Крымские татары. Хрестоматия 
по этнической истории и традиционной культуре. – Симферополь: Доля, 2005. – с. 418.

68 «В Крыму было немало русских, которые надолго, иногда на всю жизнь, оставались 
там, втягиваясь в хозяйственную жизнь и быт. Иные и не склонны были возвращаться в 
холопство или в крепостную неволю к старым господам» (Шмидт С.О. Россия Ивана 
Грозного. – М.: Наука, 1999. – с. 86-87). Такую же картину рисует и Л. Подхородецкий: «Так 
как в Крыму царили патриархальные нравы, пленников считали детьми семьи, хорошо 
кормили и одевали. Некоторые получали участки земли, дома и инвентарь, занимались 
огородничеством и садоводством, заводили семьи. Бывало, что некогда панские холопы 
считали такую жизнь лучшей, чем в фольварке шляхты или у боярина в прежней родине» 
(Podhorodecki L. Op. cit., s. 63). 

69 Królikowska N. Praworządny jak Tatarzyn? Stosunki prawne w Chanacie Krymskim na podstawie 
miejscowych ksiąg sądowych z XVII wieku // Czasopismo Prawno-Historyczne. Tom LXV. Zeszyt 
1. - 2013. - s. 130.

70 См. пример: Іналджик Г. Знахідка кадійських сіджілів (судових книг) Кримського ханату // 
Марра Mundi. 36. наук, праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. - Л.; 
К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – с. 321. 
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w jednym – nowy pan71. Jeńcy żenili się i zakładali rodziny72. Zdarzały 
się też próby ucieczki, ale często nie do ojczyzny, a do nowych 
panów73.

Obraz Krymu w oczach sąsiadów i problem jasyru. 
Historycy dysponują wieloma interesującymi faktami, które pozwa-

lają na ukazanie ambiwalencji obrazu Tatarów Krymskich wśród miesz-
kańców Ukrainy. Są znane przypadki (rzadkie) dobrowolnego przesie-
dlenia się na Krym w celu uniknięcia skutków wojennych. W roku 1675 
wielu mieszkańców prawobrzeżnego kraju, wymęczonych wojną i gło-
dem, „samych dobrowolnie chciało iść w Ordę”74. W czasie powstania 
Chmielnickiego sporo terenów opustoszało, gdyż „Ukraińcy uciekali 
w niewolę do Tatarów, aby tylko uciec przed swoimi, i tak się rato-
wali przed śmiercią”75. Podobną drogę ucieczki przed Chmielnickimi 
wybierali czasem i Żydzi. Natan Hannover wspominał o przypadku 
z roku 1648: trzy tysiące podolskich Żydów, usłyszawszy o zbliżaniu 
się Kozaków i Tatarów, nie oczekując od Kozaków niczego dobrego, 
wolało oddać się w tatarską niewolę76. Potok ukraińskich, polskich 
i rosyjskich uciekinierów był na tyle znaczny, że utworzono specjalny 
obszar administracyjny znany jako „Chańska Ukraina”. Jak zaznaczał 
badacz jej historii, A. Sierieda: „W początku XVIII wieku, chan krymski 
ciągle zapraszał do Chańskiej Ukrainy chrześcijan z Polski i Moskwy, co 
pozwoliło w krótkim czasie zasiedlić północno-zachodnią część ziemi 
oczakowskiej”77. W roku 1652 szpiedzy moskiewskie na lewobrzeżnej 
Ukrainie słyszeli, że Kozacy, w przypadku ich klęski z Polakami, chcą 
odejść na Krym, zabierając ze sobą mieszczan78.

Trudno jest jednoznacznie ocenić wszystkie te fakty, a także ciągłą 
prokrymską orientację znacznej części ukraińskich Kozaków. Wydaje 

71 Królikowska N. Status społeczny, warunki życia i religijność niewolników z ziem Rzeczypospolitej na 
Krymie w XVII wieku // „Przegląd Historyczny”, (104) 2014, z. 4. - s. 555.

72 Вернадский Г.В. К истории колонизации Азовского побережья. Азовские дела по 
сношениям с Крымом и Кубанью архива Таврической Ученой Архивной Комиссии // 
Известия Таврической учетной архивной комиссии. Том 57. - Симферополь, 1920. – с. 289.

73 Królikowska N. Op. cit., s. 559.
74 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 

Археографической комиссией. Том 12. - СПб, 1882. – с. 45.
75 Шевчук В. Указ. соч., с. 343.
76 Боровой С.Я. (сост.) Еврейские хроники XVII столетия. (Эпоха „хмельничины”). – 

Иерусалим: Гешарим, 1997. – с. 95.
77 Середа О. Османсько-українське степове порубіжжя в османсько-турецьких джерелах XVIII 

ст. - Одеса: Астропринт, 2015. – с. 102.
78 Акты Московского государства. Том II, с. 305.
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się, że istniała pewna dwoistość oceny Tatarów Krymskich – byli wro-
gami, ale także i krewnymi. Nie można się nie zgodzić z A. Galenką, 
piszącym o stosunku do Tatarów na Ukrainie: „Faktem była szybka 
socjalna i etniczna asymilacji niewolników wśród muzułmanów, sze-
roko znana w całej Europie dzięki podaniom podróżników. Jednak 
na Ukrainie fakt ten stał się częścią kultury narodowej. Sama kwestia 
o pokrewieństwie Ukraińców i Tatarów Krymskich był częścią ich 
narodowej świadomości”79.

Znaczenie jasyru dla demografi i chanatu. 
Chanowie krymscy już od pierwszych dziesięcioleci swojej pań-

stwowości zwracali uwagę na sprawy demografi i. Państwo Girejów 
miało nieznaczny stopień zasiedlenia, jednak sprawom wzrostu lud-
ności sprzyjały ambicje imperialne (Krym uważał się za kontynuatora 
Złotej Ordy i obrońcę wszystkich Tatarów przed Moskwą). Pomiędzy 
wiekiem XV a XVII przesiedlili w swoje granicy wielu Nogajców 
i innych przedstawicieli ludów turkijskich. Zakładamy, że jasyr rów-
nież był sposobem na zwiększanie zasiedlenia. Jak duży był wpływ 
jasyru na liczbę mieszkańców półwyspu? Niestety, historycy nie mają 
dokładnych danych o tym procesie w przeciągu całej państwowości 
chanatu. W ocenach W.W. Peńskiego: „W znacznej części wieku XVI 
pod władzą chanów nie znajdowało się raczej wiele więcej niż 250 tys. 
ludzi”80. Do podobnej konkluzji doszedł polski badacz Olgierd Górka, 
szacujący ludność Krymu w XVII wieku na 180–200 tysięcy Tatarów 
i 50–70 tysięcy mieszkańców innej narodowości81. Odnośnie lat 1760–
1770 mamy dwa szacunki: 40082 i 450 tysięcy83. Oznaczałoby to, że 
na przestrzeni dwóch wieków liczba ludności podwoiła się, a roczny 
przyrost naturalny wynosiłby 0,2–0,3% (w rzeczywistości raczej mniej-
szy, gdyż okresowo władza na Krymie przechodziła w ręce Nogajców). 
Jednocześnie jednak chanat bez przerwy wojował, a większość męskiej 
ludności była żołnierzami.

79 Галенко О. Три України, два Крима і одна історія всесвітня // Крим в історичних реаліях 
України: Матеріали наукової конференції. — К.: Інститут історії України НАН України, 
2004. – с. 40.

80 Пенской В.В. Военный потенциал Крымского ханства в конце XV- начале XVII в. // Восток 
(ORIENS). – 2010. - №2. – с. 57.

81 Górka О. Liczebność Tatarów krymskich i ich wojsk // Przegląd Historyczno-Wojskowy (1935). Tom 
8, zeszyt 2. – s. 286.

82 Тунманн Иоганн. Крымское ханство. – Симферополь: Таврия, 1991. – с. 24.
83 Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века 

– 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. – М.: 
Наука, 2006. - с. 122.
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Oceny strat w armii krymskiej w źródłach były nieco zawyżone, nie-
wątpliwie jednak miały istotny wpływ na demografi ę państwa. W roku 
1621, w czasie kampanii chocimskiej wojska krymskie i nogajskie utra-
ciły kilkuset ludzi84; w roku 1660, w kampanii czudnowskiej – 400 
ludzi85; w roku 1695, pod Lwowem – kolejnych 40086. Ogólnie można 
uważać, że utrata kilkuset wojowników w większych kampaniach nie 
była niczym niezwykłym (jak zaznacza Jan Chryzostom Pasek, Tatarzy 
tracą o wiele mniej ludzi niż inne armie i nawet 400–500 zabitych – to już 
wielkie zwycięstwo87). W niektórych bitwach (zakończonych klęską), 
straty były większe. Według ocen polskich historyków, w roku 1512, 
w bitwie pod Wiśniowcem Tatarzy stracili 1200 wojowników88; w roku 
1626 pod Białą Cerkwią mieli 1000 zabitych89; w roku 1651, w walkach 
pod Beresteczkiem 28–30 czerwca poległo ich około tysiąca90. Podczas 
wypraw część żołnierzy umierała również z powodu głodu, chłodu 
i chorób. Liczby te mogły być nawet wyższe niż w czasie samych bitew. 
Reasumując, wydaje się, że przy podanym powyżej tempie wzrostu 
i takiej aktywności militarnej, bez ciągłego dostępu jasyru chanat nie 
mógłby utrzymać jakiegokolwiek wzrostu ludności. Jeśli dla Polski 
czy Moskwy utrata armii oznaczała jedynie trudności w sformowaniu 
kolejnej, to Krym, po klęskach w rodzaju Konotopu czy Czudnowa, na 
dziesięciolecia przestawał się liczyć w militarnych rozgrywkach.

Historycy niestety nie zwracali potrzebnej uwagi na kwestię rege-
neracji resursów ludnościowych chanatu, ograniczając się jedynie do 
strat krymskich wojsk w bitwach, a następnie oznajmiali, że w następ-
nych roku chan wystawiał kolejne siły w liczbie do 30–35 tys. wojowni-
ków. Nie było to możliwe wyłącznie dzięki przyrostowi naturalnemu. 
To jednak, że asymilacja jasyru pozwalała chanatowi znosić ciężary 
wojenne, zauważyli już współcześni, szczególnie Michalon Litwin91. 

84 Podhorodecki L. Chocim 1621. – Warszawa: Bellona, 2008. – s. 159.
85 Ossoliński Ł. Kampania na Ukrainie 1660. – Warszawa, 2000 (автору доступна лишь электронная 

версия этой работы, оформленная без указания страниц).
86 Majewski W. Najazd Tatarów w lutym 1695 r. // Studia i Materiały do Historii Wojskowości (1968). 

Тom 9, część 1. – s. 168.
87 Pasek Jan Chryzostom. Pamiętniki. – Poznań, 1837. - s. 280.
88 Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni. Red. M. Nagielskiego. Warszawa: Bellona 

2005, s. 31.
89 Podhorodecki L. Chanat krymski…, s. 151.
90 Дневник Станислава Освецима // Киевская старина. - № 9. - 1882.- c. 332. При этом Освецим 

оценивает подобные потери как необычайно большие: «Утверждают, что в течении трех 
дней убито было 1000 татар, не считая в том числе раненых и пленных. Дело неслыханное, 
чтобы татары понесли столь численную потерю в открытом сражении».

91 Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и московитян. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – с. 90.
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Latopis Wieliczko informuje, że w roku 1675 znany zaporoski ataman 
Sirko napadł na Krym i wywiózł stamtąd 7 tys. chłopstwa. Jednakże 
3 tysiące z nich nie chciało pozostać na Ukrainie, mówiąc, że mają 
już swoje gospodarstwa na Krymie, a na Rusi nic ich nie czeka. Sirko, 
widząc, że rzeczywiście wracają na Krym, nakazał ich zgładzić z takimi 
słowami: „Wybaczcie nam, bracia, śpijcie tu do sądu ostatecznego, ani-
żeli mielibyście wracać na Krym i tam rozmnażać się między bisurma-
nami na nasze mołojeckie głowy i na swoją niechrzczoną śmierć”92. 

Dziś nie jest już możliwe uznanie nawet przybliżonej liczby zasymi-
lowanego na Krymie jasyru. Są jedynie liczby cząstkowe, które mogą 
pomóc w ocenach demografi cznych strat krajów, na które dokonywano 
najazdów. W pierwszej połowie XVII wieku, w wyniku najazdów tatar-
skich i nogajskich Moskwa utraciła około 150–200 tysięcy ludzi93; Wołyń 
między XV a pierwszą połową wieku XVII – 500 tysięcy94. Znaczące 
były też straty na Kaukazie (głównie wśród Czerkiesów). W roku 
1579 działający w Szyrwanie Tatarzy Krymscy wywieźli 20–30 tysięcy 
jasyru95. Całość jasyru porwanego na Krym, Budziak, Kubań i Azow 
w XV–XVIII wiekach szacuje się na miliony ludzi. J. Daszkiewicz 
zakłada, że przez cały czas istnienia Chanatu Krymskiego, z Ukrainy 
wywieziono 2–2,5 mln jeńców, z czego połowa osiadła na półwyspie 
i się zasymilowała96. Turecki podróżnik Ewlija Czelebi także wskazy-
wał, że znaczna część jasyru zostawała na Krymie: „Uderzają oni na 
kraje niewiernych, ostrymi mieczami porażając wrogów. Pozostałych 
przy życiu niewiernych wraz z dziećmi i kobietami, taszczą w strony 
muzułmańskie i tam zaszczycają ich możliwością przyjęcia islamu”97. 
W roku 1667 mówił o tym do Zaporożców Sirko: „Orda napełnia swe 
pustki naszymi kobietami i dziećmi”98.

92 Величко Самуил. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII-м веке, составил Самоил 
Величко, бывший канцелярист канцелярии войска Запорожского, 1720. Издана Временной 
комиссией для разбора древних актов. Том 2. - Киев, 1851. - с. 377.

93 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII 
века. – М.- Л.: Наука, 1948. – с. 436.

94 Ворончук І. О. Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, 
демографічні чинники. - Київ, 2012. – с. 417.

95 Фарах Адиль Кызы Гусейн. Османо-сефевидская война 1578-1590 гг.: по материалам трудов 
Ибрахима Рахимизаде. – Баку: Нурлан, 2005. – с. 67.

96 Дашкевич Я. Українці в Криму (XV – початок ХХ ст.) // Дашкевич Я. “Учи неложними 
устами сказати правду…”. Історична есеїстика. – Київ, 2011. - с. 614. Хотя возможность 
оседания и ассимиляции каждого второго пленника кажется нам маловероятно

97 Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. - Симферополь: Доля, 
2008. – с. 29.

98 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя та політичної діяльності. — 
Нью-Йорк, 1985. - с. 136.
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Na tej podstawie możemy przypuszczać, że każdego roku osiedlano 
na Krymie od kilkudziesięciu do kilku tysięcy jeńców, co od czasu do 
czasu mogło znacząco wpływać na przyrost ludności. Znaczenie jasyru 
w historii chanatu jest zatem olbrzymie. Tysiące dzieci, wywiezionych 
przez Tatarów z sąsiednich krajów, wracało do nich już w składzie 
krymskiej armii. Nie będzie chyba nadużyciem stwierdzenie, że co 
najmniej kilka procentów wojsk tatarskich składało się z takich wła-
śnie poturczeńców. Odnosząca się ku Moskwie fraza: „Wojowali sza-
blą, mieczem i jeńcami” (co oznacza, że wykupieni z niewoli wracali 
do służby wojskowej), może równie dobrze odnosić się do Tatarów 
Krymskich. Należy też pamiętać o roli jeńców jako szpiegów i prze-
wodników krymskich czambułów. Chanowie krymscy traktowali 
porywanie kobiet i dzieci jako część polityki wzrostu liczby zasiedlenia 
półwyspu.

Amet-chan Szejchumierow
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski)
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Kajum Nasyri

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY LEGEND 
TATARÓW KAZAŃSKICH

Postaci 
Z całej znacznej ilości tatarskich stworów baśniowych można wydzie-
lić dwie główne grupy: a) stworzenia żyjące w wodzie; b) stworzenia 
żyjące na lądzie. Do grupy pierwszej zaliczam następujące istoty: su-
-babasy, su-ijasi, su-anasy, jucha, a do drugiej: ubyr, ałbasty, urjak, biczura, 
uj-ijasi, abzar-ijasi, czjajak-anasy, czjajak-ijasi, szjurale, dżin i diu-peri.

Przeanalizujmy najpierw baśniowe stworzenia przypisane wodzie.
1. Pod nazwą su-babasy Tatarzy rozumieją władcę wody, wodnego 

dziada, żyjącego w wodzie (według zebranych przeze mnie bajek – 
w jeziorze). W żadnym z bajań dziad nigdy nie opuścił jeziora i nie 
kontaktował się bezpośrednio z ludźmi. Do takich celów miał przypi-
saną mu istotę, rodzaj sługi, posłańca i wykonawcy jego poleceń. 

2. Su-ijasi (tzn. wodny gospodarz). W jednej z zapisanych przeze 
mnie bajek su-ijasi pojawia się Tatarom w postaci żwawego chłopca, 
pośredniczącego między ludźmi a swoim władcą, wodnym dziadem. 
Czasem jawi się jako głupkowaty, tchórzliwy i nieobyty Tatar o ponad-
przeciętnej sile, słabszy jednak od niedźwiedzia.

3. Su-anasy, jak wskazuje nazwa, jest to istota płci żeńskiej, a oznacza 
po polsku „wodną matkę” („matkę-wodę”). Ze względu na to, że w tatar-
skich bajkach nie występuje więcej imion stworów wodnych (oprócz 
juchy) i że według przekazów istoty te są ze sobą spokrewnione, przyj-
muję, że su-anasy jest matką su-ijasi i żoną su-babasy. Należy zaznaczyć, 
że su-anasy pojawia się czasem podchodzącym ku wodzie Tatarom pod 
postacią kobiety czeszącej sobie grzebieniem włosy. Zdarza się to zarówno 
w dzień, jak i w nocy. Nic więcej nie mogę o niej powiedzieć. Dodam tylko, 
że Tatarzy często zamieniają miano su-anasy na su-ijasi. Nie mogło to raczej 
występować dawniej – w jakim celu byłyby dwa imiona dla jednej istoty?
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Według Tatarów baśniowe stwory wypełniają swoje obowiązki mał-
żeńskie, co udowadniają niewątpliwie moje badania oraz baśnie czuwa-
skie, dopuszczające wśród bogów mężów, żony, dzieci itp. Powinniśmy 
zatem pamiętać, że Czuwasze są także turkijskiego pochodzenia.

1. Żmij pojawia się w legendach wszystkich znanych nam spo-
łeczności – także u Tatarów. Wyróżnia się następującymi cechami: 
ma kolor czarny, oprócz żmijowego księcia (dżilan-padszasy), który 
jest biały. Czarni żmije są złośliwi wobec Tatarów, a biały sprzyja 
im, a nawet, posiadając dar przewidywania, korzysta z niego dla ich 
dobra. Podobno skóra żmija przeciwdziała gorączce. Jeśli żmij (dżilan) 
dożyje stu lat, to na starość zmienia się w smoka (adżdag). Smok żyje 
na świecie nie mniej, nie więcej, jak tysiąc lat i nie zbliża się już ku 
Tatarom. Gdzie zatem zamieszkuje ten stulatek, który właśnie zamienił 
się w smoka? Chwytają go obłoki, niosą na morską wyspę i tam rzu-
cają. Tatarzy przekonują, że w czasie, gdy smok niesie się tak po niebie, 
widać w chmurach, jak denerwuje się i bije ogonem. Na wyspie, gdy 
minie już tysiąc lat, smok zamienia się w dziewczynę – juchę. Będąc 
w tej formie, może przyjmować wiele różnych obliczy, w których obja-
wia się na szkodę Tatarom.

Czasem przyjmuje postać dziewczyny o niezwykłej urodzie, która 
rozczesuje sobie włosy, siedząc na brzegu jeziora. W tej postaci może 
wyjść za mąż. Jej małżonek natychmiast ją pokocha ogniście, ale będzie 
z czasem coraz bardziej chudł. I pojawia się pytanie: czy Tatar może 
w jakikolwiek sposób dowiedzieć się, że zamiast człowieka poślubił 
juchę? Może, i to na kilka sposobów: 1) jucha wiecznie wydziela ohydny 
zapach z ust; 2) nie może obejść się bez wody; 3) jucha nie ma pępka; 4) 
mężczyzna nie może odbyć z nią stosunku bez bólu.

Czy zatem Tatar, który się z nią ożenił, może pozbyć się potwora 
bez strachu, że będzie przez nią pożarty (taki jest cel ożenku juchy – 
zjeść męża, który dał się oszukać)? Nie wiem. W jednej z zapisanych 
przeze mnie baśni wydaje się istnieć takie rozwiązanie. Przedstawia 
się ono następująco: pewien carewicz ożenił się z juchą (oczywiście 
z pechowej miłości) i, gdy okazało się, że jest ona potworem, kazał 
zbudować terem [wyodrębnione poddasze lub odosobniona kondy-
gnacja w carskich i bojarskich pałacach, przeznaczona tylko dla kobiet] 
z żelaza, bez okien i drzwi, a za to pięknie zdobiony w środku i na 
zewnątrz. Zaprosił tam, z pewnym trudem, swoją małżonkę i natych-
miast zamknął za nią wejście, a obłożywszy całość drwami, podłożył 
ogień i spalił złe stworzenie. Carewicz słyszał nawet przy tym, jak 
jucha, zamieniwszy się na powrót w żmija, biła wielkim ogonem po 
ścianach, aż trząsł się cały budynek. Popiół zaś ze spalonego potwora 
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zbierali ludzie i robili z niego lekarstwo zwane terjak. W innej baśni 
jucha zamienia się w żmija, który nocą chodził pić wodę z pobliskiego 
jeziora, gdyż mąż nie zostawił na noc dzbanka w izbie. 

Przejdźmy teraz do baśniowych stworzeń żyjących na lądzie.
1. Ubyr, ukraiński upyr, czuwaski wobur (w rzeczywistości wam-

pir – żywiące się krwią zwierzę z Ameryki Południowej), to według 
Tatarów legendarne stworzenie, które czasem żyje samodzielnie, ale 
zazwyczaj zasiedla ciało człowieka, nazywanego wtedy upyrłykszi 
(„człowiek-wampir”). Spotykałem się w baśniach także ze staruchami 
(ubyr-karczyk). Nie jest trudno rozpoznać wampira, gdyż ma pod pachą 
dziurkę prowadzącą do wnętrza ciała, przez którą ubyr wchodzi do 
człowieka. Potwór, podobnie jak rosyjski „domowoj”, może ukazy-
wać się Tatarom na jawie i dusić ich. Duszony nie może się poruszyć, 
ale może próbować ugryźć wampira. Wtedy też, na ciele człowieka, 
w którym ubyr znalazł swoje schronienie, pojawia się rana, dokładnie 
w miejscu, gdzie Tatar ukąsił stworzenie.

Wampiry-staruchy żyją zawsze w głuszy, z dala od ludzkich sie-
dlisk, gdzie dostać może się tylko podróżnik, który zgubił drogę. 
Mieszkają w chatach, ale nie na kurzych łapach, jak w baśniach rosyj-
skich. Bywają sytuacje, gdy Tatarzy sami próbują odnaleźć staruchę, 
by dowiedzieć się o losie jakiegoś zagubionego przedmiotu, ale zda-
rza się to tylko wielkim szczęśliwcom, ludziom dostojnym, siłaczom 
lub spryciarzom. Jak dowiadują się oni o położeniu chaty wampira? 
Ano tak: ruszają ślepo w podróż, długo błądzą i w końcu, nad brze-
giem jeziora, trafi ają na piękną kobietę, czeszącą grzebieniem włosy. 
Ta wskazuje im, gdzie mieszka starucha. Ale nie pomyślcie sobie, 
że to jucha-kyz. Ta tylko szkodzi ludziom. To żona diu-peri, Tatarka, 
porwana w dzieciństwie przez tę straszną i tajemniczą istotę. O tym 
wszakże później. Bywają jednak przypadki, że drogę wskazuje nie 
żona diu-peri, która zwykle współczuje człowiekowi, a ktoś, kto już 
był u staruchy: w ten sposób trafi ają tam ludzie pośledni, żądni złota 
i słodkości. Wszyscy jednak odnajdują chatę nocą, kierując się z daleka 
ognikiem światła z izby. Wchodząc, zastają staruchę z jadłem – tym 
właśnie ogniem. 

Wchodzący natychmiast powinien przywitać ją słowami „Assalamu 
alejkum!”, aby ustrzec się zjedzenia przez potwora. Jednak siłacze, jak 
ci, którzy noszą w podróży 40-pudowe maczugi, obuci w 10-pudowe 
drewniaki, przerzucający nad meczetem trzykonne zaprzęgi z woź-
nicą i szlachcicem – czyli policjanci okręgowi lub komisarze – ludzie 
zazwyczaj ciężcy, nigdy nie witają staruchy. A gdy ta, rozzłoszczona, 
oznajmia im, że ich zje, siłacze (dżygici), jednym cięciem szabli kończą 
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jej żywot. Ten rodzaj bohaterów zawsze wykonuje swoje trudne zada-
nia bez żadnych rad wampira-staruchy, do której zachodzą raczej tylko 
z ciekawości.

Jeśli gościem staruchy jest osoba płci żeńskiej, to wampir prosi ją 
o przygotowanie jej łaźni. Jednak, w swej chytrości, nie wyraża się 
bezpośrednio – zamiast powiedzieć: „Chcę, abyś mnie zaniosła do 
łaźni na rękach”, mówi: „Córko, stara jestem, nie mogę iść sama (kła-
mie – Tatarzy nazywają kłamliwego człowieka ubyrem!), weź mnie 
pod rękę, ale jeśli będę wolno szła, popychaj mnie w tyłek”. Zamiast: 
„Wychłoszcz mnie dobrze witkami”, starucha mówi: „Ty mnie choćby 
końcem witki postukaj”. Uczciwe i bezinteresowne Tatarki, a także te, 
wywiezione do lasu na zatracenie, potrafi ą dogodzić starusze: noszą 
do łaźni i z powrotem na rękach, obijają liśćmi, a nie łodygą. Chytre 
i samolubne, spełniają dosłownie każdą jej zachciankę: tykają ją w tyłek 
i biją, ile sił, witkami. Po drodze z łaźni wampir sprawdza uczciwość 
swojego gościa. Prosi: „Córko, poskrob mnie grzebieniem po głowie – 
coś mnie swędzi”. A gdy dziewczyna otwiera jej głowę – cud! Widzi, 
że cała głowa obłożona jest perłami, drogocennymi kamieniami, zło-
tem i srebrem. Oczywiście, nie obejdzie to uczciwej osoby, ale chy-
tra zawsze napcha sobie drogocenności za pazuchę i napełni kiesze-
nie. Nic nie ukryje się przed staruchą. Mówi: „Córuś, rozwesel mnie, 
zatańcz!” Oczywiście, w czasie pląsów, wszystko wypadnie z kieszeni 
złodziejki. Wampir złowróżbnie obwini gościa o kradzież i odbierze 
swoją własność. 

Na tym jednak się nie zakończy: starucha jeszcze raz będzie kusić 
dziewczynę. „Popatrz, córuś, do łaźni, tam na piecu suszyłam słód – 
może już jest gotowy?” Gość idzie i zamiast słodu znajduje w piecu 
kupę drogocenności. Uczciwa, rzecz jasna, znów oprze się pokusie, 
a chciwa, zapominając o pierwszym razie, ponownie napycha kieszenie. 
W izbie tańczy i prawda wychodzi na jaw. Zapomniałem powiedzieć, 
że starucha również karmi gości ludzkim jedzeniem. Później następuje 
nagroda za dobre zachowanie i kara za przewinienia. Odbywa się to 
tak: za dobry czyn wampir daje dziewczynie zieloną skrzynię, nato-
miast za czyny złe – czarną skrzynię. Zabrania przy tym zaglądać do 
skrzyń do czasu powrotu do domu we wsi. Obie spełniają wolę sta-
ruchy. Wracają do wsi, a tam, z ujadaniem, wybiegają im na spotka-
nie psy. Pierwszej dziewczynie szczekają tak: „Poszła siostra umierać, 
a wraca bogata, hau, hau!” Drugiej natomiast tak: „Poszła siostra się 
bogacić, a wraca umierać, hau, hau!” I rzeczywiście: pierwsza znaj-
duje w zielonej skrzyni bogactwa, a druga – żmiję, która błyskawicznie 
wyskakuje, rzuca się na nią i owinąwszy się wokół szyi, dusi ją.
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Jeśli zagubiony wędrowiec natknie się na ubyra i zwróci doń 
o pomoc, ta daje mu czarodziejski kłębek i nakazuje potoczyć go po 
ziemi, a potem iść za nim. Kłębek zawsze zaprowadzi go tam, gdzie 
trzeba.

Według Sbojewa, Czuwasze przypisują swojemu woburowi kradzież 
i podjadanie księżyca, ale nie uważa się, aby tatarski ubyr miał na tyle 
śmiałości ani też sposobność ku temu.

2. Ałbasty (od el – „ręka” i basmak – „dusić”: istota dusząca ludzi 
ręką, albo od alt – „przód” i basmak – „dusić”: istota dusząca przód, 
czyli klatkę piersiową). To baśniowe stworzenie, podobne do rosyj-
skiego domowego i tatarskiego ubyra, rzuca się na człowieka i dusi go 
w czasie snu, a ponadto, według Tatarów, pije przy tym krew z serca. 
Dziwne wydaje się, dlaczego zjawisko wypijania krwi nie odnosi się 
u Tatarów wyłącznie do ubyra, który przecież przejął nazwę od amery-
kańskiego zwierzęcia, które w rzeczywistości napada na ludzi i więk-
sze zwierzęta, przegryza im skórę i wysysa krew. Wynika z tego, że 
krew nie jest pożywieniem ubyra. Dodam, że Tatarzy nazywają uby-
rem człowieka pracowitego i obrotnego, a ałbasty – człowieka leniwego. 
Dlaczego?

3. Urjak (od urmjak – „dąć”). Tak nazywa się legendarne stworzenie, 
pojawiające się Tatarom w lesie lub na drodze nad zamordowanym cia-
łem, pod postacią człowieka lub poruszającego się naprzód stogu siana. 
Tatarzy opowiadają też, że urjak może przemieniać się w obłok. Jeśli 
przechodzący człowiek nie zauważy ciała zamordowanego od razu, to 
na pewno jego uwagę zwróci na to rozdzierający krzyk urjaka. A gdyby 
ktoś chciał przyjrzeć się istocie z bliska, ten stanie się niewidzialny. 
Tatarzy zawsze obawiają się napotkać martwe ciało w nocy na drodze, 
właśnie ze strachu przed tajemniczym i niezrozumiałym stworzeniem. 
Gdy Tatar bardzo się czegoś przestraszy, mawia wtedy: Urjak mi się 
podniósł!” Widocznie, urjak jest u każdego Tatara. Obecnie dla określe-
nia słowa „dusza” w języku tatarskim używa się perskiego wyrażenia 
dżan, jednakże tatarskie słowo urjak może pochodzić od cząstki urmjak 
– „dąć, dmuchać”, zatem z pewnością możemy stwierdzić, że w legen-
dzie o urjaku zachowały się przedmuzułmańskie wierzenia o ludzkiej 
duszy.

4. Biczura, to u Tatarów ta sama istota, co kikimora wśród prostego 
ludu rosyjskiego. Nie przyczynia większych szkód ludziom, ale 
w różny sposób niepokoi ich w nocy: krzyczy, gra, śmieje się, psoci, 
przenosi śpiących w różne miejsca, chowa ubrania. Tatarzy mają nastę-
pujące przysłowie: „Gdzie się rzecz ta podziała: czy biczura to scho-
wała?” Jeśli się zakręci krany, to istota je nocą odkręca. Mówi się, że 
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zadomawia się w zaniedbanych, opuszczonych domach. Czy można 
wygnać biczurę z domostwa? Jedni zapewniają, że dom trzeba roze-
brać, przenieść i odbudować w innym miejscu. Drudzy twierdzą, że 
wystarczy przyprowadzić do domu niedźwiedzia, a psotnik przestra-
szy się i ucieknie.

5. Uj-ijasi (gospodarz domu). Różni się tym od biczury, że zamiast 
przeszkadzać, zajmuje się domowymi obowiązkami: bił monety, prządł, 
pisał skrzypiącym piórem na papierze i kartkował książki. Tatarzy nie 
posługują się bezpośrednio jego pracą, ma ona jednak swoje znaczenie: 
ten, kto słyszy odgłosy bicia pieniędzy, wzbogaci się w handlu; kto sły-
szy odgłosy przędzenia, wzbogaci się w rzemiośle; a kto usłyszy skrzy-
pienie pióra, ten stanie wielkim uczonym. W ostatnim przypadku nie 
ma w baśniach słowa o bogactwie, widocznie taki już los naukowców! 
Tatarzy mawiają, że obecność pomocnego stwora można wyczuć tylko 
wtedy, gdy siedzi się w domu samemu, w ciszy.

6. Abzar-ijasi (gospodarz chlewu). Tak nazywa się legendarny pan 
trzody domowej, koni i krów, władający stajnią i chlewem. Te zwie-
rzęta, które pokocha, stają się tłuste i piękne, a te, które znienawidzi, 
bardzo się pocą i szybko chudną. Bywają wśród Tatarów dziwacy, któ-
rzy zauważając chudość lub potliwość konia, sprzedają go, mówiąc 
przy tym: „Nie podoba mi się maść tego konia”, czyli nie podoba się 
on abzar-ijasi.

7.  Czjaczjak-anasy i czjaczjak-ijasi („ospowata matka” i „ospowaty 
gospodarz”). Według tatarskich wierzeń, istoty te żyją w czyrakach 
chorego na ospę dziecka. Część Tatarów dopuszcza istnienie czjaczjak-
-anasy, a część – obu tych stworzeń równocześnie.

8. Szjurali, baśniowa istota w rodzaju leszego (borowego) u Słowian. 
Szjurali mieszkają w lasach, w grupach; objawiają się w ludzkich posta-
ciach. Charakteryzują się wielkimi piersiami, które zarzucają sobie na 
prawe i lewe ramiona. Spotkanych w lesie Tatarów zapraszają do gry 
w łaskotanie, ale jeśli któryś się na to zgodzi, łaskoczą go aż do śmierci. 
Można jednak przechytrzyć szjurali w następujący sposób. Należy 
uderzeniem topora wyciąć w pniu drzewa szczelinę i zabić w niej 
klin, a kiedy stwór włoży w nią swój palec, migiem wyciągnąć klin 
i zablokować tak szjurali. Potwór zawyje z bólu, aby zbiegły się inne, 
jemu podobne, oswobodziły go i zemściły się na Tatarze, łaskocząc 
go do śmierci. Ale jeśli wcześniej, na pytanie szurali: „Jak ci na imię?”, 
odpowie: „Mam na imię byltyr (zeszły rok)”, to uratuje się, uciekając, 
bo stwór będzie krzyczeć: „Szukajcie zeszłego roku!”, a inne będą się 
tylko śmiać nad biedaczkiem: „Po co szukać zeszłego roku, już go nie 
znajdziesz!” Zdaje się, że szjurali są bardzo głupie!
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Należy jeszcze opowiedzieć o dwóch innych baśniowych stworze-
niach – dżinie i diu-peri. Zaznaczę przede wszystkim, że oba wymienione 
stwory nie do końca wylęgły się tylko z bujnej wyobraźni Tatarów: 
należą też do mitów perskich i poprzez islam, od Arabów, dotarły do 
Tatarów. Oczywiście, nie wspominałbym o nich, jeśli w baśniach o nich 
nie byłoby czysto tatarskiego odcienia – wkład muzułmański jest tak 
nieznaczny, że dociekliwy czytelnik od razu domyśli się, w czym rzecz. 
Także, przedłożę.

9. Dżin jest bezpłciowy, nie może zatem współżyć z Tatarami jako 
mąż czy żona. Ponadto, objawia się ludziom w postaci psa, kota, 
żmii, a ten, który go zobaczy, zaczyna chorować nerwowo, będzie 
majaczył we śnie lub dostanie obrzęku. Jednak zdarza się to bardzo 
rzadko i przypadkowo – zazwyczaj dżiny unikają ludzi. Wiele nato-
miast włóczy się po drogach w postaci ślepców albo kulawych. Jeśli 
Tatar przypadkiem potrąci takiego, dżin wniknie w niego, przyczy-
niając ból, ale sam również będzie cierpiał, chorował. Inni przed-
stawiają dżina jako istotę, która nie tylko nie ucieka przed ludźmi, 
ale posuwa się do nawiedzania nocami Tatarek, kładzenia się z nimi 
do łoża i czynienia tego, co wolno tylko mężowi. Według wierzeń, 
taki nieświadomy stosunek nie prowadzi nigdy do narodzin dzieci. 
Między sobą natomiast, dżiny mogą płodzić potomstwo – wynika to 
z legend o podmienianiu ich na dzieci ludzkie w kołyskach, a nawet 
w łonach kobiet. Dżiny boją się żelaza, dlatego też Tatarzy kładą do 
snu pod pościelą topór lub inną broń. Z jakiegoś powodu obawiają 
się też jałowca. Myślę, że przyczyną jest używanie jałowca jako 
lekarstwa przeciw obrzękowi, o powstawanie którego obwinia się 
m.in. dżiny. 

10. Diu-peri. To rodzaj dziwa objawiający się ludziom zazwyczaj 
w lasach i polach, w różnych postaciach: kopca siana, dziewczyny 
(zdolnej do małżeństwa). Mają swoje miasta i królestwa pod zie-
mią i pod wodą, i niewidzialne – na ziemi. Miejsca te zawsze zwią-
zane są z zakopanymi skarbami, które same, od długiego przeby-
wania w ziemi, rodzą kolejne dziwy. Na pewno są wrogie Tatarom: 
1) porywają małe dziewczynki, by dorosły w niewoli i wyszły za 
nich za mąż; 2) znęcają się nad ludźmi, np. zapraszają pod postacią 
znajomego do swojego domu i ugaszczają końskim truchłem, które 
widać tylko, gdy powie się „Bismillah” przed jedzeniem; 3) starają 
się zabić gościa – nakazują żonie przygotować łaźnię, prowadzą tam 
przybysza i gdy ten się rozbierze, proponują mu służyć – pomyć 
i wybić witkami, a gdy ten podstawi plecy, biją go aż do śmierci, 
a ciało zakopują pod łaźnią. Diu-peri boi się słów „Bismillah” 
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i rzadko mogą pokonać go dżygici w rodzaju tych, o których wspo-
minam przy ubyrie. Tacy bohaterowie nie nabierają się na oszustwo 
w łaźni: podkradają się z tyłu i czterdziestopudową pałką uderzają 
stwora w potylicę, zabijając go. Bywa, że jeszcze w izbie, dziw pró-
buje podnieść maczugę, aż, wytężając się, robi w spodnie, lub widzi, 
jak siłacz (w danej baśni – dziesięcioletni), kręci pałą jakby była 
patyczkiem. Przestraszony, sam przyznaje się do zakopywania ciał 
pod podłogą i na rozkaz odkopuje je, a dżygit poi zabitych cudow-
nym lekarstwem (dżan-daru) i wskrzesza. Tatarzy także przypisują 
dziwom moc wskrzeszania zmarłych.

Tu możemy zadać sobie pytanie: w jakim celu siłacze trafiają do 
tych wrogich stworów i skąd u nich tyle odwagi i nadzwyczajnej 
siły? Baśnie tłumaczą to następująco: bohaterowie wyprawiają się 
do dziwów ratować porwaną za młodu siostrę. Wyruszają, gdzie 
oczy poniosą, i długo podróżują. Trafiają do chaty ubyr-staruchy, aby 
znaleźć drogę do domu potwora i zabrać czarodziejski kłębek, po 
czym odrąbują jej głowę (być może, żeby sprawdzić się w zabija-
niu). Następnie, po drodze, znajdują nad jeziorem siedzącą dziew-
czynę (swoją siostrę) i, kierując się jej słowami, trafiają do siedziby 
potwora. Tam go zabijają i oswobadzają porwaną. Swą przyrodzoną 
siłę wzmacniają wypiciem czarodziejskiej wody z jeziora, przy któ-
rym spotkali siostrę. Zdarza się jednak, że dziwa pokonuje spryt 
leniwego i wstydliwego Tatara.

Zamiast długo się rozwodzić, przedstawię teraz całą baśń, która 
mówi o tym, na czym polega tatarski spryt, co na pewno będzie bardzo 
interesujące dla czytelnika i mimochodem zaznaczam, że obraz Tatara-
wieśniaka, jest w niej równie dobrze zarysowany, jak we wszystkich 
innych opowiadaniach o tym narodzie.

Tatarzy, jak wszyscy ludzie, chcieliby znać swój los i szukają odpo-
wiedzi w okrążającej ich przyrodzie. Dla przepowiadania przyszło-
ści służą mu: 1) zwierzęta domowe (kot, pies, mysz, koń); 2) ptactwo 
domowe lub żyjące w pobliżu (kura, kruk, sroka, kawka); 3) części wła-
snego ciała (nos, warga, ręka, ucho) lub dziecka, gdy chodzi o jego los; 
4) takie lub inne położenie odzieży.

Posługując się takimi narzędziami, Tatarzy starają się poznać przy-
szłość następujących interesujących ich zagadnień: 1) jaka będzie 
pogoda, deszcz czy plucha i czy będzie urodzaj żyta i warzyw; 2) kiedy 
przyjdą do niego goście, kiedy jego ugoszczą, czy dostanie gościniec, 
czy będzie się z czegoś radował; 3) kiedy spotka go bieda; 4) czy będzie 
wojna; 5) czy umrze ktoś z jego bliskich albo on sam.
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Typowy Tatar-wieśniak nie ma zbyt wielkich wymagań w przewi-
dywaniu losu – wynika to z jego dość wąskich horyzontów myślowych, 
ograniczonych do codzienności.

1. Gdy Tatara swędzi prawe ucho, znaczy to, że będzie ciepło, a gdy 
lewe – zimno. Jeśli słońce wstaje „z uszami”, czyli trzema promieniami, 
skierowanymi w trzy końce, również oznacza to chłód. Gdy zapalona 
drzazga trzeszczy z dźwiękiem „brrrr” – będzie zamieć. Podobnie, 
gdy kot się drapie, albo pies się turla – latem deszcz, a zimą – zamieć. 
Wrona kracząca dziwnym głosem to zmiana pogody. Ryczące bydło 
domowe w wiosenny śnieg oznacza skore roztopy. Jeśli dziewczyna 
położy pierwszy fundament w nowo budowanym domu – będzie tam 
ciepło zimą. Wiśnia kwitnąca od góry, to urodzaj na pszenicę sadzoną 
wcześnie; kwitnąca z dołu, to urodzaj na pszenicę sadzoną późno. Jeśli 
Wołga jest pokryta lodem zimą, to latem będzie urodzaj.

2. Przybycie gości przepowiadają następujące znaki: krzyk sroki, 
mycie się kota, gwizd samowara, stuknięcie się głowami, upadek 
z góry białego karalucha. Gdy skrzeczy sroka, Tatarzy sprawdzają, 
w którą patrzy stronę: stamtąd też przyjdzie gość. Swędząca warga to 
pewny gościniec, a gdy przy zakładaniu odzieży, jej koniec zaczepi się 
o drzwi – to cię ugoszczą. Ubranie przez pomyłkę założone na lewą 
stronę, to znak szybkiej radości. Swędząca dłoń – pieniądze; białe 
piętno na paznokciu – nowości. Kichnięcie drugiego człowieka lub 
konia potwierdza słowa pierwszego. 

3. Gdy Tatar wrzuci do rozgrzanego pieca znaleziony gdzieś na 
ziemi zaostrzony kołek, współplemieńcy mawiają: „Odrąb ostre, bo 
dostaniesz krost”1. Dzieciom mówi się: „Nie pluj w ogień, bo dosta-
niesz wrzodów na języku”. Jeśli w ubikacji weźmie się użyty już, dla 
oczywistych celów, przez kogoś ręcznik, ścierkę lub papier i skorzy-
sta samemu, to na palcach pojawi się zanokcica. Kogut piejący nie po 
koguciemu przynosi biedę, a siedząca na chacie sroka – odwraca ją. 

4. Widząc na niebie kometę lub spadające gwiazdy, Tatarzy mówią: 
„Będzie wojna między carami”.

5. Kruk kraczący na dachu domu oznacza śmierć kogoś tam miesz-
kającego. Smucącemu się chłopcu mawiają: „Nie rób tak, bo umrą twoi 
rodzice”. Wycie psa oznacza wielką biedę: umrze ojciec lub matka albo 
padnie bydło. Gwizd samowara to także śmierć rodziców – w tymże 
roku, w którym zadźwięczał. Jeśli piętnasta noc miesiąca szaban nie 
jest pochmurna, Tatarzy oglądają się na swój cień: niewidoczna głowa 
oznacza śmierć w tym roku.

1 To, wydaje się, ślad dawnego czczenia ognia, a co najmniej pozostałości w poważaniu go 
współcześnie.
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Pogańskie obrzędy i zaklęcia
Tatarzy kazańscy, oprócz obrzędów i zaklęć przypisywanych kultu-
rze muzułmańskiej, mają własne, pogańskie, którymi starają się prze-
ciwdziałać następującym chorobom: cholerze, padaniu bydła, ospie, 
bólom żołądka, obrzękowi, gorączce, wściekliźnie i zapaleniu gruczo-
łów potowych („suczego cyca”). Używają ich także dla uspokojenia lub 
przegnania baśniowych stworów, nieumarłych i ogólnie dla uniknięcia 
nieszczęścia lub sprowadzenia powodzenia i wygody w gospodarce. 
Nie zdążyłem opisać wielu z takich obrzędów i zaklinań, ponieważ 
z dnia na dzień zanikają na skutek wpływów islamu i są zamieniane 
przez inne, wymyślone przez muzułmanów. Jednak i to, co zdążyłem 
zapisać, wydaje mi się godnym uwagi i dla nauki.

1. W przypadku pojawienia się cholery lub padania bydła, wioskę 
obchodzi się z pługiem. Nie uczestniczą w tym mężczyźni ani kobiety, 
a niezamężne dziewczęta z odsłoniętymi głowami. Zakładają najlep-
szą, świąteczną odzież; rozpuszczają włosy i zaprzęgają się do pługa 
zamiast koni. Nie wiem, ile dziewcząt potrzebnych jest dla odprawie-
nia tego obrzędu. Bywa, że w rękach trzymają bicze. Zdarza się uczest-
nictwo w tym staruszek: jedna z przodu, wierzchem na miotle, druga 
za pługiem, kierując dziewczynami, a trzecia z tyłu, również na miotle. 
W tym czasie nikogo nie wpuszcza się ani nie wypuszcza ze wsi, pró-
bującego się przedostać bije się do śmierci. Miejmy nadzieję, że cholera 
rzeczywiście odejdzie dzięki tak obrzydliwemu widowisku.

Na początku lata, gdy bydło jest po raz pierwszy wyprowadzane na 
pola, to dla zabezpieczenia się od chorób, Tatarzy robią w ziemi wrota 
i tamtędy przegania się zwierzynę i ludzi. Nazywa się to „przechodze-
niem przez ziemię” i mawia przy tym: „Zaraza nie tknie bydła, które 
przeszło przez ziemię”. Tego dnia nie zostawia się już w domach sta-
rego ognia ani wody. Dla prawidłowego dokonania obrzędu posyła się 
gońca z przykazaniem zagaszenia starego ognia i wylania starej wody. 
Później wszyscy zbierają się w jednym miejscu i rozpalają nowy ogień, 
pocierając dębowe kije, i stąd zabierają do domów. Wodę bierze się 
oddzielnie, według potrzeb.

Gdy jednak bydło zaczyna padać, pierwszemu zmarłemu zwierzę-
ciu zamyka się wargi nieużywaną kłódką i zakopuje się je u polnych 
wrót, wierząc, że zaraza szybko przejdzie.

2. Aby osłabić ospę dziecięcą, daje się mu, jako jałmużnę, białą 
kaczkę lub gęś, a gdy zaczyna zdrowieć, gotuje się tzw. kaszę ospową 
(czjaczjak-butkasy). Wydaje się, że obrzędu tego dokonuje się dla uspo-
kojenia czjaczjak-anasy („ospowej matki”) i czjaczjak-ijasi („ospowego 
gospodarza”), którzy mają przebywać w czyrakach chorego.
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3. By uchronić dzieci od przekleństwa „złego oka”, Tatarzy robią 
na ich twarzach czarne lub niebieskie piętna, mając nadzieję, że złe 
spojrzenie padnie właśnie na nie, nie zaś na oblicze i nie wpłynie na 
zdrowie. Oprócz tego dziecku przywiązuje się woreczek z ziaren-
kami lub kawałek drewna jałowca. A jeśli Tatar bardzo się czegoś 
wystraszy i zachoruje, to kurkułyk kujalar („kładzie się przestrach”), 
czyli wlewa się roztopiony ołów do wody, gdzie zastyga w przeróż-
nych formach2. Figurkę podwiązuje się choremu. Z powyższych opi-
sów widać wyraźnie, że chorobę powoduje nie „złe oko”, ale dżin (zły 
duch), bojący się jałowca, topora (jak zobaczymy dalej, a zdaje się, że 
i ołowiu. 

4. Gdy Tatar pije wodę ze strumienia, jeziora lub rzeki i poczuje ból 
wewnętrzny (co jest najbardziej możliwe w letnie upały, kiedy wszyscy 
cieszą się z chłodnej wody, która i bez tego może być szkodliwa), mówi 
wtedy: „Widocznie woda mnie trzymała”. W miejsce, skąd pił, wrzuca 
jabłko lub żółtko z jajka albo garść trawy, mawiając przy tym: „Woda 
mnie nie przytrzyma”. Zauważam tu pozostałości dawnego oddawa-
nia czci żywiołowi wody, jak i postępowania mającego na celu uspoko-
jenie istot baśniowych.

5. Jeśli człowiek puchnie, karmi się go jagodami jałowca – to rzeczy-
wiście skuteczny środek przeciw obrzękom – i dżin, winowajca cho-
roby, ucieka.

6. Nad cierpiącym od gorączki Tatarem przeprowadza się niedź-
wiedzia, którego obecność ma wystraszyć chorobę. Albo na chorego 
nakłada się niedźwiedzią lub wilczą skórę czy wciska mu pod pachę 
skórę żmii.

7. Jeśli człowiek wyzdrowieje od takich środków, niesie się z każ-
dego domu po jednym ikmjak-buruny (podpłomyku) i datek taki kła-
dzie przy bocznym oknie.

8. Gdy pod pachami pojawia się „suczy cyc”, chorobę taką zama-
wia się, przytykając do niego podpłomyki, które potem oddaje się do 
zjedzenia czterookiemu psu. Zwierzę takie, to pies, który nad każdym 
okiem ma plamy na sierści – jakby czworo oczu.

Zarówno dla zamawiania „suczego cyca”, kyjaraka (inny rodzaj bólu 
w pachach), jak i baki (ropuchy), służy ta sama formuła. Różnica jest 
tylko w przedmiocie, którym dotyka się chorych miejsc: podpłomyka 
w przypadku „suczego cyca”, pestki ogórka (tat. kyjar) do kyjaraku i żół-
wiej kostki (tat. guburlju-baka: żółw) w przypadku baku (żaba, ropucha). 
Słowa brzmią następująco:

2 Kurmak – bać się, kurkuszman – bać się razem, kurku – strach, kułyk – przestrach.
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Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć:
Po dziewięciu niech się zamieni3,
W pył i proch i niech odejdzie!
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem:
Po siedmiu niech się zamieni,
W wiatr i wicher i niech odejdzie!
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć:
Po pięciu niech się zamieni,
W pięciu dróg rozdroże i niech odejdzie!
Raz, dwa, trzy:
Po trzech niech się zamieni,
W trzech dróg rozdroże i niech odejdzie!
Raz:
Po raz niech się zamieni,
Tak było gadane,
I tego tylko czekała [choroba];
Ale nie od mojej ręki,
Ale od ręki Aiszy-Batman!

Po wypowiedzeniu formuły, dotykając przedmiotem bolących 
miejsc, pluje się raz na bok. Aisza-Batman to imię lub przezwi-
sko kobiety, która, jak domyślam się, była wielce doświadczona 
w zaklęciach.

1. W Wielki Czwartek przed chrześcijańską Paschą Tatarzy pieką 
placki, czcząc pamięć umarłych, którzy według nich w ten dzień wstają 
z grobów i niewidzialni chodzą między żywymi. W ten dzień nie 
zaprzęga się koni, nie zakłada nawet chomąta, by duchy go nie uszko-
dziły. Tatarzy wierzą też, że nie wolno brać pieniędzy położonych 
przed ruskimi ikonami, gdyż obraz może magicznie przylgnąć do rąk 
lub ust złodzieja. Samą ikonę nazywają oni słowem tarn, pochodzącym 
od mongolskiego Tengri – Bóg, wiedząc, że chrześcijanie wyobrażają 
w te n sposób istotę bożą.

2. Tatarki będące w ciąży mogą zobaczyć lecącego w chmurach 
ognistego ubyra. Aby upiór nie uczynił żadnej szkody, mogą ugodzić 
go widłami z jarzębinowego drewna, od czego powinien rozsypać 
się w pył. Aby uwolnić się od duszącego ałbasty, wystarczy poruszyć 
małym palcem, a żeby wysiedlić z siebie dżina, Tatarzy palą trochę 
paliwa i siarki i dymem dmuchają cierpiącemu w nos. Ponadto obsy-
pują go prochem i podpalają albo kładą pod pościelą topór.

3. W zapusty, niezamężne Tatarki kręcą kołowrotkami z przędzą, 

3 Tzn. skąd wzięła się ta choroba.
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aby len wyrósł cienki, długi, biały i włóknisty. Na opłotkach wiesza 
się końskie czerepy, co ma przynieść urodzaj warzyw i chleba. Tu opo-
wiem o skarbach. Zbyt długo leżące w ziemi, bez pożytku dla czło-
wieka, przyciągają ku sobie diu-peri, która zresztą ma być zrodzona 
z tychże pieniędzy. Stwór objawia się w miejscach, gdzie jest zakopany 
skarb, i krzyczy: „Weź mnie, weź mnie!” Ale nie można tego dokonać 
bez specjalnego obrzędu: sypie on nocą na miejscu widzenia popiół, 
a rano sprawdza, jakie pojawiły się ślady: kota, psa czy człowieka. 
Takie stworzenie należy w tym miejscu zarżnąć i dopiero wtedy można 
zabrać skarb. Czy pojawia się tu wskazówka, że w przeszłości Tatarzy 
składali swym bóstwom – ogniowi, wodzie, duchom, wodnikom, czar-
tom – ofi ary z kotów, psów i ludzi?4 Wierzą oni też, że skarb biega cza-
sem w postaci kota i wystarczy wymówić: „Bismillah”, kopnąć kota – 
i pieniądze są już twoje! Latem, w czasie suszy, Tatarzy zamęczeni już 
oczekiwaniem na deszcz, wyprawiają się nad jezioro lub rzekę i gotują 
tam „deszczową kaszę” (dżangyr-butkasy) z produktów wziętych od 
innych ludzi. Potem zjadają ją i w samej koszuli wskakują do wody – 
i tak ci biedacy wierzą, że przyniesie to deszcz.

Kajum Nasyri
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski)

4 I, zdaje się, można tu dodać: kaczki, białe gęsi (ptactwo domowe), jabłka, jajka, kaszę (codzienne 
jedzenie), konie (bydło domowe).
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III. RECENZJE

Musa Czachorowski 

POLSKIE TŁUMACZENIA KORANU (2)

Koran Różańskiego1

Ciekawostką wśród polskich tłumaczeń Świętej Księgi islamu jest nie-
wątpliwie przekład pochodzący z roku 1986, istniejący tylko w jednym 
nieopublikowanym egzemplarzu. Liczy 442 karty formatu A4 zapisane 
pismem maszynowym, przeszyte i ujęte w tekturową oprawę koloru 
czerwonego z szarym płóciennym grzbietem. Na stronie drugiej znaj-
duje się zapis: 

NA PODSTAWIE WYDANIA NIEMIECKIEGO 
W TŁUMACZENIU M[AKSA]. HENNINGA Z 1901 ROKU 

PRZEŁOŻYŁ NA JĘZYK POLSKI MICHAŁ RÓŻAŃSKI 
KALISZ 1986 ROK.

Niestety, piszący te słowa nie posiada żadnych informacji o tłuma-
czu, a maszynopis zakupił około siedmiu lat temu od nieznanej sobie 
osoby. 

Przekład rozpoczyna się od „Wprowadzenia”, które zawiera opis 
Arabii przez Muhammadem (Różański używa konsekwentnie uprosz-
czonej formy imienia Proroka – Mahomet), życie Muhammada, infor-
macje o islamie, Koranie, sunnie i szariacie. Same sury mają numerację 
rzymską i polskie tytuły, podane jest także miejsce objawienia. Jedynie 
pierwszą surę i kilka najkrótszych zapisano ajat po ajacie, pozostałe są 

1 Określenie to nie oznacza wcale, że M. Różański jest autorem Koranu. Chodzi tylko 
o uproszczoną identyfi kację kolejnych polskich przekładów Świętej Księgi z przypisanym 
doń nazwiskiem tłumacza (np. Koran Bielawskiego, Koran Ünala-Surdela) lub wydawcy 
(Koran Ahmadijji).
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w zapisie ciągłym. W części końcowej znajdziemy „Objaśnienia” oraz 
„Spis najważniejszych zagadnień, osób i miejscowości poruszonych 
w Koranie”. W całym tekście widnieją liczne skreślenia (zaiksowania), 
zdarzają się dopiski długopisem. 

Najprawdopodobniej tłumacz nie posiadał wiedzy ani o języku 
arabskim, ani też o islamie jako takim. Zdarzają się niezręczności typu 
„wyjdziecie z klozetu”2 lub używanie określenia Eden zamiast Raj, 
Ogród czy Dżanna (swoją drogą, Eden znajdziemy również w tłu-
maczeniu Józefa Bielawskiego, a przecież nie jest to pojęcie funkcjo-
nujące w islamie). Całkiem jednak możliwe, że po przeprowadzeniu 
niezbędnej korekty otrzymalibyśmy przekład równie dobry, co Koran 
Ahmadijji lub Ünala-Surdela. 

Koran Buczackiego3 

Najnowsze, bo tegoroczne wydanie tego przekładu, ponownie uka-
zało się w Wielkiej Brytanii. Opublikowała je niezależna dobroczynna 
organizacja Exhibition Islam4, która zajmuje się różnorodnymi for-
mami (książki, wystawy, pokazy etc.) promowania islamu na świecie. 
Współpracuje niewątpliwie z Nottingham Islam Information Point, 
wydawcą Koranu Buczackiego z roku 20155, gdyż obie edycje, nieopa-
trzone miejscem i rokiem wydania6, różnią się jedynie nieznacznymi 
szczegółami (np. brak spisu treści i paginy), okładką i zamieszczonym 
na niej tytułem. Na obecnej widnieje:

CHWALEBNY KORAN 
GLORIOUS QUR’AN TRANSLATED 

INTO POLISH 
CHWALEBNY KORAN TŁUMACZENIE POLSKIE

PRZEKŁAD NA JĘZYK POLSKI

chociaż wewnątrz pozostawiono tytuł będący w wydaniu nottingha-
mowskim: Tłumaczenie znaczenia Świętej Księgi muzułmanów Al-Qur’an 

2 Ajat 6 sury 5.
3 Wiadomo już, że Jan Murza Tarak Buczacki nie jest autorem tłumaczenia. Vide: M. 

Czachorowski, Polskie tłumaczenia Koranu, Rocznik Tatarów Polskich, t. III (XVII), 2016 
(1437/38), s. 161-163.

4 http://www.exhibitionislam.com/v2/ei#/home (dostęp: 4.10.2017).
5 M. Czachorowski, Polskie tłumaczenia Koranu, Rocznik Tatarów Polskich, t. III (XVII), 2016 

(1437/38), s. 163.
6 Informacje o tym autor tekstu uzyskał od wydawcy i dystrybutora.
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według Jana Murzy Tarak Buczackiego [źródło: nakładem Aleksandra 
Nowoleckiego, Warszawa 1858]. 

W obu tomach, tego samego formatu A5 z kartonową okładką, 
znajdziemy ten sam wstęp, zapisany, niestety, nieco niechlujną i nie-
zbyt logiczną polszczyzną: „Nimniejsze tłumaczenie jest w najmniej-
szym stopniu wolne od błędów, spośród dostępnych w języku pol-
skim, mimo to ciągle brak w pełni profesjonalnego tłumaczenia w tym 
języku, nimniejszym nie pozostaje nic innego jak opierać się na tym, 
nawet jeśli zawarta w nim staropolska mowa może utrudnić jego pelne 
zrozumienie”7.

Można polemizować ze stwierdzeniem, że tłumaczenie Buczackiego 
jest jakoby najlepsze z istniejących w Polsce. Najprawdopodobniej 
chodzi tu o umotywowanie jego wyboru, które wiąże się po prostu 
z tym, że korzystanie z niego jest ogólnie dostępne, czyli nie wymaga 
jakiegokolwiek pozwolenia i obowiązków fi nansowych. Koran ten 
wydrukowano ponoć w nakładzie tysiąca egzemplarzy i przezna-
czono do rozprowadzania w Polsce. Jego dystrybucją zajmuje się 
Fundacja Dar al-Arqam8 z Warszawy, działająca od 11.01.2016 r. 

Koran Bielawskiego (kieszonkowy)
W bieżącym roku kolejnego wydania doczekał się także i ten najpopu-
larniejszy w naszym kraju (przede wszystkim dlatego, że jest pierw-
szym współczesnym tłumaczeniem na język polski, niemającym przez 
całe dziesięciolecia żadnej konkurencji, w dodatku publikowanym 
przez wielkie wydawnictwo państwowe, dysponujące odpowiednimi 
środkami i możliwościami dystrybucyjnymi) przekład Świętej Księgi 
islamu. Tym razem jego wydawcą jest Goodwood Books9 z Indii, a dru-
kowany był w Turcji, podobno w nakładzie pięciu tysięcy egzempla-
rzy. Jego bezpłatnym rozdawnictwem (na stronie redakcyjnej oraz 
okładce zaznaczono, że są to bezpłatne egzemplarze nie do sprzedaży) 
zajmuje się Fundacja Sakinah Europe z Warszawy, zarejestrowana 
16.03.2017 r.10 

Koran ten, nazwano już kieszonkowym z uwagi na niewielki format, 
zbliżony do A6. Liczy sześćset stron oprawionych w karton z barw-
nym tureckim motywem kwietnym. Stanowi kontynuację wydawniczą 

7 Wstęp [w:] Chwalebny Koran..., brak miejsca i roku wydania, brak paginy.
8 http://daral-arqam.org/ (dostęp: 4.10.2017).
9 http://www.goodwordbooks.com/ 9dostęp: 4.10.2017).
10 http://www.krs-online.com.pl/fundacja-sakinah-europe-krs-8643856.html (dostęp: 4.10.2017).
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różnojęzycznych przekładów Świętej Księgi, podjętą kilka lat temu 
przez Goodword Books. W odróżnieniu od wydań tego tłumaczenia 
drukowanych w Niemczech i Wielkiej Brytanii11, na stronie tytułowej 
podano, że jest to „Interpretacja znaczenia według Józefa Bielawskiego”, 
natomiast na stronie redakcyjnej widnieje adnotacja o zastrzeżeniu 
sobie przez Goodword Books wszelkich praw. Można z tego wniosko-
wać, że indyjski wydawca w pełni legalnie skorzystał z tłumaczenia 
Józefa Bielawskiego. Książkę otwiera spis treści, po którym następuje 
wstęp, podpisany przez Wahiduddina Khana12 i datowany na styczeń 
2009 r. Poza tym, tom nie zawiera żadnych dodatkowych tekstów. 
Sury, w odróżnieniu od wydania polskiego, opatrzono numeracją arab-
ską. Ajaty zapisano w ciągu, numerując je mniejszą czcionką w górnym 
indeksie. Zaskoczeniem może być zamieszczony na końcowych stro-
nach wykaz centrów Ligi Muzułmańskiej znajdujących się w Polsce, 
do którego, nie wiadomo dlaczego, dołączono Muzułmańską Gminę 
Wyznaniową Muzułmańskiego Związku Religijnego w Gdańsku oraz 
należące również do MZR Centrum Kultury Islamu w Warszawie. 

Wierszowana sura: „Krowa”
Wprawdzie informacja o książeczce Jana Ostrowskiego13 pt. 
„Wierszowana sura Koranu. Krowa” ukazała się w „Roczniku Tatarów 
Polskich” 201614, ale warto jeszcze przybliżyć nieco tę nietypową publi-
kację. Liczy ona 84 strony z jasnobeżowego papieru kredowego for-
matu C6, każda z ozdobną ramką, w kartonowej oprawie zeszytowej, 
na której zamieszczono jedynie tytuł publikacji bez podania autora. 
Jego imię i nazwisko oraz miejsce i rok wydania (Kęty, luty 2007) wid-
nieje dopiero na stronie 84, na zakończenie tekstu „Od tłumacza”. Nie 
ma strony tytułowej ani redakcyjnej, brak też ISBN. W  książeczce, 
wydanej w nakładzie stu egzemplarzy, znajdują się dwie sury: pierw-
sza oraz druga, tytułowa „Krowa”. 

„Fatiha” ma tutaj dziewięć wersetów:

11 M. Czachorowski, Polskie tłumaczenia Koranu, Rocznik Tatarów Polskich, t. III (XVII), 2016 
(1437/38), s. 164.

12 http://www.cpsglobal.org/mwk (dostęp: 4.10.2017).
13 Prawdziwe nazwisko Zdzisław Kołodziej.
14 M. Czachorowski, Polskie tłumaczenia Koranu, Rocznik Tatarów Polskich, t. III (XVII), 2016 (1437/38), 

s. 167.
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Sura I
W imię Boga Miłosiernego,
Chwała Bogu Litościwemu,
Panu Światów Wszechmogącemu,
Panu, Królowi Dnia Sądnego.
Oto my Ciebie tylko czcimy
I Ciebie o pomoc prosimy.
Prowadź nas prostymi drogami,
Na których obdarzasz łaskami
I strzeż nas od wszelkiego złego.

Sura druga podzielona jest na strofy czterowersowe (chociaż zda-
rzają się również dystychy i większe), dziewięciosylabowe, z rymem 
okalającym abba. Ostrowski wykonał swój przekład, opierając się na 
niemieckim tłumaczeniu Koranu Maksa Henninga (wydanie z roku 
1968) i rosyjskim Walerii Iman Porochowej (wydanie z r. 1991), kon-
frontując go z Koranem Buczackiego i Koranem Bielawskiego. Część 
„Krowy” przetłumaczył już w roku 1986, a część dopiero po dwu-
dziestu latach, w roku 200615. Na zakończenie książeczki znajdziemy 
też informacje: „Sytuacja kobiet” oraz „Islamski terroryzm i święta 
wojna” (autor nie wspomina tu wcale o wydarzeniach typu zamach 
na World Trade Center i Pentagon w roku 2001, ale nawiązuje do 
sytuacji Polski w czasach rozbiorów, walki z caratem, następnie do II 
wojny światowej i partyzantki). W sumie publikacja stanowi ciekawy 
przyczynek do historii polskich przekładów Koranu.  

Słowa Bogu zabrane
Kolejną niespodzianką są „Słowa Bogu zabrane w rymy poukła-
dane”, tom III16 „Bogu poddani”. Dziełko to, autorstwa Andrzeja 
Podkowicza z Kołobrzegu, datowane na rok 2015, opiera się na tłu-
maczeniu Koranu Józefa Bielawskiego. Rozpoczyna je tekst pt. „Bema 
pamięci”, o generale Józefi e Zachariaszu Bemie vel Muradzie Paszy, 
następnie mamy ajaty wybrane z sur: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 27, 35, 
39, 45 i 56, poddane autorskiej transformacji i strofi cznie zapisane. 
Pod nimi, na każdej stronie, zamieszczone są zdjęcia roślin, zwierząt 
i jezior. Broszura ma format A5, liczy 30 stron w kartonowej oprawie 

15 J. Ostrawski, Od tłumacza [w:] Wierszowana sura Koranu. Krowa, Kęty 2007, s. 84.
16 Tom I poświęcony jest Salomonowi, a II Ewangeliom.
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zeszytowej. Wydrukowana została przez autora jedynie w kilku 
egzemplarzach do prywatnego użytku, bez ISBN17.

Na tylnej stronie okładki A. Podkowicz przytoczył słowa Mameda 
Chalidowa18: „A ja jestem muzułmaninem całym sercem i rozu-
mem, znam swoją religię bardzo dobrze i wiem jedno: islam to reli-
gia pokoju i szacunku”, i wyjaśnił: „Mieszkając w Wielkiej Brytanii 
poznałem wielu muzułmanów i mogę potwierdzić w/w opinię. 
Olbrzymia większość z ponad 900-milionowej społeczności islamu 
to ludzie tolerancyjni, poważnie traktujący swoje relacje z Bogiem. 
Żyją z Nim na co dzień, starają się solidnie wykonywać wszystkie 
zalecenia, zawarte w ich Świętej Księdze – Koranie. Nie popierają ter-
roryzmu, a dżihad rozumieją raczej jako codzienną walkę duchową 
z samym sobą, z grzechem. Muzułmanin – znaczy dosłownie «pod-
dany woli Boga» i według tego każdy chrześcijanin, który przyjął 
Boga do swego serca, który poddał swoje życie woli Najwyższego – 
jest muzułmaninem. Rozumiał to dobrze Jan Paweł II, kiedy ucałował 
Koran i nazwał ich braćmi, rozumiał to również Józef Bem, któremu 
poświęciłem ten tomik wierszy. 

W historii Polski było i jest wielu patriotów, którzy związani byli 
z meczetem. Można wymienić kilku: Leon Najman-Mirza Kryczyński 
– prawnik, polski patriota rozstrzelany przez hitlerowców; Józef Bielak 
– generał Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego, Wacław 
Rzewuski, Emir Tadż al-Fahr – podróżnik, orientalista; Tuhan-Murza 
Baranowski – kapitan, dowódca w powstaniu styczniowym; Veli Bek 
Jedigar, «Damazy» – podpułkownik AK; Aleksander Sulkiewicz – 
legionista, przyjaciel Piłsudskiego, oraz wielu innych.

Dla moich rodaków wybrałem kilka fragmentów Koranu i gdzie 
tylko się dało, zapisałem w postaci wierszowanej. Chciałbym, by każdy 
Polak miał rozsądne spojrzenie na islam, szczególnie teraz, gdy w imię 
Proroka terroryści zabijają niewinnych ludzi”.

Bez wątpienia publikacja jest dowodem niestereotypowego podej-
ścia autora do religii i ludzi. 

Podsumowanie
Stwierdzić należy, że w ostatnich latach pojawiło się całkiem sporo 
nowych wydań polskich przekładów Świętej Księgi islamu, dru-
kowanych poza naszym krajem. Koran Ünala-Surdela: dwie edycje 

17 W posiadaniu piszącego te słowa.
18 Znany polski zawodnik MMA czeczeńskiego pochodzenia.
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drukowane w Turcji (2011, 2013), Koran Buczackiego: dwa wydania 
w Wielkiej Brytanii (2015, 2017), Koran Bielawskiego: w Niemczech 
(bez podania nazwiska tłumacza, 2015), w Wielkiej Brytanii (bez 
podania nazwiska tłumacza i roku wydania) oraz w Turcji (2017). 
Niestety, okazuje się, że nie zawsze zachowana jest należyta dbałość 
o tekst, np. nie ma w nim polskich znaków diakrytyzowanych lub 
pojawiają się znaczące błędy19. Możliwe, że udałoby się tego unik-
nąć, gdyby tamtejsi wydawcy przekładu Józefa Bielawskiego uzy-
skali ku temu formalne prawa. Sądząc jednak z braku nazwiska tłu-
macza i jakiejkolwiek wzmianki o prawach autorskich, takowych nie 
posiedli. Wyjątek stanowi tu najnowsza, kieszonkowa edycja Koranu 
Bielawskiego, drukowana w Turcji. 

Istnieje przekonanie, niewątpliwie słuszne, że żaden przekład nie 
jest w stanie oddać całej złożoności oryginalnego, arabskiego prze-
kazu Koranu. Stąd biorą się wszelkiego typu zastrzeżenia, które znaj-
dujemy na stronach tytułowych: „Koran z interpretacją...”, „Koran 
interpretacja znaczenia...”, „Tłumaczenie znaczenia Świętej Księgi...”. 
Na jednym z polskojęzycznych portali muzułmańskich w Internecie 
zamieszczono nawet takie ostrzeżenie: „Bardzo ważna uwaga: każde 
tłumaczenie znaczenia Koranu jest jedynie ludzką interpretacją 
słów Allaha. Pierwszy błąd Józefa Bielawskiego występuje na samej 
okładce – otóż, nie jest to Koran po polsku, tylko jest to tłumacze-
nie lub interpretacja znaczenia słów Koranu w języku polskim. Słowo 
Koran używa się tylko i wyłącznie do oryginału w języku arabskim. 
Wszystkie inne zaś są tłumaczeniami, które mogą zawierać interpre-
tację osoby, która dokonała tłumaczenia. Mogą też zawierać jedną 
z wielu interpretacji mufassiruun (ludzie komentujący Koran). […] 
Zatem, drogi czytelniku, czytając tłumaczenie Bielawskiego czy kogo-
kolwiek innego, miej na uwadze że jest to jedynie ludzka interpreta-
cja słów Allaha, słów których nikt nie jest w stanie w pełni przekazać 
w żaden inny sposób”20.

Nie można nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że każde tłumacze-
nie Koranu stanowi ludzką interpretację oryginalnego tekstu. Jednak 
rozumowanie takie jest jednocześnie absurdalne, ponieważ nawet 
wtedy, gdy świetnie znamy język arabski, czytamy w oryginale Świętą 
Księgę i zastanawiamy się nad jej treścią, to już tym samym dokonu-
jemy interpretacji. A zależy ona nie tyle od znajomości języka arab-
skiego, co od naszej inteligencji, wrażliwości, religijności, wychowania 

19 Np. w niemieckim wydaniu tłumaczenia J. Bielawskiego, w ajacie 5 sury 97 mamy „żony” zamiast 
„zorzy”. 

20 http://www.planetaislam.com/koran.html (dostęp: 5.10.2017).
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etc. etc. Nieporozumieniem jest również spotykane często przeświad-
czenie, że aby zrozumieć cokolwiek z Koranu, należy najpierw – zna-
jąc, oczywiście, język arabski – przeczytać co najmniej kilkaset dzieł 
muzułmańskich uczonych oraz przez kilka lub lepiej przez kilkanaście 
lat studiować tematykę koraniczną. Coś takiego uczyniłoby Świętą 
Księgę niedostępną dla ogromniej większości muzułmanów, a prze-
cież Bóg nie zesłał człowiekowi czegoś, co byłoby zbyt trudne do poję-
cia. Przeciwnie, kilkakrotnie wspomina w Koranie, że nie obciąża nas 
niczym ponad nasze możliwości i czyni nam jasnym Swoje słowo. 
Wykonany z najwyższą starannością przekład, zgodny z treścią Świętej 
Księgi i oddający jej znaczenie oraz ducha, jest tu jak najbardziej wska-
zany i przydatny.

Cóż może jednak taką staranność zapewnić? W pierwszym rzędzie 
kwalifi kacje tłumacza i jego znajomość islamu, jednak nie gwarantuje 
to pełnego sukcesu, ponieważ w procesie tłumaczenia oraz przygo-
towywania do druku wielokrotnie dochodzi do rozmaitych błędów 
i uchybień. Być może powinna powstać muzułmańska (muzułmań-
sko-naukowa?) komisja weryfi kująca gotowy przekład, w przypadku 
aprobaty opatrująca go stosownym certyfi katem. Ostatecznie Koran 
jest księgą religijną, podobnie jak Tora i Biblia, jego treści nie wolno 
dowolnie zniekształcać. Jak więc w świetle tego wypadają nasze pol-
skie tłumaczenia Koranu? Czy przydałoby się im gruntowne spraw-
dzenie pod względem zgodności z oryginałem (nie wspominając 
już o zgodności zapisu z zasadami pisowni i interpunkcji języka 
polskiego)? 

Niegdyś Jarosław Banasiak, ówczesny imam białostockiego 
Centrum Kultury Muzułmańskiej Ligi Muzułmańskiej, który przez 
jakiś czas pobierał nauki w Arabii Saudyjskiej, na łamach miesięcz-
nika „Al-Hikmah”21, wydawanego przez Stowarzyszenie Studentów 
Muzułmańskich w Polsce, podjął się wykonania erraty do Koranu 
Bielawskiego. Przytaczał fragmenty ajatów, podkreślając słowa, któ-
rych J. Bielawski nie przetłumaczył. 

Rzeczywiście, w Koranie Bielawskiego znajdziemy nie tylko nie-
przetłumaczone fragmenty, ale też, co jest najbardziej zaskakujące, 
słowa przetłumaczone błędnie. Prawdopodobnie do pomyłek, opusz-
czeń i powtórzeń doszło również podczas przygotowywania księgi do 
druku. Oto kilka przykładów:

21 Niestety, piszący te słowa nie potrafi  określić z którego roku, gdyż posiada jedynie zdjęcie strony 
z tego czasopisma.
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• w ajacie 136 sury drugiej mamy: „[...] co zostało dane prorokom 

od ich Pana.”22, a powinno być: „[...] co zostało dane Mojżeszowi 
i Jezusowi, i co zostało dane prorokom od ich Pana”;

• w ajacie 55 sury dziesiątej23 opuszczony został początek: „O tak! 
Do Boga należy wszystko to, co w niebiosach i na ziemi!”;

• w ajacie 71 sury dwudziestej24 końcowy fragment: „[...] który 
z nas jest mocniejszy i wytrwalszy [...]”, przytoczony jest także 
w części początkowej;

• w ajacie 130 sury dwudziestej25 pominięta została końcówka: 
„Być może, będziesz zadowolony.”

• w ajacie 8 sury pięćdziesiątej siódmej26 brakuje zakończenia: „[...] 
jeśli jesteście wierzącymi.”;

• w surze dziewięćdziesiątej pierwszej27 nie ma ajatu 15, który 
został połączony z ajatem 14. Ciekawe, że to akurat zostało 
poprawione w tegorocznym, kieszonkowym wydaniu.

• słowa sadaka i zakat tłumaczone są jednakowo: jałmużna, mimo 
że w gruncie rzeczy są czym innym. Sadaka to dobrowolna jał-
mużna, dawana przez osobę, którą na to stać, natomiast zakat 
jest określonym podatkiem, obowiązkowym dla każdego 
muzułmanina.

Nie jest wolny od wad także Koran Ünala-Surdela ani wcześniejszy 
Koran Ahmadijji, ale przedstawianie ich nie jest celem tego tekstu. Być 
może, zostanie kiedyś przeprowadzona analiza porównawcza wszyst-
kich polskich tłumaczeń Świętej Księgi. Tymczasem jednak,

pod koniec roku 2015 
z inicjatywy Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, rozpoczęto prace nad kolejnym tłumaczeniem 

22 Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 27.
23 Ibidem, s. 252.
24 Ibidem, s. 378.
25 Ibidem, s. 384.
26 Ibidem, s. 649.
27 Ibidem, s. 724. 
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Koranu. Zadania tego podjął się Musa Czachorowski. Przekład został 
wykonany z rosyjskiego tłumaczenia prof. Fazila Qaraoğlu28, którego 
pierwsze wydanie opublikowano w Baku (Azerbejdżan), w roku 1994. 
Po zakończeniu pracy, Czachorowski dokonał ponownego tłumacze-
nia całości, korzystając z angielskiego przekładu Abdullaha Yusufa 
Alego29, wspierając się (w miarę swych możliwości) oryginalnym tek-
stem arabskim, a następnie skorygował pierwotny zapis. Obecnie trwa 
korekta przekładu – dla identyfi kacji nazwijmy go Koranem MZR – 
i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w roku 2017 oddany zostanie do 
składania i druku.

Musa Czachorowski

28 Коран, tłum. F. Qaraoğlu, 2014, ISBN 978-974-389-410-4.
29 Roman transliteration of the Holy Qur’an with arabic text, tłum. Abdullah Yursuf Ali, 2009, ISBN 

81-7435-076-4.
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IV. CZĘŚĆ LITERACKA

Sulejman Mucharski

POD NIEBEM KAUKAZU

I
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

(Genezis. Rozdział 1)

Mieszkałem na trzecim piętrze dużego drewnianego domu z głębo-
kim, prawie okrągłym podwórkiem, nad którym wisiały wkoło długie 
balkony. Na piętra prowadziły kręcone, skrzypiące ze starości schody. 
Gdy wchodziłem na płaski dach domu, przede mną leżało rozcią-
gnięte w dolinie jedno z najpiękniejszych na świecie miast, a nad głową 
w dzień wisiało gorące słońce, w nocy – gwiaździste niebo. 

Kilka razy dziennie przebiegałem podwórko – studnię, do której 
rzadko zaglądało słońce. Tuż przy moich schodach, na samym dole 
widziałem często wysoką, chudą kobietę schyloną nad balią z bielizną. 
Była blondynką i na jej z lekka zmarszczonej twarzy trudno było dopa-
trzyć się śladów południowej urody. 

Pierwsza wojna światowa trwała już trzeci rok. Dawała o sobie znać 
trudniejszym sposobem zdobywania środków do życia. Rosjanie bili 
Turków, ale strzałów na tyłach jeszcze nie było słychać. Ludzie mogli 
spacerować bez podnoszenia głów ku górze, a w nocy spokojnie i bez-
piecznie spać. Była to ostatnia w dziejach cywilizowanych narodów 
błogosławiona wojna. 

Pewnego popołudnia zaskrzypiały na schodach lekkie kroki i zapu-
kano do moich drzwi. Przede mną stała drobna dziewczynka w okula-
rach na małym, piegowatym nosku. Z wyglądu mogła mieć nie więcej 
niż czternaście, piętnaście lat. Ubranie wskazywało, że była uczennicą 
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gimnazjum. 
- Mamusia prosi, aby pan zarżnął koguta – rzekła cicho i nieśmiało.
- Ja? – otworzyłem oczy.
- Tak, bo teraz na dole nie ma więcej mężczyzn...
Ostatnie słowo podziałało na mnie niby trąbka do boju. 
- Dobrze, przygotujcie nóż i koguta. Zaraz schodzę.
Uczennica pobiegła w dół. „Mężczyzna”, który wkroczył niedawno 

w szesnasty rok życia, z całą powagą poszedł za nią. 
Kogut tłukł skrzydłami o moje drżące łydki, a ja piłowałem tępym 

nożem jego szyję. Wyrwał się z rąk kata i zaczął wywijać hopaka. 
Spocony i czerwony krzyczałem: 

- Łapcie koguta i dajcie ostry nóż!
Powtórzyłem katowską czynność i ofi ara leżała u moich stóp. 

Uciekłem do siebie na górę, rzuciłem się na łóżko i kląłem dziewczynę 
z jej matką, wojnę i cały świat, który Bóg stworzył. Długo nie mogłem 
zasnąć, śnił mi się tańczący kogut i po raz pierwszy spóźniłem się do 
szkoły. 

W takich okolicznościach zapoznałem się z Gertrudą Agnieszwili 
i dowiedziałem się, że ta drobniutka dziewczynka skończyła szesna-
ście lat i chodzi do piątej gimnazjalnej. Dowiedziałem się również, że 
rosół był bez jednego oczka, a kogut twardszy od zębów jej tatusia, 
który był Gruzinem i pracował jako bufetowy w Klubie Obywatelskim. 
Gdy był młody i przystojny, to odbywał służbę wojskową w armii 
cara Mikołaja II nad Bałtykiem i tam właśnie poznał swoją przyszłą 
żonę, smukłą wówczas i zgrabną płowowłosą Gretchen, z pochodze-
nia Niemką. Przywiózł ją pod niebo gorącej i pięknej Gruzji. Bez wiel-
kich trosk przeżyli kilka ładnych lat, czego owocem była jedynaczka 
Gertruda o ciemnych włosach. Swoją delikatną sylwetką nie pasowała 
do rodziców. 

W drugim roku wojny w domu Gertrudy zaczęła się psuć atmosfera. 
Tatuś wracał do domu coraz później i wypijał coraz więcej czerwonego 
kachetyńskiego. Mamusia, żeby wiązać końce domowego budżetu, 
wzięła się za pranie cudzej bielizny. Gertruda wracała ze szkoły i krę-
ciła nosem w gorącym powietrzu, pełnym pary i zapachu mydlin. 

Był maj i zbliżały się wakacje szkolne. Gertruda miała dwie dwójki 
i nie przeszła do szóstej klasy. Na jesieni czekały ją poprawki. Z tego 
powodu rodzice Gertrudy po raz pierwszy poważnie się pokłócili.

- Żebyś tyle nie pił tego wina – mówiła mamusia.
- Żebyś nie prała tej głupiej bielizny – mówił tatuś.
- A cobyśmy jedli, żeby nie ta bielizna – obstawała mamusia.
- Ja mogę jeść w Klubie – mówił Agnieszwili.
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- Ja myślę – twierdziła żona. – I tak ostatnio prawie cale nie przyno-
sisz do domu pieniędzy. Niedługo zaczniesz tam sypiać. 

- Jeżeli zaczynam wam przeszkadzać...
- Uspokój się – przerwała żona – bo gotowa jestem ten kocioł z bieli-

zną zamiast do balii tobie…
- Całkiem baba zwariowała – nie dał jej dokończyć groźby i wyszedł 

na podwórko, nucąc pod nosem: 
Jeśli mnie nie kochasz
Nad rzekę Kurę pójdziemy
Już więcej mnie nie zobaczysz
Niczym rybka popłynę w dal...

Nadchodzące lato nastrajało go pogodnie i nie wytrzymywał dłuż-
szych, jego zdaniem niepotrzebnych rozmów. Wiosenne słońce rozle-
niwiało nie tylko jego ciało, lecz także umysł. 

II
I zbudował Pan Bóg z żebra onego, które wyjął 
z Adama, niewiastę i przywiódł ją do Adama. 

(Genezis. Rozdział II, w. 22)

Minęło kilka tygodni. Gorące powietrze wdzierało się przez otwarte 
okno. Siedziałem przy stole nad różnymi mapami i snułem plany 
podróży i przygód, które później miały ziścić się w tak nieznacznym 
stopniu. Marzenia jednak pozostały do najstarszych lat. Zawsze uwa-
żałem, że człowiek tak długo żyje, dopóki ma jakieś marzenia. Bez nich 
jest pustą powłoką. 

Usłyszałem dyskretne kroki na schodach.
- Można? – zapytała Gertruda, wsuwając w szparę półotwartych 

drzwi piegowaty nosek, na którym trzymały się okulary o drucianej 
oprawie.

- Wspólniczce morderstwa zawsze można – odpowiedziałem.
- Jakiego znowu morderstwa?
- Koguta.
- Nie zapomniałeś jeszcze? – zdziwiła się, przechodząc tym razem 

na koleżeńską stopę.
- Wystarczy mi na całe życie.
- Śmieszny jesteś. Tyle ludzi na froncie....
- Ale kogut na mnie nie napadał – przerwałem.
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- Zgoda – przytaknęła. – Jak ci na imię?
- Mikołaj.
- Straszne.
- A bo co?
- Przecież ty nie car?
- W swoim pokoju tak.
- Nie żartuj... Jak nazywali cię w rodzinie?
- Kola.
- To już lepiej. Co teraz robisz?
- Podróżuję.
- Po mapach?
- Jeżeli inaczej nie można, to i tak dobrze.
- Na pewno dużo czytałeś o podróżach?
- O wszystkim.
- Na przykład?
- O ludziach, zwierzętach, pszczołach, mrówkach, religiach i innych 

różnościach, których najczęściej nie rozumiałem. 
- A co najwięcej lubisz?
- Wiersze.
- Piszesz?
- A kto nie pisze w naszym wieku?
- Ja nie piszę.
- To będziesz pisała.
- Nauczysz mnie?
- Tego się nie uczy.
- To jak ty piszesz?
Zapadła cisza. Postawiła pytanie, na które nie umiałem odpowie-

dzieć. Patrzyłem z zakłopotaniem na dziewczynę, która wyraźnie cze-
kała na odpowiedź. 

- Zwyczajnie – bąknąłem niepewnie. – Przychodzą raptem różne 
słowa do głowy i notujesz na papierze.

- To przeczytaj swój wiersz.
- Wyrzuciłem.
- Dlaczego?
- Bo zawsze potem mi się nie podoba.
- To po co piszesz?
- Muszę.
- Nie rozumiem.
- Jak zrobisz maturę – zrozumiesz.
- Kiedy znowu napiszesz?
- Wpadnij wieczorem.
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Przyszła o zmierzchu, który nastąpił szybko po zniknięciu słońca za 
pasmami gór. Przeczytałem jej wiersz o jakiś wyczynach bohaterskich. 

- To jest ładne – powiedziała Gertruda. – Zupełnie jak u Lermontowa.
Popatrzyłem w jej małe oczka schowane za szkłami okularów 

i podarłem kartkę. 
- Coś ty zrobił? - krzyknęła Gertruda.
- Wyrzuciłem fałszywego Lermontowa – powiedziałem.
- Dziwak z ciebie.
- Trudno.
- A gdzie chodzisz na spacer?
- Najczęściej na górę świętego Dawida.
- Weźmiesz mnie ze sobą?
- Może.
- Kiedy?
- Pewnego popołudnia, kiedy słońce nie będzie takie gorące.

III
„... i nie wódź nas na pokuszenie ...”

( z pacierza)

Chodziłem z Gertrudą do Parku Aleksandrowskiego, aby szukać 
ochłody w cieniu różnych drzew liściastych i krzewów. Alejki szły raz 
w dół, raz w górę, chodzili po nich starsi ludzie zakłopotani codzien-
nym życiem. Tylko młodzież szkolna beztrosko wałęsała się w oczeki-
waniu końca wakacji. Z różnych frontów szły różne wieści: to nacierali, 
to odstępowali, ale zawsze zajmowali najważniejsze pozycje kluczowe. 
Zawsze ginęło dużo nieprzyjacielskich żołnierzy, a nasi grali w oko-
pach na harmoniach i opowiadali kawały o swoich wrogach. Że naj-
częściej grały kiszki marsza i trudno było spać w zalanych często wodą 
rowach strzeleckich, o tym wiedzieli tylko sami żołnierze i ich najbliżsi 
przełożeni. 

Młodość ma swoje nienaruszalne prawa: między innymi prawo 
patrzenia na świat przez powiększające kolorowe szkło. W tym leży 
siła i słabość młodości. Zwycięstwo i klęska. Raptowna miłość i niena-
wiść. Niewinność i rozpusta. Szczerość i kłamstwo. Pobożność i ateizm. 
Światło i ciemność. Wszystkie te zjawiska nieraz wybuchają raptownie 
i również raptownie znikają, pozostawiając na dnie młodych dusz osad 
słodyczy lub goryczy często do najstarszych lat. 
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Pewnego dnia pojechałem dorożką na górę św. Dawida. Z wielu 
powodów lubiłem tam przebywać: orzeźwiające powietrze od pół-
nocnych szczytów górskich, widok na miasto położone w kotli-
nie górskiej, uwiązany przy palu niedźwiadek i Gruzini tańczący 
lezginkę. W prymitywnie skleconej altanie Gruzini piją wino i nucą 
melancholijne melodie w swoim języku. Niedźwiadek staje na tyl-
nych łapach a przednimi przechyla butelkę ze słodkim płynem lub 
bierze z rąk słodycze, podając grube włochate łapy z silnymi pazu-
rami. Kiedy Gruzini tańczą, miś chodzi dokoła słupa w takt klaska-
nia dłońmi do tańca. 

Do miasta schodziłem zwykle piechotą. Ścieżka prowadziła koło 
grobu Gribojedowa. Siadywałem często na prymitywnej ławeczce 
przy mogile autora „Mądremu biada”. Rozmyślałem nad losem 
wielkich poetów w carskiej Rosji. Pisali i młodo ginęli. Ginęli dla 
narodu, który ich prawie nie czytał. Czytali wybrańcy losu. Naród 
harował i spał. Był budzony tylko dla obrony zagrożonego tronu 
Romanowych. 

Gertruda miała czekać na mnie u podnóża góry Dawida. Czekała. 
Wspinaliśmy się pod górę chwytając się za kłujące krzaki. Wybraliśmy 
miejsce na gładkiej skale wysoko nad miastem. Gertruda trzymała 
w ręku „Jamę” Kuprina. 

- Skąd wzięłaś tę książkę? – zapytałem.
- A bo co?
- Pytam, kto ci dał Kuprina?
- Starsza koleżanka.
- Oddaj jeszcze dziś i powiedz, że ona mi się nie podoba.
- Przecież jej nie znasz...
- Wystarczy, że czyta takie książki.
- Przecież to ładna książka...
- Ale nie dla dziewczynek.
Byłem o blisko pół roku młodszy od Gertrudy, a zachowywałem się 

niby starszy brat, nieomal jak opiekun lub nawet ojciec. Gertruda pró-
bowała prowadzić strusią politykę. Wchodziła w wiek, kiedy dziew-
czyna już prawie dojrzała szuka rozwiązań zagadek życiowych na 
razie w książkach. Dowiaduje się z lektury najczęściej o brutalności 
i często o upadkach bohaterów. Rzadziej pojawiał się w dawniejszej 
literaturze człowiek silny, oddany ideom z prawdziwego zdarzenia. 
Mężczyzna kobietę wywyższał lub ją pchał na samo dno plugawego 
życia. Upadały anioł był ostateczną klęskę obojga. Kobieta zawsze pra-
gnie być porwaną, ale nie poniżoną. Chce być zwyciężoną, ale pozostać 
zwyciężczynią.
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Chłopcy w większości wypadków są świntuchami, ale rzadziej 
się załamują w życiu po przejściu źrebięcego wieku i stają się nor-
malnymi ludźmi. Ścieżka dziewczyny jest śliska – jedne niewłaściwe 
posunięcie może zwichnąć kręgosłup życiowy. Gertruda zaczy-
nała wkraczać po omacku w ciemny labirynt, na końcu którego nie 
widziała światła. 

Siedziała przygaszona moim nagłym gniewem. Patrzyliśmy na mia-
sto schowane w zieleni pojedynczych drzew i parków, poprzez które 
wiła się wstęga Kury. Za nią, na przeciwległym stoku, ćwiczyli jun-
krzy szkoły wojskowej, która w przyśpieszonym tempie wypuszczała 
młodszych ofi cerów. Słychać było śpiewy i odgłosy dętej orkiestry. 
Muzyka zagrzewa do życia, muzyka i śpiew zagrzewają do boju. W jej 
dźwiękach rodzi się odwaga i lżej się umiera. Każda czynność czło-
wieka wymaga bodźców. Wyżsi dowódcy dbają o te bodźce dla żołnie-
rza. Jest jeden niezawodny środek na odwagę – alkohol, byle w miarę. 
Akurat tyle, aby żołnierz szedł do przodu.

Gertruda nie miała powodów ku radości: wsłuchana w odgłosy 
dochodzące z centrum miasta, poprzez zakurzone okulary widziała 
przed sobą dwie poprawki z przedmiotów, których nie lubiła. Co gor-
sza, odkładała przygotowanie się do egzaminów na ostatnie tygodnie 
wakacji. 

Nasze rozmyślania przerwał zgrzyt wagonika liniowej kolejki.
- Kola – przerwała milczenie.
- Co takiego?
- Mogę cię o coś zapytać?
- Zawsze.
- Ale nie wiem, jak zapytać...
- Śmieszna jesteś. Mów, co ci na sercu.
- Czy ty kogoś w życiu lubiłeś? – wykrztusiła z pochyloną głową.
- Co to znaczy kogoś? Ojca? Matkę? Brata?
- Nie o to mi chodzi...
- A o co?
- Czy lubiłeś kogoś obcego? Na przykład jakąś uczennicę lub w ogóle 

dziewczynę?
Zbaraniałem. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Nie spodziewałem się 

takiego pytania. Przed oczyma przebiegła mi, jak taśma fi lmowa, moja 
niewielka przeszłość. Zamierzałem powiedzieć „głupia gęś”, ale nie 
chciałem robić jej przykrości. Miała ich dosyć w domu i szkole.

- Dlaczego pytasz?
- Bo w książkach o tym różnie piszą.
- W książkach często zmyślają.
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- A naprawdę tak nie bywa, jak piszą?
- Bo ja wiem... Czasami może i bywa.
- A z tobą nigdy tak nie było… – nie umiała dokończyć.
- Jak?
- No... żebyś na przykład nie mógł długo zasnąć, bo o kimś myślisz... 

Albo chcesz płakać, ale nie ze złości, tylko raczej z radości: jesteś smutny 
i jednocześnie zadowolony. W ogóle nie wiem, jak ci to powiedzieć.

- Naczytałaś się i różne głupstwa czepiają się twojej łepetyny.
- Ale powiedz, czy ci nigdy nie sprawiała przyjemności obecność 

jakiejś osoby? Albo nie pragnąłeś kogoś widzieć za wszelką cenę? 
Chociażby na nią popatrzeć, a może trochę do niej się zbliżyć?

- Może coś tam i zdarzyło się. Ale przyszło i poszło w świat.
- Co to było?
- Kiedyś, to znaczy w zeszłym roku, mieszkałem pod Moskwą. 

Ojciec mój przed odjazdem na front zaprowadził mnie do swoich przy-
jaciół i prosił o opiekę nade mną. Była tam młoda kobieta, na imię miała 
Ludmiła. Chodziliśmy na spacery. Bardzo mnie polubiła. Ja byłem 
wprost w siódmym niebie...

- Co to znaczy w siódmym niebie? – przerwała.
- Głupiaś – wyskoczyło mi. – Tak mówią starsi. Mówię ci, że w jej 

obecności było mi dobrze...
- A widzisz – przerwała znowu triumfująco.
- Co widzisz?
- No, że było ci dobrze, znaczy, że byłeś trochę zakochany. Tak, jak 

w książkach piszą.
- W książkach kochają się dorośli i o tym sobie mówią, a ja nic nie 

mówiłem i nawet coś takiego nie przychodziło mi do głowy.
- A może jeszcze kiedyś?
- To zupełnie co innego. Innym razem zaprosił mnie kolega do swo-

jego domu. Miał starszą siostrę. Jej mąż był na froncie. Wieczorami gry-
waliśmy w loteryjkę i inne gry. Pewnego wieczora przyniosła od swojej 
cioci woreczek kamyków znad Czarnego Morza i każdy miał wybrać, 
nie zaglądając do woreczka, po pięć kamyków do gry. W woreczku 
spotykały się palce moje z palcami tej kobiety. Z czasem przytrzymy-
wałem palce Ludmiły. Ona nie cofała. Odwrotnie – ściskała moje.

- I co dalej?
- Nic.
- Jak to nic?
- Mówię ci, kozo jedna, że nic. Na tym zabawa się kończyła.
- To po co trzymałeś jej rękę?
- Bo było przyjemnie.
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- A widzisz! – omal nie wrzasnęła Gertruda. – Mówiłem, że kiedy się 
kocha kogoś, to przyjemnie na niego patrzeć lub go dotykać.

Poczułem, że Gertruda prawie niezauważalnie przesunęła się 
w moją stronę. Poczułem jej ramię przy swoim.

Nadchodził wieczór. Nad miastem zawisła gorąca mgiełka. Ostatnie 
promienie zachodzącego słońca żegnały wschodnie stoki niskich gór. 
Zapadał powoli zmierzch. Powiał ledwo odczuwalny zachodni wiatr. 
Daleko na przedmieściu zaryczał osiołek. Błysnęły tam i ówdzie miej-
skie światełka. Z Prospektu Gołowińskiego doleciał tramwajowy 
dzwonek. Junkrzy ze śpiewem wracali plutonami do koszar. Z daleka 
wyglądali jak ołowiane żołnierzyki. Stopniowo miasto zanikało w nad-
chodzącym wieczorze. Coraz bardziej natomiast wyłaniało się morze 
świateł. Ukazały się pierwsze bladawe gwiazdy. 

Gertruda nie odzywała się. Czubkiem bucika kreśliła kółka na 
żwirowatym piasku. Gdy już prawie się ściemniło, skierowała piego-
waty nosek w moją stronę i złożyła lekki, drżący pocałunek na moim 
policzku. Właściwie to było delikatne muśnięcie wargami. Udałem, 
że nie stało się nic nadzwyczajnego. Pobiegliśmy w dół. Wpadliśmy 
w ciepłe, nagrzane słońcem powietrze. 

IV 
Szala na przeznaczeń wadze

Idzie w górę i opada.
Goethe

Gertruda poprawkowych egzaminów nie zdała. Poszła po raz 
drugi do piątej klasy. Była jedną ze starszych wiekiem uczennic. Miała 
nowe koleżanki, których przedtem nie znała. Zerkały na nią i szeptały 
sobie do uszu. Jedno pasowało do nowych koleżanek – drobna fi gura 
Gertrudy.

Po kilku wietrznych i deszczowych dniach wrześniowych nastała 
ponownie słoneczna, nawet gorąca pora. Biegaliśmy do szkół 
w rubaszkach i bluzkach. Przy porannym czystym niebie odprowa-
dzała nas często biała czapka Kazbeka. Ciągnęło od niej chłodem 
i zdawała nam się tak bliską. Przestrzeń górska jest złudna. Łatwo 
w niej się zatracić.

Gertruda naumyślnie wyczekiwała nieraz na moje zejście na 
podwórko, abyśmy razem szli do szkoły. Nigdy dotychczas nie 
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chodziłem ulicami z dziewczynami w jej wieku. Połowę drogi mieli-
śmy wspólną. Dopiero za mostem Weryjskim mówiliśmy sobie „do 
widzenia” i każde szło w inną stronę. 

W starszych klasach szkół męskich coraz więcej politykowano. 
Dochodziły nas plotki o korupcji na carskim dworze, o zdradach 
wyższych dowódców i ich powiązaniach z niemieckim wywiadem, 
o cudownych dziejach mnicha Rasputina w Moskwie i lubieżnej 
carycy. Carski dwór zaczynał pachnąć chucią, która przykrywała 
zdradziecką politykę. Nie podobało to się wielu ministrom. Car był 
bezradny.

Pewnego dnia u nas nie było dwóch ostatnich lekcji. Wyszedłem 
ze szkoły o dwie godziny wcześniej niż zazwyczaj. Łagodne słońce 
zapraszało do włóczęgi po mieście i parkach. Zaskoczyła mnie obec-
ność Gertrudy w Parku Aleksandrowskim. Była to niespodzianka 
dla nas obojga. Siedziała na ławce bocznej alejki pod nieskazitelnie 
granatowym niebem, jakie może być tylko w pobliżu czterdziestego 
równoleżnika. 

- Wagary? – popatrzyłem jej w oczy.
- To samo mogłabym powiedzieć pod twoim adresem.
- Przegrałabyś, bo u nas, w naszej klasie, nawalił belfer.
- A u nas nie nawalił.
- Więc wagary?
- Może.
- Z powodu?
- Nie lubię fi zyki i chemii.
- Robisz to samo co w zeszłym roku?
- Tak wygląda.
- Właśnie źle wygląda.
- I ty też?
- Co to znaczy?
- Zaczynasz jak rodzice.
- Pouczać?
- Nie. Krzyczeć.
- Widocznie zasługujesz?
- Już wszystko mi to zbrzydło...
- Co, wszystko?
- Wszystko. I dom, gdzie prawie co wieczór pijany ojciec czepia się 

matki, i te mydliny, i ta szkoła, gdzie krzywią się na mnie koleżanki, 
a właściwie ich nie mam. I ty …

- Co ja? – przerwałem jej.
- Nawet i ty mnie nie lubisz.
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- A kto ci to powiedział?
- Bo czuję...
- Źle czujesz.
- A właśnie dobrze...
- Po czym poznajesz?
- Bo nie jesteś dla mnie dobry.
- A co mam robić, żeby być dobrym?
- Być takim jak ja.
- Jakim takim?
- Takim.
Rozejrzała się wkoło. Alejka była pusta. Objęła mnie mocno i poca-

łowała w oba policzki.
- Takim właśnie – powtórzyła.
- Będę takim – wyrwało mi się niespodziewanie – jeśli nie będziesz 

chodzić na wagary, a zaczniesz przynosić dobre stopnie i zrobisz 
maturę. Wtedy pocałuję. 

- Dopiero?
- Tak.
Gertruda odwróciła się. Zakryła twarz rękami. Po jej drgających 

ramionach domyśliłem się, że płacze. Byłem zły na siebie. Moje nie-
dołężne moralizatorstwo odniosło wręcz niepożądany skutek. Czułem, 
że moja młodzieńcza fi lozofi a niepodparta doświadczeniem życiowym 
rozłazi się niby poranna mgła nad łąkami. Przypomniało mi się, nie 
wiem dlaczego, powiedzenie Jarosława R. Vavra: „Idę po omacku. 
Potykam się”.

Czułem się niewiele lepiej niż wtedy, gdy zarżnąłem koguta. Po raz 
drugi byłem zły na wiele rzeczy. I na siebie też. Żal mi było Gertrudy, 
ale nie widziałem jej gwiazdy na niebie. 

V 
To długo nie potrwa,

zanadto się z tym afi szuję.
Renoir

Od tego spotkania upłynęło kilka dni. Gertruda, która dawniej 
czekała na mnie, aby iść razem do szkoły, zaczęła mnie unikać. Nie 
wiedziałem, co się z nią dzieje. Znalazłem na to sposób: kolega miał 
młodszą siostrę w jej klasie. Zrobiliśmy z niej konfi denta: kazaliśmy 
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zaprzyjaźnić się z Gertrudą. Pozyskać jej całkowite zaufanie i zdo-
bywać najintymniejsze zwierzenia. Zaczynało nas to bawić. Coś nie-
coś słyszeliśmy o wywiadach wojskowych, o szpiegostwie. Kolega 
lubił kryminały. Założyliśmy niby to oddział wywiadu, niby to biuro 
detektywów. 

Po dwóch tygodniach mieliśmy pierwsze poufne komunikaty. 
Gertruda coraz częściej opuszczała niektóre lekcje i po cichu znikała 
ze szkoły. Do końca lekcji przesiadywała przeważnie w bocznych 
ukrytych alejkach parku. Potem wychodziła na światło dzienne, ale 
do domu nie zawsze się śpieszyła. Wolała znosić głód niż wcześniej 
wrócić. Jeżeli już doszła o czasie, to zaraz po obiedzie wychodziła „do 
koleżanek”.

Tymi „koleżankami” stały się ulice, parki, brzegi Kury. Dopóki 
w szkołach trwały lekcje, chodziła po centrum miasta od wystawy 
do wystawy, wciskała się do wąskich i hałaśliwych uliczek majdanu. 
Potem szła do Parku Mustaid, gdzie najmniej spodziewała się spotkań 
z niepożądanymi osobami. Nie mogła samotnie siedzieć w zacisznych 
zakątkach, bo po jakimś czasie na tej samej ławce siadał często starszy 
pan o niesympatycznym wyglądzie, najczęściej słabo ogolony z męt-
nymi oczami. Najpierw zagadywał, potem sięgał po jej drobną rękę, 
ściskał i mówił, czy nie lepiej byłoby tak pójść za miasto lub ewentual-
nie do niego, bo jest sam, biedny, opuszczony przez wszystkich wdo-
wiec, że chciałby mieć taką maleńką córeczkę, że ma w domu dużo ład-
nych rzeczy, z którymi nie wie co robić i chętnie dałby je miłej i dobrej 
dziewczynie, właśnie takiej jak ona. I obiecywał jeszcze dużo różnych 
rzeczy. Zupełnie jak w bajce. Bóg zsyła anioła na ziemię, aby zbawić 
maleńką zabłąkaną owieczkę. 

Gertruda jednak patrzy w ziemię, łamie suchy patyk na drobne 
kawałki, odrzuca je daleko i jej myśli są bardzo daleko od tego, o czym 
mówi starszy pan. Jego słowa docierają do niej w ułamkach, jakby przez 
sen. Nie przywiązuje do nich żadnego znaczenia. Czasem tylko widzi 
przed sobą twarz, która przypomina jej niedobrego Kolę. Wstaje i nic 
nie mówiąc, szybko odchodzi. Starszy pan cmoka ustami i odprowa-
dza ją wzrokiem, dopóki sylwetka Gertrudy nie schowa się za zakrę-
tem alei. 

Wraca do domu wygłodzona. Zjada z apetytem talerz zupy z kiep-
skim czarnym chlebem i jak najbardziej grzeczna córeczka wsadza 
nos w książkę. Mamusia patrzy z zadowoleniem na pilną córeczkę, 
która ledwo zjadła, a już się bierze za lekcje. Powtarzanie roku jej 
darowała i usprawiedliwiała przed ojcem trudnościami wojennymi, 
szkodliwymi wpływami koleżanek i innymi okolicznościami od niej 
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niezależnymi. Matka była zbyt zajęta i zbyt jeszcze ufała swojej jedy-
nej córeczce, by sprawdzić, co ona czyta lub po prostu zapytać, co tam 
słychać w szkole. 

Okazało się z czasem, że nasz „oddział wywiadu” nie był jedy-
nym źródłem dostarczającym wiadomości o życiu Gertrudy. Klub 
Obywatelski, gdzie pracował tatuś, stanowił niewyczerpaną kopal-
nię wszelkich plotek i prawdziwych opowiadań nie tylko o polityce, 
ale również o zdarzeniach w mieście. Spotykało się tam mnóstwo 
młodych jeszcze i zdrowych ludzi, którzy nie potrafi li jakoś pójść na 
front. Jedni wpadali po pracy, żeby zalać robaka, drudzy, żeby przy 
szklance wina lub koniaku załatwiać interesy korzystne dla obu stron. 
Inni jeszcze chcieli spędzić czas przy słuchaniu rozmów ludzi mają-
cych w czubie i ewentualnie zanieść treść tych rozmów tam, gdzie na 
nie czekano. 

Do uszu tatusia Gertrudy docierało dużo słów. Czasem wpadały 
i odlatywały bezpowrotnie, czasem zatrzymywały się na chwilę i zosta-
wały wkrótce zapomniane. Niektóre jednak pozostawały na długo. Te 
ostatnie tyczyły się ludzi, których znał ze słyszenia lub widzenia, a czę-
sto też osobiście. Najbardziej wpadały mu do uszu wypowiedzi doty-
czące spraw związanych z jego życiem i nieraz natrętnie brzęczały jak 
owady, których nie można odgonić. 

Takie były ostatnio zasłyszane plotki o pewnej uczennicy, powta-
rzającej rok i błądzącej często bez określonego celu po parkach. Gdy 
usłyszał, że dziewczyna ta jest drobnej budowy i nosi okulary, poczuł 
ukłucie najpierw pod żebrami, a potem bolesny ucisk w okolicach 
serca. „Czyżby...” – pomyślał i nalał sobie pół szklanki kachetyńskiego 
czerwonego. 

Tego wieczora wrócił do domu posępny i małomówny bardziej niż 
zwykle. Popatrzył spode łba na siedzącą potulnie córkę. Nie odzywał 
się. Nie był przekonany o prawdziwości plotek. W przeciwnym razie 
byłaby biedna w jego rękach. Krew w jego żyłach może nagle się zago-
tować i nie poręczy za siebie: nie na próżno jest dzieckiem gorącego 
Zakaukazia. Kaukazczycy są więcej niż gościnni, otwierają duszę na 
oścież przed każdym, obdarzają wszystkich bezgranicznym zaufa-
niem, ale niech tylko choćby najmniejszy cień zdrady zapadnie w jego 
duszę – ogarnia ich szaleństwo. 

Siedział na skraju łóżka z głową opartą na łokciu. Myśli kłębiły się 
pod czaszką, która nieco go bolała od wypitego przed wyjściem wina. 
Nie wytrzymał. Zapytał:

- Jak tam ze szkołą?
- Normalnie – odpowiedziała nieśmiało.
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Bała się. Po raz pierwszy padło takie pytanie ze strony ojca. Nigdy 
dotychczas nie interesował się tymi sprawami. Gertruda była zdzi-
wiona i zaskoczona.

- Co znaczy normalnie? – powtórzył.
- Lekcje odbywają się normalnie, jak zwykle.
- I ty chodzisz jak zwykle?
- Czasami wychodzę wcześniej.
- Z powodu?
- Tatuś wie przecież, że rok powtarzam i na niektórych lekcjach 

mogę nie bywać.
- I co wtedy robisz? Idziesz do domu?
- Nie, tatusiu, takie ładne dnie, niedługo przyjdą chłody... – namy-

ślała się. 
- I łazisz sama po parkach?
- Czasami...
Podskoczył jak poparzony. Chwycił w swoje łapska kruche ciałko 

i pchnął w stronę matki. 
- Żeby mi było to po raz ostatni – powiedział, kurcząc brwi.
Tego dnia poszła spać bez kolacji. Matka czekała, aż ojciec zaśnie. 

Chociaż była zła na córkę, podeszła do kredensu, ułamała kawałek 
ławasza i wsunęła córce pod poduszkę. Matczyne serce nie wytrzymało. 

Następnego rana Gertruda poszła do gimnazjum. Siedziała spo-
kojnie na pierwszych dwóch lekcjach. Następna miała być matema-
tyka. Zwinęła notatki i po cichu wymknęła się ze szkoły. Szła w stronę 
mostu. Przystanęła na nim i przyglądała się wodom, które uciekały na 
wschód aż do Morza Kaspijskiego. „Gdybym ja tak mogła – myślała 
– płynąć jak ta woda poprzez góry i doliny, przez skały i pustkowia, 
pojawiać się wśród aułów i znowu chować się od ludzi... Płynąć tak 
nieustannie aż do kresu i połączyć się z wielką masą wód i rozpłynąć 
po nich bez śladu...” 

Doszła do Parku Aleksandrowskiego, zaszyła się w odludnej alejce. 
Liście drzew i krzewów zaczynały nieznacznie zmieniać kolory. Zbliżała 
się nie tyle chłodna, ile wietrzna kaukaska jesień. Marzenia odleciały 
– na ławce została z Gertrudą smutna rzeczywistość. Nasłuchiwała 
szmeru strumyka po kamykach. Gdzieniegdzie odzywały się ptaki. 
Pająk łączył gałązki swoją zdradziecką siecią. Mimo słońca, park wyda-
wał się Gertrudzie ciemnym, wąskim i jakby zamkniętym światem. 

Wstała i wyszła na główną ulicę. Doszła do Placu Erywańskiego 
i zatrzymała się przy narożnym sklepie bławatnym. Patrzyła na różno-
kolorowe materiały. Najbardziej podobały się te w wschodnie desenie 
o łagodnych geometrycznych fi gurach. 
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Poczuła kogoś blisko siebie. Zauważyła śniadą, spaloną słońcem, 
nieco spłaszczoną twarz o wystających lekko policzkach młodego ofi -
cera. Złote naramienniki, nowe paski na mundurze i szabla wskazy-
wały na świeżo upieczonego dowódcę plutonu lub kompanii carskiej 
armii, która jeszcze podtrzymywała prestiż Imperium Rosyjskiego.

- Ze szkoły? – zagadnął.
- Może i ze szkoły.
- Do domu?
- A dokąd może iść uczennica?
- Na przykład, na spacer.
- Mam dosyć ulicy.
- Ja nie mówię o ulicy.
- A o czym?
- O dalekim spacerze. Może daleko za rzekę, na drugi kraniec mia-

sta, może nawet świata. Nie można się kręcić w zamkniętym kole, 
jakim jest centrum chociażby i pięknego grodu.

- Nie widzę nic ciekawszego.
- Przestrzeń, moja panienko, przestrzeń. Otwarte okolice, cisza, 

przyroda. O, chociażby tam – wskazał ręką na oddalone stoki poza 
miastem.

Gertruda nie zdawała sobie sprawy, że idzie obok człowieka, 
którego zobaczyła po raz pierwszy w życiu. Jego słowa wpadały 
do jej uszu, przenikały do wewnątrz i tam łaskotały w dziwny spo-
sób. Szli Gołowiańskim Prospektem, aż doszli do mostu. Na chwilę 
zatrzymali się i patrzyli na wiszące nad wodą balkony – galerie, na 
których bawiły się dzieci lub wisiała bielizna pościelowa. Doszli do 
torów kolejowych i ruszyli po szynach, trzymając się za ręce i śmie-
jąc. Zakładali się, które z nich przejdzie samemu najdłuższy odcinek. 
Najpierw z oczami otwartymi, potem z zamkniętymi. Kiedy Gertruda 
spadła z szyny, on przytrzymywał ją za ramiona i, niby niechcący, 
lekko przytulał do siebie. 

Gertruda na chwilę zapominała o rzeczywistości. Sprawiała wraże-
nie lunatyczki. Oderwała się od ziemskich spraw i beztrosko podda-
wała się woli nieznajomego człowieka. 

Na stoku za miastem powiał chłodniejszy wiatr. Po niebie sunęły 
poszarpane chmury i gdy przykrywały słońce, Gertruda kuliła się 
w lekkiej białej bluzeczce i granatowej plisowanej spódniczce. 

- Zimno ci? – zapytał poufale praporszczyk Wilczyński.
- Trochę – szepnęła.
- Zaraz będziemy na miejscu.
- Na jakim miejscu?
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- Koło naszej szkoły.
- Co z tego?
- Ja tam mieszkam – pokazał palcem. – Widzisz mały biały domek 

na wzgórzu?
- Widzę, ale zdaje się, że będzie padać. Muszę uciekać.
- Nie zdążysz. Do mnie bliżej.
Chwycił ją za rękę i szybko poszli. Nie upierała się. Weszli do obszer-

nego pokoju o dwóch oknach. Zwykłe umeblowanie koszarowe: szafa na 
ubranie, żelazne łóżko przykryte kocami, stół, dwa krzesła i kilka innych 
drobiazgów niezbędnych do kawalerskiego przejściowego życia. Okna 
wychodziły na niezabudowaną przestrzeń. Słońce zajrzało do zakurzo-
nych szyb i schowało się za ciemną chmurę. Kilka kropli deszczu zastu-
kało po blaszanym gzymsie i słońce ponownie wyjrzało zza chmur.

- Zaraz zrobię herbatę – powiedział, stawiając zakopcony imbryk na 
prymusie.

Otworzył szafę. Postawił na stole pleciony koszyczek z chlebem, 
puszkę konserw i napoczętą butelkę czerwonego wina.

- Jesteś pewnie głodna?
- Trochę.
Po raz pierwszy w życiu napiła się wina. Chciwie jadła chleb 

z konserwą i starała się nie patrzeć na gościnnego gospodarza, któ-
remu kłębiły się różne dziwaczne myśli z powodu tak nieoczekiwanej 
znajomości z dziewczyną, w dodatku uczennicą. Zaczynał powątpie-
wać w prawdziwość przygody, bo inaczej nie mógł traktować tego 
zdarzenia. W zasadzie był zadowolony, ale nie mógł zrozumieć moty-
wów, które skłoniły dziewczynę do uległości jego dotychczasowym, 
co prawda przyzwoitym, propozycjom. „Czyżby tylko przebrała się 
za uczennicę” – medytował, obserwując Gertrudę. 

Dolał wina. Wypiła. Nas policzkach ukazały się rumieńce. Gertruda 
zaczęła się śmiać.

- Co cię rozśmieszyło? – zapytał podejrzliwie.
- Po prostu jest mi wesoło.
Z dziobka imbryka buchała para, pokrywka brzęczała.
- Możesz nalać sobie i mnie herbaty? – powiedział.
Uniosła się z krzesła i momentalnie opadła.
- Co ci jest? – zapytał.
- Nie wiem. Nie mogę stać na nogach – śmiała się dalej. 
Zrozumiał: była po prostu pijana.
- Żebym wiedział, to nie dałbym ci tyle wina.
- Nie szkodzi. Jest mi teraz bosko. Nigdy takiego czegoś nie odczu-

wałam. Cały twój pokój kręci mi się i wszystko takie śmieszne.
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Był mile zaskoczony słowem „twój”, czego nie oczekiwał.
- Połóż się na chwilę na łóżko, to ci przejdzie.
Obleciał go strach, że dziewczynie może być źle i co on wtedy 

zrobi. Jest co prawda wojna, ale prawo jeszcze działa. Jak się wytłu-
maczy z obecności uczennicy w swoim pokoju. Zresztą nikt nie 
widział, kiedy wchodzili. Mogło jej się stać niedobrze przecież na 
ulicy. „Ale moje wino” – pomyślał. Zaczęły mu się snuć po gło-
wie rozmaite myśli. Na skroniach wystąpiły małe kropelki potu. 
Wyobraźnia przebierała niesamowite rozmiary. Już widział to 
wszystko opisane w prasie. 

Gertruda tymczasem leżała spokojnie z przymkniętymi oczami. 
Usiadł przy niej na brzegu łóżka. Nachylił się i pocałował w czoło. 
Potworzyła oczy i na jej ustach ukazał się ledwo widoczny uśmiech. 
Przyłożył usta do jej zamkniętych cienkich warg. Objęła go za szyję 
i mocno pocałowała. 

- Czy ty naprawdę chodzisz do gimnazjum? – wyrwało mu się mimo 
woli.

- Nie nudź mnie teraz szkołą, nie psuj mi dobrego nastroju... Pozwól 
mi uciec od rzeczywistości.

Milczał. Niczego nie rozumiał: Ujął ją za ramiona, przytulił. Była 
zadowolona. Poczuła jego gorącą rękę na swoim udzie. Wilczyński 
stracił nad sobą panowanie. Pokrył twarz Gertrudy pocałunkami, która 
przeciągnęła się i przytuliła do niego. 

Przez okna wciskały się dźwięki trąbki na apel wieczorny. W uści-
sku miłosnym nie słyszeli nawet pukania ordynansa. 

VI 
Gdy był imć Adam ziemi bryłą,

Bóg stworzył człeka z niego. 
Lecz z łona matczynego iłu
Coś wyniósł przyziemnego.

Goethe

Tej nocy ojciec Gertrudy miał dyżur w klubie. Było ciemno, kiedy 
Gertruda przyszła do domu. Wieczór był chłodnawy. Tego nie czuła: 
było jej gorąco i z przeżyć, i ze strachu przed rodzicami. Nie bardzo 
zdawała jeszcze sprawę z tego, co się wydarzyło. Wiedziała, że jej 
życie poszło raptem inną drogą, niż chadzało dotychczas. Ta droga 
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wiodła do białego małego domku na wzgórzu, który nie znikał sprzed 
jej oczu. 

Żeby nie dopuścić matki do jakichkolwiek pytań, zasypała ją 
litanią zmyślonych spacerów z koleżankami, które zaprosiły ją na 
obiad i nawet poczęstowały winem. Poszła wcześniej spać i naza-
jutrz wcześniej wstała. Nagrzała wody, umyła się i po śniadaniu 
wyszła do szkoły. Matka tego dnia spała dłużej zmęczona praniem 
bielizny. 

Gertruda pokazała się na pierwszej lekcji i zaraz zniknęła: ruszyła 
w kierunku małego domku na wzgórzu. Wilczyński po kursie został 
instruktorem i czekał teraz na przybycie do szkoły młodych kan-
dydatów na junkrów. Nigdzie mu się nie śpieszyło. Leżał w łóżku 
i przeglądał regulaminy. Należeć do kadry szkolnej, znaczyło 
być daleko od frontu. Komu się śpieszy do rzeźni? Nawet krowa 
wyczuwa swój koniec, kiedy ją prowadzą nie na pastwisko. Myśli 
Wilczyńskiego błądziły daleko od wojny – myślał o młodej uczen-
nicy i nie bardzo mógł zrozumieć, co pchnęło ją w jego ramiona. 
W zasadzie był brzydkim mężczyzną, tyle że jeszcze młodym i zdro-
wym. Znał różne kobiety w życiu, ale to były wycieruchy, z którymi 
niechętnie spotykał się po raz drugi. Ale Gertruda?

Nie zdążył coś konkretnego o niej pomyśleć, usłyszał delikatne, 
ciche stukanie do drzwi. 

- Nie myślałem, że przyjdziesz tak wcześnie. W ogóle raczej myśla-
łem, że więcej nie zechcesz mnie widzieć, może nie zechcesz mnie wię-
cej znać. 

- Źle o mnie myślałeś. Widzisz, że jestem.
- A szkoła?
- Dziś prawie nie było lekcji – kłamała zawodowo.
- A nie gniewasz się na mnie za wczorajsze?
- Co wczorajsze?
- Jak się zachowałeś?
- Gertrudo, albo jesteś nieprzytomna, albo twój duch stoi przede 

mną lub jakaś zjawa nie z tego świata i opowiada rzeczy z krainy baśni.
- Ładnie mówisz.
- Ale źle robię.
- Co źle robisz?
- Czuję, że przeze mnie opuszczasz lekcje.
- To nieważne.
- A co ważne?
- Że jestem tutaj i mnie lubisz.
- Kto ci to powiedział?
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- Ty sam swoimi pieszczotami.
- Żartujesz?
- Wcale nie. Wczoraj miałam swój pierwszy dobry sen. Zawsze mie-

wałam złe sny.
- Jakie złe?
- Że nie umiem lekcji, że ojciec mnie chce bić... że mnie nikt nie lubi… 

krzywo na mnie patrzy...
dokuczają mi...
- A może te złe sny sprawdzają się na jawie?
- Daj mi spokój. Nie przyszłam, żebyś mnie egzaminował... lepiej...
- Co lepiej? – przerwał.
- Lepiej mnie pocałuj...
Przytulił Gertrudę. Była zachwycona, ale nie zabawi la u niego 

długo. Akurat tyle, by przyjść do domu wtedy, kiedy na ogół wracają 
uczniowie. Miała pogodną twarz, na której rysowało się zadowolenie. 
Dostała lepszy obiad. Jadła z apetytem. Serce matki stało się lekkie, jak 
nigdy dotąd. Wcale nie czuła, że ma je w swoim ciele. Tak lekko, tak 
przyjemnie się oddycha, patrząc na grzeczną córeczkę, która wraca 
o porze do domu. Wraca i jest zadowolona: na pewno w szkole poszło 
jej dobrze... Będzie miała pociechę jednakże na starość ze swojej jedy-
naczki, a już tak źle się zapowiadało....

Matka rozmyśla o tym wszystkim po cichutku, nie próbuje rozma-
wiać z córeczką – boi się, aby jej marzenia nie odleciały...

Gertruda czyta książkę, wieczorem przewraca zeszyty szkolne 
i podręczniki. Coś pisze. Widocznie odrabia lekcje. W domu tego wie-
czoru cisza i harmonia. Nawet ojciec nie jest nachmurzony. 

Po podwórku wiatr goni jesienne kolorowe liście, które naleciały 
tutaj z ulicy przez bramę. 

Nazajutrz Gertruda zamiast do szkoły poszła do parku. Czytała 
książkę, ale jej myśli były daleko. Leciały za rzekę, za most. Na każdej 
stronicy widziała mały domek na wzgórzu. I jego śniadą, spaloną słoń-
cem twarz. Wstała i szybko podreptała, by go powitać. 

Koło południa do mieszkania Agnieszwilich zapukała młoda 
dziewczyna. 

- Czy Gertruda nie jest chora? 
- Dlaczego, moje dziecko?
- Bo już drugi dzień nie przychodzi do szkoły...
- Chyba się mylisz, panienko?
- Ale nie, proszę pani. Nasza wychowawczyni dobrze wie. Właśnie 

kazała mi dowiedzieć się...
- Dziękuję – ściągnęła brwi Agnieszwili.
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Czekała z niecierpliwością na powrót córki. W głowie matki kłębiły 
się różne myśli. Serce boleśnie dało znać o swoim istnieniu w przepra-
cowanym ciele. Chwilami miała jeszcze pewne wahania, pewne złudze-
nia. Próbowała pocieszać się myślą, że może w szkole się mylą, może to 
ktoś ze złości... Niektórzy dawali jej przecież delikatnie odczuć, że ona 
właściwie niby to Niemka, że przez tych Niemców wszyscy muszą jeść 
chleb, którego nie zawsze ruszy pies. A co będzie dalej, jeżeli wojna się 
nie skończy? To wszystko prawda, ale czy to jej wina, że zakochała się 
w synu Gruzji? Służy mu wiernie, wierniej od psa, od nałożnicy; robi 
wszystko, aby ten dom utrzymać, aby podchmielony mąż nie mruczał, 
aby kochana córeczka miała czystą sukienkę, czysty fartuszek... A tu 
przychodzą i mówią... chcą ją zabić... pogrzebać żywcem... A jeżeli to 
prawda?

Pranie tego dnia jej nie szło. Mydło stale uciekało z drżących rąk. 
Wciąż widziała w drzwiach cudzą dziewczynę, wciąż w głowie huczały 
słowa: „Bo już drugi dzień nie przychodzi do szkoły...”

Przypomniała sobie podejrzenia ojca i jego oburzenie, że córka 
chodzi czasami na wagary. Może tak właśnie jest? Może córka ich 
okłamuje?

Odeszła od balii. Przestała prać. Spojrzała na zegarek: niedługo będą 
wracać ze szkół. Poczuła jak po krzyżu przeleciał dreszcz. Wolałaby ie 
rozmawiać z córką.

Słońce wysunęło się zza wysokiego komina i rzuciło kilka ciepłych 
promieni, które sięgały ledwo drugiego piętra. 

Gertruda wpadła rozradowana i po spojrzeniu na matkę od razu 
przygasła – wygląd matki wcale ją nie cieszył. Odwrotnie – zasmucił. 
Czuła, że stało się coś nieoczekiwanego.

Była gotowa rzucić się matce na szyję i wyznać swoje szczęście. 
Gotowa była razem z matką objąć cały świat, który wydawał się jej 
teraz pięknym. Jednocześnie utopić w oceanie szkołę wraz z profeso-
rami, którzy stoją na drodze do jej nowego życia. Nie zauważyła, że 
obiadu tym razem jeszcze nie było i matka jakoś się nie śpieszyła z tym 
gotowaniem. 

Gertruda siedziała cichutko. Wyjęła jeden z zeszytów i napisała:
Twoje usta ogniste,
twoje mocne ręce…

Ścisnęła zębami ołówek i patrząc w okno dodała:
Biały domek na stoku,
co za szczęście w męce...
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Odłożyła zeszyt. Matka postawiła jej przed nosem talerz odgrzanej 
wczorajszej zupy. 

Matka czekała na jakiś ruch ze strony córki. Bała się pierwsza 
wszczynać rozmowę. Zapadał zmierzch. Na ten moment czekała wła-
śnie Agnieszwili, kobieta sterana i nie mająca odwagi patrzeć prosto 
córce w oczy. Miękkie serca boją się światła.

- Jak tam w szkole? – zapytała drżącym głosem ukrytej nadziei.
- I dobrze, i niedobrze, mamusiu.
- Co to znaczy?
- Bo ja mam trochę dwójek.
- Jak się nie chodzi do szkoły, to trudno mieć piątki.
- Ja chodzę, mamusiu.
- Ale dokąd, pytam?
- Do szkoły, mamusiu.
- Kto cię nauczył kłamać? Chyba nie ja i nie ojciec?
- Naprawdę chodzę, tylko nie na wszystkie lekcje.
- Dziś byłaś?
- Byłam.
- Kłamiesz. Wiem, że nie byłaś – o wizycie koleżanki jednak nie 

wspomniała. – Co będzie, gdy o tym dowie się ojciec? Wiesz jaki on 
jest. Nie będę cię więcej broniła. Co myślisz dalej robić?

- Nie wiem...
- Co znaczy: nie wiem? Najlepiej tak powiedzieć. Ja mam wiedzieć? 

W twoim wieku harowałam jak dziki osioł. 
- Może ja pójdę do roboty – bąknęła pod nosem.
- Ty? Do roboty? Chyba na spacery z tym ofi cerem?
- Z jakim ofi cerem, mamo?
- Już ty nie kręć, córuchno. Dosyć nasłuchałam się. Myślałam, że 

to bzdury, że złośliwe plotki. Nie udawaj głupiej. Czekaj, niech tylko 
przyjdzie ojciec. On ci pokaże spacery. 

- Jeżeli mama powie ojcu…
- To co? - przerwała matka.
- To ucieknę z domu.
- Oszalałaś?
- Nie pozwolę się bić.
- A że mnie zabijasz, to ci do głowy nie trafi a?
- Ja mamusi niczego złego nie robię.
- Zgłupiałaś do reszty. Nawet nie wiesz, co wygadujesz. Co za dia-

beł cię opętał?
Wejście ojca przerwało rozmowę. 
Nazajutrz rano, mimo twardego postanowienia pójścia do szkoły, 
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Gertruda szła, niby przyciągana magnesem, w kierunku białego 
domku. Doliną gnały porywiste wiatry, chmury rwały się na wielkie 
postrzępione płaty, między którymi wyskakiwało słońce paździer-
nikowego poranka. Chłód przenikał przez lekką bluzkę. Do piersi 
przyciskała szkolny zeszyt, w który wpisywała całkiem nieszkolne 
myśli. 

Na betonowych schodkach do mieszkania Wilczyńskiego siedział 
mały, opalony na heban, bosy chłopak w krótkich wyświechtanych 
spodenkach i koszulince z dziurami na łokciach. Domek zasłaniał go 
od zimnych wiatrów. Było mu ciepło od południowej ściany domku. 
W ręku trzymał kopertę. 

- Co tu robisz? – zapytała Gertruda.
- Czekam na ciebie – rzekł, nie wstając.
- Na mnie? – zdziwiła się.
- Tak, na ciebie – potwierdził i wyciągnął małą, czarna, chudą rączkę 

z kopertą. 
- Pan ofi cer kazał ci to dać – dodał – jeżeli przyjdziesz. 
Wzięła list. Przeczytała: „Wczoraj wieczorem otrzymałem rozkaz 

o wyjeździe na front. Kursów więcej nie będzie. Musiałem dziś o świ-
cie wyjechać. Dziękuję za dobre chwile, które pozostaną na zawsze 
w mojej pamięci. Zachowaj mnie w swoim sercu. Bądź dzielną dziew-
czyną i dobrą uczennicą. Co będzie ze mną – nie wiem. Kto zna kres 
wędrówki żołnierza? Niech nasz biały domek na wzgórzu będzie sym-
bolem naszych szczerych i bezinteresownych uczuć. Jeżeli przeżyję tę 
głupią wojnę i gdy ona tylko się zakończy, odwiedzę pewnego dnia 
nasz domek. Może odnajdę tam ciebie. Adresu swojego jeszcze nie 
znam. Ściskam Twoje kruche ciałko i będę o nim pamiętał w najgor-
szych chwilach życia.”

Bez adresu, bez podpisu, bez kierunku, bez nadziei... Gertruda opu-
ściła ręce i poczuła, jak coś w jej środku się oberwało, niby to serce, niby 
płuca, w każdym bądź razie coś ciężkiego, i spadło w dół, jakby do 
żołądka. Stała nieruchoma, niezdolna cokolwiek powiedzieć, o czym-
kolwiek pomyśleć. Nie wierzyła przeczytanym słowom, nie wierzyła 
sobie, nikomu i niczemu. Nie chciała wierzyć, że tu stoi, że trzyma 
kartkę z okropnymi słowami. Żeby przed nią rozwarła się wielka, głę-
boka przepaść – mniej by się dziwiła. 

Usiadła na kamiennych stopniach tuż przy chłopaku, opuściła 
głowę, zakryła twarz chudymi dłońmi, do których spadły duże, okrą-
głe łzy.

- Ty płaczesz? – zapytał zdziwiony chłopak.
- Już nie płaczę – przetarła oczy Gertruda.



195195SULEJMAN MUCHARSKI:  Pod niebem Kaukazu

- Nie trzeba płakać. Ofi cer powiedział, że niedługo skończy się 
wojna i on pojedzie do domu. Tam na niego czeka żona. 

- Tak powiedział: „Tam na niego czeka żona”?
- Słyszałem jak mówił do żołnierza.
- Na pewno tak mówił?
- Aha.
Włożyła list do zeszytu, zerwała się i pobiegła w dół do szkoły. Tam 

dowiedziała się, że została skreślona z listy uczennic. 

VII
Póki tego nie posiądziesz:

Zgiń i znów się przemień.
Tylko smutnym gościem będziesz

Na tej ciemnej ziemi. 
Goethe

Matka siedziała przy maszynie do szycia. Gertruda przykucnęła, poło-
żyła głowę na matczyne kolana i głośno zaszlochała. Nigdy jeszcze tak 
nie płakała. Nawet wtedy, gdy czasem bił ją ojciec. Matka przestała 
szyć, ujęła głowę córki spracowanymi rękami i popatrzyła jej w oczy. 
Chociaż niczego nie rozumiała, żal ścisnął matczyne serce i łzy dziecka 
przyjęła z pewną ulgą i nadzieją. 

Całą noc przeleżała. Pokorna, cicha, zamknięta w swojej skoru-
pie rozmyślała nad tym, co zaszło w ostatnich tygodniach. Czuła się 
nikomu niepotrzebnym przedmiotem. Patrzyła na brudne tapety ścian 
i stawiała sobie kilkakrotnie pytanie: „Czyżby mnie oszukał?”

I sama nie wiedziała, czy szczęście naprawdę musi trwać tak krótko. 
Dwa, trzy dni. Sen? Zjawa? Złudzenie? Ależ nie. Jeszcze teraz czuje 
jego obecność, jego pieszczoty. Była, chodziła, widziała, czuła, doty-
kała. To nie sen, to rzeczywistość, która odleciała tak nagle, tak brutal-
nie. Raptem została sama ze swoimi myślami, których nie może głośno 
wypowiedzieć bez obawy ostatecznej klęski. 

Leży i myśli. Przypomina sobie wiele rzeczy. Na przykład tą tęgą, 
starą Ormiankę, która ją namawiała w parku, żeby poszła do niej, to 
ją uszczęśliwi nowym życiem, jakiego jeszcze nie zna. Będzie cho-
dzić w ładnych sukienkach i nic nie będzie robiła. Będzie siedziała 
przy oknie i patrzyła na przechodniów. Czego chciała ta kobieta? 
Dlaczego chciała być raptem taka dobra dla niej? Albo ten niski, tłu-
ściutki starszy pan z Parku Musztaid? Zaraz... Jak to on powiedział 
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na pożegnanie, pewnego dnia o zmierzchu? „Jeżeli będziesz kie-
dyś czego potrzebowała, to możesz zawsze na mnie liczyć...” Coś 
w tym rodzaju. I wymienił jakąś kawiarnię na Placu Erywańskim, 
gdzie można go spotkać. Tyle dobrych ludzi jednakże jest na świecie. 
I wojna ich nie zepsuła. 

Nieustannie kłębiły się myśli w główce dziewczęcej i nie pozwalały 
jej zasnąć, a kiedy nad ranem zmęczona zapadła w krótki sen, to rap-
tem krzyczała. 

- Co ci córuchno? – pytała matka.
Żadnej odpowiedzi.
Rano udawała, że idzie do szkoły. Biegła w stronę małego domku. 

Jeszcze nie wierzyła, jeszcze nosiła w sobie nadzieję, jeszcze myślała 
o cudach. Jeszcze próbowała przywołać do życia przeszłość. Oprócz 
wartownika nikogo nie było widać... Koszary stały puste. Nie słychać 
orkiestry, ani śpiewu junkrów. Duch wojny odleciał razem z jej szczę-
ściem. Podbiegł mały chłopak, jej fatalny listonosz.

- Szukasz go? – zapytał.
- Myślałam, że może wrócił – odpowiedziała tak sobie.
- To twój brat?
- Więcej niż brat.
- Nie rozumiem.
- Jesteś jeszcze za mały.
- Mam już osiem lat! – krzyknął i pobiegł do kolegów, którzy kopali 

starą, podartą piłkę. 

- Muszę mamie powiedzieć straszną rzecz...
- Co znowu się narodziło?
- Jeszcze nic, ale może być.
Wyciągnęła z zeszytu list od „niego” i posunęła matce.
- I dobrze, że sobie pojechał – powiedziała matka.
- Łatwo mamie powiedzieć.
- Przejdzie ci, córeczko, i zapomnisz.
- Jeszcze mama nie rozumie?
- Czego?
- No, tego, co było. Przecież ja mogę mieć dziecko. Tak przynajmniej 

mi powiedziała jedna koleżanka.
- Zwariowałaś chyba?
- Tak, mamusiu. Jeszcze gorzej – zupełnie oszalałam. Przecież ja 

do niego chodziłam. I nie po to, żeby patrzeć na panoramę miasta jak 
z Kolą. W szkole różne bzdury wykładają, ale żeby powiedzieć coś 
o życiu, to nie ma komu...
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- Czy ty jedna chodzisz do szkoły? Tyle panienek uczy się i nie 
fi lozofuje.

- I są szczęśliwe?
- Jak sobie ułożą. W każdym bądź razie nie przychodzą pewnego 

dnia do domu i nie mówią matkom, jakby zjadły czekoladkę: „ Mamo, 
ja mogę mieć dziecko”. Co ja mam z tobą teraz zrobić?

- Wszystko co chcesz.
- Najłatwiej tak powiedzieć. Zabić? Wyrzucić? A szkoła?
- Nie liczy się.
- Co to ma znaczyć?
- Jestem skreślona.
Co?! Powtórz to jeszcze raz!
- J-e-s-t-e-m s-k-r-e-ś-l-o-n-a . Czy mama rozumie?
- Odsuń się, córuchno, jeżeli zasługujesz na to miano. Bo chociaż 

mam słaby charakter i dobre serce, ale za siebie nie ręczę. Co za hańba! 
I jeszcze dwie naraz! Ja tu przy balii, żeby to niegłodne i ubrane, a ona 
ładnie podziękowała. Niech tylko o tym wszystkim dowie się ojciec. 
Z nim nie żarty. 

Tego wieczoru nastąpiła cicha zmowa dwóch kobiet – matki i córki. 
Przed ojcem zapadła tajemnicza kurtyna. Obie bały się skandalu. 
Nazajutrz rano Gertruda wyszła do miasta pod magicznym działaniem 
słów: „Jeżeli będziesz kiedyś czego potrzebowała, to możesz zawsze 
liczyć na mnie”. Zajrzała do kawiarni i rzeczywiście ujrzała niskiego, 
tłustego starszego pana, z którym kiedyś przygodnie zamieniła parę 
słów siedząc w parku. Niezmiernie się ucieszył i natychmiast zaanga-
żował Gertrudę do pomocy w kawiarni i w domu. Był wdowcem. Miał 
gospodynię, kobietę starą i niedołężną. I tak miał ją w krótkim czasie 
zwolnić. A zresztą mogą być obie. Stara przygotuje obiad, bo wie, co on 
lubi. „Taka mizerna – pomyślał patrząc i szacując Gertrudę. – Trzeba 
będzie ją odżywić”. 

I tak zaczęła chodzić do pracy. Matka powoli przygotowywała ojca 
do zmian, jakie zaszły w ich życiu, ale bała się prawdy. Obie oszukiwały 
człowieka, dla którego całe życie koncentrowało się w klubie. Tam było 
wino, karty, bilard. Tam była polityka, plotki i kawały. Tam trzeźwi 
i pijani. Bohaterzy i dezerterzy. Kombinatorzy i ich ofi ary. Tacy, co 
wojnę klną, i tacy, co ją błogosławią. Agitatorzy i szpicle. Agnieszwili 
zna ich wszystkich po trosze. Nie potrzebuje iść do teatru: ma go na co 
dzień.
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VIII 
I wypuścił wąż z gęby swojej za niewiastą

wodę jako rzekę, chcąc sprawić, aby ją rzeka porwała.
(Objawienie św. Jana. Rozdz. XII. w. 15)

Kończył się październik. Tego dnia nad miastem sunęły niskie 
chmury, które zakrywały dalekie grzbiety górskie. Porywiste wia-
try podchwytywały jesienne liście, gnały je chodnikami i układały 
przy różnych ogrodzeniach lub skrzynkach na śmiecie. Próbowało 
padać. Nawet w tak pięknym kraju dzień był smutny i nieżyczliwy 
dla ludzi, którzy, po załatwieniu swoich spraw, kulili się i biegli do 
domów. 

Matka Gertrudy nadal prała bieliznę i wierzyła w bliski koniec 
wojny. Wtedy córka pójdzie znowu do szkoły i wszystko jakoś się 
ułoży. Ojciec został powoli uświadomiony co do losów córki. Odgrażał 
się tym i owym. „Niech tylko ona mi w przyszłym roku... – mruczał 
pod nosem. – Niech ona mi tylko...”, i szedł spać. W klubie szeptano 
o zbliżaniu się buntu żołnierzy, o możliwości rewolucji, o narzekaniu 
na cara, a szczególnie na Rasputina. Wielu Gruzinom śniła się wolność 
i niepodległość. 

Z powodu paskudnej, wietrznej pogody goście kawiarni siedzieli 
do późna. Gertruda siedziała za przepierzeniem i patrzyła przez małe 
okienko na znudzonych mężczyzn przy winie i nargilach. Powinna już 
dawno być w domu. Nie mogła wyjść – gospodarz nie wracał z domu 
lub miasta. Wreszcie, kiedy się ukazał, była tak późna godzina, że 
zaproponował:

- Chyba dziś nie warto chodzić ci do domu. Mieszkanie u mnie duże. 
Prześpisz się w oddzielnym pokoju. 

Zgodziła się. Została. 
W nocy miała kiepski sen: ktoś czaił się za drzwiami, ni to czło-

wiek, ni to zwierz. Wyciągał ku niej kosmate łapy i chciał pochwycić 
jak kleszczami. Obudziła się spocona ze strachu, spojrzała w ciem-
ność pokoju. Dokoła panowała cisza. Odwróciła się twarzą do ściany 
i naciągnęła kołdrę na głowę. Czuła się bezpieczna. Sen nie przycho-
dził. Wzrok skierowała na ciemną ścianę. Przed oczyma najpierw 
przesunął się Kola, potem mały domek na wzgórzu i Wilczyński. 
Dwa życia: jedno niewinne, sztubackie, którego zbytnio nie żałowała, 
i drugie z początku słodkie, a potem gorzkie jak piołun. W tak krót-
kim czasie tyle zmian i tyle doświadczeń życiowych, które przyszły 
same, nieraz mimo woli. Leżąc i rozmyślając, przypominała sobie 
czterowiersz Goethego: 
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Sądzono naszej głowie
Od mężczyzn krzywdy znosić:
Czyś wszystko, co ci powie,
I jeszcze mu nie dosyć.

Zmęczona różnymi myślami zapadła w lekki sen. Obudził ją zgrzyt 
od naciśnięcia klamki. Odwróciła głowę. Przez uchylone drzwi wpadło 
pasmo światła z sąsiedniego pokoju. Przez nią stał maleńki, tłuściutki 
człowieczek o świdrowatych oczkach. 

- Chciałem zobaczyć tylko, czy dobrze śpisz – powiedział chlebo-
dawca. – Ja nie mogę zasnąć.

Podszedł do łóżka i usiadł na samym brzeżku. Gertruda skuliła się 
pod kołdrą niby ślimak w muszli. Patrzyła na jego okrągłą, księżycową 
twarz i lekki uśmieszek na zaciśniętych wąskich wargach. 

- Bardzo cię lubię – powiedział nagle. 
Ujął jej policzki tłustymi, spoconymi dłońmi i pocałował w czoło po 

ojcowsku. Gertruda przypomniała sobie ostatni sen. Ręce pracodawcy 
wydawały się kosmatymi łapami potwora sennych marzeń. Poczuła 
strach i jednocześnie wstręt. Uczucie, jakiego jeszcze w życiu nigdy nie 
doznała. Po raz pierwszy zaczynało podchodzić jej pod serce uczucie 
obrzydzenia, czego chlebodawca zapewne się nie spodziewał. Ujął ją 
za ramiona i chciał przytulić.

- Niech pan idzie do siebie – powiedziała.
- Śmieszna jesteś – uśmiechnął się nieznacznie i mocno objął.
Ręce jego zaciskały się wokół drobnego ciała Gertrudy. 
- Proszę mnie puścić, bo inaczej…
- Co inaczej?
- Będę krzyczała.
- Toś ty taka? Tak mi dziękujesz za pomoc?
- Za pomoc pracuję.
- Twoja praca mi wcale nie potrzebna.
- To po co pan mnie angażował ?
- Myślałem, że będziesz dobra dla mnie, że mnie zrozumiesz, nie 

jesteś już dziecko... Masz tyle lat …
- Pan ma co najmniej trzy razy tyle i mógłby pan być...
- Twoim ojcem... – dokończył.
- Tak – odpowiedziała.
- Ale czuję się młodym i zdrowym i potrzebuję takiej jak ty.
- Niech pan sobie poszuka gdzie indziej.
- Właśnie chcę ciebie.
- Mało, że pan chce.
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- Nie bądź głupią i lepiej pocałuj mnie i będzie zgoda.
Trzymał ją mocno za ramiona. Ściągnął ze złości brwi, przymrużył 

oczki i ciężko oddychał.
- Nie potrzebuję żadnej zgody – nieomal krzyknęła Gertruda i sama 

zdziwiła się nagłej swojej energii.
Słowa jej rozniosły echem po dużym pustym mieszkaniu. Nie dawał 

za wygraną. Zaczął ściągać z niej pościel. Stanęła na łóżku i oparła się 
o ścianę. Wyciągnął ręce, by chwycić ją za nogi. 

- Zostaw pan tę zabawę – powiedziała. – Zaczynam być zła jak nigdy 
w życiu. Wprost nie poznaję siebie.

Stała skręcona przy ścianie, niczym kocica gotowa do obrony swych 
dzieci. 

- Chodź. Inaczej nie pójdę. I tak cię dostanę. Ściana się nie zawali się.
Stanął na brzegu łóżka i chciał ja objąć. Gertruda uniosła nogę 

i z nieoczekiwaną siłą drobnego, wątłego ciała kopnęła mężczyznę 
w brzuch tak raptownie i tak potężnie, że okrąglutki i tłuściutki pan 
zleciał z łóżka jak piłka i padając, uderzył głową o stojącą niedaleko 
szafkę. 

Leżał nieruchomo. Gertruda się przeraziła. „Zabiłam” – błysnęło jej 
w głowie. Zeskoczyła z łóżka, narzuciła na koszulę płaszczyk i wybie-
gła na ulicę. Nie panowała nad sobą. Wiedziała tylko, że coś się stało 
strasznego. Coś, do czego nie może być powrotu. 

Gertruda chucherko, prawie zasuszony szkielecik, jak zasuszony 
przedwcześnie zwiędły kwiatek; Gertruda, jak drzewko chwiejące 
się przy byle podmuchu wiatru, biegła nieprzytomna Prospektem 
Gołowińskim w stronę Zajazdu Weryjskiego, w stronę mostu. Można 
by powiedzieć, że biegł cień człowieka, jego tylko astralna powłoka, 
opanowana niebezpiecznym porywem. Kosmyki włosów opadały 
na jej ramiona. Wiatr unosił i wdzierał się pod lekki płaszczyk, ale 
Gertruda czuła w sobie niewysłowiony żar, który chciał ją unicestwić. 
Innego wyjścia nie widziała. Spod jej nóg uciekały ostatnie jesienne 
liście. 

Był moment, kiedy powracała na chwilę świadomość i chciała skrę-
cić na lewo, w swoją wąską i krętą uliczkę, wpaść do domu i krzyczeć: 
„Zabiłam człowieka, ale nie jestem winna...”, i różne takie rzeczy. 
Wszystko opowiedzieć rodzicom od początku, wypłakać się, i niech 
robią z nią, co chcą. Niestety, nie miała na to już sił. Strach i szalona 
decyzja pchała ją naprzód. Zbiegła na most, chwyciła się zimnej od 
wiatru balustrady. Ten chłód poprzez ręce próbował dostać się do 
wewnątrz, do głowy, do mózgu. Serduszko Gertrudy stukało z nie-
uchwytną szybkością. Czuła, że chce wyskoczyć z ciała. Nasłuchiwała. 
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Na most wjeżdżała dorożka z postawioną budą. „Może to on?” – 
zadała raptem sobie pytanie, przechyliła się za poręcz mostu i skoczyła 
w dół. Nie utonęła. Zabiła się, trafi ając głową w podwodny kawałek 
skały. 

Pożółkłe liście zawirowały i spadły do rzeki. 

O śmierci Gertrudy były wzmianki w prasie. Na pogrzeb przyszła jej 
zeszłoroczna klasa. Tego dnia nad cmentarzem otworzyła się błękitna 
kopuła nieba i słońce ogrzało świeżo wykopany dół. Tak jakby chciało 
ogrzać zimne ciało, które przestało żyć. Na stoku góry Dawida zebra-
łem pęczek dzikich kwiatków, które lubiła i złożyłem na jej malutkim 
grobie. 

Odeszła do Hadesu szarpana wiatrami jesieni. Niech rzeka Kura 
będzie dla niej rzeką Letą, rzeką zapomnienia doznanych krzywd 
i chwilowych radości. 

Dla mnie rzeka Kura zostanie na zawsze Acherontem – rzeką 
smutku, i rzeką Kokytosem – rzeką żalu. 

Cień Gertrudy chodził za mną przez długie lata. Dopominał się wyj-
ścia na światło dzienne. Musiałem opowiedzieć o tej dziewczynie star-
szemu panu z moich okolic. Był nim Wilczyński, który cudem wyszedł 
żywy z rąk Kurdów w czasie pieszej wędrówki z frontu kaukaskiego. 
Dystynkcje ofi cerskie zdjęli mu zbuntowani żołnierze. Oni również 
wyrzucili go z wagonu. N ie był dobry dla podwładnych. Przy szklance 
bimbru opowiedział o Gertrudzie. Szczerze żałował minionych dni 
i przypomniał mi wiersz Goethego:

Duszo człowieka,
Tak wodzie podobna.
Losie człowieka,
Co jesteś jak wiatr.

Warszawa, maj 1969         

Sulejman Mucharski
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V. VARIA

SERCA ZOSTAWILI NA STEPACH, 
DUSZE ODDALI POLSCE

Z dziennikarzem TVP Józefem Wierzbą
rozmawia Michał Łyszczarz

 
Czasem śnią mi się konie / tabun splątanych grzyw i kopyt / Rozhukane prężą 
mocne grzbiety / W oczekiwaniu na ciężar jeźdźca / i niepohamowany pęd […]

(fragment wiersza Musy Czachorowskiego pt. „Mój koń”)

Mam przyjemność zaprezen-
tować czytelnikom „Rocznika 
Tatarów Polskich” wywiad 
z Józefem Wierzbą, długolet-
nim dziennikarzem Telewizji 
Polskiej (redakcji terenowej 
TVP w Kielcach, OTV Łódź, 
OTV Kraków i OTV Białystok), 
twórcą wielu reportaży oraz 
programów poświęconych pro-
blematyce tatarskiej, emito-
wanych w magazynie „Sami 
o Sobie” oraz „Podlaskim 
Oriencie” w latach 1997–2010 
przez TVP Białystok. Rozmowa, 
którą prezentujemy na naszych 
łamach, odbyła się w Kielcach 
16 maja 2016 r. Redaktor Józef 
Wierzba, urodził się w roku Redaktor Józef Wierzba (arch. J.W.)
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1946 na wschodnim Mazowszu, które graniczy z Podlasiem, na styku 
powiatów węgrowskiego i wołomińskiego. Regiony te rozgranicza 
rzeka Liwiec. Zapis wywiadu został zarejestrowany na dyktafonie, 
a treść autoryzowana i uzupełniona przez redaktora Józefa Wierzbę 
w lipcu 2017 r. 

Impulsem do przeprowadzenia tej rozmowy, koncentrującej się 
wokół wspomnień związanych z kulisami współpracy dziennika-
rza telewizyjnego z polskimi Tatarami, były badania empiryczne 
zrealizowane w ramach prac nad przygotowywanym referatem pt. 
Znaczenie podlaskich mediów publicznych dla podtrzymywania i wzmac-
niania tożsamości etnicznej polskich Tatarów, który wygłosiłem pod-
czas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, odbywającego 
się pod hasłem: „Solidarność w czasach nieufności”, zorganizo-
wanego przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne (Gdańsk, 14–17 
września 2016).

W tym miejscu chcę szczególnie podziękować Panu Redaktorowi 
Józefowi Wierzbie za życzliwość i poświęcony mi czas.

Michał Łyszczarz: Skąd wzięło się Pańskie zainteresowanie 
Tatarami, mieszkającymi głównie nad Podlasiu?

Józef Wierzba: Nie mam żadnych związków rodzinnych ani 
osobistych z dawnymi ziemiami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie wśród różnych narodów 
mieszkali również Tatarzy. Powiedzmy kolokwialnie: coś mnie tam 
„pchało”. Natomiast moje „kontakty” z Tatarami, których wówczas 
nie widziałem jeszcze żywych na oczy, zaczęły się w dziewiątej klasie 
Liceum Ogólnokształcącego w Drohiczynie nad Bugiem. Mój szkolny 
kolega, Anatol Sidewicz, kupił miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” popu-
larny w owych czasach wśród turystów w różnym wieku. W jednym 
z numerów przeczytałem artykuł o Tatarach osiadłych w Bohonikach, 
Kruszynianach i wokół Sokółki. Pamiętam jak dziś, że chciałem 
koniecznie zobaczyć te miejsca, tych ludzi. Urzekła mnie ich tradycja, 
historia, religia, kultura, szacunek dla Rzeczypospolitej. To było dla 
mnie coś nieznanego, nowego. 

Dzisiaj wiem, że było to pierwsze „ukłucie”, a Tatarzy nazywają to 
„mistyką Wschodu”. Orientalnym światem o ogromnej duchowości. 
Wiedziałem z historii coś niecoś o Tatarach jako o ludziach bez serca, 
grabieżcach i mordercach. Żądnych krwi najeźdźcach na polskie pań-
stwo, niosących pożogę i pędzących kobiety, dzieci, mężczyzn w jasyr 
– do niewoli – na Krym. 
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Ten numer magazynu „Poznaj Swój Kraj” z publikacją o tej podla-

skiej grupie etnicznej przechowuję wśród najcenniejszych rodzinnych 
pamiątek! 

MŁ: Kiedy naprawdę dotknęła Pana tatarszczyzna? Czy wtedy, 
kiedy powstał Ośrodek TVP w Białymstoku?

JW: Pierwszy raz tatarszczyzna drasnęła mnie w drohiczyńskiej 
szkole średniej i ten ślad pozostał w mojej duszy. Musiało to być na 
tyle solidne i mocne uderzenie, skoro przetrwało w mojej pamięci 
i gdzieś w sercu aż tyle lat, i pozostanie we mnie do kresu mego 
żywota. Bezpośredni kontakt z Tatarami nawiązałem jednak dopiero 
w białostockim ośrodku TVP, który został powołany przez Sejm 22 
lipca 1996 r., a swoje programy zaczął emitować już w połowie lutego 
1997 r.

MŁ: W jakich okolicznościach znalazł się Pan w białostockim 
oddziale tej instytucji?

JW: Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim najpierw pra-
cowałem w kieleckiej prasie, a od 3 czerwca 1974 roku w terenowej 
redakcji kieleckiej TVP, która była wtedy usytuowana przy Polskim 
Radiu. Obsługiwaliśmy ogólnopolski dziennik telewizyjny i pro-
gramy lokalne. Oprócz tego przygotowałem wiele fi lmów doku-
mentalnych, m.in. o ochronie środowiska przyrodniczego, historii 
zakładów na ówczesnej Kielecczyźnie. Ówczesny prezes TVP, już 
nieżyjący Maciej Szczepański, utworzył kilka takich lokalnych redak-
cji, również w Kielcach. W TVP co pewien czas następowały zmiany 
organizacyjne. 

W lutym 1997 roku, dokładnie 24 lutego, w poniedziałek, przyje-
chałem z Kielc do białostockiego oddziału TVP. Podobała mi się idea 
powołania tego ośrodka. Białystok miał być nastawiony na region 
i na jego specyfi kę – obecność mniejszości narodowych i grup etnicz-
nych – oraz miał informować o Polakach za wschodnią granicą. 
Pierwszy kontakt z naszymi rodakami na Białorusi nawiązałem pod-
czas wyjazdu w marcu 1997 r. Razem z ekipą telewizyjną zabrałem 
się z białostockim stowarzyszeniem „Rubież”, które wiozło wówczas 
transport darów dla tamtejszych Polaków w okolicy Brześcia. Kiedy 
wyjeżdżałem do Białegostoku, wziąłem paszport. Przydał mi się… 
Jak ja byłem za to wdzięczny Bogu!
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MŁ: Czyli wybór Podlasia był w pełni świadomy, bo znał Pan 

wyjątkowość Podlasia.

JW: W latach szkolnych nie miałem świadomości ani wiedzy 
o wyjątkowości tej białostockiej ziemi w takim sensie, jak mam ją dzi-
siaj. W Liceum Ogólnokształcącym, w Drohiczynie, tę specyfi czność 
poznałem – może użyję zbyt podniosłych słów – bardziej sercem, 
duchem i wyobraźnią niż w sposób namacalny. To było dotknięcie, 
powiedziałbym, trochę mistyczne. 

W Drohiczynie miałem natomiast codzienny kontakt z wyznaw-
cami prawosławia. I być może dlatego czułem istotę wielonarodo-
wości, różnorodności kulturowej i religijnej podlaskiego regionu. Po 
maturze przez wiele lat nie odwiedzałem Podlasia. Ponownie związa-
łem się z ziemią białostocką dopiero w roku 1997, gdy podjąłem pracę 
w tamtejszym ośrodku TVP. Zdecydowałem się na to dlatego, że 
miałem pewną wiedzę o tym specyfi cznym regionie Polski, mozaice 
narodowo-językowej. Było mi łatwiej nawiązać więzi z tamtejszymi 
ludźmi, mówiącymi różnymi językami i gwarami. Pod tym wzglę-
dem Podlasie przypominało biblijną wieżę Babel. Wie Pan, to cudow-
nie żyć w różnorodnym środowisku.

MŁ: W dzisiejszych czasach wielokulturowość niestety nie 
wszystkim się podoba. Do Tatarów chyba jednak nie zbliżyło Pana 
zróżnicowanie językowe Podlasia?

JW: Niestety, na Podlasiu nie usłyszy Pan języka tatarskiego. 
Szkoda. Ponoć nasi podlascy Tatarzy utracili go już w XVII stuleciu. 
W ostatnich latach młodzi Tatarzy zaczęli się uczyć mowy ojczystej. 
Jest nadzieja, że niedługo i w tej pięknej krainie usłyszymy i język 
tatarski.

MŁ: Myślę, że dla naszych Tatarów język krymskotatarski i tatar-
ski są nie tyle mową ojczystą – bo taką dla Tatarów jest język polski 
czy też gwary kresowe – lecz raczej wyrazem poszukiwania pan-
turkijskich więzi cywilizacyjnych. Nie będzie to też na pewno pro-
sty powrót do języka, którym Tatarzy mówili tuż po osiedleniu się 
w WKL. Panie Józefi e, nic nie wspomina Pan o swoich zainteresowa-
niach dziejami Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Tam, na wschodnich ziemiach, które nazywamy Kresami, mieszkali 
przecież Polacy. 
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JW: Kresy to pojęcie jest bardzo sentymentalne z wielką domieszką 

mistycyzmu, objawiającego bardziej tęsknotę duszy i serca za czymś 
przeszłym, nieokreślonym. Za tym, co przeminęło i nigdy już nie 
wróci! Wyobraźnia i nostalgia wypaczają rzeczywistość. Przenoszą 
w jakiś świat trochę pozaziemski, niebiański. Piękny; dzieci się bawią, 
szczęśliwi rodzice, sąsiedzi, nie ma trosk, wojen, trudności. Takie zna-
czenie mają Kresy. Tak nazywano ziemie na południowo-wschodniej 
Ukrainie, a potem na Białorusi i Litwie, należące do Rzeczypospolitej 
Polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 

Kresy stały się wyśnioną krainą szczęścia i dobrobytu. Słowo 
to weszło do obiegu języka polskiego, dopiero po opublikowaniu 
poematu „Mohort” Wincentego Pola w 1854 r. Autor tego utworu, 
„kresami” nazwał pas ziemi niczyjej na Dnieprze i Dniestrze w połu-
dniowo-wschodniej Ukrainie, który rozdzielał Tatarów i Polaków. 
Potem to pojęcie rozszerzyło się na cały obszar wschodni drugiej 
Rzeczypospolitej. 

Redaktor J. Wierzba w białostockim Domu Kultury Muzułmańskiej 
na spotkaniu z okazji miełludu, 20.03.2008 r. 



208208 V. VARIA208
Kresy – to coś mistycznego. Niedotykalnego. Tam się nic nie koń-

czy. Czego ma być kres? Zaczyna działać wyobraźnia. Słowo bardzo 
piękne, ale jego treść, podkreślam, nie ma nic wspólnego z rzeczywi-
stością. Historycy nie powinni używać tego słowa na określenie ziem 
wschodnich Rzeczypospolitej, ani na konferencjach naukowych, ani 
w publikacjach. Gdzie się zaczynają i gdzie kończą się nasze polskie 
wschodnie kresy lub Kresy? Tam są ziemie, które mają swoje histo-
ryczne nazwy i trzymajmy się tego. Proszę Pana, z drugiej strony, 
gdyby nie było Kresów polskich, tatarskich, niemieckich, sądzę, że 
uboższa byłaby liryka i proza. 

Ja też mam w sercu swoją nutkę kresową. Nie ma już mojego 
domu rodzinnego na wschodnim Mazowszu, a ziemię po rodzicach 
i dziadkach przejął inny spadkobierca. Wracam pamięcią do tamtych 
lat dziecinnych, z których nic już nie zostało. Nastąpił kres, ale mój, 
mojej posiadłości. Pozostała tęsknota za czymś wspaniałym, ale tylko 
w mojej wyobraźni.

MŁ: Jakie było pańskie pierwsze wrażenie po spotkaniu 
z Tatarami. W jakich okolicznościach się ono odbyło?

JW: W kwietniu 1997 r. byłem z białostocką ekipą TVP na świę-
cie muzułmańskim kończącym post ramadanowy, kurban bajra-
mie w Bohonikach w pobliżu Sokółki. Podczas tej uroczystości 
religijnej wyznawcy islamu, składają ofi ary – kurbany ze zwie-
rząt. W Bohonikach po raz pierwszy dotknąłem Orientu. Inności. 
Nawiązałem pierwsze kontakty z podlaskimi Tatarami. Nie pamię-
tam wszystkich imion i nazwisk. Na pewno wśród nich była pani 
Halina Szahidewicz – przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Białymstoku. Jan Sobolewski, wówczas szefujący 
Muzułmańskiemu Związkowi Religijnemu w RP. Taka zaczęła się 
moja znajomość z Tatarami, która przerodziła się w serdeczną więź 
i przyjaźń, trwającą wiele lat. Do dzisiaj! Jest rok 2017 – lipiec. 

Pamiętam, że wtedy szybko zmontowałem kilkudziesięciose-
kundowy materiał do programu informacyjnego „Obiektyw” TVP 
Białystok, którego emisja była tego samego dnia. Powstał również 
kilkuminutowy felieton (gatunek dziennikarski) do magazynu mniej-
szości narodowych i grup etnicznych oraz Polaków na Wschodzie 
w „Sami o Sobie”. 

Każda społeczność – w zależności od liczebności – otrzymała w tym 
programie swój czas antenowy i limit emisji w miesiącu, czyli po pro-
stu to, co ukazywało się w telewizorach. Tatarzy dostali 5 minut raz 
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w miesiącu. Program „Sami o Sobie” ruszył na białostockiej antenie 
TVP, 9 marca 1997 r. Emitowany był w niedzielne poranki i miał 30 
minut. W 2000 r. przedłużono go do 40 minut. 

Gdy po zmianach administracyjnych w 1999 r., program niemiecki 
został przeniesiony, o ile pamiętam, do innego ośrodka TVP1. Wtedy 
Tatarzy otrzymali więcej czasu antenowego, to jest 7 i pół minuty. 
Natomiast emisja pozostała bez zmian – raz w miesiącu. Rocznie było 
12 wydań i dodatkowe, trzynaste, w grudniu, na podsumowanie roku 
tatarsko-muzułmańskiego. 

Za kurban bajram w „Obiektywie”, magazynie informacyjnym 
TVP Białystok, otrzymałem maleńką burę od jednego z wicedyrekto-
rów OTV. Powiedział mi, a odbyło się na klatce schodowej w obec-
ności kilku osób, że „nie będzie jadł więcej befsztyków”. Chodziło 
o ujęcie na antenie rytualnego uboju byka. Jak się to odbywało, nie 
będę opowiadał. 

MŁ: Do 2003 r. nie było jeszcze „Podlaskiego Orientu”, samo-
dzielnego magazynu o Tatarach na Podlasiu?

JW: Od 1997 do 2003 r. w TVP Białystok, był emitowany maga-
zyn „Sami o Sobie” – wspólny program o wszystkich mniejszo-
ściach narodowych i grupach etnicznych na Podlasiu. Żartobliwie 
nazywany „Sami Swoi”, jak fi lm pod tym samym tytułem Sylwestra 
Chęcińskiego. Ten magazyn, który był regionalną wizytówką Podlasia 
z jego wielokulturowością, cieszył się olbrzymim zainteresowaniem 
widzów białostockiej telewizji. Jednorazowo oglądało go średnio 200 
tys. osób. Tyle, ile „Obiektyw”. 

Przez pierwszych kilka lat, pod koniec dwudziestego wieku, pro-
gramy regionalne były emitowane w programie drugim TVP. Były 
to pasma lokalne, więc nie ma się co dziwić, że zasięg był duży. Ten 
białostocki oglądano w promieniu 200 kilometrów, a nawet dalej. 
Program docierał m.in. do Ejszyszek na Litwie i na przedmieścia Lidy 
na Białorusi. Dodam, że po Marku Liberadzkim zostałem wydawcą 
„Samych o Sobie”. 

W maju 1999 r., ówczesny dyrektor naczelny OTV Białystok, dr 
Kazimierz Puciłowski, częściowo zmienił układ tego magazynu. Wydzielił 
z niego moją samodzielną audycję „Łączy nas Polska” – o naszych roda-
kach na Wschodzie. Z ponad dwudziestu propozycji tytułów wybrał wła-
śnie ten, który był patriotyczny i odpowiadający rzeczywistości. 

1 Program poświęcony mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach, miał być realizowany przez 
olsztyński oddział TVP, do czego jednak nie doszło.
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Wtedy, po upadku moskiewskiego państwa sowieckiego, wśród 

naszych krajan w Estonii, na Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie 
i w Rosji, panowała ogromna tęsknota za Polską i polskością. Był 
widoczny głód kontaktów z nami. To był pierwszy wyłom w maga-
zynie „Sami o Sobie”2. Po kilku latach – w 2003 r. – gdy ten program 
został podzielony pomiędzy mniejszości narodowe i grupy etniczne, 
swoje programy pod własnymi tytułami, otrzymali Białorusini, 
Litwini, Rosjanie itd. Wtedy również powstał samodzielny magazyn 
tatarski pod nazwą „Podlaski Orient”. 

MŁ: Czy w TVP Białystok funkcjonowała redakcja programów 
mniejszości narodowych i etnicznych?

JW: Kiedy ukazywał się magazyn „Sami o Sobie”, było coś, 
co mogło przypominać redakcję. Właściwie już jej nie było. Były 
zespoły. Główny wydawca całego magazynu, który uzgadniał tematy 
z wydawcami poszczególnych programów mniejszości narodowych 
i grup etnicznych3. Pisał konspekty, myśmy mu składali swoje pro-
pozycje tematyczne, czyli co będzie w programie emitowanym za 
kilka czy kilkanaście dni. Każdy odpowiadał za swoją działkę i każdy 
działał niezależnie. Nie pamiętam, żeby były polecenia z góry. 
Oczywiście, jak coś się nie spodobało górze albo mniejszościom, to 
gromy sypały się na głównego wydawcę magazynu „Sami o Sobie” 
i wydawcę danego programu. Podobnie było, kiedy „weszły” tytuły. 

MŁ: Czy nazwa „Podlaski Orient” była Pana autorstwa?

JW: Tytuł ja wymyśliłem jakby wbrew nowej idei Jerzego Kaliny4, 
który przejął nadzór wydawniczy nad programami mniejszości naro-
dowych i grup etnicznych. W każdym tytule miała być nazwa mniej-
szości narodowej i etnicznej. Natomiast ja, trochę może przewrotnie, 
pomyślałem o regionie i cudownych tatarskich Orientach Sokólskich. 
Pierwszy odbył się w 1976 r., drugi w 1979 r., w 300-lecie osadnictwa 
tatarskiego na Podlasiu. Potem zmieniono nazwę na Letnią Akademię 
Wiedzy o Tatarach. Organizowano je w różnych miejscach Polski, nie 
tylko w Sokółce, tam, gdzie były większe skupiska tej społeczności. 

2 Program „Łączy nas Polska” w TVP Białystok, był nadawany do czerwca 2010 r. Emitowany był 
również w TVP Polonia.

3 J. Wierzba ma na myśli redaktora Marka Liberadzkiego, siebie i Jerzego Kalinę.
4 Jerzy Kalina był ówczesnym redaktorem magazynu „Sami o Sobie” i „Tygodnia Białoruskiego”, 

emitowanych w TVP Białystok. 
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Tym tytułem „Podlaski Orient” nawiązałem do tradycji Orientu 

Sokólskiego. Mnie bardzo odpowiadał. Pan red. Jerzy Kalina się zgo-
dził i nazwa została. W przypadku tatarskiego programu nie musia-
łem szukać nowych koncepcji czy pomysłów realizacyjnych. Idea 
pozostała ta sama. 

MŁ: Czy z realizacją „Podlaskiego Orientu”, wiązały się jakieś 
trudności?

JW: Podstawowym problemem był zawsze niedostatek czasu emi-
syjnego. Musieliśmy się ograniczać do jednego tematu w jednym pro-
gramie. Dopiero gdy przybyło kilka minut, mogliśmy pozwolić sobie 
na przygotowywanie dwóch lub nawet trzech felietonów w jednym 
odcinku „Podlaskiego Orientu”. Z 5 minut wzrósł do 7 i pół minuty. 
Dzięki dobrej współpracy z sekretariatem białostockiego ośrodka 
TVP, jak tylko były możliwości czasowe, to dorzucono minutę, cza-
sem dwie. 

Społeczność tatarska narzekała na to ograniczenie. Chciała częściej 
gościć wśród odbiorców TVP Białystok. Dlatego za zgodą sekreta-
riatu i dyrektora ośrodka białostockiego dodatkowo przygotowywa-
łem reportaże o tatarskich sprawach. Chcieliśmy jakoś wynagrodzić 
tej społeczności niedostatek czasu antenowego.

MŁ: Panie Józefi e, a do kogo był kierowany „Podlaski Orient”?

JW: „Podlaski Orient” miał charakter publicystyczny, felietonowo-
-reportażowy. Byłem jego wydawcą i autorem. Starałem się łączyć 
dwie ważne sprawy, żeby był to program dla Tatarów, a także dla 
tych, których interesuje ta grupa etniczna. Trzeba było godzić te 
zagadnienia, aby mogli oglądać go przedstawiciele innych narodo-
wości województwa podlaskiego. Według zasady: im więcej będą 
wiedzieć o Tatarach, tym lepiej. 

Chodziło mi nie tyle o „suchą” informację o wydarzeniach, które 
miały miejsce, ale również o to, żeby widzowie spoza tatarszczy-
zny mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego o tej grupie. Przecież 
byli sąsiadami. Dosłownie i w przenośni. Dlatego też starałem się 
zajmować różnymi aspektami Tatarów: historią, religią, sprawami 
społeczno-kulturalnymi i innymi. Tak je objaśniać, żeby były zrozu-
miałe dla ludzi spoza tej społeczności. Sądzę, że mi się to udało, bo 
„Podlaski Orient” cieszył się dużą oglądalnością. Często telewidzo-
wie kojarzyli mnie, jako autora, z tym programem i z Tatarami; pytali 
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o daty emisji i podpowiadali, co warto pokazać. Dawało mi to pewną 
satysfakcję. Zainteresowanie odbiorców twórczością autora jest dla 
niego zaszczytem i wyrazem szacunku.

MŁ: Jeszcze wrócę do poprzedniego pytania. Czy społeczność 
tatarska akceptowała program o sobie? Czy były jakieś uwagi co do 
treści, przedstawiania pewnych faktów? 

JW: Pamiętam, że przedstawiciele Tatarów o tych bolączkach – za 
mało emisji i że więcej minut powinien mieć program – mówili w cza-
sie spotkań z Radą Programową TVP Białystok i dyrekcją Ośrodka 
TVP w Białymstoku. Dokładnie nie pamiętam, ale być może w obu 
tych sprawach występowali do komisji sejmowej mniejszości naro-
dowych i etnicznych ministerstwa spraw wewnętrznych. Argumenty 
odmowne były takie, że czas na antenie i częstotliwość emisji zależy 
od liczby mieszkańców danej mniejszości narodowej czy grupy 
etnicznej. Jeśli Tatarzy mieliby więcej, np. 10-15 minut miesięcznie, 
to wówczas, proporcjonalnie w stosunku do liczby mniejszości naro-
dowych, trzeba by było dać więcej czasu antenowego pozostałym 
mniejszościom. Nie było takiej możliwości, bo program był w całości 
fi nansowany z wpływów z abonamentu. Środki, którymi dysponowa-
liśmy, były zatem ograniczone.

MŁ: Jak Tatarzy oceniali programy o sobie – ten, który ukazywał 
się na początku we wspólnym wydaniu mniejszości narodowych 
i grup etnicznych „Sami o Sobie” i potem już jako samodzielny 
„Podlaski Orient”?

JW: Dopóki realizowałem ten program, to nie dochodziły do mnie 
od Tatarów żadne uwagi ani utyskiwania co do treści. Społeczność 
ta akceptowała to, co robiłem. Byłem autorem i wydawcą, czyli 
redaktorem odpowiedzialnym wcześniejszego tatarskiego programu 
w ramach „Samych o Sobie”, a potem „Podlaskiego Orientu”. Nie 
wiem, czy wypada mi się chwalić, ale to była dobra, wręcz wzorowa 
współpraca między mną a tą społecznością. Wspólnie ustalaliśmy, co 
będzie w danym odcinku tatarskiego programu. 

Oczywiście czasem zdarzało się, że zawodziła między nami – jak 
to się określa – komunikacja. Patrząc z perspektywy czasu, były to 
sytuacje nieraz zabawne. Umówiłem się kiedyś z dwoma Tatarami 
na wywiad do „Podlaskiego Orientu” w domu modlitwy muzuł-
mańskiej, obecnie Dom Kultury Muzułmańskiej, przy ul. Grzybowej 
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w Białymstoku. Przyjeżdżam z ekipą, a tu cicho, głucho, budynek 
zamknięty. Okazało się, że obaj panowie pomylili datę naszego spo-
tkania. Przyszli, w tym samym dniu, ale… tydzień później. 

Miałem cichy żal do zwierzchności tatarskiej, że podczas prac 
remontowo-konserwacyjnych w kruszyniańskim meczecie nie poin-
formowali mnie o tym wcześniej. W tym zabytkowym obiekcie 
wymieniano m.in. stare belki stropowe na nowe. Na pewno byłyby to 
bardzo widowiskowe ujęcia telewizyjne. Zrobiliśmy program, ale bez 
tego najciekawszego momentu. 

Bardzo miło i sympatycznie wspominam tamte, już przeszłe lata 
współpracy z Tatarami. Szczerzy ludzie. Nie ukrywam, że się do nich 
przywiązałem i wiele się od nich nauczyłem. Przygotowywanie pro-
gramów i reportaży o tych ludziach, w tym „Podlaskiego Orientu”, 
było da mnie przyjemnością. 

MŁ: Czy pamięta Pan osoby, z którymi współpracował Pan 
w trakcie realizacji programów tatarskich?

JW: W pracy dziennikarskiej, niezależnie z jaką społecznością, 
trzeba mieć dużą wiedzę praktyczną i teoretyczną, także wiele 
pokory i cierpliwości. W tym przypadku bardzo ważne było dla 
mnie wsparcie ze strony działaczy podlaskiej społeczności tatarskiej. 
Miałem stałe kontakty z panią Haliną Szahidewicz z Białegostoku, 
która szefowała miejscowej gminie muzułmańskiej i założyła mło-
dzieżowy zespół tatarski „Buńczuk”, który stał się znakiem rozpo-
znawczym tej społeczności, popularyzatorem tradycji i kultury tatar-
skiej. Zrobił furorę w Polsce i za granicą. Pani Halina Szahidewicz 
zawsze podkreślała, że moje programy o Tatarach, bardzo się jej 
podobają. Są robione rzetelnie, bardzo ciekawe i najlepsze. Peszyły 
mnie takie komplementy, chociaż w głębi duszy byłem nawet zado-
wolony z tych pochwał. 

Niezapomniany pan Jan Sobolewski też z Białegostoku, który 
wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Człowiek o niezwykłej 
wiedzy, dowcipie, z poczuciem humoru. Gawędziarski talent. Można 
było go słuchać całymi godzinami. 

Potem miałem stały kontakt z nowym przewodniczącym 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP i muftim, Tomaszem 
Miśkiewiczem. Osobą wykształconą w Arabii Saudyjskiej, świet-
nie znającą język arabski, również znakomitym gawędziarzem. 
Wielokrotnie zabierał głos w „Podlaskim Oriencie”. 
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Bardzo dobrze pamiętam nieżyjącego już Józefa Konopackiego 

z Sokółki, działacza Związku Tatarów RP. Budowlaniec o zacięciu 
humanistycznym. Był świetnym rozmówcą, wydawcą wielu czaso-
pism tatarskich i muzułmańskich. Utrzymywał kontakty z Tatarami 
w Tatarstanie, w Rosji. 

Wiedzę o Tatarach podlaskich i litewskich, popularyzował rów-
nież jego syn, dr Artur Konopacki, pracownik naukowy Uniwersytetu 
w Białymstoku. Historyk, badacz islamu. Wielokrotnie wystąpił 
w „Podlaskim Oriencie”. Mówił w sposób bardzo ciekawy, podobnie 
jak jego ojciec Józef Konopacki. 

Współpracowałem także z wieloma innymi osobami m.in. 
panem Bronisławem Talkowskim spod Białegostoku, który działał 
w gminie muzułmańskiej w Kruszynianach. Miałem kontakt z pań-
stwem Mirosławą i Stefanem Koryckimi ze Sztabina, którzy wło-
żyli dużo wysiłku w zachowanie tradycji tatarsko-muzułmańskich 
w Bohonikach. Pani Mirosława szefowała bohonickiej gminie muzuł-
mańskiej, a pan Stefan przewodniczył Centralnej Radzie Związku 
Tatarów RP. Nie mogę nie wspomnieć o pani Eugenii Radkiewicz 
z Bohonik – nieocenionej przewodniczce wycieczek po miejsco-
wym meczecie. Turyści są bardzo dociekliwi. Byłem świadkiem, jak 
pytali ją o modlitwę i różnice między muzułmanami a katolikami 
i prawosławnymi. 

Niezapomniana pani Dżenneta Bogdanowicz z Kruszynian, histo-
rycznej miejscowości w środku Puszczy Knyszyńskiej, która z mężem 
Mirosławem i córkami przyczyniła się do odnowienia tradycji tatar-
skich. Założyli gospodarstwo agroturystyczne pod nazwą „Tatarska 
Jurta”. Organizowano festyny nawiązujące do prac polowych pod 
nazwą „Sabantuj”. Dżenneta Bogdanowicz zasłynęła przede wszyst-
kim z orientalnej kuchni. Tatarskie smakołyki: pierekaczewniki – cia-
sto wielowarstwowe, specjalne przygotowane z mięsem, serem lub 
jabłkami. Kołduny z nadzieniem mięsnym. Pieremiacze, kibiny, jecz-
poczmaki i pyszne ciasteczka czak-czak z miodem. Herbata po tatar-
sku z cytryną i miodem. Co tu mówić: potrawy tatarskie ucieszą naj-
wybredniejsze podniebienia smakoszy. Kto nie jadł tych pyszności, 
niech żałuje. Tylko palce lizać!

MŁ: Panie Józefie, na szczęście doskonałych potraw tatar-
skich możemy spróbować już nie tylko w Kruszynianach. 
W poszukiwaniu kulinarnych uniesień warto zawitać do Domu 
Pielgrzyma w Bohonikach, do Supraśla („Przysmaki Tatarskie”) 
i Suwałk („Kuchnia tatarska u Alika”). A czy dokumentował 
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Pan zaangażowanie Tatarów w działania o charakterze 
patriotycznym?

JW: Wspólnie z warszawską gminą muzułmańską, której wów-
czas szefował Grzegorz Bohdanowicz, zorganizowaliśmy 14 listo-
pada 2012 r. w Warszawie Dzień Tatarski w Muzeum Niepodległości, 
które mieści się w dawnym muzeum Lenina. Sala kino-odczytowa 
była wypełniona do ostatniego miejsca. Nie zmieściła wszystkich 
chętnych. Wiele osób stało, nawet w hallu. Pamiętam, jak mufti 
Tomasz Miśkiewicz ubrany w uroczyste szaty, witając publiczność 
powiedział: „Jesteśmy Tatrami, jesteśmy Polakami”. Ludzie zamarli. 
Zrobiła się cisza, a potem rozległy się kilkuminutowe brawa. O trady-
cji i historii tatarskiej opowiedział dr Artur Konopacki z Uniwersytetu 
w Białymstoku. Wyświetlono moje reportaże, po 10 minut każdy, 
pod tytułem „Polscy Tatarzy” i „Tatarskie rody”. Na zakończenie 
spotkania, po raz drugi zaskoczono warszawiaków. Były to pierogi 
– smakołyki tatarskie, przygotowane przez Dżennetę Bogdanowicz 
w Kruszynianach. Jeszcze ciepłe. Jak zostały dostarczone? Grzegorz 
Bogdanowicz odpowiedział mi żartobliwie, że… pociągiem.

MŁ: Panie Józefi e miał Pan okazję poznać i współpracować ze 
starym pokoleniem tatarskich imamów. Te wybitne osoby dziś już 
nie żyją, ale jak zapisały się w Pańskiej pamięci?

JW: Tak. O takich ludziach powinniśmy pamiętać. Ich imionami 
nazywać ulice, place, placówki tatarskie i muzułmańskie, nawet 
szkoły. Bo oni na to sobie zasłużyli. Skromnością, służbą i pracą. 
Znałem nieżyjącego już imama Stefana Mustafę Jasińskiego (1911–
2015) z Białegostoku, człowieka o wielkiej kulturze osobistej, skrom-
nego, niezwykle przyjaznego i sympatycznego. W życiu doznał wielu 
krzywd i trudności, ale zachował pogodę ducha i szacunek do bliź-
nich, do ludzi, niezależnie od ich narodowości czy wyznania. 

Cenionym i znanym Tatarem był również imam Aleksander 
Chalecki (1915–2006) z Białegostoku. Służył w pierwszym szwadronie 
13 Pułku Ułanów Wileńskich w Nowej Wilejce koło Wilna. Walczył 
z Niemcami w obronie Polski we wrześniu 1939 r. Przez wiele lat 
pełnił posługę kapłańską w całej Polsce. Oddany swojej społeczności 
i wierze muzułmańskiej. Uśmiechnięty, serdeczny, przyjazny. 

Obu imamów doświadczył los. Pierwsza wojna światowa, wypę-
dzenie z rodzinami w głąb carskiej Rosji, wybuch rewolucji bolsze-
wickiej. Powrót do Polski odrodzonej z niewoli trzech zaborców 
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i układanie w niej życia. Potem druga wojna. W Polsce Ludowej też 
nie było łatwo. Nauczali Tatarów religii islamu, żeby zachowali toż-
samość narodową i wyznaniową.

Sporo materiałów fi lmowych o imamie Stefanie Mustafi e Jasińskim 
zachowało się na taśmach „Podlaskiego Orientu” w archiwum bia-
łostockiej TVP. Natomiast mniej o Aleksandrze Chaleckim. Jeden 
cały 5-minutowy program o nim, który zrealizowałem pod koniec 
XX wieku, zdaje mi się, że w 1997 r., został skasowany. Na tej samej 
taśmie fi lmowej przez pomyłkę nagrano inny materiał. 

Wiele razy spotykałem się z imamem Konstantym Szczęsnowiczem 
(1922–2012) z Sokółki, który przewodził modlitwom w bohonickim 
meczecie. Zawsze życzliwy, serdeczny, uśmiechnięty. Pogodny. 
Ceniony za wiarę, przywiązanie do tradycji tatarskich i muzuł-
mańskich. Za życzliwość, którą okazywał ludziom i za niesienie im 
pomocy. 

Podczas obchodów stulecia urodzin imama Stefana Mustafy Jasińskiego, 
19.02.2011 r. w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. Od lewej: 
Rozalia Bogdanowicz, mufti Tomasz Miśkiewicz, red. Józef Wierzba, imam 

Stefan Mustafa Jasiński.
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MŁ: Fenomenem Tatarów, bądź co bądź skromnej liczebnie 

wspólnoty, było wykształcenie prężnych kręgów inteligenckich. 
Czy realizując programy tatarskie dla Telewizji Polskiej udało się 
Panu nawiązać kontakty z ludźmi nauki wywodzącymi się ze spo-
łeczności polskich Tatarów?

JW: Tatarzy, stosunkowo nieliczna grupa orientalna w Polsce, 
licząca od kilkuset do kilku tysięcy osób. Są rozbieżności co do 
ich liczby. Ta społeczność wydała wielu wybitnych dowódców 
wojskowych, dyplomatów, naukowców, pracowników sądow-
nictwa, wydawców, organizatorów życia społecznego. Miałem 
okazję poznać profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie Selima Chazbijewicza. Autora prac o Tatarach polskich, 
litewskich i krymskich, a także wierszy. Jeden z nich jest często 
cytowany podczas uroczystości tatarsko-muzułmańskich i chyba 
znany wielu Tatarom. Jego fragment szczególnie mocno utkwił mi 
w pamięci:

Mieszka we mnie Polak i Tatar
Jeden nosi maciejówkę drugi krymkę.
Szable w snach ostrzą tak samo.
Szalony poezją na stepach Kipczaku
tatarską szablą walczę o Wielką Polskę.5

Profesor Selim Chazbijewicza jest członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, no i działa społecznie. Pełni różne funkcję w pra-
sie tatarsko-muzułmańskiej. W 1993 r., razem z dr. Aleksandrem 
Miśkiewiczem z Uniwersytetu w Białymstoku, doprowadzili do wyda-
nia pierwszego tomu „Rocznika Tatarów Polskich”. Był również wiele 
lat współzałożycielem Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz 
imamem w Gdańsku. Z prof. Selimem Chazbijewiczem spotkałem się 
po raz pierwszy jesienią 1997 r. w białostockiej TVP. Był słoneczny, 
ciepły dzień. Umówiłem się z nim chyba na wywiad telewizyjny. 
Poprosiłem, żeby przysłał mi wydawnictwa o Tatarach i ku mojemu 
wielkiemu zdziwieniu i zdumieniu otrzymałem po trzech dniach 
z Gdańska przesyłkę z książkami o tej społeczności. 

Z dr. Aleksandrem Miśkiewiczem spotykaliśmy często na różnych 
uroczystościach, konferencjach, wystawach tatarskich i muzułmań-
skich, najczęściej w Białymstoku. Mimo, że lekko się jąkał, był zna-
komitym rozmówcą i interesująco opowiadał o przeszłości tatarskiej, 

5 Redaktor J. Wierzba cytuje początkowe strofy wiersza pt. Tatarski sen, który ukazał się w tomiku 
Krym i Wilno (Gdańsk 1990, s. 8).
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a nieraz i o sobie. Zajmuje się najnowszymi dziejami tej społeczności 
w latach międzywojennych i powojennych.

Miałem też okazję poznać pana Musę Czachorowskiego 
z Wrocławia. Wszechstronnie utalentowanego polskiego Tatara, 
dziennikarza i poetę. Zna język rosyjski i czeski. Tłumaczy książki 
i artykuły. Ma świetne pióro. Zajmuje się popularyzacją spraw swojej 
społeczności. Mówi ładnie, precyzyjnie i ze swadą. Kilka razy wystą-
pił w „Podlaskim Oriencie”.

MŁ: Badaniami naukowymi o Tatarach zajmują się nie tylko 
Tatarzy. Ta społeczność przyciąga wiele osób spoza swojego śro-
dowiska. Dlaczego tak się dzieje? Może nastała moda na Tatarów?

JW: Tatarzy otworzyli się na świat. Nie wstydzą się swojego pocho-
dzenia, religii czy obyczajów. To jest zmiana pokoleniowa i społeczna. 
Sądzę, że coraz więcej naukowców – tych spoza grupy – będzie zajmo-
wało się jej historią, kulturą, tożsamością i wyznaniem. Dzieje się tak 
dlatego, że Tatarzy akceptują ludzi, którzy chcą ich poznać i podzie-
lać ich fascynacje. Zainteresowanie Tatarami zapoczątkował chyba 
profesor Jan Tyszkiewicz z Warszawy, którego pamiętam ze studiów 
historycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Wtedy wykładał 
archeologię Polski, jest też autorem cenionych książek o orientalnej 
grupie polskich Tatarów. Po wielu latach spotkaliśmy się na Podlasiu.

MŁ: Chciałbym Pana zapytać czy w „Podlaskim Oriencie” 
i w swoich reportażach o Tatarach udało się Panu poruszyć wszyst-
kie ważne sprawy dotyczące społeczności tatarskiej?

JW: połeczności. Za co? Już mówię. Nie ma żadnego ujęcia fi lmo-
wego ani w „Podlaskim Oriencie”, ani w moich reportażach o zarę-
czynach, ślubach, chrzcie dzieci6 i pogrzebach. Nie ma choćby kil-
kuminutowej sekwencji fi lmowej o przygotowaniach i obchodzeniu 
świąt muzułmańskich w rodzinach tatarskich. Nie udało się też zro-
bić żadnej relacji z balów tatarskich.

Ogromnie żałuje, że nie udało mi się przygotować choćby kilku 
minutowego reportażu czy felietonu z takich wydarzeń prywat-
nych. Tatarzy tłumaczyli się, że nie chcą kamery, bo zakłóca ich mir 
domowy i prywatność, że najlepiej czują się w swoim gronie rodzin-
nym. Rozumiem. Ale może to moja wina, że nie umiałem ich przeko-
nać. Nie wiem…

6 Redaktor J. Wierzba ma na myśli ceremonię nadania imienia – muzułmański rytuał azanu.
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MŁ: Panie Józefi e, odpowiadał Pan oczywiście za merytoryczną 

realizację programów, ale samemu chyba nie udałoby się wszyst-
kiego przygotowywać. Bez wsparcia technicznego chyba nie byłoby 
tych wszystkich odcinków „Podlaskiego Orientu”?

JW: Ma Pan rację. Zawsze miałem ekipę z białostockiego ośrodka 
telewizyjnego: operatora kamery, operatora oświetlenia, czasem ope-
ratora dźwięku. Pierwszy raz w kwietniu 1997 r. byłem na kurban 
bajramie w Bohonikach koło Sokółki z „kamerzystą”, jak mówiliśmy 
żartobliwie na operatorów kamer, Romanem Wasilukiem. Potem 
na inne wydarzenia tatarsko-muzułmańskie jeździłem z operato-
rami kamer: Krzysztofem Więckowskim, Krzysztofem Łętowskim, 
zwanych zdrobniale „Krzysiaczkami”, Markiem Romanowskim, 
Adamem Ludwiczakiem i z innymi. Programy tatarskie montowali 
m.in. Tomasz Andrejuk, Mirosław Filipiuk, Agnieszka i Tomasz 
Czabanowie, Zbigniew Zarzycki. Teksty czytał lektor, najczęściej 
redaktor Wiesław Płoński. Nieraz zastępował go Grzegorz Kazberuk. 
Organizacją produkcji programów tatarskich, obejmującą złożenie 
zamówienia na ekipę techniczną TVP, ustalenia godzin montażu, 
zgrania, zajmowali się kierownicy produkcji: Krzysztof Jackowski, 
Anna Sacharczuk i Katarzyna Wyspiańska-Mirończuk i inni.

MŁ: Czy w przygotowywaniu tatarskich programów od strony 
autorskiej, organizacyjnej, realizacyjnej, brali udział przedstawi-
ciele tej grupy?

JW: Nie było takiego przypadku. W TVP Białystok nie pracował 
żaden Tatar. Nawet proponowałem im współpracę, dotyczącą oczy-
wiście ich programów, ale nic z tego nie wyszło. Wydaje mi się, że 
była zbyt mała społeczność. Wyjaśnię, że te telewizyjne magazyny 
tatarskie miały charakter świecko-religijny. Z jednej strony mówili-
śmy o sprawach tej społeczności. Natomiast z drugiej – były relacje 
z muzułmańskich uroczystości religijnych. Sami Tatarzy mocno pod-
kreślali, że zachowali świadomość, tradycję, islam, tylko dzięki wie-
rze przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

MŁ: Jak wyglądała kwestia fi nansowania programów mniejszo-
ści narodowych i etnicznych. Z abonamentu, funduszy innych, czy 
innych środków?
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JW: Nie interesowało mnie fi nansowanie tych programów, bo 

miałem dosyć własnej pracy redakcyjnej. Zajmowałem się przygo-
towywaniem cotygodniowego programu „Łączy nas Polska”, repor-
taży z międzynarodowego festiwalu fi lmów przyrodniczych, który 
odbywał się na Podlasiu. Byłem wydawcą najpierw magazynu „Sami 
o Sobie”, potem cotygodniowego programu litewskiego i rosyj-
skiego. Ale z informacji, które wówczas były w powszechnym obiegu 
w białostockim oddziale TVP, wiem, że opłacane były z abonamentu 
radiowo-telewizyjnego.

MŁ: Czy w realizacji programów tatarskich współpracował Pan 
z innymi ośrodkami TVP?

JW: W TVP Kraków redaktor Waldemar Janda przygotowywał 
magazyn „Etniczne klimaty” o mniejszościach narodowych i etnicz-
nych z całej Polski dla ogólnopolskiego programu TVP3. On był pomy-
słodawcą tego cyklu i jego głównym wydawcą. Wziął sporo moich 
materiałów o Tatarach. Przez kilka lat – dopóki można było oglądać 
„Etniczne klimaty” – bardzo dobrze nam się współpracowało. W tym 
jego magazynie w roli prezentera występował Brian Scott z afrykań-
skiej Gujany, który zadawał pytania łamaną polszczyzną. Nawet faj-
nie to wyglądało. Słuchałem go z zainteresowaniem. Treść, koncepcja, 
układ programu, realizacja i montaż „Etnicznych klimatów” należały 
do Waldemara Jandy. W odcinkach opartych na moich materiałach 
nie robił nigdy żadnych poprawek. Ot, mała satysfakcja.

MŁ: Czy współpracował Pan z innymi lokalnymi mediami, np. 
z Polskim Radiem Białystok, prasą regionalną?

JW: Nie współpracowałem. Oni robili swoje, ja swoje. Oczywiście, 
spotykaliśmy się na uroczystościach tatarsko-muzułmańskich religij-
nych, kulturalnych czy podczas innych wydarzeń. Budowa, sposób 
fi lmowania, montaż „Podlaskiego Orientu”, jak również reportaży 
o tej podlaskiej społeczności, te zasady były oparte na mojej autorskiej 
koncepcji. Tylko dobór tematów konsultowałem z Tatarami, przede 
wszystkim z panią Haliną Szahidewicz. 

MŁ: Czy oprócz „Podlaskiego Orientu”, powstawały też dłuż-
sze formy (gatunki) dziennikarskie, np. felietony, reportaże, fi lmy 
dokumentalne?
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JW: W czasie fi lmowania np. tatarskiej uroczystości religijnej, kul-

turalnej czy historycznej, kręciliśmy w pierwszej kolejności zdjęcia do 
„Podlaskiego Orientu”, bo to było najważniejsze i najbardziej istotne. 
Podstawową zasadą było zrobić jak najwięcej ujęć do tego programu. 
Pojawiały się nieraz „nadwyżki”, do których dorabiałem tzw. dokrętkę 
i w ten sposób miałem materiał fi lmowy, np. na 10-, a nawet 25-minu-
towy felieton czy reportaż. Bywało też odwrotnie. Przygotowywałem 
dłuższą publikację telewizyjną poświęconą Tatarom, a przy okazji 
„wygospodarowywałem” materiał do „Podlaskiego Orientu”. 

W TVP3 były samodzielne okienka reportażowe i można było emi-
tować 15-, 20- czy 25-minutowe materiały7. Czasem Warszawa coś 
zamawiała i puszczała w paśmie wspólnym TVP2 i TVP3. Nie było 
to jednak nic stałego. Od czasu do czasu udawało się coś pokazać 
w ogólnopolskim programie. Często decydował przypadek, pojawiła 
się dziura w ramówce, coś wypadło i można było wcisnąć w to miej-
sce reportaż.

W białostockim ośrodku TVP panował dobry duch i przychylność 
co do dłuższych, samodzielnych form dziennikarskich o Tatarach. 
Wśród pracowników telewizyjnych cieszyli się oni dużą sympatią. 
Moim najważniejszym celem było, żeby zapisać na taśmach i kase-
tach to orientalne bogactwo narodowe, kulturowe i religijne, które 
było i jest w Polsce. Miałem świadomość – nie tylko ja – w naszej bia-
łostockiej TVP, że te programy, felietony, reportaże, jako materiały 
archiwalne, będą przypominały następnym pokoleniom Tatarów 
o wydarzeniach, którymi żyli na przełomie na przełomie XX i XXI ich 
przodkowie. Ten zapis pamięci przyda się również medioznawcom 
i badaczom historii TVP w Białymstoku. 

MŁ: Jak układały się Pana relacje z Radą Programową TVP 
Białystok. Kto wchodził w jej skład?

7 Józef Wierzba zrealizował dla TVP Białystok cykl reportaży tatarskich m.in. „Tatarski «Buńczuk»” 
(występy zespołu w ramach 40-lecia MGW w Białymstoku, 2001; czas: 25 minut 7 sekund); 
„Podążali za Polską... Jubileusz gminy muzułmańskiej w Białymstoku” (2001, 19:54); „Między 
Kurbanem a Nowym Rokiem” (zwyczaje świąteczne w Bohonikach i Białymstoku, 2002, 14:54); 
„Tatarskie klimaty” (występ zespołu „Buńczuk” w białostockim WOAK, 2005, 19:25); „Tatarzy 
o Janie Pawle II” (wspomnienia, 2005, 13:21); „80 lat Muzułmańskiego Związku Religijnego” (2006, 
19:00); „Meczety i mizary” (zabytki w Bohonikach i Kruszynianach, 2006, 14:57); „Polscy Tatarzy” 
(wystawa „Tatarzy RP” w Muzeum Historycznym w Białymstoku, 2006, 12:12); „Tatarskie rody” 
(wystawa „Tatarzy RP” w MH w Białymstoku, wspomnienia Marii Aleksandrowicz-Bukin i Jana 
Sobolewskiego, postać Aleksandra Sulkiewicza, 2006, 12:30); „Wyznawcy islamu” (80. lecie MZR, 
Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie w Kruszynianach, 2006, 11:31); „Na tatarskim 
pograniczu” („Orienty Sokólskie”, 2008, 40:00). Opracowanie na podstawie analizy prywatnego 
archiwum red. Józefa Wierzby.
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JW: Tworzyli ją głównie przedstawiciele mniejszości narodowych 

i grup etnicznych. Może raz, może dwa razy podczas omawiania 
audycji tatarskich uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej 
naszego ośrodka. Nie powinienem tego mówić, ale zawsze byłem 
chwalony za realizację programów, nawet przez przedstawicieli 
innych mniejszości narodowych. 

Członkowie Rady Programowej TVP Białystok mieli decydujący 
głos w ocenianiu programów. Pamiętam, że ze strony tatarskiej 
brała udział pani Halina Szahidewicz, pan Jan Sobolewski i inni. 
Radzie przewodniczył, mój kolega ze studiów historycznych na 
Uniwersytecie Warszawskim, prof. Adam Czesław Dobroński. 27 
września 2012 r. – przepraszam, że użyję tu biurokratycznego słow-
nictwa zostałem pierwszym laureatem nagrody dziennikarskiej za 
„całokształt twórczości w TVP Białystok”, ustanowionej przez Radę 
Programową tego ośrodka telewizyjnego. Od Rady otrzymałem 
okolicznościowy puchar (grawerton), a od Marszałka Województwa 
Podlaskiego, Jarosława Dobrzańskiego, aparat fotograficzny bar-
dzo dobrej marki. Były gratulacje i serdeczne uściski członków 
Rady Programowej, redaktora naczelnego TVP Białystok Grzegorza 
Sawickiego, koleżanek i kolegów. W taki miły sposób pożegnałem 
się z pracą w telewizji.

MŁ: Czy teraz, będąc na dziennikarskiej emeryturze, współpra-
cuje Pan jeszcze z Telewizją Polską? 

JW: Nie zerwałem kontaktu z przyjaciółmi z TVP Białystok 
i z Tatarami na Podlasiu. Nie ma już „Samych o Sobie”, nie ma 
też „Podlaskiego Orientu”. Jest program tatarski, ale pod innym 
tytułem8. Tamten czas minął. Gdyby minione lata mogły wrócić, 
nie zmieniałbym niczego pod względem treści i formy w moim 
„Podlaskim Oriencie” ani w felietonach i reportażach. Została 
pamiątka. Archiwalny zapis wydarzeń, zapis chwili… I niech tak 
zostanie!

Sądzę, że programy białostockiego ośrodka telewizyjnego o tej 
orientalnej podlaskiej społeczności spełniły swoją rolę. Przekonywały 
Tatarów – nie mówię, że przekonały wszystkich – że warto się poka-
zać w telewizorach, otworzyć na region, na świat zewnętrzny. Nie 
można się zamykać, zasklepiać we własnym środowisku. 

8 Od sierpnia 2010 r. – wraz z przejęciem programu tatarskiego przez Dariusza Szadę-
Borzyszkowskiego – audycja emitowana jest pod nazwą „Tatarskie wieści”. Od maja 2015 r. 
wydawcą jest natomiast Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz. 
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Wizyta brytyjskiego księcia Karola w Kruszynianach, mateczniku 

historycznym i religijnym podlaskich Tatarów, była – moim skrom-
nym zdaniem – dowodem, że gdzieś tam w Warszawie dotarły do 
kogoś ważnego informacje telewizyjne, że na Podlasiu mieszka cie-
kawa i orientalna społeczność, że warto ją odwiedzić. Może w tym, 
co powiedziałem, jest trochę racji. Ponoć książę Karol po odwiedzi-
nach w meczecie zasmakował w tatarskiej kuchni i nie mógł się jej 
nachwalić. Tak mu smakowały pierogi i ciasta. Wizyta księcia Karola 
w Kruszynianach stanowiła historyczne wydarzenie w dziejach 
Tatarów polskich na Podlasiu i całym regionie.

MŁ: Panie Józefi e, w imieniu redakcji i czytelników „Rocznika 
Tatarów Polskich”, chcę bardzo podziękować za rozmowę i podzie-
lenie się z nami swoimi wspomnieniami i uwagami o Tatarach. 
O środowisku takim, jakie je Pan je zapamiętał.

JW: Dziękuję Tatarom, którzy współuczestniczyli w powstawaniu 
wspólnych dzieł, w magazynie „Sami o Sobie”, „Podlaskim Oriencie”; 
felietonów i reportaży, emitowanych w białostockim ośrodku i ogól-
nopolskich pasmach TVP. Trochę nostalgicznie o tym mówię, z żalem 
za tym, co już nigdy nie powróci. Musimy jednak zakończyć naszą 
rozmowę. 

Lubię twórczość tatarskich autorów. Te utwory skrywają w sobie 
jakąś tajemnicę, nostalgię, mistycyzm, są bliskie memu sercu i duszy. 
Może i ja mam w sobie coś z Orientu tatarskiego?

MŁ: Niewątpliwie Orient jest zaraźliwy… Panie Józefi e, może na 
zakończenie podzieli się Pan z nami wierszem, który szczególnie 
mocno utkwił Panu w pamięci?

JW: Proponuję wiersz bez tytułu Musy Czachorowskiego, który 
pochodzi z tomiku Na zawsze:

*
Już od dawna nic mi się nie śni
jeszcze tylko czasem
konie ocierają się o świt
przynosząc na swych grzbietach
daleki oddech stepów
i wplątany w grzywy wiatr
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Miękkimi chrapami dotykają lekko
moich zdrętwiałych rąk
czuję ukryte w nich światło
łagodną grę mięśni

I tak płyną przeze mnie
w przestrzeni bez dna
coraz szybciej i szybciej 

I coraz ich mniej9 

Rozmawiał i fot.: Michał Łyszczarz

9 Cyt. za: Musa Czachorowski, Na zawsze * Навсегда, Soleczniki-Wrocław 2008, s. 7.



Rafał Berger

SZYICI W POLSCE 
NA TLE INNYCH MUZUŁMAŃSKICH 

ZWIĄZKÓW RELIGIJNYCH

Islam w Polsce pojawił się wraz z osadnictwem tatarskim. Tatarzy 
korzystali z przywileju wyznawania własnej religii, a w zamian za 
wojskową służbę otrzymywali ziemie od książąt litewskich. W XVI 
wieku nastąpił zanik języka tatarskiego na rzecz białorusko-pol-
skiego, a czynnikiem scalającym rozproszoną geograficznie ludność 
tatarską były wspólna religia, wspólne prawa i przywileje1. 

Tatarzy, mimo wielu najazdów ze strony Chanatu Krymskiego, 
pozostawali w zasadzie wierni Rzeczpospolitej. Mało tego, przelewali 
krew w jej obronie, począwszy od bitwy pod Grunwaldem do szwedz-
kiego Potopu. Wyłomem był tzw. bunt Lipków 1671–1672 i ich popar-
cie dla Turcji podczas wojny polsko-tureckiej w roku 1672. Przyczyny 
buntu były dość złożone. W czasie wojen z Kozakami, Szwecją 
i Rosją w szeregach polskich oprócz naszych rodzimych, wiernych 
Rzeczpospolitej Tatarów, pojawiali się także żądni łupów awanturnicy, 
zbiegowie z Krymu. Częste konfl ikty z miejscową ludnością spowo-
dowały, że zaczęto nienawidzić Tatarów jako obcych. Doszedł do tego 
konfl ikt z władzami Polski o niewypłacony żołd. Ograniczenie przywi-
lejów nadanych przez poprzednich władców spowodowało, że Tatarzy 
coraz bardziej przychylnym okiem spoglądali na Turków, z którymi 
łączyło ich nie tylko pokrewieństwo etniczne, ale również religia. Król 
Michał Korybut Wiśniowiecki, chcąc poprawić nastroje wśród ludności 
tatarskiej zamieszkującej ziemie litewskie, potwierdził im w roku 1669 
wszystkie przywileje, jakie mieli dotychczas (równość wobec prawa, 
prawo do nabywania ziem). Jednak akt ten nie zmienił sytuacji mate-
rialnej Tatarów zamieszkujących na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. 

1 P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 5-7.
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W roku 1671 pierwsze chorągwie tatarskie porzuciły swe pozy-
cje i zaczęły przechodzić na stronę turecką. Uważa się, że było to 
dwa do trzech tysięcy ludzi. W roku 1676 podczas rokowań pol-
sko-tureckich w Żórawinie ogłoszono amnestię dla Tatarów, któ-
rzy wrócili na służbę polską. W rok później potwierdzono tatarskie 
przywileje. 

Odtąd Tatarzy polscy znów wiernie służyli Rzeczpospolitej, także 
w tych najtrudniejszych momentach, dość wspomnieć ich udział 
w konfederacji barskiej (1768–1772), w wojnie polsko-rosyjskiej 
(1792), insurekcji kościuszkowskiej (1794), powstaniu listopadowym 
(1831–1832), powstaniu styczniowym (1863–1864), wojnie polsko-
-bolszewickiej (1919-1920) kampanii wrześniowej (1939). Tatarzy pol-
scy włączali się w walkę o niepodległość narodów muzułmańskich. 
Byli uczestnikami walki narodowowyzwoleńczej Tatarów na Krymie 
i Kaukazie. 

Bohaterem narodowym polskich Tatarów jest niewątpliwie 
Aleksander Sulkiewicz, współtwórca Polskiej Partii Socjalistycznej, 
żołnierz I Brygady Legionów, bliski współpracownik Józefa 
Piłsudskiego, z którym był związany aż do swojej śmierci. A. 
Sulkiewicz był współorganizatorem słynnej ucieczki Piłsudskiego 
z uwięzienia w Petersburgu (podczas pobytu Piłsudskiego w szpi-
talu). Zginął w czasie walk na Wołyniu w roku 1916.

W siedem lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w roku 
1925, na wniosek Związku Muzułmańskiego działającego w Warszawie 
zorganizowano Wszechpolski Zjazd Gmin Muzułmańskich, który 
odbył się w Wilnie. Zjazd powołał organizację religijną Tatarów pol-
skich pod nazwą Muzułmański Związek Religijny w RP (MZR). Na 
czele związku stanął mufti dr Jakub Szynkiewicz (doktorat z fi lozofi i 
na Uniwersytecie Berlińskim w 1925 roku). Siedzibą Muftiatu zostało 
Wilno. Równocześnie z organizacją władz religijnych zaczęły powsta-
wać lokalne oddziały Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Rzeczypospolitej.

Powstanie MZR i powołanie Muftiatu rozpoczęło proces, którego 
celem było uregulowanie prawne spraw islamu w Polsce2. Związek 
wydawał trzy pisma „Rocznik Tatarski”, „Życie Tatarskie” oraz 
„Przegląd Islamski”. 

Muzułmański Związek Religijny w okresie PRL-u nie działał 
nazbyt prężnie. Należy jednak docenić to, że przez cały czas podtrzy-
mywał wśród swoich wyznawców świadomość bycia muzułmanami, 

2 J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych i etnicznych w Państwie Polskim, 
Warszawa 1937, s. 197.
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a przede wszystkim Tatarami. MZR dbał o to, by Tatarzy polscy 
mieli świadomość swej odrębności kulturowej, religijnej i etnicznej, 
pomimo że przez ponad sześćset lat byli wyspą w morzu chrześcijań-
stwa. Oczywiście te kilka wieków życia wśród Polaków sprawiło, że 
wiele polskich tradycji przeniknęło także do codziennego życia pol-
skich Tatarów, do ich obyczajowości. Część z tych, którzy nie pamię-
tali o tradycjach przodków, z czasem odeszła od wiary muzułmań-
skiej i przyjęła katolicyzm. Było to już problemem w okresie między-
wojennym, na co zwracał uwagę autor „Herbarza Rodzin Tatarskich” 
Stanisław Dziadulewicz.

Jednak święta, takie jak Święto Ofi arowania, czy też obowiązek 
saumu (postu) w okresie ramadanu, były przez większość Tatarów-
muzułmanów przestrzegane. Niewątpliwie była to zasługa kie-
rownictwa MZR, szczególnie w okresie komunizmu. Każde święta 
obchodzone przez Tatarów w Kruszynianach ściągały wiernych 
z całego kraju. Zgromadzenia takie nie uchodziły rzecz jasna uwadze 
ówczesnych władz lokalnych, milicji i ZOMO. Utrudniano Tatarom 
dojazd do Kruszynian, tłumacząc to ograniczaniem ruchu w pasie 
przygranicznym.

Lata osiemdziesiąte przyniosły ożywienie w działalności MZR. 
Władze związku otworzyły się na kontakty zagraniczne, zaprasza-
jąc ważnych przedstawicieli świata muzułmańskiego. Wielu Tatarów 
zaczęło wyjeżdżać do krajów Bliskiego Wschodu i Turcji. 

Okres III RP przyniósł duże ożywienie w życiu związku i więk-
sze otwarcie się na muzułmanów o nietatarskim pochodzeniu. Miało 
na to wpływ wiele czynników, m.in. dostrzeganie, że zmniejsza się 
liczebność MZR opartego jedynie na Tatarach, oraz przypadki mał-
żeństw Tatarek z muzułmanami z krajów arabskich. Obecnie MZR 
jest związkiem wyznaniowym, który dba o ponad sześćsetletnią tra-
dycję islamu na ziemiach polskich, tradycję, która przetrwała w tatar-
skiej mentalności.

W latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, a nawet osiem-
dziesiątych można było zauważyć bardzo ciekawe zjawisko polega-
jące na tym, że wielu ludzi niemających pochodzenia tatarskiego, 
usilnie go poszukiwało, a sami Tatarzy wypierali się go. Maciej 
Konopacki, badacz i znawca dziejów tatarskich, pisał w roku 1982 
do profesora Stanisława Lorentza (dyrektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie):

U źródeł odrodzenia tematyki tatarskiej są też rozwijające się badania nad 
podatnością społeczeństwa polskiego na obce wpływy cywilizacyjne oraz fra-
pujące zagadnienia chłonności naszej kultury, która przyswoiła sobie wiele 
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elementów dziedzictwa kulturalnego ludów Orientu, zwłaszcza z kręgu 
turecko-tatarskiego.

Jest jeszcze jedno godne podkreślenia zjawisko, sprzyjające rozwojowi 
zainteresowań tataroznawczych. Mam na myśli penetracje przez wiele osób 
własnej rodzinnej przeszłości. Dzięki różnym przekazom, zachowanym 
pamiątkom, reminiscencjom w spuściźnie epistolarnej bądź w literaturze 
pamiętnikarskiej osoby te konstatują, że w którymś pokoleniu miały innople-
miennego przodka, nieraz i Tatara. Mówią o tym nawet z pewną satysfak-
cją. Zastanawiałem się nad głębszymi przesłankami tego zjawiska. Wydaje 
się, że u jego źródeł może znajdować się nie zawsze w pełni uświadamiane, 
z zakamarków natury człowieka wypływające dążenie do uwierzytelnie-
nia przez niego swej autentyczności w przeszłości, w im bardziej odległej, 
tym mocniej to nas podbuduje, pozwoli godnie reprezentować osobowość, 
może nawet lepiej znieść przeciwności losu. Niektórzy kurczowo trzymają 
się nawet enigmatycznych danych o tatarskich przodkach, snując przy tym 
barwne hipotezy, luki w wiedzy wypełniając wyobraźnią pomocną w koja-
rzeniu oderwanych faktów, a niekiedy nawet sami tworzą wątki biografi czne 
czyniące z antenata, który zresztą mógł nawet nie istnieć, kogoś znacznego. 

A jak zyskuje na tym wiedza historyczna! Wertowane są bowiem wszel-
kie prace o Tatarach i pierwotny cel dociekań może z biegiem czasu stać się 
mniej istotny. Możemy śmiało mówić o febliku tatarskim właściwym wielu 
moim znajomym. […]

Niektórzy rodzice nadają dzieciom charakterystyczne imiona tatarskie, 
upamiętniające w ten sposób dawno wygasłą swą tatarskość.

Zastanawiające są nieraz ludzkie postawy: podczas gdy Tatarzy z Podlasie 
wolą, aby o nich zapomniano, to ludzie o wątpliwym nawet tatarskim pocho-
dzeniu mocno je akcentują3.

Podobne zjawisko, wśród amerykańskiej Polonii, zauważył przy-
jaciel Papieża Jana Pawła II, profesor Wiktor Szyryński, (światowej 
sławy psycholog i psychiatra), sam pochodzenia tatarskiego. W roku 
1970 pisał z Ottawy do Macieja Konopackiego:

Od czasu do czasu napotyka się też rozmaite wyczyny „samozwańcze”: 
spotkałem próbę przyswojenia nazwiska „Achmatowicz” przez pewnego 
pana, bo zapewne nie wiedział, że właśnie w Kanadzie mieszkają wyżej wspo-
mniani potomkowie dowódcy jazdy tatarskiej w Wielkiej Armii Bonapartego. 
Niekiedy otrzymuję też listy od różnych „kuzynów” i „kuzynek” – kore-
spondencję kończy prośba o bliższe dane o pochodzeniu rodziny4.

Ciekawe, że przez wiele lat zgłębianie własnej religii nie było aż tak 
ważne, pomimo tego, że duża była wśród Tatarów świadomość swej 

3 Ze zbiorów prywatnych autora.
4 R. Berger, Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013, s. 97.
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religijnej odmienności. Podobnie, nieprzyznawanie się w wielu przy-
padkach do swego pochodzenia nie powodowało zupełnego wypie-
rania się swojej etnicznej odmienności. W PRL spoiwem tatarskim 
była jednak praktyka religijna, obrzędowość, przedmioty związane 
z wyznawanym kultem. Oczywiście „muzułmańskie sakramenty”, 
takie jak akt azanienia (muzułmańskiego „chrztu”), śluby oraz 
pogrzeby, także podtrzymywały tatarską świadomość własnej odręb-
ności. I ta odrębność spowodowała, że w powszechnym mniemaniu 
jeszcze do niedawna tzw. polski islam kojarzono jedynie z Tatarami. 

Sytuacji tej w żaden sposób nie mogły zmienić przypadki przyj-
mowania islamu przez Polaków w XIX wieku, szczególnie że te naj-
bardziej spektakularne (jak w przypadku Konstantego Borzęckiego, 
Michała Czajkowskiego lub Józefa Bema) w znacznym stopniu 
powodowane były względami politycznymi, życiem na emigracji, 
a w mniejszym zauroczeniem Orientem, tak charakterystycznym 
w Polsce szczególnie w tym okresie. 

Wydaje się, że najbardziej skutecznym historycznym unifi ka-
torem tatarskiej świadomości były zawsze tradycje wojskowe. II 
Rzeczpospolita tylko je wzmocniła, poprzez dzieje dwóch tatarskich 
formacji wojskowych, tj. Tatarskiego Pułku Ułanów im. Achmatowicza, 
który wsławił się walkami podczas wojny polsko-bolszewickiej i 1 
Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, który walczył 
we wrześniu 1939 roku. Jednocześnie w II RP istniała silna inteligen-
cja tatarska dążąca z jednej strony do umacniania historycznej świa-
domości o Tatarach, a z drugiej próbująca zadbać o rozwój religijny 
tatarskiej mniejszości. Inicjatywa budowy meczetu w Warszawie 
w drugiej połowie lat trzydziestych skutkowała m.in. kontaktami 
z ruchem Ahmadijja, w którym upatrywano potencjalnych sponsorów 
tego przedsięwzięcia. Doprowadziło to w roku 1937 do przyjazdu do 
Polski indyjskiego misjonarza tej muzułmańskiej grupy, Ayaz Khana, 
zafascynowanego Polską i postacią Józefa Piłsudskiego. Ayaz Khan 
prowadził wykłady w Instytucie Wschodnim w Warszawie. 

W roku 1938 przybył do Polski z ofi cjalną wizytą minister prze-
mysłu i handlu Indii, również związany z Ahmadijją, Muhammad 
Zafrulla Khan. W latach 1947–1954 był pierwszym ministrem spraw 
zagranicznych Pakistanu. Podczas swego pobytu w Polsce Zafrulla 
Khan spotykał się z Ayaz Khanem i przedstawicielami MZR. Z inicja-
tywy Ayaz Khana w roku 1937 powołano do życia organizację, która 
miała przyciągać polskich muzułmanów (muzułmanów Polaków). 
Liczyła ona 30 członków, ale II wojna światowa zupełnie przekreśliła 
te wszystkie rozwijające się wątki w polskim islamie.
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Po II wojnie światowej MZR działał nadal (już bez muftiego 
Szynkiewicza, który osiadł w USA) jako jedyny przedstawiciel muzuł-
manów w Polsce, co także umacniało przekonanie (zupełnie wówczas 
słuszne), że polski islam to jedynie Tatarzy. 

Można zaryzykować więc twierdzenie, że monopol na islam 
w Polsce mieli polscy Tatarzy i Muzułmański Związek Religijny. 
Wyłom w tym układzie zrobił imam Mahmud Taha Żuk, który 
w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku (do tego czasu był ima-
mem w warszawskiej gminie MZR) założył polską organizację 
muzułmańską, a ściślej organizację skupiającą muzułmanów-Pola-
ków. Nawiązał nazwą do powstałego przed wojną Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej. Organizacja była rzecz jasna nieformalna, 
niezarejestrowana ofi cjalnie w Polsce.

Wraz ze zmianami politycznymi w naszym kraju oraz demokra-
tyzacją życia politycznego i społecznego, stworzyła się możliwość 
swobodnej rejestracji związków wyznaniowych. Na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej (SJM), które skupiało małą grupę polskich muzuł-
manów, zostało ofi cjalnie zarejestrowano jako związek wyznaniowy. 
SJM szybko opowiedziało się za szyicką wersją islamu.

Nazwa szyizm pochodzi od arabskiego „szi’at ‘Ali” (stronnictwo 
Alego) lub po prostu „szi’a” (stronnictwo). Szyici są zatem „stronni-
kami” bądź „zwolennikami” kuzyna i zięcia Proroka Muhammada, 
Alego Ibn Abi Taliba, swojego pierwszego imama5. Samo wyodręb-
nianie się szyizmu w islamie rozpoczęło się na tle konfl iktu, dotyczą-
cego wybrania następcy Proroka Muhammada po jego śmierci: więk-
szość muzułmanów, która zaakceptowała jako następcę (kalifa) Abu 
Bakra, jednego z towarzyszy Proroka, nazwana została później sunni-
tami (dla odróżnienia od nurtu szyickiego). Warto podkreślić, że źró-
dło samego szyizmu tliło się już wcześniej, jeszcze za życia Proroka, 
i skupiało się wokół Ahlul Bejt, czyli „Ludzi Domu”, których Ali był 
pierwszym przedstawicielem. Jednak do ostrego konfl iktu pomię-
dzy tymi dwoma grupami doszło rzeczywiście wraz z wydarzeniem, 
które przeszło do historii islamu pod nazwą „Saqifa”, kiedy to grupka 
towarzyszy Proroka zgromadziła się natychmiast po jego śmierci, aby 
dokonać wyboru nowego przywódcy wspólnoty. Dokonano tego bez 

5 Słowo „imam” oznacza „przywódcę”, w szyizmie ma jednak inne zastosowanie niż w sunnizmie. 
Sunnici często określają tym słowem swoich uczonych, przywódców grup religijnych czy też 
osoby prowadzące modlitwy w meczetach; w szyizmie zaś nazwa „imam” zarezerwowana jest 
dla dwunastu następców Proroka Muhammada. Dla swoich uczonych czy też przywódców reli-
gijnych innych niż dwunastu imamów używają szyici takich określeń jak mullah, maulana, szajch, 
ajatollah itd.
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udziału i wiedzy samego imama Alego, pomimo tego, że był natural-
nym (a według oświadczenia Proroka z Ghadir Chum wręcz jedynym 
możliwym) kandydatem do tej godności. To, co nastąpiło po wyborze 
pierwszego kalifa, było początkiem wydarzeń i sporów, które dopro-
wadziły do polaryzacji dwóch grup, z których pierwsza – skupiona 
wokół Alego zajętego podczas obrad Saqifa przygotowaniami do 
pochówku Proroka – stanowiła zalążek późniejszego szyizmu, pod-
czas gdy druga – większość, która zaakceptowała wybór Abu Bakra 
– była zalążkiem późniejszego sunnizmu.

Od czasu wyboru następcy Proroka, obydwie społeczności rozwi-
jały się swoimi własnymi torami mimo bliskich kontaktów oraz wza-
jemnych stosunków, które nie zawsze cechowała niechęć czy otwarty 
konfl ikt (sam Ali został nawet wybrany czwartym kalifem). Punktem 
zwrotnym, który zadecydował o specyfi cznym charakterze szyizmu 
odróżniającym go w pewnym stopniu od sunnickiej większości (a co 
wielu autorów wskazuje, jako początek powstania szyizmu będą-
cego już zupełnie odrębnym, ale i pełnoprawnego nurtem w islamie), 
była męczeńska śmierć wnuka Proroka (syna Alego), imama Husajna 
w Karbali, która wstrząsnęła społecznością muzułmańską, a w szcze-
gólności zwolennikami Ahlul Bejt. O ile odmienne tory rozwoju zade-
cydowały o pewnych różnicach praktycznych i doktrynalnych szy-
izmu, o tyle męczeńska śmierć imama Husejna w Karbali nadała temu 
odłamowi specyfi cznego emocjonalnego charakteru. 

Spory pomiędzy tymi dwoma najważniejszymi nurtami w islamie 
są silne do dziś. Często wybuchają między nimi różnego rodzaju kon-
fl ikty, podsycane określonymi interesami politycznymi, nad czym 
wielu muzułmanów, po obu stronach, ubolewa.

Z początkiem III RP uaktywnili się w Polsce także imigranci 
z krajów arabskich, głównie młodzież akademicka. Zakłożyli oni 
Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, organizację 
mającą na celu integrowanie studentów z krajów muzułmańskich. Po 
mniej lub bardziej udanych próbach współpracy liderów tej organiza-
cji z MZR, w roku 2004 zarejestrowali oni związek wyznaniowy pod 
nazwą Liga Muzułmańska w RP, który w swoich szeregach skupia 
także muzułmanów Polaków. 

Te trzy związki wyznaniowe, to znaczy w pierwszej kolejności 
Muzułmański Związek Religijny, Liga Muzułmańska i Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej są obecnie w Polsce najistotniejszymi muzuł-
mańskimi związkami wyznaniowymi w Polsce. 

Stosunek liczebny sunnitów do szyitów na świecie to proporcja 80 
(85) do 20 (15) procent na korzyść sunnitów. W Polsce ta proporcja 
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jest podobna. Należy jednak podkreślić to, że większość z 20000 do 
30000 muzułmanów w Polsce nie przynależy ofi cjalnie do żadnego 
ze związków wyznaniowych, stąd kłopot z dokładnym określeniem 
liczby wyznawców islamu w naszym kraju.

Ciekawym zjawiskiem, nadającym się zapewne do odrębnych 
badań jest aktywność tych niezrzeszonych muzułmanów, szczególnie 
młodego pokolenia, na różnych portalach społecznościowych, nie-
rzadko ograniczająca się tylko i wyłącznie do takiego funkcjonowa-
nia, choć jest to być może wniosek zbyt daleko idący.

Jak na tym tle i w odniesieniu do znaczącej tradycji tatarsko-
-muzułmańskiej odnalazło się szyickie Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej, drugi w kolejności po MZR, zarejestrowany zwią-
zek wyznaniowy w Polsce?

Powołanie do życia tego związku wyznaniowego miało na celu 
zaspokojenie spraw związanych z kultem (praktykowaniem religii), 
jednak ambicją kierujących stowarzyszeniem (Naczelnym Imamem 
SJM był wówczas imam Mahmud Taha Żuk, który pełnił tę funkcję 
do roku 2010) było prowadzenie badań nad historią islamu w Polsce, 
a także pobudzenie muzułmanów do większej aktywności na polu 
badawczym, publicystycznym, kulturotwórczym. Chciano zapraszać 
do współpracy ludzi nauki niebędących muzułmanami.

Uznano, że warto ustanowić przy SJM placówkę naukową czy 
też mającą ambicję dążenia do takiego statusu. Powołano do życia 
Instytut Muzułmański przy SJM, którym od początku do dziś kie-
ruje imam Żuk. Instytut stara się między innymi gromadzić literaturę 
i dokumentację związaną z historią islamu w Polsce. Jednocześnie 
SJM w swej działalności organizacyjnej i działalności poszczególnych 
członków wskazuje, że islam nie stanowi przeszkody kultywowaniu 
własnej narodowej tradycji.

Poprzez taką działalność i przyjęcie szyickiej wersji islamu, a jed-
nocześnie wskazywanie na przywiązanie do polskiej tradycji histo-
rycznej, wytyczono nie tylko religijny, ale także pozareligijny cel dzia-
łania SJM i Instytutu Muzułmańskiego, jednocześnie odsuwając od 
siebie nierzadkie zarzuty kierowane wobec wielu muzułmanów-kon-
wertytów o uleganie swoistego rodzaju arabizacji czy, w odniesieniu 
do szyitów, iranizacji, w myśleniu i działaniu. SJM zaczął wydawać 
od roku 1992 roku periodyk zatytułowany „Rocznik Muzułmański”. 
Miał on i ma do dzisiaj charakter eklektyczny. Nie unikając, co natu-
ralne, tematów związanych z teologią islamu, w publikowanych 
artykułach sięga do tematów o charakterze historycznym, etnicznym 
i społecznym.
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Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku SJM wydawało niszowe 
pisemko o charakterze religijnym zatytułowane „Al-Islam”, które 
obecnie ukazuje się w wersji elektronicznej. 

Wydawanie przez szyitów „Rocznika Muzułmańskiego” nie wypeł-
niało zadań nałożonych sobie przez liderów SJM i Instytutu Muzuł-
mańskiego. Z czasem postanowiono wzbogacić ofertę wydawniczą. 
Zaczęły ukazywać się publikacje książkowe. 

Bardzo bliska członkom stowarzyszenia, nie tylko ze względu na 
wyznawany islam, jest tradycja tatarska niewynikająca wszakże z racji 
pochodzenia, ale z szacunku dla własnej historii narodowej i historii 
islamu na ziemiach polskich. Stąd charakterystyczna dla szyitów sku-
pionych w SJM jest działalność w organizacjach społecznych odwołu-
jących się do polskiej historii. Co warte podkreślenia, przynależność 
do takich organizacji często wiąże się z aktywną działalnością w tych 
organizacjach. Warto tu wspomnieć np. włączanie się w akcje upa-
miętniające (poprzez pamiątkowe tablice, obeliski itp.) wydarzenia 
historyczne lub postaci z naszej polskiej historii, np. upamiętnianie 
generała Stanisława Bułak-Bałachowicza i jego podkomendnych czy 
też pierwszego historycznego spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II 
z żołnierzami Wojska Polskiego.

Polscy szyici są otwarci na dialog międzyreligijny. Za prekur-
sora dialogu islamu z Kościołem katolickim po II wojnie światowej 
w Polsce, można uznać, wraz z Maciejem Konopackim z MZR (z cza-
sem włączyli się w to bardzo aktywnie inni wybitni polscy Tatarzy 
jak Aleksander Miśkiewicz i Selim Chazbijewicz), M. T. Żuka, który 
w roku 1971 w Pieniężnie nawiązał kontakt z Anną Morawską, kato-
licką publicystką, tłumaczką Rahnera, Bonhöeffera i Robinsona, 
autorką kilku książek i licznych artykułów, uczestniczką wielu zagra-
nicznych kongresów ekumenicznych. Należy tu wspomnieć także 
o spotkaniu M.T. Żuka z Janem Pawłem II i Dalajlamą.

Członkowie SJM, starają się ponadto, działając z otwartą przyłbicą 
swej religijnej przynależności, publikować artykuły w prasie nie tylko 
przez siebie wydawanej, ale również przez innych muzułmanów, 
a także w pismach zupełnie z islamem niezwiązanych.

Takie działania nie zawsze znajdowały zrozumienie wśród szyitów 
mieszkających w Polsce. W XXI wieku ich liczba znacznie wzrosła, nie 
tylko poprzez konwersje na islam, ale również poprzez zwiększającą 
się imigrację z krajów muzułmańskich. Pomimo tego, że większość 
tych muzułmanów nie jest zrzeszona w organizacjach wyznaniowych 
(to zjawisko dotyczy także większości sunnickiej w Polsce), naturalnie 
szukali oni kontaktu z organizacją szyicką, chcąc integrować szyicką 
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mniejszość w Polsce, bez względu na jej pochodzenie. Oczekiwano 
jednocześnie większego zaangażowania SJM w działalność stricte 
religijną. 

SJM nie było i nie jest w stanie, ze względu na środki fi nansowe 
(związek nie prowadzi działalności gospodarczej) i możliwości orga-
nizacyjne, sprostać w pełnym wymiarze tym oczekiwaniom, jednak 
pewną zmianę w działalności religijnej i wydawniczej przyniosło nie-
wątpliwie ukończenie przez jednego z liderów SJM szyickiego semi-
narium duchownego (Hawza al-Ilmijja) w Wielkiej Brytanii.

Od kilku lat SJM udaje się przynajmniej raz, dwa do trzech razy 
w roku organizować spotkania o charakterze religijnym przy okazji 
świąt muzułmańskich, świąt szyickich, na które licznie przybywają 
szyici mieszkający w Polsce, co w istocie sprzyja integracji tej mniej-
szości religijnej. Co więcej, wielu z nich utożsamia się z SJM, nie 
będąc formalnie jego członkami, chociaż nie zawsze jest to zjawisko 
długotrwałe. 

Ważnym wydarzeniem dla społeczności szyickiej w Polsce było 
wydanie w Wielkiej Brytanii w roku 2012 księgi „Nahdż al Balagha”. 
Na dzieło składają się wypowiedzi, listy i przemówienia imama 
Alego. Historycznego, bo pierwszego polskiego przekładu księgi 
dokonał jeden z liderów SJM, Arkadiusz Miernik. Wstępna korekta 
była wykonana przez Instytut Muzułmański przy Stowarzyszeniu 
Jedności Muzułmańskiej.

Warto także wspomnieć o relacjach, w jakich jest SJM z innymi 
organizacjami muzułmańskimi w Polsce. Chcąc wyciągnąć wnioski 
ogólniejsze na temat stosunku sunnitów w Polsce do szyitów polskich 
i relacji odwrotnych, sprawa nie jest jednoznaczna. Istnieje w Polsce 
zjawisko, nie tylko charakterystyczne dla islamu i nie tylko dla Polski, 
„społeczności internetowych”, „facebookowych” itp. Tu charaktery-
styczna dla Internetu anonimowość, w pewnym sensie bezkarność 
wypowiadających się, przybiera często negatywne oblicze, będące 
karykaturalnym, moim zdaniem, bo pozbawionym w wielu przypad-
kach podbudowy kulturowej, przeniesieniem napięć, które panują 
w świecie muzułmańskim pomiędzy sunnitami a szyitami. W tej 
internetowej wymianie zdań strona sunnicka bywa bardziej agre-
sywna, odmawiając szyitom prawa do nazywania siebie muzułma-
nami. Często jednak ta „nowa internetowa społeczność muzułmań-
ska” wyraża się także negatywnie o przywiązaniu Tatarów do swojej 
wielowiekowej tradycji, zarzucając im odchodzenie od islamu. Czy 
za takimi wpisami kryją się osoby naprawdę związane w islamem, 
przywiązane do islamu, ile w tym prowokacji, złośliwości itp. trudno 
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orzec. Niekiedy emocjonalne wpisy niektórych osób są przejawem 
neofi ckiej żarliwości, która jakże często gaśnie równie gwałtownie, co 
się rozpala i jest charakterystyczna dla obu stron.

Inaczej wygląda to w relacjach ofi cjalnych organizacji religijnych. 
Można nazwać je poprawnymi, a nawet dobrymi, jeżeli brać pod 
uwagę wzajemną nieufność muzułmanów polskich o różnych przy-
należnościach organizacyjnych, charakterystyczną na początku prze-
mian ustrojowych w Polsce i w okresie wcześniejszym. Występowała 
tam niechęć „tatarskiej tradycji” do polskich konwertytów i imigran-
tów z krajów muzułmańskich, niechęć tych ostatnich do szyitów 
i SJM. Wszystko to uległo dość znaczącej zmianie na początku nowego 
wieku wraz ze wzrostem liczebności muzułmanów w Polsce, a także 
z nawiązywaniem osobistych, dobrych relacji pomiędzy poszczegól-
nymi liderami, działaczami tych organizacji. 

Nie sposób w tym miejscu pominąć trzeciego, silnego i pełnopraw-
nego nurtu w islamie, jakim jest muzułmański mistycyzm – sufi zm. 
Ma on swoją reprezentację w Polsce, gdzie silnym ośrodkiem jest 
Szkoła Nauk Sufi ch posiadająca afi liację z Polską Fundacją Sufi ch im. 
Dżelaladdina Rumiego. Szkoła przyczyniła się do wydania kilku cie-
kawych książek o islamskim mistycyzmie. Członkowie tej organizacji 
utrzymują dobre relacje zarówno z MZR i SJM, czasami współpracu-
jąc na różnych polach intelektualnych. 

Dla celów statystycznych należy wymienić także dwa inne ofi -
cjalnie zarejestrowane związki wyznaniowe związane z islamem. 
Są to: Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya oraz Islamskie 
Zgromadzenie Ahlul Bayt w Polsce. Ahmadija prowadzi działalność 
wydawniczą, jednak kontakty z tą organizacją przez innych muzuł-
manów z wyżej opisanych organizacji nie są utrzymywane. 

Islamskie Zgromadzenie Ahlul Bayt w Polsce to, podobnie jak 
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, szyicki związek wyzna-
niowy. Zgromadzenia Ahlul Bayt było pierwotnie zarejestrowane 
pod nazwą Stowarzyszenie Braci Muzułmańskich, co wprawiało 
w zdziwienie wielu badaczy islamu w Polsce z uwagi na to, że odwo-
ływali się oni do historii Braci Muzułmanów, sunnickiej organizacji 
islamskiej założonej w  roku 1928 w Egipcie.

Zgromadzenia Ahlul Bayt, w przeciwieństwie do SJM, nie wyróż-
nia się żadną działalnością społeczno-religijną i wydawniczą. Przez 
ponad 20 lat od czasu rejestracji nie wydało np. żadnej publikacji książ-
kowej, gdy Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej tylko od roku 
2010 może pochwalić się wydaniem kilkunastu tytułów książkowych. 
Ze strony SJM nie ma żadnej niechęci do Islamskiego Zgromadzenia, 
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chociaż obie organizacje nie współpracują ze sobą na żadnym polu, 
a członkowie obu organizacji nie utrzymują ze sobą kontaktów. 

Wydaje się, że „najbliżej” Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej 
jest do Muzułmańskiego Związku Religijnego. Wynika to z wielu czyn-
ników. Spaja nas przede wszystkim przywiązanie do polskiej trady-
cji i polskiej historii. O ile można (i należy), w kontekście imigrantów, 
zżymać się na ciągłe podkreślanie i spłycanie problemu do odmienno-
ści kulturowych, to obiektywnie należy przyznać, że tak członkowie 
MZR, jak i SJM wywodzą się z tej samej – nazwijmy to – mentalności 
kulturowej. Polska tradycja jest wspólna dla MZR i SJM. Przywiązanie 
i szacunek do historii, docenianie i duma z tradycji polskich zrywów 
zbrojnych w okresie zniewolenia, poczucie patriotyzmu z jednocze-
snym obchodzeniem (może kiedyś wspólnie) święta Aszura przez oba 
związki wyznaniowe, jest także tym, co może czyni je sobie bliskimi.

SJM podkreśla swój szyicki charakter, jednak wierzy w to, że może 
to być ciekawym i wartościowym elementem wzbogacania polskiej 
kultury wywodzącej się z tradycji I Rzeczypospolitej.

Zasady wiary, którymi kierują się członkowie Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej:

Muzułmanie skupieni w Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej 
w swych wierzeniach i postępowaniu kierują się Koranem, sunną 
i naukami dwunastu Imamów szyickich.

I. Filary islamu
1. Szahada, czyli wyznanie wiary.
2. Salat – modlitwa. 
3. Saum – post. 
4. Zakat – jałmużna.
5. Hadżdż – pielgrzymka. 

II. Filary wiary 
1. Tauhid (Jedność Boga)
 Tauhid oznacza, że Bóg jest Jeden. Nie posiada towarzyszy ani 

równych sobie, nie zrodził się z nikogo ani nikogo nie zrodził 
i nic nie jest Mu podobne.

2. Adl (Sprawiedliwość Boga)
 Adl oznacza, że Bóg jest Sprawiedliwy i nie poddaje uciskowi 
żadnego ze Swych stworzeń. Będzie On karał i nagradzał każ-
dego według jego lub jej czynów.
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3. Nubułat (Proroctwo)
 Bóg posyłał Proroków jako przewodników dla ludzkości. 

Spośród ich wielkich cech jest to, że wszyscy oni byli Ma’sum 
– wolni od popełniania grzechów. Pierwszym prorokiem był 
Adam (pokój z nim), ostatnim natomiast Muhammad ibn 
Abdullah (pokój z nim i jego rodem). W sumie Bóg posłał do 
nas 124 000 proroków.

4. Imamat (Przywództwo)
 Po śmierci Proroka Muhammada (pokój z nim i jego rodem), 

Bóg wyznaczył dwunastu imamów, jednego po drugim, aby 
prowadzili społeczność aż po Dzień Sądu. Podobnie jak pro-
rocy, imamowie również są wolni od grzechu. Pierwszym ima-
mem był Ali (pokój z nim), ostatnim zaś jest imam az-Zaman, 
Muhammad al-Mahdi (niech Bóg przyśpieszy jego powrót).

5. Qijamat (Zmartwychwstanie)
 Qijamat oznacza, że gdy nadejdzie Dzień Sądu, wszyscy 

ludzie zostaną przywróceni do życia. Ci, którzy czynili dobre 
uczynki na tym świecie, zostaną nagrodzeni i udadzą się do 
Raju, podczas gdy ci, którzy czynili złe uczynki, zostaną uka-
rani Piekłem.

III. Prorok (s) mianuje swego następcę 
Członkowie Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej wierzą, 
że Prorok Muhammad poruszając kwestię namiestnictwa, 
jasno i wyraźnie obwieścił, że kierownictwo i namiestnictwo 
po nim obejmie Ali Ibn Abu Talib (a).

IV. Lista dwunastu imamów szyickich
Członkowie SJM uznają autorytet i kierują się przykładem 
i wskazówkami pozostawionymi przez dwunastu imamów 
szyickich.

 Oto lista dwunastu imamów szyickich:
1. Imam Ali Ibn Abu Talib 
2. Imam Al-Hasan 
3. Imam Al-Husajn 
4. Imam Ali, noszący przydomek Zajn al-Abidin oraz 

As-Sadżdżad 
5. Imam Muhammad al-Bakir 
6. Imam Dżafar as-Sadik 
7. Imam Musa al-Kazim 
8. Imam Ali ar-Rida 
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9. Imam Muhammad at-Taki 
10. Imam Ali an-Naki 
11. Imam Hasan al-Askari 
12. Imam Muhammad al-Mahdi, noszący przydomek Sahib 

az-Zaman. Był ostatnim imamem szyickim. W momen-
cie śmierci ojca zniknął na krótki czas. Od roku 260/873 
do roku 329/940 miał czterech przedstawicieli (na’ibów), 
z którymi od czasu do czasu się widywał. Przy ich pomocy 
rządził społecznością szyicką. Ten okres nazywa się 
„małym zniknięciem” (al-ghajba as-sughra). Od tego jednak 
czasu zaczęło się duże zniknięcie (al-ghajba al-kubra), które 
nadal trwa. 

V. Czternaście bezgrzesznych osób
Tym mianem szyici określają Proroka Muhammada, jego córkę 
Fatimę i dwunastu imamów. Spośród tych czternastu osób 
Prorok, Fatima, Ali, Hassan i Hussajn, nazywani są „rodem 
szaty” lub „towarzyszami płaszcza”, dlatego że pewnego dnia 
Prorok naciągnął na głowę wierzchnią szatę i kazał wejść pod 
nią czterem wspomnianym osobom, a Allah zesłał wówczas 
poniższy werset, zwany wersetem oczyszczenia. 

„O ludzie domu! Bóg chce tylko odsunąć od was brud 
i oczyścić was całkowicie” 

(Koran, sura 33:33, tł. prof. J. Bielawski). 

Rafał Berger
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Selim Chazbijewicz

SZALONY BARON 
– POTOMEK KRZYŻAKÓW I CHAN MONGOLII

Kim był ów „szalony baron” lub też „krwawy baron”, jak go później 
też nazywano? Czy tylko sadystycznym uzurpatorem, który wyko-
rzystał rewolucyjny chaos i sprzyjającą sytuację polityczną i mili-
tarną – jak twierdzili opisujący jego dzieje publicyści i historycy 
komunistyczni? Czy też był „rycerzem antykomunizmu”, walczą-
cym w imię dawnej chwały Mongołów, a może awanturnikiem, który 
urodził się kilka stuleci za późno? A może duchowym kontynuato-
rem sławy kondotierów z XVI wieku, wojskowych dowódców armii 
najemnych, którzy przejmowali siłą władzę polityczną, wykrawając 
dla siebie państwa, państewka i pośmiertną chwałę? Niewątpliwie 
mógł być wszystkim po trochu. Nie można mu odmówić ani fantazji, 
ani wyobraźni. Nie każdy przecież marzy o tym, aby zostać chanem 
Mongolii. O kim mowa? O rosyjskim ofi cerze armii cesarskiej, który 
nazywał się Roman Nicolaus Maksymilian von Ungern-Sternberg 
lub bardziej z rosyjska – Roman Fiodorowicz von Ungern-Sternberg. 
Była to niewątpliwie nietuzinkowa postać z początku wieku XX, 
łącząca w sobie cechy wielu współczesnych postaci masowej kultury. 
Stanowił kogoś w rodzaju Indiany Jonesa, skrzyżowanego z Jamesem 
Bondem i Billy Kidem. Jednocześnie istniał naprawdę, był człowie-
kiem z krwi i kości, często żądnym tej krwi, próbującym wykorzystać 
nadarzającą się okazję, jaką dawała wojna i rewolucja oraz związany 
z nimi chaos, aby zrealizować swoje wybujałe ambicje. 

Urodził się w Austrii, w mieście Graz 10 stycznia 1886 roku 
w rodzinie niemieckiego barona, zamieszkującego ziemię obecnej 
Estonii. Jego matką była niemiecka arystokratka Sophia Charlotta 
von Wimpffen. Rodzice Romana niedługo po jego urodzeniu roz-
stali się i rozwiedli. Mały Roman razem z matką i jej drugim mężem 
przeniósł się do Tallina, dzisiejszej stolicy Estonii. Wtedy miasto, aż 
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do roku 1918, nazywało się Rewel. Założył je król Danii, Waldemar 
II Zwycięski, w roku 1219 po zakończonej sukcesem wyprawie krzy-
żowej przeciw pogańskim Estom. Było w dużej mierze niemieckie 
pod względem języka mieszczan, kultury i architektury. Można 
je uznać za najbardziej na północ wysunięty bastion niemczyzny. 
W XIII wieku twierdzą Rewel zawładnęli najpierw kawalerowie 
mieczowi – niemiecki zakon rycerski, założony w roku 1202 przez 
biskupa Rygi na zasadach reguł zakonnych templariuszy. W roku 
1236 kawalerowie mieczowi zostali nieomal wybici w bitwie pod 
Szawlami, którą toczyli z Litwinami i Łotyszami. W tym czasie zakon 
ten utracił Rewel i północną Estonię na rzecz Danii, a w roku 1237 
połączył się z Zakonem Krzyżackim w Prusach, tworząc jego gałąź 
w Inflantach. Ta część zakonu posiadała autonomię. Na jej czele stał 
mistrz krajowy, który podlegał Wielkiemu Mistrzowi w Prusach, 
w Malborku.

Zakonowi udało się podbić terytoria dzisiejszej Łotwy, Estonię zaś 
kupił od króla Danii Waldemara IV w roku 1346. Od końca wieku XVI 
miastem i Estonią zawładnęli Szwedzi. Jednakże niemiecki żywioł 
etniczny w postaci mieszczaństwa i szlachty, przekształconej z daw-
nego zakonnego rycerstwa, przetrwał. Od wieku XVIII terytoria te 
wchodziły w skład Imperium Rosyjskiego. Jednakże Niemcy ciągle 
tam zamieszkiwali, stanowiąc uprzywilejowaną warstwę ziemskich 
właścicieli, urzędników i mieszczaństwa. Po roku 1918, po powsta-
niu niepodległych państw Estonii i Łotwy, wciąż istnieli na tych zie-
miach i mieli się dobrze aż do początków roku 1945. Z takiej to grupy 
wywodzili się von Ungern-Sternbergowie. 

Zgodnie z rodzinną tradycją Roman został uczniem szkoły wojsko-
wej w Petersburgu. Po jej ukończeniu oddelegowano go na Syberię 
jako esauła kozackiego pułku, co w jednostkach kozackich odpowia-
dało naszemu rotmistrzowi kawalerii. Aż do rewolucji 1917 roku sta-
cjonował tam ze swoim pułkiem, wiodąc nudne życie ofi cera rosyj-
skiego prowincjonalnego garnizonu, gdzie jedyną rozrywką było 
picie wódki i podobne temu zabawy, łączące degenerację, nudę i to, 
co Witkacy nazywał „fi lozofi ą naplewatielstwa”. Szansą dla mło-
dego esauła – tak jak i dla wielu jemu podobnych – wydawała się być 
wojna, dająca zawodowemu wojskowemu szansę szybkiego awansu 
i kariery. Tak też przyjął wybuch pierwszej wojny światowej młody 
baron. Już na samym jej początku zgłosił się do służby na froncie 
i otrzymał przydział do pułku kozaków dońskich, biorącego udział 
w uderzeniu armii rosyjskiej na Prusy Wschodnie. Podczas tych dzia-
łań Rosjanie zajęli na krótko Olsztyn. 
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Von Ungern został ranny i trafi ł do szpitala wojskowego, a po 
rekonwalescencji otrzymał przydział do tzw. Dzikiej Dywizji, złożo-
nej z ochotników – górali Kaukazu, którzy nie byli powoływani do 
armii rosyjskiej na zasadzie poboru, ponieważ władze carskie im nie 
ufały i nie dowierzały. Kaukaz zresztą został stosunkowo niedawno, 
bo w połowie XIX wieku, podbity przez Rosjan, a lokalne powstania 
trwały tam prawie do końca stulecia. Dzika Dywizja nosiła również 
taką nazwę ze względu na trudności w utrzymaniu wojskowej dys-
cypliny oraz na zapał bojowy jej żołnierzy, zaciętych i wytrwałych 
w boju, galopujących do ataku z niesamowitym wrzaskiem. W tej 
to kawaleryjskiej jednostce służył von Ungern całą wojnę. Zasłynął 
z odwagi i pogardy dla śmierci. Za wojenne zasługi został odznaczony 
Krzyżem Orderu św. Jerzego. Był to jeden z najbardziej prestiżowych 
rosyjskich orderów, ustanowiony przez Katarzynę II i nadawany za 
odwagę w walce. Miał kształt krzyża maltańskiego na czarno-zło-
tej wstążce. Na środku widniał wizerunek św. Jerzego zabijającego 
smoka. Nadawany był od połowy XIX wieku również niechrześcija-
nom służącym w armii carskiej. W tym wypadku order miał kształt 
cesarskiego, rosyjskiego dwugłowego orła. 

Dywizja von Ungerna brała udział w walce na froncie rumuń-
skim pod dowództwem generała Piotra Wrangla, również pochodzą-
cego z infl anckich Niemców, rosyjskiego arystokraty, późniejszego 
dowódcy armii kontrrewolucyjnej, podobnie jak i von Ungern noszą-
cego tytuł barona. Poznał tam esauła wojsk kozackich – Grigorija 
Siemionowa, na wpół Buriata, i zaprzyjaźnił się z nim. Ta przyjaźń 
będzie później procentować na stepach Mongolii. Na skutek incy-
dentu w Jassach, głównym mieście Mołdawii i dawnej stolicy księ-
stwa, von Ungern został skierowany na front kaukaski. Spoliczkował 
tam innego ofi cera rosyjskiego, o wiele wyższej rangi, co groziło 
sądem polowym. Miał jednak szczęście, skończyło się naganą i skie-
rowaniem na inny odcinek frontu. 

Podczas demokratycznej rewolucji lutowej w roku 1917, kiedy 
abdykował car Mikołaj II i powstał Rząd Tymczasowy, von Ungern 
przebywał na urlopie w Rewlu. Zapewne odwiedził rodzinę i to po 
raz ostatni. 

Na Syberii, podobnie jak i w całej Rosji, wybuchła rewolucja i wojna 
domowa, poprzedzona obudzeniem separatystycznych dążeń naro-
dów nierosyjskich, uciemiężonych przez carski aparat państwowy. 
Również na Syberii obudziła się narodowa świadomość Buriatów, 
ludu pokrewnego Mongołom, mieszkającego na południowym 
brzegu jeziora Bajkał, na północ od Mongolii. Wykorzystał to Grigorij 
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Siemionow, już w randze atamana, czyli pułkownika wojsk kozackich, 
który rozpoczął prywatną wojnę o władzę nad rosyjskim Dalekim 
Wschodem. Rozpoczęła się walka Legionu Czechosłowackiego i opa-
nowanie przez niego kolei transsyberyjskiej. Siemionowa wspierali 
Japończycy, którzy mieli plan utworzenia strefy swoich wpływów 
w Azji Wschodniej, w tym na Syberii oraz w Azji Środkowej. Wsparli 
Siemionowa, który z Buriatów, Kozaków, Tatarów i niedobitków 
armii Kołczaka utworzył korpus kawaleryjski, liczący w paździer-
niku 1920 roku około 40 tys. żołnierzy. 

Po siedmiu tygodniach ofensywy bolszewickiej armia jego została 
rozbita, a on sam uciekł do japońskiej strefy w Mandżurii. W skład 
korpusu Siemionowa wchodziła dawna Dzika Dywizja, której resztki 
zostały uzupełnione i przekształcone w Azjatycką Dywizję Konną, 
w okresie pomiędzy lipcem a wrześniem 1919 roku. Dowództwo 
nad tą jednostką objął von Ungern-Sternberg. Składała się z trzech 
brygad, a liczyła od 3,5 do 7 tys. żołnierzy. Na początku listopada 
1919 roku dywizja została rozformowana, a na jej miejsce powstały 
dwie brygady: mongolsko-buriacka i azjatycka, złożona z Kozaków 
zabajkalskich i amurskich oraz Tatarów, Tybetańczyków i Baszkirów. 
Z częścią tych żołnierzy Ungern przekroczył w listopadzie 1919 roku 
granicę mongolską. Dołączyły do niego resztki rozbitej armii admi-
rała Kołczaka oraz jego następcy, generała Kappela. Baron postano-
wił oczyścić Mongolię z chińskich wpływów politycznych i przejąć 
władzę. Aby zyskać sympatię i poparcie Mongołów, przeszedł na 
buddyzm. W tym miejscu wydaje się konieczna niewielka dygresja 
w celu objaśnienia sytuacji w ówczesnej Mongolii, bez czego dalsza 
historia Ungerna będzie niezrozumiała. 

Jak wiadomo, w wieku XIII Mongołowie przeżywali okres naj-
większego wzlotu swej historii, wydając Temudżyna nazywanego 
Czyngis Chanem, który zjednoczył wszystkie plemiona Wielkiego 
Stepu, w konsekwencji najazdów tworząc największe imperium 
w historii świata, powiększane przez jego następców. Jednakże jego 
feudalny system społeczno-polityczny dość szybko doprowadził 
do podziału pomiędzy członków dynastii, spadkobierców Czyngis 
Chana. Wyodrębniły się takie dzielnice, jak Złota Orda, państwo się-
gająca od Dunaju do jeziora Aralskiego, państwo Ilchanów obejmujące 
Iran, Irak i Turkmenistan oraz dzielnica obejmująca Mongolię, Chiny, 
Mandżurię i południowo-wschodnią Syberię pod rządami dynastii 
Yuan, która rządziła tą częścią imperium w latach 1279–1368. Byli to 
potomkowie Kubiłaja, wnuka Czyngis Chana, który został cesarzem 
Chin i wielkim chanem Mongolii. Po stracie tego państwa dynastia 
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Yuan utrzymała się krótko w północnych Chinach, następnie zaś rzą-
dziła w Mongolii. Formalnie utrzymali się na tronie do końca wieku 
XVI, tj. do roku 1675, kiedy to Mongolię zdobyli Mandżurowie, któ-
rzy również opanowali Chiny, tworząc ostatnią dynastię chińskich 
cesarzy, obaloną przez rewolucję w roku 1911. 

Sama Mongolia w XVI stuleciu rozpadła się na szereg drobnych, 
stepowych państewek feudalnych, zaś od końca XVII wieku popa-
dła w polityczną zależność od Chin. Trzeba zaznaczyć, że od końca 
wieku XVI Mongołowie przyjęli buddyzm w odmianie tybetańskiej, 
popularnie zwanym lamaizmem. Religia ta całkowicie zmieniła świa-
domość Mongołów, można powiedzieć, że wytrąciła im miecz z ręki. 
Z wojowniczego, kreatywnego narodu Mongołowie stali się ulegli, 
cisi, potulni i cierpliwi. Z dawnych wojowników Czyngis Chana stali 
się mnichami. Lamaizm mocno odcisnął się na mentalności, sposobie 
życia, podejściu do świata, obyczajach. Pierwszy buddyjski klasztor 
na terenie Mongolii, Erdzeni Dzu zbudowano w roku 1586 na pole-
cenie Ałtan Chana, lokalnego władcy. Rosła bardzo szybko liczba 
lamów – kapłanów kultu w buddyzmie tybetańskim. Przywódcą 
mongolskich buddystów był Bogdo gegen, uważany za wcielenie 
Buddy, podobnie jak tybetańscy: Dalaj Lama i Panczen Lama. Bogdo 
gegen był trzecim w tej hierarchii. Mongolia utrzymywała dość ścisłe 
związki z Tybetem, zarówno religijne, jak i kulturalne oraz polityczne. 
Z Chin, a zwłaszcza z Tybetu, przyszedł też obyczaj picia zielonej her-
baty z solą, mąką i masłem, które przechowywano najczęściej w wor-
kach z wysuszonych żołądków jaków. Z Chin w wieku XIX dotarł do 
Mongolii nałóg palenia opium. Struktura społeczna była całkowicie 
feudalna. Chińczycy ją podtrzymywali. Na czele społeczeństwa stała 
rodowa arystokracja oraz Bogdo gegen. Niżej stali mniej znaczni ary-
stokraci, potem szlachta, aż do warstw najniższych, czyli pasterzy. 
Podstawą bogactwa były stada bydła, koni i owiec. 

Mongołowie, w ciągu dwustu lat zależności od Chin nie ulegli 
jednakże w żadnej mierze asymilacji, zachowując całkowicie własne 
obyczaje i oczywiście język. Na sytuację w tym kraju na początku 
wieku XX, zwłaszcza po klęsce w wojnie z Japonią w roku 1904–1905, 
zaczęły zwracać uwagę władze rosyjskie. W odpowiedzi władze chiń-
skie rozpoczęły w latach 1910–1911 sinizację Mongolii, osiedlanie tam 
chińskich osadników, zwiększanie wojskowych garnizonów. Odbijało 
się to na poziomie życia Mongołów, zmuszanych do coraz większych 
świadczeń i danin na rzecz chińskich okupantów. Szlachta mongolska 
zaczęła obawiać się o ziemię, będącą podstawą gospodarki paster-
skiej, a z której była wypierana przez chińskich kolonistów. To samo 
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dotyczyło lamaistycznego duchowieństwa, które zaczęło się obawiać 
o swoje materialne dostatki. To nie były już żarty. W konsekwencji 
tego, 30 lipca 1911 roku Bogdo gegen – uważany również za świec-
kiego przywódcę Mongołów, podobnie jak Dalaj Lama w Tybecie – 
skierował prośbę o pomoc do cara Mikołaja II. Rosja nie chcą zrywać 
stosunków z Chinami, wyraziła niechęć do mongolskiej niepodległo-
ści i do obejmowania nad nią protektoratu. 

W Chinach tymczasem rozpoczęła się rewolucja, co wpłynęło na 
ustępliwy wobec mongolskich żądań stosunek władz chińskich. 28 
listopada 1911 roku zebrał się komitet mongolskich książąt, który 
został zorganizowany do kierowania narodowym ruchem Mongołów. 
Ten sam komitet ogłosił 1 grudnia 1911 roku niepodległość Mongolii. 
16 grudnia Mongolia została teokracją, czyli religijną monarchią, 
podobnie jak Tybet. Na czele państwa – z tytułem chana – stanął 
Bogdo gegen. Mongołowie do końca roku 1911 wyrzucili wszystkich 
chińskich urzędników i chińskie wojskowe garnizony. W roku 1918, 
korzystając z chaosu rewolucji i wojny domowej w Rosji, Chińczycy 
znowu zajęli Mongolię. Bogdo gegen został aresztowany i przetrzy-
mywany w areszcie domowym. Mongołowie zaczęli się jednakże 
buntować, zaś chińska władza osłabła na skutek wewnętrznych kon-
fl iktów. Ten moment wykorzystał von Ungern i wszedł ze swoim 
wojskiem do Mongolii. 

Komunistyczni historycy w Związku Sowieckim oraz nieliczni, 
wspominający o nim polscy uczeni i publicyści w czasach PRL, pisali 
o baronie von Ungern-Sternbergu w jednoznaczny sposób, jako 
o bandycie, krwawym watażce, zdegenerowanym carskim ofi cerze – 
sadyście, mitomanie i człowieku obłąkanym, który śmiał snuć rojenia 
o zostaniu chanem Mongolii i walce z bolszewizmem. Tymczasem 
niekoniecznie tak musiało być. Bolszewizmu mógł baron rzeczywiście 
szczerze nienawidzić, ale to nie jest żadną ujmą, wręcz odwrotnie. 
Nienawiść do „bolszewictwa” – jak nazywał tę psychiczną aberrację 
(chodzi o komunizm oczywiście) Marian Zdziechowski – jest niewąt-
pliwie pozytywną cechą. Wiadomo również, że von Ungern próbował 
zaprowadzić w Mongolii jako taki porządek i względne bezpieczeń-
stwo oraz rozpoczął dążenia do rozwoju gospodarki. Oczywiście po 
jego upadku i zwycięstwie bolszewików wysiłki te poszły na marne. 

Swoje działania rozpoczął baron od propagowania – razem z atama-
nem Grigorijem Siemionowem – idei panmongolskiej. Panmongolizm 
to ideologia polityczna, zakładająca zjednoczenie wszystkich naro-
dów i ludów pochodzenia ałtajskiego i pokrewnych Mongołom. 
W sensie węższym chodziło o zjednoczenie Mongołów, Buriatów, 
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Mandżurów, Jakutów, Kirgizów, Kazachów, a także ludów północnej 
Syberii w jedno państwo, o wskrzeszenie imperium Czyngis Chana. 
W sensie szerszym chodziło o wszystkie ludy i narodowości ałtajskie. 
W tym wypadku panmongolizm łączył się z panturanizmem, czyli 
ideologią zjednoczenia wszystkich, szeroko pojętych ludów turkij-
skich, a więc ałtajskich. Ideologię tę głosił Siemionow i za nim von 
Ungern. Ponieważ ten ostatni nie był oczywiście ani Mongołem, ani 
Turkiem, a Germaninem, dodał do tej ideologii mit swastyki, będącej 
znakiem Czyngis Chana oraz dawnym aryjskim znakiem ognia. Na 
tej podstawie głosił polityczny mit wspólnoty aryjsko-mongolskiej, 
wojowników i rycerzy buddyjsko-krzyżackich. Ten „nowy zakon” 
miałby przeciwstawić się bolszewickiej degeneracji i upadkowi 
moralności liberalnej cywilizacji zachodniej. 

Co do tego upadku, to baron w szeregach swojej małej armii wpro-
wadził terror, polegający na karaniu za plotki, zdrady i rozwiązłe 
życie. Kara była jedna – śmierć, w najlepszym razie chłosta dla kobiet. 
Najczęściej jednakże kobiety, zdradzające swoich mężów czy też 
partnerów, kazał dusić, co uważał za łagodną karę. Wiele było inter-
pretacji tego rozkazu. Jedni pisali o skłonnościach sadystycznych von 
Ungerna, inni o utajonych skłonnościach homoseksualnych, wyraża-
jących się skrajną mizoginią – nienawiścią do kobiet. Najpewniej tak 
drakońska dyscyplina wymuszona była charakterem podwładnych 
mu ludzi, zdeprawowanych trwającą od sześciu lat wojną, rewolucją, 
wojną domową. Takie postępowanie miało wymusić dyscyplinę i lęk, 
nieodzowny w takim wypadku do jej utrzymania. 

Von Ungern-Sternberg, po wkroczeniu do Mongolii, ubierał się 
jak Mongoł. Wkładał terłyk, mongolski kaftan koloru żółtego, na jego 
naramiennikach nosił swastykę, znak Czyngis Chana. Znał mongol-
ski jeszcze z czasów służby na Syberii, sprzed 1914 roku. Ofi cjalnie 
i ceremonialnie przeszedł na buddyzm obrządku lamajskiego. Warto 
nieco zatrzymać się przy kaftanie, terłyku. Nosili go również Tatarzy 
w XV-XVIII stuleciu, również i polsko-litewscy. Był to kaftan baweł-
niany albo jedwabny dla bogatych, zapinany niesymetrycznie z pra-
wego boku, z zakładką zapinaną na prawym ramieniu i niedużym 
stójkowym kołnierzem. Sięgał do kolan, był pikowany włosiem koń-
skim lub wielbłądzim. Dawał ciepło, był odporny na cięcia szabel 
i strzały, których impet mógł wstrzymywać. W pasie był przewią-
zany ozdobnym, bawełnianym lub jedwabnym sznurem, lub wią-
zany z boku jak japońskie kimono. Terłyki występowały też w wersji 
ozdobnej, paradnej, kolorowe i wyszywane. Taki, z żółtego jedwabiu, 
posiadał również von Ungern. 
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W armii barona było dwóch Polaków: pisarz i podróżnik Kamil 
Giżycki oraz także pisarz, Ferdynand Ossendowski, będący w okre-
sie międzywojennym znanym podróżnikiem, autorem powieści przy-
godowych, myśliwskich i podróżniczych, reportaży i artykułów. Był 
też zapiekłym wrogiem komunizmu i bolszewizmu. Ossendowski 
napisał m.in. powieść biografi czną pt. „Lenin”, w której ukazał praw-
dziwą twarz przywódcy rewolucji, potwora chorego na syfi lis. Za 
tę powieść sowieckie NKWD podczas wojny gorliwie go szukało. 
Jednakże Ossendowski wymknął się swoim oprawcom, umierając 
3 stycznia 1945 roku w Żółwinie pod Warszawą, na kilka dni przed 
wejściem oddziałów sowieckich. Mimo to, NKWD rozkopało jego 
grób w Milanówku, chcąc upewnić się, czy Ossendowski rzeczywi-
ście już tam leży. Wydał też w roku 1922 po części autobiografi czą 
powieść pt. „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”, której pierwsze pol-
skie wydanie ukazało się w roku 1923. Książka, opisująca ucieczkę do 
Polski przez rewolucyjną Syberię i pobyt w armii von Ungerna, stała 
się bestsellerem. Była tłumaczona na siedemnaście języków i przynio-
sła autorowi sławę i pieniądze. Ossendowski tak opisał swoje pierw-
sze spotkanie z Ungernem i wrażenie, jakie na nim wywarł:

[...] Wszedłem do półciemnej jurty. Na spotkanie moje drapieżnym ruchem 
skoczył jakiś wysoki ofi cer, ubrany w jedwabny, jaskrawy „chałat” mongol-
ski, w przelocie uścisnął mi rękę i nim zdążyłem przyjrzeć się jego twarzy 
padł na niskie posłanie i głosem chrapliwym wykrztusił: - Proszę mówić, 
kim pan jest?! Tylko prawdę! Mamy tu tylu prowokatorów i szpiegów...[...] 
Mała głowa na szerokich, kościstych barkach. Powichrzone, złotawe włosy. 
Cienkie, długie wąsy rude. Wynędzniała, sczerniała od wiatrów i mrozów 
chuda twarz, jaką można widzieć na bardzo starych obrazach świętych. Lecz 
wszystko to utonęło gdzieś, gdy spojrzałem na ogromne sklepienie czoła ze 
straszliwą blizną od cięcia szablą. Z głębokich oczodołów połyskiwały sta-
lowe, olbrzymie, okrągłe źrenice jasne, które, jak dzikie zwierzęta z mroku 
jaskini, śledziły wyraz mej twarzy bacznie, bez zmrużenia powiek. Lewe oko 
z powodu przekrwienia było jeszcze straszniejsze od prawego [...]”.

Tak wyglądał baron von Ungern-Sternberg jako chan Mongolii. 
Wchodząc do tego państwa, położył kres chińskiej okupacji, której 
towarzyszyło niesłychane zdzierstwo, grabież i krwawy terror. Jednym 
z jego pierwszych działań było wyzwolenie z aresztu Bogdo gegena, 
czym zyskał jego przychylność oraz przychylność całego lamajskiego 
kleru mongolskiego, bardzo licznego i wpływowego, a także ludno-
ści. Zająwszy Urgę, stolicę ówczesnej Mongolii, dzisiejsze Ułan Bator, 
rozpoczął von Ungern swoje rządy. Wiąże się z nimi również legenda 
olbrzymiego skarbu, schowanego podobno na stepach mongolskich 
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przez lamów i barona. Tym skarbem był cały pociąg, wyładowany 
złotem ze skarbu państwowego Imperium Rosyjskiego i regaliami 
koronacyjnymi rosyjskich carów. Towarzyszył podobno armii admi-
rała Kołczaka. Po rozbiciu Kołczaka i jego aresztowaniu przez Legion 
Czechosłowacki, część złota przejęli Czesi, którzy podzielili się z bol-
szewikami, kupując sobie możliwość wyjazdu z Rosji. Następnie 
część tego złota trafi ła w ręce von Ungerna, a przedtem Siemionowa, 
który zbierał resztki oddziałów Kołczaka. Ungern zabrał pociąg ze 
złotem do Mongolii. Później, w Czycie, stacji po stronie rosyjskiej, 
kazał złoto i resztę skarbów przeładować na konie i wielbłądy. Ślad 
po nim zaginął. 

Jest to jeden z mitów XX wieku, podobnie jak „bursztynowa kom-
nata”. „Skarb Ungerna” był poszukiwany przez wielu, zarówno 
sowieckie ekspedycje, jak i prywatnych poszukiwaczy. Nikt go nie 
znalazł, tak samo jak tajemnicy grobu Czyngis Chana. Podobno 
tajemnicę ukrycia skarbu znali Ferdynand Ossendowski i Kamil 
Giżycki. Tak przynajmniej twierdził Witold Michałowski, autor ksią-
żek o von Ungernie, Ossendowskim i skarbie. Książki te pisane są 
w sposób wielce chaotyczny pod względem kompozycji i zawierają 
bardzo dużo niedokładności i nieścisłych informacji, a także wiele 
przejaskrawień. Autor upiera się przy wersji, że Kamil Giżycki zabrał 
ten sekret ze sobą do grobu. Szukał również innych historii osnutych 
wokół legendy o skarbie, jednakże niedokładnie i nieprecyzyjnie opo-
wiedzianych, tak naprawdę logicznie niepowiązanych. Niemniej, jak 
dotąd są to jedyne wydane po polsku książki na ten temat, jeśli nie 
liczyć biografi i von Ungern-Sternberga angielskiego autora, która 
ukazała się kilka lat temu. Wiele jest natomiast w językach rosyjskim 
i angielskim. 

Koniec von Ungerna był do przewidzenia. Po pierwsze wojsko mu 
podległe było zdemoralizowane długą walką i żołnierze nie widzieli 
chyba sensu dalszej walki ani perspektyw zwycięstwa. Najpewniej 
chcieli jak najwięcej nagrabić i użyć, a potem zdezerterować. W takiej 
grupie łatwo o bunt i niesubordynację. Drakońskie kary śmierci przez 
rozstrzelanie i uduszenie tylko częściowo powstrzymywały żądnych 
gwałtów i rabunków żołnierzy. Zaczęła kiełkować myśl o pozbyciu 
się von Ungerna. Zawiązał się spisek. Dużą rolę odegrały też bol-
szewickie wtyczki i szpiedzy. Oni łudzili, obiecywali, przekony-
wali. W końcu osiągnęli cel, pomimo wręcz paranoicznej ostrożności 
barona, o której wspominał Ossendowski. On również zorganizo-
wał coś w rodzaju kontrwywiadu – siatkę informatorów o poczyna-
niach zarówno bolszewików, jak i własnych żołnierzy. Trzeba także 
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odnotować antysemityzm barona i jego wręcz obsesyjną wrogość 
do Żydów. Napotkanych po drodze swojego rajdu zbrojnego do 
Mongolii, kazał od razu zabijać. Sam bił pejczem i swoich ofi cerów, 
i zwykłych żołnierzy. To upokarzanie wywoływało głuchą nienawiść. 

Tymczasem bolszewicy nie zasypywali gruszek w popiele. Od 1 
do 3 marca 1921 roku, w miejscowości Troickosławsk odbywał się 
pierwszy zjazd Mongolskiej Partii Ludowej, komunistycznej struk-
tury, powstałej z połączenia grupek komunistów mongolskich sku-
pionych wokół dwóch komunistycznych aktywistów: Suche Batora 
i Czojbałsana. Nie było ich więcej niż stu sześćdziesięciu pięciu. 
Otrzymali jednakże duże wsparcie bolszewików z Rosji. Dalej sce-
nariusz działań przebiegał następująco. Przedstawiciele tego zjazdu 
zwrócili się do Rosji Sowieckiej z prośbą o interwencję, celem pozby-
cia się Ungerna i jego wojska. Rząd sowiecki oczywiście przychylił 
się do prośby towarzyszy mongolskich, reprezentujących (w liczbie 
165 osób) naród mongolski. Za cichą wiedzą otoczenia Bogdo gegena 
powstał tymczasowy rząd mongolski. Z kolei wiosną 1921 roku nie-
dobitki armii kontrrewolucyjnej na Syberii próbowały wzniecić walkę 
przeciw bolszewikom. Również von Ungern postanowił rozpocząć 
z nimi wojnę na śmierć i życie. Wyruszył z Urgi, zostawiając tam jedy-
nie niewielki garnizon. Był to na pewno taktyczny błąd. Jego armia 
licząca około 15 tysięcy szabel i bagnetów ruszyła szerokim frontem 
w paru kolumnach w kierunku Irkucka. Została rozbita w rezultacie 
ciężkich walk w czerwcu 1921 roku. 

Bolszewicy, po wyczerpującym marszu przez spalony słoń-
cem step, 6 lipca 1921 roku zajęli Urgę. Suche Bator ogłasił zwycię-
stwo komunizmu w Mongolii. Ungern jednakże nie zrezygnował. 
Postanowił wyjść rajdem kawaleryjskim na głębokie tyły bolszewi-
ków, odciąć odcinek transsyberyjskiej kolei i tym samym pozbawić 
oddziały bolszewickie w Mongolii i Mandżurii możliwości wsparcia 
z zaplecza. Spodziewał się także pomocy ze strony Japończyków. 
Jednakże nieoczekiwanie podjął decyzję, która zaważyła na jego losie. 
Decyzję o odwrocie do Mongolii. Armia Ungerna została w trakcie 
otoczona przez bolszewików, utraciła artylerię i tabory i zaczęła prze-
bijać się w kierunku zachodnim. Później skręciła na południe, trafi a-
jąc na terytorium mongolskie. Tam zdradzili go właśni ludzie. Zabili 
szefa ochrony Rezuchina, ostrzelali jego namiot. Baron, ranny, uciekł 
w step. Spotkał Mongołów, którzy najwyraźniej, tak jak i Rosjanie, 
mieli dość wojaczki. 

Kiedy spał, związali go i powieźli w step, nie wiedząc, co z nim 
robić. W końcu był chanem. Natrafi li na zwiad 35 pułku bolszewickiej 
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kawalerii pod dowództwem Konstantego Rokossowskiego, później-
szego marszałka Związku Sowieckiego i PRL. Było to pomiędzy 20 
a 24 sierpnia 1921 roku. Złapanego Ungerna, bolszewicy postanowili 
„osądzić”. „Sąd” zebrał się 15 września w Nowonikołajewsku, obec-
nie Nowosybirsku, na Syberii. Ungern nie prosił o darowanie życia. 
Jego postawa – dumna i wyniosła – zrobiła wrażenie nawet na bolsze-
wikach. Skazano go na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wyko-
nano 17 września 1921 roku. Na wiadomość o jego śmierci Bogdo 
gegen nakazał modlitwy we wszystkich klasztorach buddyjskich 
Mongolii. Część niedobitków armii Ungerna przekroczyło granicę 
chińską. Tam złożyli broń. Razem z nimi był Kamil Giżycki. Opisał to 
w książce pt. „Przez Urianchaj i Mongolię”.

Legenda barona Romana Maksymiliana von Ungern-Sternberga 
trwa do dziś. Był niewątpliwie jednym z ostatnich, którzy, jak pisał 
wieszcz, mierzyli siły na zamiary. Niech duch jego osiągnie nirwanę.

Selim Chazbijewicz
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Mały Romek, który zapragnął być mongolskim chanem...
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Roman von Ungern-Sternberg w chańskim terłyku.
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Baron Roman von Ungern-Sternberg (z prawej) z atamanem Grigorijem 
Siemionowem (z lewej), Czyta, rok 1919.
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LEGENDA SZALONEGO BARONA TRWA
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NOTY O AUTORACH

Rafał Berger: z wykształcenia pedagog, działacz społeczny, publi-
cysta, autor licznych publikacji prasowych, książek dotyczących 
problematyki muzułmańskiej oraz tatarskiej. Naczelny Imam 
Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej. Członek Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 
Towarzystwa Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego i 
Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Sekretarz redakcji 
„Rocznika Muzułmańskiego”, członek Rady Redakcyjnej miesięcz-
nika literackiego „Akant” oraz miesięcznika literacko-naukowego 
„Świat Infl ant”. Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Tatarów 
Polskich”.

Selim Mirza Chazbijewicz: profesor w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek 
Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek 
władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 1997–
2004. Współzałożyciel i długoletni przewodniczący Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 
oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich. Autor siedmiu zbiorów 
poetyckich oraz książek i artykułów o tematyce tatarskiej. Od roku 
2009 przewodniczący rady redakcyjnej kwartalnika „Przegląd 
Tatarski”, redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich” i kwartal-
nika „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. 

Musa Çaxarxan Czachorowski: dziennikarz, poeta, wydawca. 
Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. 
Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, redaktor naczelny kwar-
talnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji czasopisma 
Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. Autor trzynastu zbiorów 
poetyckich oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską 
i muzułmańską.  

Rocznik Tatarów Polskich seria 2  │  Tom IV (XVIII)
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Joanna Kulwicka-Kamińska: dr hab. nauk humanistycznych 
w zakresie językoznawstwa, kierownik Zakładu Historii Języka 
Polskiego, Centrum Badań Kitabistycznych i Podyplomowego 
Studium Logopedii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Prowadzi prace badawcze z  zakresu językoznawstwa diachronicz-
nego i  kontrastywnego (historia języka polskiego, w tym staro- 
i średniopolski system fl eksyjny oraz słowiańsko-orientalne relacje 
językowe, m.in. zapożyczenia do polszczyzny z języków arabskiego, 
tureckiego i perskiego, teolingwistyka, kitabistyka) i translatoryki 
(przekład na język polski terminologii religijnej islamu i chrześcijań-
stwa). Autorka trzech książek oraz ponad stu artykułów naukowych. 
Należy do: Renaissance Society of America, Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego i 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Michał Łyszczarz: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjo-
logii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011), adiunkt 
w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, absolwent studiów magisterskich z socjologii i politologii 
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor monografi i „Młode 
pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych mło-
dzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości 
etnicznej” (Olsztyn-Białystok, 2013). Zainteresowania naukowe kon-
centruje wokół zagadnień związanych z problematyką mniejszości 
etnicznych i narodowych (polscy Tatarzy) oraz obecnością islamu w 
Polsce i Europie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów.

Sulejman Mucharski: podpułkownik Wojska Polskiego, syn Bekira 
Mucharskiego i Tamiry z Milkamanowiczów, urodzony 20.07.1900 r. 
w Ostrynie (obecnie na Białorusi), zmarły 15.03.1986 r. W Warszawie, 
pochowany na warszawskim Tatarskim Cmentarzu Muzułmańskim. 
Służył w batalionie mostowym w Modlinie. Jako kilkunastolatek 
przebywał w Gruzji i Azerbejdżanie. Doświadczenia i obserwacje z 
tamtego okresu zawarł w opowiadaniach i artykułach. W r. 2015 sta-
raniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR ukazała się 
jego książka pt. „Niedokończona tatarska opowieść”.

Kajum Nasyri: (Gabdelkajum Gabdelnasyrowicz Nasyrow), uro-
dził się 2.02.1825 r. w miejscowości Górne Szyrdany w powiecie 
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swijażskim guberni kazańskiej (obecnie Małe Szyrdany w rejonie 
zielonodolskim Republiki Tatarstan). Zmarł 20.08.1902 r. w Kazaniu. 
Tatarski uczony-edukator, pisarz. Autor prac z zakresu etnografi i 
oraz historii Powołża. W latach 1841–1855 studiował w medresie w 
Kazaniu. W latach 1855–1871 wykładał język tatarski w kazańskiej 
szkole duchownej i seminarium teologicznym. W latach 1871–1876 
nauczał w pierwszej rosyjsko-tatarskiej szkole w Kazaniu. Członek 
rzeczywisty Towarzystwa Archeologii, Historii i Etnografi i przy 
Uniwersytecie Kazańskim (1885). Zebrał historyczne świadectwa 
(legendy ludowe, informacje archeologiczne itp.) dotyczące historii 
powiatu świjażskiego, związane z osadnictwem w  północno-wschod-
niej Czuwaszji. Zapisał wiadomości o życiu M. Chodży Czelebiego, 
muzułmańskiego teologa z XIX wieku, pochodzącego ze wsi Aż-Baba 
(obecnie Izbebi w Czuwaszji).

Elwis Osmanow: doktorant na katedrze historii starożytnej i śre-
dniowiecznej Wydziału Historycznego Taurydzkiego Uniwersytetu 
Narodowego im. W. I. Wernadskiego w Symferopolu na Krymie. 
Wykładowca Wydziału Historycznego Krymskiego Uniwersytetu 
Inżynieryjno-Pedagogicznego (KIPU) w Symferopolu, młodszy pra-
cownik naukowy Muzeum Historii i Kultury Tatarów Krymskich 
(MIKKT) Bachczysarajskiego Muzeum-Rezerwatu Historyczno-
Kulturalnego i Archeologicznego (GBU RK „BIKAMZ”).

Michał Pędracki: Absolwent filologii orientalnej na Uniwersytecie 
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 Sa cha, 
Jakucja, Federacja Rosyjska); w roku 2014 Visiting Professor w 
Uniwersytecie Eurazjatyckim im. L.N. Gumilewa w Astanie 
(Republika Kazachstanu). Badacz szamanizmu azjatyckiego (bada-
nia terenowe w Jakucji, Buriacji, Kazachstanie i Himalajach) oraz 
wkładu Polaków w poznanie rdzennych kultur Syberii. Główne 
zainteresowania naukowe: antropologia religii.

Amet-chan Szejchumierow: absolwent Wydziału Historycznego 
Akademii Taurydzkiej Krymskiego Uniwersytetu Federalnego im. 
W. I. Wernadskiego w Symferopolu na Krymie. Interesuje się historią 
wojskowości Chanatu Krymskiego.
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Jan Tyszkiewicz: prof. zw. dr hab., badacz dziejów średniowiecz-
nej 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 czło-
nek Rady Naukowej przy „Roczniku Tatarów Polskich”. Autor kilku-
set publikacji naukowych: książek, artykułów, haseł słownikowych.
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NOTES ON THE AUTHORS 

Rafal Berger: trained educator, social activist, journalist, author 
of numerous press publications, books on Moslem and Tatar 
issues. Chief Imam of Association of Moslem Unity. Member of the 
Association of Polish Journalists, Polish Oriental Society, Society 
of Friends of the Pomeranian Military Museum and the Society of 
Friends of Bydgoszcz. Executive Editor of „Rocznik Muzułmański” 
(Moslem Yearbook), a member of the Editorial Board of the lite-
rary 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 Mirza Chazbijewicz: Professor at the Institute of Political 
Science, Warmian-Masurian University in Olsztyn. Member of the 
Oriental Science Committee of the Polish Oriental Science Academy. 
Board member of the Moslem Religious Union in Poland between 
1997-2004, co-founder and longtime chairman of the Tatar Union of 
the Republic of Poland. Member of the Polish Writers’ Association 
and the Association of Polish Authors. The author of seven collections 
of poetry and books and articles on a Tatar issues. Since 2009, the 
chairman of the editorial board of the quarterly „Przegląd Tatarski” 
(Tatar Review), editor-in-chief of „Rocznik Tatarów Polskich” (Polish 
Tatars Yearbook) and quarterly „Muzułmanie Rzeczypospolitej” 
(Moslems of the Republic).

Musa Çaxarxan Czachorowski: journalist, poet and publisher. A spo-
kesman for the Moslem Religious Union of Polish Republic. Member 
of the Association of Journalists of the Polish Republic, editor-in-chief 
of „Przegląd Tata rski” (Tatar Review), redactor of Polish edition of 
Lithuanian Tatars magazine „Lietuvos totoriai” (Lithuanian Tatars). 
The author of twelve collections of poetry and numerous publications 
associated with the Tatars and Moslems.
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Joanna Kulwicka-Kaminska: Dr habil. of humanities in linguistics, 
head of the Department of the History of Polish Language and 
postgraduate of Speech-Language Pathology Studies of Nicolaus 
Copernicus University in Torun. The author of many national 
and foreign publications on diachronic linguistics, including two 
monographs: „Development of Polish Muslim terminology” (2004) 
and „Translation of Islamic r eligious terminology in Polish trans-
lations of the Koran considering background of the biblical tradi-
tion of translation” (2013). Does research work in the field of lin-
guistics (history of the Polish language, theolinguistics, Kitab stu-
dies and translation. Her field of interest also lies in Slavic-Oriental 
linguistic connections, including issues of borrowings from Arabic, 
Turkish, Persian languages to Polish, translations of Islamic reli-
gious and Christian terminology to Polish language and the latest 
trends in editing of Polish manuscript. She is a member of the Polish 
Linguistic Society, the Society of Friends of Polish Language and 
Scientific Society in Torun.

Michal Lyszczarz: sociologist (M.A. & Ph.D.) and political scientist 
(M.A.). He also works as adjunct at the Department of Sociology at 
the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. He is member of the 
Common Council of Catholics and Muslims, the Polish Sociological 
Association and the Polish Oriental Society. He is the author of book 
entitled „Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian 
generacyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej 
oraz tożsamości etnicznej” [Young Generation of Polish Tatars.The Study 
of Youth Generational Changes in the Context of Muslim Religiosity and 
Ethnic Identity] (Olsztyn-Białystok 2013). In English he published: 
„Perspectives on Muslim Dress in Poland: A Tatar View” (with co-
-author: Katarzyna Górak-Sosnowska) [in:] „Islamic Fashion and Anti-
Fashion. New Perspectives from Europe and North America”, ed. by 
E. Tarlo and A. Moors (London 2013); „Generational changes among 
young Polish Tatars” [in:] „Muslims in Poland and Eastern Europe. 
Widening the European Discourse on Islam”, ed. by Katarzyna Górak-
Sosnowska (Warsaw 2011); „(Un-)Islamic Consumers? The case of 
Polish Tatars” (with co-author: Katarzyna Górak-Sosnowska) [in:] 
„Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, Cultur e 
and Identity between the Local and Global”, ed. by J. Pink (Newcastle 
2009).
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Sulejman Mucharski: lieutenant colonel of Polish Army, son of 
Bekir and Tamira (maiden name Milkamanowicz) Mucharski, born 
20.07.1900 in Ostrynia (present Belarus), died 15.03.1986 in Warsaw, 
buried on the Moslem Tatar Cementary in Warsaw. Sapper, appoin-
ted to the rank of lieutenant of Corps of Offi cers and Engineers in 
1928, with seniority from 01.07.1927, 18th place. Served in the Sapper 
Battalion in Modlin. As a teenager he was in Georgia and Azerbaijan. 
This period experiences and observations he included in the stories 
and articles.

Kajum Nasyri (Gabdelkayum Gabdelnasyrovich Nasyrov) was born 
in the village of Verkhniye Shirdany of Sviyazhsky Uyezd in Kazan 
province (now Maliye Shirdany in the Zelonodolsky Region of the 
Republic of Tatarstan) on 2.02.1825. He died on August 20, 1902 in 
Kazan. Tatar scholar-educator, writer. Author of works in the fi eld 
of ethnography and history of the Povolzhye. In the years 1841–1855 
he studied in the Kazan madrasah. In the years 1855–1871 he taught 
the Tatar language at the Kazan school of theology and theological 
seminar. In 1871–1876 he taught at the fi rst Russian-Tatar school in 
Kazan. Actual member of the Society of Archeology, History and 
Ethnography at the Kazan University (1885). He collected historical 
evidence (folk legends, archaeological information, etc.) on the history 
of the Sviyazhsky Uyezd, connected with the settlement in north-
-eastern Chuvashia. He wrote about the life of M. Chodele Chelebie, 
a 19th-century Muslim theologian from the village of Azh-Baba (now 
Izbebi in Chuvashia).

Elwis Osmanow: Aspirant at the cathedral of ancient and medieval 
history on History Department of V. I. Vernadsky Taurida National 
University in Simferopol in the Crimea. Lecturer at the History 
Departament 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”).

Michał Pedracki: In 1996 got M.A. degree from Warsaw University 
(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 
University of North East in Yakutsk (Sakha Republic; Russian 
Federation); In 2014 Visiting Professor in the L. N. Gumilew 
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Euro-Asian State University in Astana (Republic of Kazakhstan). 
The explorer of Asian shamanism (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.

Amet-chan Szejchumierow: Aspirant at History Department of V. 
I. Vernadsky Taurida Academy of Crimean Federal University in 
Simferopol in the Crimea. He is interested in the military history of 
the Crimean Khanate.

Jan Tyszkiewicz: Prof., PhD, researcher of the history of medieval 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 publica-
tions: monographies, articles, dictionary entries.
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SUMMARY

This volume of our Yearly we are issuing in jubilee period: 85 years 
ago have appeared fi rst edition of Tartars’ Yearly, created by distin-
guished representatives of Polish-Tartar community, tradition of 
whom we proudly continue. This way, Polish Tartars’ Yearly appe-
ars the oldest  and the longest issuing periodic dedicated to Tartar 
community.

In the current edition, we can fi nd many texts linked to Tartars’ 
history and culture, also those taken on the Muslim subject, as Polish 
Tartars for hundreds of years invariably worship Islam. We can recom-
mend texts of Joanna Kulwicka-Kaminska “The Tartars’ 620 years in 
the history, religion and culture of Belorussia, Lithuania and Poland”, 
as well as Michal Lyszczarz “The specifi city of the media discourse 
on Islam and Muslims in Poland”. Interesting articles: “Religious 
monuments of Eski Yurt and Aziz” by Elwis Osmanow, “The role 
of jasyr in demographic history of Crimean Khanate” by Amet-chan 
Szejchumierow, also “The characteristics of Kazan Tartars’ legends” 
by Kajum Nasiri.

Many of inf ormation concerning current activities of Polish Tartars 
communi ty are contained in interview with Jozef Wierzba, television 
journalist, author of numerous programmes on Tartars’ daily life, 
holidays, celebrations. For long period of his life, Jozef Wierzba got 
know Tartars, became kind of documentarian for part of their life 
(Interview by Michal Lyszczarz, dealing with Tartar-Muslim subjects 
for several years).

We heartily welcome not only to read, but also to cooperate in cre-
ating of our Yearly.

     Editors
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SANTRAUKA

Šis mūsų metraščio tomas yra išleistas jubiliejiniais metais: prieš 85 
metus pasirodė pirmasis „Totorių metraščio“ numeris, kurį kūrė 
įžymūs lenkų totorių bendruomenės atstovai, o mes tą tradiciją 
puoselėjame ir toliau. Tai sakant, būtina pažymėti, kad „Lenkijos 
totorių metraštis“ – seniausia ir ilgiausiai leista totorių bendruomenės 
periodika.

Šiame numeryje rasime daug straipsnių susijusių su istorija ir 
kultūra, taip pat nagrinėjančius musulmonų tematiką, nes nekinta-
mai daug šimtmečių Lenkijos totoriai išpažįsta islamą. Apie tai rašo 
Joanna Kulvicka-Kaminska straipsnyje „620 metų totorių buvimo 
Baltarusijos, Lietuvos ir Lenkijos istorijoje, religijoje bei kultūroje“ 
ir Michal Liščaž savo darbe „Žiniasklaidos diskurso specifi ka, lie-
čianti islamą ir musulmonus Lenkijoje“. Mūsų dėmesį pagrobs stra-
ipsniai: „Religinis Eski – Jurtos ir Azizos paveldas“ autoriaus Elviso 
Osmanovo, Amet-chan Šejchumerov rašė apie „Jasyro vaidmenį 
demografi nėje Krymo chanato istorijoje“, o Kajum Nasyri nagrinėjo 
„Būdingus Kazanės totorių legendų bruožus“.

Daug informacijos apie dabartinę Lenkijos totorių bendruomenės 
veiklą rasime Michalo Liščažo pokalbyje su Juzefu Viežba, televizi-
jos žurnalistu, da ugybės programų susijusių su totorių kasdienybe, 
šventėmis autoriumi. Laikui bėgant, Juzef Viežba pažino totorius ir 
galima sakyti, kad tapo jų gyvenimo dalies dokumentalistu.

Maloniai kviečiame ne tik perskaityti metraštį, bet ir prisidėti prie 
jo kūrimo. 

Redakcija    
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Данный том ежегодника мы издаём в юбилейный год: 85 лет тому 
назад в свет вышло первое издание «Татарского ежегодника», 
созданного выдающимися представителями польской татарской 
общины, традиции которой мы продолжаем. Тем самым 
«Ежегодник польских татар» является самым старым и дольше 
всех издаваемым журналом татарской общины.

В данном выпуске мы найдём много статей, связанных с 
татарской историей и культурой, а также с мусульманской 
тематикой, поскольку польские татары неизменно почитали 
ислам на протяжении нескольких столетий. Об этом можно 
почитать в статьях Иоанны Кульвицкой-Каминьской «620 лет 
татар в истории, религии и культуре Белоруссии, Литвы и 
Польши», Михала Лыщажа «Специфика дискурса об исламе и 
мусульманах в Польше в средствах массовой информации». Также 
интересными покажутся статьи: «Культовые памятники Эски-
Юрта и Азиза» Элвиса Османова, «Роль ясыра в демографической 
истории Крымского Ханства» Амета-Хана Шейхумерова, 
«Характерные особенности легенд казанских татар» Каюма 
Насыри.

Значительную часть информации о текущей деятельности 
сообщества польских татар, несомненно даст интервью,  долгие 
годы занимающегося мусульманской тематикой, Михала Лыщажа 
с тележурналистом Юзефом Вежбой, автором многочисленных 
программ о повседневной жизни, праздниках татар. За годы 
своей работы Юзеф Вежба познакомился с множеством татар, 
став якобы документалистом части их жизни.

Мы сердечно приглашаем вас не только прочитать данное 
издание, но и совместно его создавать в будущем. 

Редакция
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WKAZÓWKI DLA AUTORÓW TEKSTÓW 
ZGŁASZANYCH DO PUBLIKACJI 

W „ROCZNIKU TATARÓW POLSKICH”

Uprzejmie prosimy, aby teksty składane do „Rocznika Tatarów 
Polskich” były przygotowywane według poniższych reguł. Artykuły 
niespełniające tych wymagań nie będą przez redakcję przyjmowane. 
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

I. Zasady recenzowania publikacji naukowych przyjęte przez 
„Rocznika Tatarów Polskich” są zgodne z wytycznymi Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w szczególności:
Każdą publikację (artykuł, rozprawę naukową) recenzuje dwóch 
niezależnych recenzentów spoza jednostki, do której jest afi liowany 
autor publikacji.
Każdą publikację obcojęzyczną recenzuje recenzent, który jest afi lio-
wany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
W procedurze recenzowania zawsze uwzględnia się wymóg tzw. 
double-blind review process (tzn. autor i recenzenci nie znają swojej 
tożsamości).
W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o braku 
konfl iktu interesów, który może się wyrażać w relacjach zachodzą-
cych między recenzentem a autorem publikacji:
• bezpośrednie lub osobiste relacje (pokrewieństwo, związki 

prawne, konfl ikt itp.);
• zależność zawodowa;
• bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat 

poprzedzających przygotowanie recenzji;
Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz 
recenzyjny.
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II. Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury 
recenzowania:
Temat artykułu musi być zgodny z profi lem czasopisma (redakcja 
przyjmuje wyłącznie rozprawy naukowe z zakresu historii, religio-
znawstwa, studiów kulturowych, językoznawstwa, nauk o prawie, 
medioznawstwa, socjologii, politologii i innych nauk pokrewnych, 
które dotycząc Tatarów polskich, a także szerzej Tatarów zamieszku-
jących Europę Środkowo-Wschodnią oraz ludów turkijskich).
Artykuł powinien być wynikiem oryginalnych badań, w rzetelny i 
uczciwy prezentować rezultaty własnej pracy; autorzy w stosowny 
sposób powinni zaznaczyć wkład innych osób w powstawanie arty-
kułu. Jeśli artykuł jest rezultatem badań fi nansowanych, powinna 
zostać wskazana informacja o źródłach fi nansowania, wkładzie insty-
tucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych jednostek.
Artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane (ani w języku pol-
skim, ani w językach obcych), jak też w tym samym czasie złożone w 
redakcjach innych czasopism.
Artykuł musi być dobrze przygotowany od strony formalnej (logiczna 
struktura, język naukowy, streszczenia oraz słowa kluczowe, aparat 
naukowy, terminologia).
W przypadku gdy jedna z recenzji jest jednoznacznie negatywna, 
artykuł nie podlega dalszej procedurze wydawniczej i jest odrzucony. 
Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji.
Decyzja autora o publikacji artykułu oznacza zgodę na archiwizo-
wanie tekstu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych bazach 
danych i innych ogólnodostępnych repozytoriach, do których przy-
stąpi czasopismo.
Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting i 
guest authorship) będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpo-
wiednich podmiotów.
Autorzy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z praw wydawni-
czych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykre-
sów z innych źródeł).
Do przesłanej redakcji propozycji publikacji należy dołączyć sto-
sowne oświadczenie o następującej treści: „Ja niżej podpisany (podpi-
sana) przesyłam tekst pod tytułem (…) i oświadczam, że zapoznałem 
(zapoznałam) się z procedurą recenzowania artykułów zgłoszonych 
do publikacji w «Roczniku Tatarów Polskich»”.
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III. Format tekstu
Objętość tekstu, wraz z przypisami dolnymi i bibliografi ą końcową, 
nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, czyli 40 tys. zna-
ków ze spacjami.
Prosimy w całym tekście, także przypisach, używać czcionki w roz-
miarze 12, marginesy prawy i lewy 2,5 cm, interlinia 1,5.
Jeżeli konieczne jest zamieszczenie przypisu przy tytule tekstu, taki 
przypis opatrujemy gwiazdką.
Przypisy, umieszczone na dole strony, powinny zawierać pełne opisy 
bibliografi czne przywoływanych tekstów wg poniższych zasad:
a) Książki autorskie
 Imię i nazwisko, tytuł książki, wydawnictwo, miejscowość rok, s. 
000–000.
 Imię i nazwisko, tytuł książki, t. X, wydawnictwo, miejscowość rok, 
s. 000.
 Imię i nazwisko, tytuł książki, oprac. imię i nazwisko / przekł. imię 
i nazwisko / red. imię i nazwisko, wydawnictwo, miejscowość rok, s. 
000.
b) Tomy zbiorowe
 Imię i nazwisko (red.), tytuł książki, wydawnictwo, miejscowość 
rok, s. 000.
c) Artykuł w tomie zbiorowym
 Imię i nazwisko, tytuł artykułu [w:] imię i nazwisko (red.), tytuł 
książki, wydawnictwo, miejscowość rok, s. 000–000.
d) Artykuł w czasopiśmie
 Imię i nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma” rok, t. X, nr Y, s. 
000–000.
e) Źródła internetowe
 http://www.adres.strony (w nawiasie okrągłym: data dostępu)
f) Odnośnik do przywoływanego wcześniej tekstu
 I. (inicjał) nazwisko, op. cit., s. 000.
 Jeśli zacytowano więcej prac danego autora: I. (inicjał) nazwisko, 
skrócony tytuł, op. cit., s. 000.
 Jeśli przywołujemy ten sam tekst w następujących bezpośrednio 
po sobie przypisach:
 Ibidem, s. 000.
5. Bibliografi a końcowa powinna być sporządzona w układzie alfa-
betycznym (źródła internetowe na końcu) w kolejności: nazwisko i 
imię, a następnie wg opisów stosowanych w przypisach (patrz pkt. 4).
6. Między cyframi (m.in. daty, zakres stron) stosujemy półpauzę (np. 
1945–1954 lub s. 1–10).
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7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
złożonych tekstów (także tytułów).

IV. Nadsyłanie tekstu
1. Artykuł należy opatrzyć następującymi informacjami:
a) dane o autorze/autorach wraz z informacją o stopniu/tytule nau-
kowym i miejscu zatrudnienia/studiów;
b) dane kontaktowe: e-mail, adres pocztowy, telefon;
c) tytuł i streszczenie (abstract) artykułu w języku angielskim 
(maks. 1000 znaków ze spacjami) utrzymane w formie bezoso-
bowej, omawiające ogólnie poruszaną problematykę, zastosowaną 
metodologię i najważniejsze tezy;
d) słowa kluczowe (keywords) artykułu w języku angielskim (ok. 5 
słów/terminów kluczowych dla omawianej tematyki).
2.  Dwa egzemplarze wydruku jednostronnego tekstu przy-
gotowanego zgodnie z powyższymi zasadami wraz z podpisanym 
oświadczeniem powinny zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres 
redakcji, a ponadto w postaci pliku elektronicznego (format Worda 
i PDF) pocztą elektroniczną na adres musaxan@yandex.com lub 
ahma@wp.pl według punktu II.9.
3. Materiały grafi czne (fotografi e, ilustracje, wykresy) prosimy 
załączyć w osobnych plikach możliwie najlepszej jakości.
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ARKUSZ RECENZJI 
„ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH”

TOM ...... / ......

Tytuł recenzowanego artykułu: ...................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
1. Czy zagadnienie przedstawione w artykule jest istotne pod wzglę-

dem naukowym:  TAK / NIE1

2. Czy praca przedstawia oryginalne materiały autorskie, stanowi syn-
tezę czy przegląd stanu badań: TAK / NIE

3. Czy wykorzystano i opisano odpowiednie metody: TAK / NIE
4. Czy sposób przedstawienia tematu jest prawidłowy, to znaczy:

• czy tytuł dokładnie odpowiada treści?  TAK / NIE
• czy zagadnienie zostało przedstawione w sposób logiczny?  

TAK / NIE
• czy pozycje literatury są wystarczające i zostały uwzględnione? 

TAK / NIE
• czy metody i źródła danych zostały wystarczająco opisane?  TAK 

/ NIE
• czy wnioski wynikają z treści pracy?  TAK / NIE
• czy ilustracja tekstu (tabele, wykresy, mapy) jest czytelna, wystar-

czająca (nadmierna)?  TAK / NIE
5.   Ocena punktowa

Skala
bardzo 
słabo

słabo średnio dobrze bardzo 
dobrze

Ocena 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Problematyka
Literatura
Metody
Dane
Wnioski

ocena ogólna (suma punktów): .....

1 Zakreślić właściwe.
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6. Decyzja o druku na podstawie średnie arytmetycznej ocen (problema-
tyka + literatura + metody + dane + wnioski)  /  5  =  ...... 2

odrzucenie wymagane 
poprawki

rekomendacja pełna 
rekomendacja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
7. Uzasadnienie oceny punktowej
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

8. Konkretne wskazówki dla Autora, dotyczące poprawek i ewentual-
nych uzupełnień
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

9. Konkluzja
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

10. Czy Recenzent życzy sobie zapoznać się z artykułem po naniesieniu 
zaproponowanych Autorowi wskazówek: TAK / NIE

      …..............             
           Podpis               

2 Wynik proszę umieścić w tabeli.
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Zapraszamy do lektury książek 
i czasopism wydawanych przez

Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie MZR w RP

Biblioteka tatarska on-line
www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka muzułmańska on-line
www.bibliotekamuzulmanska.pl
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