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Dojrzewanie w słowie

Oto poetycki tom Musy Czachorowskiego, którego twórczość li-
teracka oraz działalność dziennikarska od lat towarzyszą naszej 
społeczności. Została nam dana rzadka okazja obserwowania 
– namacalnego wręcz doświadczania – dojrzewania w słowie, 
a myślę, że również przejścia wraz z Autorem drogą jego ży-
ciowego spełniania się. Początkowo, jakby nieświadomy swego 
miejsca w świecie, rozchwiany i niepewny, ogarnięty przygnę-
bieniem, zyskiwał z czasem świeżość spojrzenia, szeroki oddech 
poetyckiej frazy, energię oraz mocną jasność przekazu. Widać 
wyraźnie granicę, która rozdziela te dwie fazy jego twórczości: 
pierwsza sięga do drugiej połowy lat 90. i obejmuje czas spę-
dzony z dala od społeczności tatarskiej. Wiązało się to z odle-
głym miejscem zamieszkania, brakiem bliskich związków rodzin-
nych, a także z zawodową służbą wojskową. Okres drugi, ten 
coraz lepszy, rozpoczął się po odejściu Czachorowskiego z woj-
ska i włączeniu się w życie naszej wspólnoty. Życie też pokaza-
ło, że tu właśnie zawsze było i jest jego miejsce, że, jak napisał: 
„[...] Wreszcie wszystko trafi ło na swoje miejsce. Odnalazłem się 
w czasie i przestrzeni, wśród cieni przodków i wśród ludzi tu i te-
raz. Jestem jak oni: w pełni stamtąd i stąd. Jestem nimi, oni są 
mną. Krew z krwi”.



 Pisze Czachorowski o zaszłości i teraźniejszości, o samotno-
ści i miłości, o cierpieniu i radosnych uniesieniach, o podlaskich 
mizarach i pędzie tatarskich koni przez step. Nie odwołuje się do 
wielkich wydarzeń, nie przywołuje nazwisk fi lozofów, polityków, 
wielkich bohaterów, nie zamyka się w niezrozumiałej fi lozofi i, 
w otoczeniu wysłużonych kulturowych rekwizytów. On, tak bar-
dzo swojski, tutejszy, wciąż idzie „prostą drogą wśród podlaskich 
pól”, przez swój ukochany step, który tworzy w sobie i wokół sie-
bie. I bezustannie pamięta o Bogu, bowiem cały czas ma świa-
domość, że, jak napisał w jednym z wierszy, do Niego zawsze 
zmierza nasze wędrowanie.

 Nasz tatarski poeta, Musa Czachorowski, jest z nami, a my 
jesteśmy z nim. 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

przewodniczący Najwyższego Kolegium
Muzułmańskiego MZR w RP
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Paraska Nalewajko

O poecie, wierszach 
i kilku innych sprawach 

Przez długi czas poetycka twórczość Musy Czachorowskiego1 
i sama jego postać były dla mnie zagadką. Kim właściwie jest – 
jako człowiek i jako poeta – i czego poszukuje, zastanawiałam 
się, czytając niegdyś jego wiersze. Dlaczego stały się one mi tak 
bliskie, dlaczego w tak wielu się odnajduję, dlaczego po latach 
wciąż je czuję? Spróbuję odpowiedzieć na te pytania2, porusza-
jąc przy okazji jeszcze kilka innych spraw.

Autor niniejszego zbioru urodził się we Wrocławiu (1953) 
w rodzinie wojskowej3, wywodzącej się z północnomazowiec-
kiej szlachty zaściankowej herbu Korab. Jej rodzinne gniazdo, 
Czachorowo, istnieje już od kilkuset lat i wciąż mieszkają tam 
Czachorowscy. Dorastanie w środowisku niezwiązanym w ogóle 
z tatarszczyzną i religią muzułmańską, jedynie kilka słów dziad-
ka zapamiętanych z dzieciństwa, spowodowało, że świadomy od 
urodzenia swej inności cierpliwie odnajdywał drogę4, którą od 

1 Pełne imię poety to Leszek Musa, ale od nieomal trzydziestu lat używa 
tylko drugiego – Musa. Nieraz podpisuje się jako Islam Musa: Islam jest jego 
imieniem azanowym. Przydomek Çaxarxan ma na celu wyróżnienie tatarsko-
muzułmańskiej gałęzi Czachorowskich.

2 Serdecznie dziękuję Musie Czachorowskiemu za – jak to określił – zez-
nania, czyli wszelkie informacje, których cierpliwie (?) mi udzielał, a także za 
udostępnienie istotnych materiałów źródłowych.

3 W armii służył jego dziadek, Aleksander St. Czachorowski, jego ojciec, 
Daniel St. Czachorowski, a później także syn Musy, Marek St. Czachorowski. 

4 Przedstawił ją w licznych wierszach, a także w krótkich prozach: „Mia-
steczko”, „W czasie. W przestrzeni”, „Wiecznie błękitne niebo”.
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dziesięcioleci podąża. Jak czasem mówi, jest nią poezja, tatar-
skość oraz islam.

Mówi też, że dochodząc do tego, wszystko inne traktował 
tymczasowo, bez wewnętrznego zaangażowania. Nauka szkol-
na niezbyt go zajmowała i po maturze w roku 1972 niespo-
dziewanie postanowił studiować fi lologię klasyczną na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Niestety, szybko się rozmyślił i stu-
diów nie podjął. Wyjechał natomiast do Opola, a po kilku mie-
siącach został powołany do służby wojskowej, którą odbywał 
w 1 Szkolnym Pułku Samochodowym w Oleśnicy (1973–1975). 
W roku 1975 zamierzał ponownie studiować na Uniwersytecie 
Wrocławskim, tym razem na fi lologii polskiej, i może coś by 
z tego wyszło, gdyby znowu nie wojsko. Idąc pewnie za ro-
dzinną tradycją, kontynuował służbę w 6 Pułku Zabezpieczenia 
Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Miał 
tam okazję do rozwoju… zainteresowań poetyckich. Był współ-
twórcą grupy literackiej Śląskiego Okręgu Wojskowego, następ-
nie ruchu kół literackich w Wojsku Polskim. Współpracował też 
z czasopismami wojskowymi i w efekcie w roku 1985 objął sta-
nowisko redaktora w Redakcji Gazety Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego. Był ponoć jedynym dziennikarzem przyjętym na etat bez 
okresu próbnego. 

Pisał właściwie o wszystkim, ale najbardziej zajmowała go 
tematyka historyczna, obyczajowa, a także literacka. Prowadził 
stałą kolumnę poetycką, odpowiadał początkującym autorom 
w poczcie literackiej, przez wiele lat redagował rubrykę „Herby 
rycerstwa polskiego”, która cieszyła się taką popularnością, że 
szybko trzeba było stworzyć dodatkową – redakcyjną pocztę 
heraldyka. Pisał również o Tatarach, jego tekst z roku 1987 pt. 
„Ostatni Tatarzy Rzeczypospolitej” doczekał się nawet plagia-
tu. W latach 1987–1988 był słuchaczem kursu dziennikarskie-
go zorganizowanego przez Centrum Szkolenia i Doskonale-
nia Kadr RSW oraz Ośrodek Dziennikarstwa Stowarzyszenia 
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Dziennikarzy PRL. Kolejny raz zdecydował się studiować, tym 
razem na Wydziale Nauk Społecznych i Politycznych Uniwer-
sytetu Wrocławskiego. Wytrwał tam cały semestr, nim stwier-
dził, że wcale go to nie pociąga. Po transformacji ustrojowej 
zabłysnął jeszcze cyklem wywiadów z attachés wojskowymi 
USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Kanady, Japonii, Węgier 
oraz Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej. Jeśli chodzi 
o wiersze, to publikował dużo; starał się, aby jego poezja była 
zgodna z życiem, a życie z poezją. Zmagał się, aby zgrać wła-
ściwie pracę zawodową, życie rodzinne i twórcze, nie popada-
jąc też w konfl ikt z religią, co przychodziło mu z coraz więk-
szym trudem. Serce tego wreszcie nie wytrzymało i w styczniu 
1995 roku, w stopniu starszego chorążego, defi nitywnie poże-
gnał się z mundurem i dziennikarstwem wojskowym, chociaż 
jeszcze przez kilka lat zajmował się tematyką militarną; był 
m.in. stałym współpracownikiem Militarnego Magazynu Spe-
cjalnego „Komandos”, publikował również we francuskim mie-
sięczniku militarnym „Raids”.

Postanowił jednak zerwać z tym wszystkim i od roku 1997 
zaczął realizować to, ku czemu tak naprawdę bezustannie 
zmierzał. Zaangażował się w działalność Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, na kongresie w roku 2001 postulował 
utworzenie gminy we Wrocławiu, do czego niestety nie doszło. 
Będąc członkiem Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 
w roku 2005 zorganizował jego Oddział Dolnośląski, który ist-
niał bodajże do roku 2011, gdy wraz z Oddziałem Mazowieckim 
został włączony do Oddziału Północno-Zachodniego w Gdań-
sku. Po kilku latach poetyckiego milczenia znowu zaczął pisać. 
I tak rozpoczął się najlepszy, według mnie, okres twórczy Musy 
Czachorowskiego, trwający od roku 2002. Z czasem powrócił 
również do dziennikarstwa, ale innego niż wcześniej, dla niego 
wyjątkowego, bo poświęconego w całości problematyce tatar-
skiej i muzułmańskiej. 
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W latach 2004–2006 był redaktorem naczelnym wydawane-
go we Wrocławiu Muzułmańskiego Magazynu Społeczno-Kul-
turalnego „As-Salam”. Zrezygnował z tego, gdyż w roku 2006 
rozpoczął współpracę z czasopismem Tatarów litewskich „Lietu-
vos totoriai”, zostając redaktorem jego polskiej edycji. W latach 
2008–2012 był zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika 
„Życie Tatarskie”, Józefa Jusufa Konopackiego. Od roku 2009 jest 
redaktorem naczelnym „Przeglądu Tatarskiego”, kwartalnika spo-
łeczno-kulturalnego poświęconego Tatarom w Polsce i na świe-
cie, wydawanego przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w RP. W latach 2010–2012 był 
jeszcze redaktorem naczelnym czasopisma polskiej społeczno-
ści muzułmańskiej „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, którego wy-
dawcą było także NKM MZR w RP. Od roku 2002 współpracował 
z „Rocznikiem Tatarów Polskich” pod redakcją znanego polsko-
tatarskiego poety i politologa, Selima Chazbijewicza, a od roku 
2014 jest redaktorem prowadzącym tego najstarszego periodyku 
polskiej społeczności tatarskiej. 

Jakby mało mu było pracy dziennikarskiej, w latach 2007–
2012 był członkiem NKM MZR w RP, cały czas (od roku 2007) 
pozostając rzecznikiem prasowym związku. Zajmuje się ponad-
to działalnością wydawniczą. W ramach prowadzonego przez 
siebie nieofi cjalnego wydawnictwa Teksty Literackie Etc. Media-
na (1998–2007), współpracującego z Dolnośląskim Oddziałem 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Kultury Ta-
tarów Polskich5 oraz Związkiem Wspólnot Tatarów Litewskich, 
opublikował m.in. Księgę pamięci Chasienia Aleksandrowicz i 40 
rad dla muzułmańskiego domu szajcha Muhammada Saliha al-
-Munajjida. Od roku 2008 jest to rodzinno-przyjacielska Inicjaty-
wa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq, która wydała m.in. takie pozy-
cje, jak Kara-Batyr i Błękitny Koń. Nogajskie bajki ludowe, Prole-

5 Obecnie jest to Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej w Gdańsku.
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gomena do modlitwy Abu al-Lajsa As-Samarkandiego, Nowojor-
ski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach 
Zjednoczonych Antoniego Przemysława Kosowskiego, Historia 
meczetu w Wilnie (Próba monografi i) Leona Kryczyńskiego, Puł-
kownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej 
Waldemara Jaskulskiego, Katechizm z okazyi ochrzczenia Tata-
rzyna Budziackiego X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego, Ja 
sin. 36 sura Świętego Koranu, Al-Kur’an al-Karim (Koran z arab-
skim tekstem zapisanym alfabetem łacińskim), Czasopiśmiennic-
two tatarskie i muzułmańskie w Polsce w latach 1945–2015 Musy 
Czachorowskiego. Inicjatywa podejmuje również wspólne dzia-
łania z Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP.

Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę zaangażowanie Musy 
Czachorowskiego w liczne projekty wydawnicze Muzułmańskie-
go Związku Religijnego w RP, publikowanie w wydawnictwach 
specjalistycznych i naukowych, udział w spotkaniach i konferen-
cjach, to naprawdę trudno sobie wyobrazić, że ma jeszcze czas 
na pisanie wierszy. Bo chociaż niewiele, ale przecież pisze, i mało 
tego: jest w swoim pisaniu coraz lepszy. Prawie wszystkie wiersze 
jego autorstwa zostały opublikowane. Wydał kilkanaście tomików, 
a byłoby ich niewątpliwie więcej, gdyby nie fakt, że pod koniec lat 
osiemdziesiątych i w latach dziewięćdziesiątych masowo wręcz 
upadały wydawnictwa literackie, podobnie jak znikały kolejne 
czasopisma poetyckie. Taki los spotkał np. tomik pt. Ponad.Błękit, 
który Czachorowski złożył w jednym ze stołecznych, niebawem 
zlikwidowanych wydawnictw. Zbiór już się nie ukazał, chociaż 
zyskał pozytywną recenzję i został przyjęty do planu wydawni-
czego: „[...] Ponad.Błękit jest propozycją, która nie pozostawia czy-
telnika obojętnym […] W rezultacie otrzymaliśmy […] książkę po-
etycką będącą swoistym studium nad kondycją psycho-społecz-
ną pokolenia trzydziestolatków pod koniec lat osiemdziesiątych. 
A jeśli dodamy do tego dość ciekawą metaforykę Czachorow-
skiego, dar precyzyjnej pointy, Ponad.Błękit wydaje się pozycją 
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godną zainteresowania wydawnictwa. […] jestem orędownikiem 
wydania zbioru w zaproponowanej postaci”6.

Tymczasem książka, która przed nami leży, zawiera wszystkie 
znane utwory Czachorowskiego: niespełna trzysta wierszy i kilka 
niewielkich próz. Wiele tekstów, zwłaszcza tych najwcześniej-
szych, bezpowrotnie przepadło, autor bowiem zapisywał je na 
luźnych kartkach, nie dbając o ich zabezpieczenie. Całość jego 
twórczości można podzielić na trzy okresy: pierwszy od roku 
1969 (pochodzi z niego tylko jeden zachowany młodzieńczy 
wiersz) do 1975, drugi od roku 1984 do 1996 i trzeci, wciąż trwa-
jący, od roku 2002. Długi to czas, trzeba jednak wziąć pod uwa-
gę dwie znaczne pauzy twórcze: przełom lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych oraz druga połowa lat dziewięćdziesiątych do 
początku XXI wieku. Wszystko to pozwala bardzo wyraziście do-
strzec poetycki rozwój Musy Czachorowskiego, jego dojrzewa-
nie i konsekwentne podążanie wybraną drogą. 

Zbiór otwiera jedyny ocalony młodzieńczy wiersz z roku 1969. 
Trochę nieporadny, trochę młodopolski, niczym właściwie się nie 
wyróżniający. Warta uwagi jest jedynie ostatnia strofa, może dla-
tego, że sprawia wrażenie nazbyt dojrzałej jak na szesnastolatka: 
„Ja, aż sił i woli zabraknie, / stawiam opór wzburzonej naturze / 
i nad rozjuszoną morza powierzchni paszczą / moje ramię unosi 
się wyżej!” Słowa te – świadomie, mimowolnie – proroczo? – 
stały się życiowym mottem Czachorowskiego. On nie poddaje 
się przeciwieństwom, nie zatapiają go niepowodzenia i trudno-
ści, ale zbiera siły, dźwiga się wciąż i wciąż i wznosi – jak w wier-
szu – zwycięsko swe ramię. 

Utwory późniejsze, z lat 1970–1975, często krótkie i zwięzłe, 
sprawiają momentami wrażenie notatek, zapisywanych w mo-
mencie zatrzymania się, refl eksji. Jest w nich jakiś egzystencjal-
ny smutek, zaskoczenie zastaną obojętnością, jakby rozglądanie 

6 Z niedatowanego maszynopisu recenzji Andrzeja Kosmowskiego w po-
siadaniu Musy Czachorowskiego.
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się wokół i próba wpisania siebie w dookolną rzeczywistość. Ten 
smutek wydaje się charakterystyczny także dla późniejszego eta-
pu poezji Musy Czachorowskiego. Jest tam nawet wyraźniejszy, 
bowiem życie zaczyna już bardziej boleć, przynosić większe roz-
czarowania, być może, autor odczuwa też coraz większą trud-
ność w utrzymaniu prawdziwości i zgodności swojego życia oraz 
swojej poezji. Jednocześnie objawia się tu pewna nieśmiałość, 
dająca się doskonale zaobserwować w jego późniejszych wier-
szach, zwłaszcza w zmysłowych, wysmakowanych erotykach. 
Czachorowski bowiem nie przekracza granic (chociaż momenta-
mi do nich się zbliża), nie staje się wulgarny lub agresywny. 

Kolejną cechą staje się dla niego dbałość o słowo, jego precy-
zję, czystość, co z czasem doprowadziło – z jednej strony – do 
zwięzłości tekstu, a z drugiej – do znaczeniowego zagęszczania 
wypowiedzi. Doskonale ujął to Marek M. Dziekan, stwierdzając: 
„[…] od początku język tej poezji łączy w sobie pewną prostotę 
z gęstością przekazu”7. Słowo jest nie tylko nośnikiem informacji, 
środkiem przekazu, ale również – a może nawet przede wszyst-
kim – emocjonalnym ładunkiem, który buduje „duszną, zmysło-
wą” atmosferę wiersza8. Wszystko to coraz wyraźniej zaznacza 
się w drugim okresie twórczości M. Czachorowskiego, w latach 
1984–1996. Obok utworów, które określam mianem „bogooj-
czyźnianych”, np. * (Summa męstwa), * (Mój dom), Dopełnienie, 
niespodziewanie znajdziemy wiersze, w których poetyckim „ja” 
staje się kobieta. Pełna emocji, namiętności, ale zawsze bezbron-
na i samotna, świadoma nieuchronności przemijania oraz zapo-
mnienia, godząca się na to, chociaż zachowująca w sobie na-
dzieję na ocalenie: miłości, czystości, wierności...

Z tego czasu pochodzą dwa wiersze Czachorowskiego, szcze-
gólne, bo kontynuujące poetycki nurt moralnego niepokoju, 
a niezauważone, co dziwne, przez krytykę. Powstały w roku 1988 

7 M. M. Dziekan, Zaproszenie do Czachorowa [w:] M. Czachorowski, Jesz-
cze tylko ten step..., Białystok 2013, s. 6.

8 Ibidem, s. 9.
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i pozostają w bardzo ścisłym związku ze znanymi utworami Ta-
deusza Różewicza, Cierń oraz Ocalony, będąc jakby ich kontynu-
acją czy raczej pełnym smutku potwierdzeniem. Czachorowski 
nawet zatytułował je podobnie, Cierń i Dla ocalonego, i zadedy-
kował Różewiczowi. O ile jednak niewiara wyrażona przez Róże-
wicza w wierszu Cierń, jest permanentna, dotyczy również braku 
wiary w Boga i nie ma w niej nadziei na zmianę, to Czachorow-
ski, chociaż stwierdza: „I ja nie wierzę”, nie odnosi tego do Boga. 
On nie wierzy w stałość ludzkich uczuć, w spełnienie własnych 
słów, dostrzega fasadowość i fałszywość otoczenia, w którym 
dorastają jego synowie. I tu tkwi tytułowy cierń: w obojętności, 
w pustce nas samych. 

Bardzo dobitnie akcentuje to w wierszu Dla ocalonego. Gdy 
Tadeusz Różewicz w Ocalonym mówi: „Szukam nauczycie-
la i mistrza / niech przywróci mi wzrok słuch i mowę / niech 
jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia / niech oddzieli światło od 
ciemności.”, to Musa Czachorowski konstatuje w swoim utwo-
rze z goryczą: „Rozlazła się gdzieś / nasza godność / Nauczyciele 
zapomnieli o wszystkim / niczego już / nie potrafi ą nazwać”. Nie-
stety, rzeczywistość pokazuje, że doświadczenie najstraszliwszej 
z wojen, i tego, co do niej doprowadziło – pomimo bezustan-
nych zapewnień – poszło w zapomnienie. 

Wśród tych wierszy – egzystencjalnych, moralnych, zmysło-
wych i wspomnieniowych – uwagę zwracają utwory sygnalizują-
ce już coraz częstsze pojawianie się motywów stepowych (Marek 
M. Dziekan we wstępie do zbioru Jeszcze tylko ten step... okre-
ślił to pięknie mianem „stepowienia” poetyckiego świata Czacho-
rowskiego): * (Już od dawna nic mi się nie śni) oraz Lejla. Bajka 
do osobistego użytku. One wszakże dochodzą w pełni do głosu 
w następnej fazie poetyckiej twórczości Czachorowskiego, którą 
zapoczątkował wiersz Mój koń z roku 2002. „Budzi mnie nagły 
krzyk / Gdzie moja szabla / mój koń”, pisze poeta, i rzeczywiście, 
jakby obudzony własnym wezwaniem powraca na „[…] ostroskóry 



15

step / gdzie w zakolu rzeki / rozkładają się białe skrzydła jurt / Tam 
jest początek wszystkiego”9. Ten „początek”, jak pokażą późniejsze 
wiersze, jest dla Czachorowskiego swoistym fundamentem oraz 
źródłem rozlicznych wartości, także religijnych, stanowiących nie 
tylko mocne oparcie w świecie zanikających zasad, ale też twór-
czą inspirację. Wszystko to przełożyło się na znaczne poszerzenie 
i pogłębienie jego poetyckiego obrazowania. 

Moją uwagę zwróciły tu piękne liryki, pełne uniesień i pra-
gnień, ale też wspomnianej już nieśmiałości i podskórnego smut-
ku, który cały czas jest wyczuwalny w utworach Musy Czacho-
rowskiego. Wiersze: * (Kobieta zamyka oczy), * (Kobieta pochyla 
głowę), Pragnienie, Tylko ty, razem z wcześniejszymi * (Nieza-
mknięta niczym przestrzeń) oraz Wyspa, są jednymi z najpięk-
niejszych erotyków we współczesnej polskiej poezji. Pomimo 
obecnej cielesności rozgrywają się głównie w sferze duchowej, 
w sferze wyobraźni, atmosfery, która wciąga i… obezwładnia. 
Szczególne wrażenie wywiera niewątpliwie wiersz * (Patrzysz 
w okno), erotyk właściwie bez erotyki; czyste pragnienie spełnie-
nia i ocalenia siebie nawzajem w sobie, spalenia się, aby dostąpić 
złączenia w Najwyższej Istocie: „I rozjaśni się mrok, / zabłyśnie-
my w porannym słońcu / niczym gorejący krzak, / niczym rajskie 
ptaki. / Rozłożymy szeroko ręce / i polecimy prosto w twoje oczy, 
/ na spotkanie Wszechmogącego.”

Obok mamy cztery wiersze, których nie zawaham się nazwać 
niezwykłymi. * (Lubię patrzeć w twoje zmiennobarwne oczy), 
* (Zbyt długo nie wiedziałam nawet kim jestem), * (Jestem sa-
motną gwiazdą i nie mam imienia) oraz * (Otworzyłam oczy 
i byłam jak martwa) zawierają wszystko to, co Musę Czachorow-
skiego fascynuje i dręczy, to, czego oczekuje i poszukuje, ale tak-
że to, czego się obawia. Liryczny bohater – Kobieta-Mężczyzna – 
rozpaczliwie pragnie ustalenia swego jestestwa i ocalenia siebie 
w duchowym i fi zycznym zespoleniu, ponieważ jedynie wtedy 

9 Wiersz Tylko, s. 124.
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będzie możliwe absolutne spełnienie: „Boże jestem przecież taka 
przeraźliwie samotna / popatrz tyle we mnie blizn tylko rana na 
ranie / wciąż je rozdrapuję wraz z twoim imieniem / moje włosy 
na próżno w ciemności wołają / przyjdź zostań na wieczność ra-
zem zapłoniemy / przecież jestem cała jedynie twoja”. Te fanta-
smagoryczne obrazy samotności i cierpienia, zmienności posta-
ci, rozrzucenia w przestworzach, fascynują, a może nawet nieco 
przerażają. Uzmysławiają, że tak niewiele trzeba, aby „rozsypała 
się krucha równowaga bieli”, gdy każdy z nas na zawsze pozosta-
nie w ciemności.

Czachorowski coraz częściej sięga do motywów tatarskich. 
W wierszach, dedykowanych urodzonemu na Litwie wnuko-
wi, objawia swoją tęsknotę za tym, co przeminęło: wędrów-
ką po stepie, końmi, ale również za życiem na niegdysiejszych 
Kresach. To wszystko jest w nim obecne, napełnia siłą. I tym 
dziedzictwem pragnie obdarzyć swego wnuka. „[…] które-
goś dnia wnuku / ta ziemia wyjdzie ci naprzeciw / spojrzysz 
na nią z Wieży Giedymina / zadumasz się w Ostrej Bramie / 
i weźmiesz w palce na tatarskim mizarze / ziemia dobrych 
ludzi / o różnych językach a jednym sercu / jeżeli cokolwiek 
z tego zrozumiesz / wtedy wszystko to / będzie twoje”, napisał 
w wierszu * (Zauroczył mnie niegdyś ten kraj). Poeta wskazuje 
tu na potrzebę dostrzeżenia i zrozumienia tego, co nas otacza, 
w tym konkretnym przypadku trzech kultur, trzech nacji: Li-
twinów (symbolizowanych przez Wieżę Giedymina), Polaków 
(Ostra Brama) oraz Tatarów (mizar). Dopiero wówczas będzie 
możliwe zadomowienie się tam, uznanie tej ziemi za współ-
własną. 

Wnukowi dedykowany jest również jakże piękny, pełen no-
stalgicznego smutku, ale też miłości i nadziei, wiersz Początek. 
Dziadek, powoli już odchodzący, niosący w sobie brzemię do-
świadczeń, i wnuk – wstępujący w życie, który „[…] pochłania / 
całym sobą niebo / idących nieopodal ludzi / ptaki i powietrze / 
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to wszystko będzie już w nim / na zawsze”. Musi z tym wszystkim 
się zapoznać, nauczyć się tego, aby niebawem móc pójść swoją 
drogą.

Tatarskość Musy Czachorowskiego charakteryzuje się zro-
zumiałą swojskością, przykładem której może być chociażby 
wiersz * (Idę prostą drogą wśród podlaskich pól), która to droga 
prowadzi na tamtejszy, bohonicki mizar, a „[…] gdy jest dobra po-
goda / widać stąd kawał tatarskiego świata”. Pojawiają się w niej 
także elementy, nie zawaham się powiedzieć, nieomal ludowe, 
np. * (Ciebie proszę), które z czasem zaczęły jeszcze bardziej się 
objawiać i rozwijać. Nim to jednak nastąpiło, poeta zmierzył się 
z rubajatami, formą bardzo klasyczną, znaną dobrze na muzuł-
mańskim Wschodzie. Wcześniej, w roku 1998, tomik pt. Rubai’jjat 
albo czterowiersze opublikował Selim Chzabijewicz, ale: „[...] do-
minantą rubajjatów Chazbijewicza jest islam i wszelkie motywy 
o charakterze religijnym. Czachorowski w Rubajatach stepowych 
od tych motywów nie ucieka, ale […] są to rubajjaty mniej reli-
gijne, bardziej zaś tatarskie, stepowe (co sugeruje przecież poeta 
w tytule) i... miłosne”10.

Czachorowski stworzył opatrzone numerami trzydzieści trzy 
trzynastozgłoskowe czterowiersze z rymem aaba. Są w nich po-
jęcia bliskie polskim Tatarom: hramotka, mułła, stare drewniane 
meczety, stare mizary. Jest pamięć o stepie, świadomość prze-
mijania i – jak zwykle u tego autora – smutek oraz osamotnienie, 
być może spowodowane bolesnym dostrzeganiem odchodze-
nia dawnego świata, świata prostych zasad, prostej wiary. Znaj-
dziemy tam, zgodnie ze słowami Grażyny Zając: „[…] nieustanne 
poszukiwanie Boga i nadzieję na spotkanie z Nim, miłość i sa-
motność, światło i mrok, życie i śmierć, wyniosłe topole, step 
i tatarską szablę [...]”11. 

10 M. M. Dziekan, Kobieta, koń i step. Wokół czterowowierszy Musy Czacho-
rowskiego [w:] M. Czachorowski, Rubajaty stepowe, Wrocław 2009, s. 8.

11 G. Zając, Wiatrem pisane… […] M. Czachorowski, Rubajaty stepowe, 
Wrocław 2009, s. 47.
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Bez wątpienia, rubajaty są znaczącym dokonaniem Musy 
Czachorowskiego, ale jego najlepsze i najciekawsze wiersze ta-
tarskie pojawiły się w roku 2016. Powstał wówczas cykl, a wła-
ściwie dwa cykle utworów. Pierwszy składa się z trzech wierszy: 

* (Byliśmy i jesteśmy, odchodzimy i powracamy), * (Rodzimy się 
w stepie niczym dzikie wilczęta), * (Kończy się jesień i zwijamy 
już nasze białe jurty), będących swoistą apoteozą tatarskiej, ste-
powej przeszłości, wciąż obecnej w pamięci, wciąż przywoły-
wanej, napełniającej siłą, która pozwala na przetrwanie. Każdy 
utwór kończy się jednakową frazą: „Jedziemy. Szumią, szumią 
trawy... Jesteśmy… Jesteśmy!” Co ciekawe, wzywany jest tu rów-
nież Tengri, pradawny, wielki bóg nieba stepowych ludów. Te 
wiersze, wiersze-pieśni, rozbrzmiały niczym tatarski hymn, śpie-
wane przez wspaniałą pieśniarkę, Katarzynę Cichą, przy wtórze 
chóru podlaskich Tatarów12.

Drugi cykl tworzą cztery wiersze z kwietnia i czerwca 2016 
roku: * (Ooouuuuu-AaaA! Ooouuuuu-AaaA! Ooouuuuu-AaaA!), 
* (Oczy, moje oczy, widzicie mnie? Ponad wami tylko niebo), 
* (Naszych umarłych zostawiamy w stepie. Oddajemy ich zie-
mi) i * (Gdziekolwiek jesteśmy, dokądkolwiek pójdziemy, do 
ciebie). Czachorowski przekracza w nich granice tutejszo-
ści, zwraca się do mitycznych prarodziców stepowych ludów: 
„Wzywam cię, Matko Łanio, wzywam cię, Ojcze Wilku, wołam 
z otchłani czasu, z głębi zapomnianego dziedzictwa”. Zwraca 
się do Tengriego: „O Tengri, otwórz przed nami wszechświat, 
otwórz nam wieczność!” Wszystko zaś po to, aby obudziła się 
w sercach „[…] pamięć wielkiego Turanu”. Wiersze pisane są 
szeroko, z oddechem, w którym czujemy i koński pęd, i łoskot 
orlich skrzydeł, i wędrówkę przez step – w głąb zapomnianego 
dziedzictwa, aby ponownie zbratać, zjednoczyć wszystkie ste-
powe plemiona. Stanowią wielkie, poetyckie odwołanie się do 

12 Jesteśmy, jesteśmy na „Płycie tatarskiej” Karoliny Cichej i Barta Pałygi, 
2017.
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wspólnoty krwi, do tego, co w ludzkiej mentalności nie prze-
mija. Gdyby Czachorowski mieszkał np. w Tatarstanie, Baszkirii 
lub na Krymie, to niewątpliwie stałby się uznanym narodowym 
poetą, piewcą tatarszczyzny, może nawet panturanizmu.

Tymczasem jego najnowsze wiersze znowu zaskakują. Się-
gnął bowiem do zapomnianych dzisiaj gatunków literackich, ja-
kimi są ballady i romance. Właściwie, to nawet nie ma się co dzi-
wić, gdyż zawsze miał słabość do ludowości, także do ludowej 
religijności. Oto mamy skargę dziewczyny, której ufność została 
niecnie wykorzystana. Zhańbiona, skarży się Bogu z lękiem, że 
nawet On jej teraz nie zechce. „Takam cicha, takam biała… / Zga-
sły moje sny… // Oj, mój Boże… / Mój… Bożeńku...” – urywa się 
skarga i możemy tylko się zastanawiać, jaki był tragiczny koniec 
nieszczęsnej dziewczyny. 

Bardziej intrygująca jest kolejna ballada * (Pojechał Tatar mło-
dy na rumaku karym): młodzieniec wyruszył w step, zaginął po 
nim ślad, on tymczasem dojechał do źródła w osikowym gaju. 
Z wody rozlega się śpiew, a Tatar dostrzega w niej zarys czy-
jejś twarzy, czyjeś usta, czyjeś oczy. Zanurza rękę, coś pochwy-
cił, a może coś pochwyciło jego? I nie wiadomo, czy to woda 
– może rusałka, może topielica – go wciągnęła, czy w ogóle 
nigdy nie istniał. Spełnia ten utwór wszystkie wymogi gatunku: 
jest w nim rytmiczność, nastrojowość, stopniowanie emocji, ta-
jemniczość, i bez najmniejszej wątpliwości tworzy nową wartość 
w poezji polskotatarskiej. Potwierdza ją ballada * (Za miastecz-
kiem, na zboczu, które łagodnie), w której Czachorowski łączy 
wątki religijne i obyczajowe, opierając się na zapomnianej opo-
wieści o ubogim Tatarze, Kontusiu, zwanym ewliją, czyli przyja-
cielem Boga lub nawet świętym. 

Kontuś spoczywa na tatarskim mizarze w Łowczycach, a jako 
że łaska Boga obdarzyła go mocą uzdrawiania chorych i ułom-
nych, odbywano doń pielgrzymki i odprawiano tam modlitwy. 
Podobno jeszcze do dzisiaj przychodzą do Kontusia kobiety – 
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nie tylko Tatarki, ale i chrześcijanki oraz żydówki – pragnące 
mieć potomstwo i w tej intencji zawieszają na gałęziach pobli-
skich krzewów niebieskie i czerwone wstążki. Ziemia z mogi-
ły była (jest?) jakoby uznawana za lekarstwo na bezpłodność. 
W swej balladzie Czachorowski przedstawia tragedię kobiety, 
która straciła dziecko i nie ośmiela się poskarżyć Bogu na swój 
los. Pełna rozpaczy zwraca się do Kontusia o wsparcie, pojawia-
ją się wątki szamańskie, owe wspomniane powyżej wstążki, są 
łzy i krew. Groza narasta, nie wiadomo, co się z kobietą stało: 
może Bóg ją zabrał? Wzruszająca jest ta ballada; słyszałam, jak 
czytał ją Czachorowski, i przyznaję, że wywarła na mnie wielkie 
wrażenie.

Takie jest moje widzenie tej poezji; niepełne, bowiem znaj-
dziemy w niej o wiele więcej wątków, które czynią ją bogatą 
i zdolną przetrwać pokolenia. Jest autentyczna, gdyż twórczość 
Musy Czachorowskiego opiera się na doświadczeniu, osobistym 
przeżyciu tego, co następnie zapisuje. Poświadczają to niewiel-
kie prozy poetyckie, również zamieszczone w tym zbiorze. Ileż 
razy, czytając ten lub inny wiersz, myślałam: „Czuję to!” – bo tak 
samo przeżywałam, tak samo pragnęłam, tęskniłam, kochałam. 
Tak samo mnie bolało... Powtórzę za Joanną Kulwicką-Kamińską: 
„Nieprzypadkowo nazywa się Czachorowskiego poetą uczucia”13. 
Tak, uczucie nadaje moc jego poezji i i stanowi o jej prawdziwo-
ści. Joanna Kulwicka-Kamińska zauważyła jeszcze jedną bardzo 
ważną rzecz: daty, którymi poeta opatruje swoje utwory, tworzą 
z nich swoiście zapisany pamiętnik. Wzmacnia to przekonanie 
fakt, że wiele wierszy Czachorowski dedykuje synom i wnukom, 
przyjaciołom, osobom bardzo bliskim: w dowód sympatii, pa-
mięci, wspólnoty doznań i przeżyć. 

Tym m.in. różni się bardzo od wspomnianego już Selima Cha-
zbijewicza, autora skądinąd wielu pięknych tatarskich wierszy. On 

13 J. Kulwicka-Kamińska, Spełnienie w słowie […] M. Çaxarxan Czachorow-
ski, S. Mirza Chazbijewicz, A. Jakubauskas, Trzy źródła, Białystok 2017, s. 10.
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także przywołuje w dedykacjach i tytułach różnorodne nazwiska, 
ale są to nazwiska fi lozofów, myślicieli, działaczy, twórców, po-
staci historycznych, z którymi pozostaje jedynie w jednostronnej 
relacji. Jeśli dodamy do tego częste posługiwanie się m.in. dość 
wyszukanymi pojęciami fi lozofi cznymi czy metafi zycznymi oraz 
rozlicznymi wyeksploatowanymi atrybutami kulturowymi (które 
na swój użytek określam mianem protez kulturowych), to oka-
zuje się, że akademicka i wielokroć wtórna poezja Chazbijewicza 
(poza wierszami z motywami tatarskimi) nie wywołuje większe-
go zainteresowania czytelników, jest im bowiem obojętna. Życie 
przecież rozgrywa się gdzie indziej, na innych płaszczyznach: 
w nas samych, w naszych wzajemnych uczuciach, wzajemnych 
lękach i radościach. W tym, co każdego dnia przeżywamy, zysku-
jemy i tracimy. Czytelnik musi czuć, że ten lub inny wiersz choć 
w części dotyczy właśnie jego. Jego radości, bólu, utraconej mi-
łości. A tu Musa Czachorowski jest prawdziwym mistrzem.

W przeświadczeniu o pamiętnikarskim charakterze poetyckiej 
twórczości Czachorowskiego utwierdza nas wiersz (właściwie 
notatka, informacja), zamykający książkę. Przytoczę go w całości, 
jest bowiem ważnym wyznaniem, mogącym pomóc w zrozu-
mieniu twórczości Czachorowskiego.

*
(Z Beaty Pawlikowskiej)

Dobrze wiem, że żadnym zdaniem nie zdołam wyrazić wszystkie-
go, co czuję. Opowiedziałem jedynie tę część mojego życia, którą 
uznałem za najważniejszą. Chciałbym jeszcze opisać moje narodzi-
ny i kilka wydarzeń z dzieciństwa, lecz tego właśnie nie pamiętam. 
Bardzo żałuję, że nie umiałem pisać tuż po urodzeniu. Wówczas każ-
de słowo byłoby błyskiem światła w sercu.
Jestem zmęczony. Zmęczony ludźmi, życiem, gonitwą za niczym. 
Jest we mnie strach i staram się trzymać za obie ręce, aby nie stracić 
świadomości. Nie chcę patrzeć, ale nie chcę też unikać widoku. Nie 



22

chcę milczeć, ale też nie mogę mówić o wszystkim. Mimo to, spró-

buję jeszcze coś zrobić.

1.06.1991

Mam nadzieję, że autor dotrzyma słowa i nie tylko spróbuje 
jeszcze coś zrobić, ale po prostu napisze dla nas wiele nowych 
wierszy, które potwierdzą jego renomę jako najwybitniejszego 
poety polskotatarskiego. 

Paraska Nalewajko


