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Szanowni Czytelnicy,

Mała grupa etniczna wyznająca islam 
w morzu chrześcijaństwa. Co sprawia, że 
w takiej sytuacji polscy Tatarzy mają silne 
poczucie swojej tożsamości i wspólnotowo-
ści, pomimo tego, że niektóre z czynników 
kształtujących etniczną tożsamość, jak np. 
odrębny język, już wśród „naszych Tatarów” 
nie występują? 

 Niewątpliwie wpływ na to ma wyznawana 
religia, a przede wszystkim obyczaje i trady-
cja, dzięki którym nawet po zmianach ustro-
jowych, które przyniosły wzrost oddziaływa-
nia na polskich Tatarów muzułmanów z kra-
jów Bliskiego Wschodu, nadal posiadamy 
cenne zjawisko kulturowe, które śmiało możemy nazwać (w sposób 
nieortodoksyjny) „islamem tatarskim”. 

Ważnym czynnikiem w zachowaniu odrębności i tożsamości jest 
świadomość własnego pochodzenia i wyjątkowości własnej historii. 
To wszystko składa się na dziedzictwo kulturowe polskich Tatarów. 
Niekontrolowana globalizacja, kształtująca obraz współczesnego 
świata, stawia przed wszystkimi, a w sposób szczególny przed takimi 
małymi grupami etnicznymi jak Tatarzy, zadanie szczególne. Jest nim 
ochrona własnego dziedzictwa, które osadza nas wszystkich w świe-
cie współczesnym w odniesieniu do historycznej tradycji, utrzymuje 
świadomość własnej tożsamości i, co najważniejsze, pozwoli kształ-
tować przyszłe pokolenia. Występuje tu prosta zależność pomiędzy 
przeszłością a przyszłością. Przyszłość jest tym, co kształtuje teraź-
niejszość, a z niej wykuwa się to, co będzie w przyszłości. Zrozumienie 
przeszłości następuje wówczas, gdy zauważymy, że otacza nas zewsząd 
i zaczynamy ją odczuwać. 

Ludzie młodzi przejawiają potrzebę przynależności do wspólnoty, 
ponieważ są na etapie budowania swojej tożsamości. Trzeba więc 

Rocznik Tatarów Polskich seria 2  �  Tom V (XIX)



10
zwrócić uwagę na to, jakiego budulca do tego używają. Należy pomóc 
im w poznawaniu własnej (wynikającej z przynależności narodowej, 
etnicznej) historii i zrozumieniu, czym jest dziedzictwo.

 Kim staje się człowiek, który zrozumie i zaczyna odczuwać brzemię 
własnej historii? Jest dziedzicem, na którym spoczywa odpowiedzial-
ność zachowania własnej tożsamości i przynależności kulturowej. 

 Pięknym tatarskim dziedzictwem jest spuścizna literacka i cza-
sopiśmiennicza. Dołącza do niej „Rocznik Tatarów Polskich”, który 
opisując przeszłość, kultywując tradycję i historię, ma stać się nieod-
łącznym elementem tej historii (dziedzictwa). Zadaniem pisma jest 
m.in. przypominanie wielkich wydarzeń historycznych, również tych, 
które będąc wielkimi dla polskich Tatarów, nie znajdują się na kar-
tach historii powszechnej. 

 Tatarzy bowiem byli zawsze uczestnikami zdarzeń związanych 
z polskimi dążeniami do odzyskania wolności i jej obrony przed tymi, 
którzy na tę wolność się zamierzali. Mają Tatarzy swoje wielkie posta-
cie historyczne, a jednak najpiękniejsze historie wpisane są w losy 
zwykłych ludzi, tych których nie odnajdujemy w podręcznikach histo-
rii. Snucie opowieści o takich osobach, to także jedna z ról „Rocznika 
Tatarów Polskich”.

 Zachęcamy do lektury kolejnego numeru pisma.

  Rafał Berger

Rocznik Tatarów Polskich seria 2  �  Tom V (XIX)
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I. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ

Swietłana Czerwonnaja

MECZETY KRYMU (2)

Krymskie meczety XIX i początku XX wieku
Nawet w najtrudniejszych warunkach społecznego i etnicznego uci-
sku naród krymskotatarski nie utracił swojej twórczej mocy. W całym 
XIX wieku i na początku XX trwał na Krymie rozwój oryginalnej 
tatarskiej sztuki i budownictwa: wznoszenie meczetów, stawianie 
pomników nagrobnych (teraz już nie mauzoleów-diurbe [krtat. dürbe] 
– charakterystycznych pamiątkowych budowli chańskiego Krymu, 
ale rzeźbionych kamieni – kabrtaszy [krtat. qabrtaş – mogilny kamień] 
z ozdobnymi kaligraficznymi epitafiami i motywami), rozwój trady-
cyjnej mieszkalnej architektury tatarskiego domu – aułu – miasta, 
pełne wdzięku, smaku i artystycznej fantazji projekty wodnych źródeł 
(niekiedy czysto architektonicznymi sposobami, niekiedy z wykorzy-
staniem dekoracyjnych malowideł oraz rzeźby w kamieniu).

Wobec całej oryginalności pomników architektury tatarskiego 
Krymu wieku XIX i początków wieku XX (w jego różnych rejonach pra-
cowały własne artele majstrów, które, wykorzystując miejscowe mate-
riały, budowały meczety wpisane w lokalny krajobraz, zgodne z nie-
powtarzalnym obliczem tych lub innych miast i tatarskich aułów), 
możemy bez jakichkolwiek wątpliwości mówić o rozwijającej się 
w tamtym okresie szkole krymskotatarskiego budownictwa. Swoimi 
muzułmańskimi tradycjami i rodzajami konstrukcji odróżniała się, 
nieraz bardzo kontrastowo, od rosyjskiej architektury na Krymie, 
od „kolonialnego stylu” nadmorskich pałaców i luksusowych daczy 
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stawianych tutaj przez rosyjską arystokrację, a także od architektury 
cerkiewnej, kultywującej typ prawosławnej świątyni. Była odmienna 
również w porównaniu z budownictwem innych narodów obszaru 
muzułmańskiego (Kaukazu, Powołża, również tureckiego „zwiercia-
dła”, w które zresztą zawsze wpatrywał się tatarski Krym, łapiąc swoje 
ulotne odbicie po drugiej stronie Morza Czarnego) była oryginalna 
i własna. 

Krymskie meczety z białego kamienia, z ich rzeźbionymi porta-
lami i minaretami oddzielonymi od głównej bryły wielościennymi, 
są zupełnie niepodobne do drewnianych meczetów z minaretami 
wznoszącymi się nad wejściem lub pośrodku podłużnego budynku 
szeroko rozpowszechnionymi w tatarskich i baszkirskich aułach 
Środkowego Powołża, Przyurala i Syberii. Jeszcze mniej podobień-
stwa mają te zgrabne, smukłe minarety, według obrazowego stwier-
dzenia M. Wołoszyna „wystrzeliwujące” się w krymskie niebo swoimi 
pełnymi wdzięku iglicami, do po  tężnych niczym twierdze, prostokąt-
nych lub okrągłych masywnych wież budowanych w górskich aułach 
Dagestanu, Czeczenii, Inguszetii i innych muzułmańskich regionach 
Północnego Kaukazu. Tatarski Krym miał swój styl, swoje architekto-
niczne oblicze, nie tak bujne i błyskotliwe jak obraz miast sąsiedniej 
Turcji. Było ono skromniejsze, cichsze, z wyciszoną religijną nutą, 
z emocjonalną powściągliwością i wyczuciem proporcji (w tym okre-
sie nie wzniesiono tu ani jednej wielkiej budowli, zdolnej przytłoczyć 
wyobraźnię patrzących samą wielkością, wysokością lub drogocen-
nym wystrojem bogatego wnętrza). Jed  nocześnie łączyło się z este-
tycznym modułem – rozumieniem człowieka jako miary rzeczy, który 
w swych początkach sięgał do pradawnego artystycznego dziedzictwa 
Krymu. 

Zasadniczym punktem odniesienia estetycznego w rozwoju 
budownictwa sakralnego – tatarskiego meczetu na Krymie – są kla-
syczne formy wypracowane w architekturze Imperium Osmańskiego, 
w Azji Mniejszej. Główny akcent artystycznej ekspresji przenosi się 
na minaret i cała jego konstrukcja ze spiralnymi schodami wewnątrz, 
cała technika murowania z ociosanych kamiennych płyt łączonych 
wapienną zaprawą, cała wieloczęściowa kompozycja minaretu, zbu-
dowana ze ścisłą logiką (cokół, podstawa, okrągły lub wielościenny 
trzon, szefre-balkon, z którego muezin zwołuje wiernych na modlitwę, 
otoczony kamiennym rzeźbionym parapetem lub ażurową metalową 
balustradą, stożkowe zakończenie i wieńcząca budowlę iglica – meta-
lowy pręt z trzema – jeden nad drugim – kulistymi zgrubieniami 
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i zwróconego rogami do góry półksiężycem na samym szczycie) – 
wszystko to nieomal dosłownie odtwarza liczne obrazy muzułmań-
skiej architektury Azji Mniejszej. Tatarski Krym w tamtej epoce, 
podobnie jak i stulecia wcześniej, przeglądał się w zwierciadle turec-
kiej architektury, znajdując tam swoje podobieństwo i mając niewiele 
wspólnego z kulturą, która szła tam z rosyjskiej północy.

Oczywiście, styl tatarskiego budownictwa sakralnego, przy całej 
jego stabilnej konserwatywności, łączący się bezpośrednio z trady-
cjami kultury epoki Chanatu Krymskiego, nie pozostawał niezmienny 
na przestrzeni od końca wieku XVIII do początków XX. Wchłaniał 
w siebie echa europejskich stylów artystycznych, od wysokiego klasy-
cyzmu, którego rozwój przypadał na okres podbicia Krymu, po zamy-
kającą XIX stulecie eklektyczną różnorodność, w której obok siebie 
sąsiadowały pseudogotyckie, „bizantyjskie”, „mauretańskie” i jeszcze 
inne stylizacje. Jednak, chociaż muzułmańska architektura Krymu 
XIX i początków XX wieku odznaczała się skrzyżowaniem rozmaitych 
wpływów, zachował się tu pewien wypracowany przez wieki konser-
watyzm, stały rodzaj budownictwa. Bez takiej ochrony budownic-
two sakralne, ogólnie, utraciłoby swoja tożsamość. Typowo krymski, 
wznoszony z ciosanego białego kamienia meczet, z czterospadowym 
dachem pod „krymką” (zieloną dachówką miejscowego wyrobu), 
z dwoma rzędami okien, z jednym, przylegającym do jego fasady 
(i tym samym tworzącym pewną asymetrię) minaretem, na którym, 
niczym drogocenna obręcz, niczym pierścień, osadzono ozdobiony 
kamiennymi rzeźbami okrągły balkon-szefre, spotykany jest często, 
powtarza się w różnych miastach i wioskach, dominując w krymskiej 
architekturze. 

Jeśli jednak ten typ uznać można za swego rodzaju kanon krym-
skotatarskiej architektury, to z pewnością nigdzie też nie znajdziemy 
tylu przykładów nieskrępowanego odstępowania od tego niego, róż-
norodnych wariantów, wśród których są prototypy najbardziej nie-
oczekiwane, z całego szerokiego geograficznego obszaru, jakie tylko 
spotka się na Krymie. Może tu pojawić się kopuła, przykrywająca 
modlitewną salę meczetu (w XIX wieku pojawiły się nowe rozwiąza-
nia konstrukcyjne i kopuły nieoczekiwanego kształtu, jak np. cebu-
lasta kopuła meczetu w Kerczu lub trójśrodkowa złota kopuła sewa-
stopolskiego Akjar Dżami [krtat. Aqyar Cami]). Minaret bywa wysoki 
i smukły niczym igła (meczet w Dacznoje [krtat. Taraqtaş, Kamienny 
Grzebień]) i przeciwnie – niski, ściśle przytulony wieżyczką do korpusu 
meczetu. 
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P. W. Nikolski widział wiele takich „wieżyczek” w starym Bachczy-
saraju i nazywał je nie wieżami, a „kamiennymi budkami”. W roku 
1924 pisał: „[…] Współczesny podział miasta powtarza jego dawne 
rozdzielenie na parafie: wszystkie te wąskie, przeplatające się uliczki 
zmierzają ku jednemu albo, dokładniej, rozchodzą się z jednego głów-
nego centrum – parafialnego meczetu z nieodłączną mektebą (szkołą) 
obok. Kilka ich spotkaliśmy już na naszej drodze, pomagają rozeznać 
się w poplątanych zaułkach swoimi zgrabnymi, wyrazistymi na tle 
nieba minaretami. Sąsiedni meczet Burma Czeszme nie powtarza ich 
układu. Jego minaret przedstawia sobą malutką kamienna budkę, led-
wie wznoszącą się kilka stopni nad ziemią. Takich minaretów całkiem 
sporo w Bachczysaraju, a jeszcze więcej wśród wiejskich meczetów 
Krymu. Być może, ich prymitywna forma jest oryginalnego pocho-
dzenia i zrodziła się po raz pierwszy jeszcze wtedy, gdy koczowniczy 
Tatarzy dopiero zaczęli zapoznawać się z muzułmaństwem”1.

Nowa sytuacja polityczna, kształtująca się po przyłączeniu Krymu 
do Rosji, określiła zmiany geograficznego obszaru rozprzestrzeniania 
się budownictwa krymskotatarskiego, reprezentowanego przez jego 
główne ośrodki. 

Jeżeli w wiekach XVII–XVIII głównym centrum wytwarzania sztuki 
krymskotatarskiej był Bachczysaraj, gdzie w stolicy chanatu, na dwo-
rze krymskich chanów, koncentrowała się architektoniczna i arty-
styczna działalność, to w wieku XIX bachczysarajski pałac popadał 
w zaniedbanie (jedynym nowy budynkiem w jego kompleksie oka-
zuje się biblioteka). W tym też czasie krymskotatarska architektura, 
zwłaszcza sakralna (meczety), a także ściśle związane z nią budownic-
two instytucji edukacyjnych (medresy, mekteby), publicznych ośrodków 
wielofunkcyjnego przeznaczenia (łaźnia, kawiarnia, fontanna-kry-
nica, tekke derwiszów), znajdowała na Krymie nowe punkty oparcia. 

Takim punktem okazuje się Sewastopol, który powstał na miejscu 
(dokładniej zaś w bezpośredniej bliskości od) starożytnej krymskota-
tarskiej osady Akmeczet [krtat. Aqmescit] i stał się administracyjnym 
centrum guberni taurydzkiej, przy czym obok nowego europejskiego 
lub rosyjskiego miasta żyje swoim własnym życiem, ciągle budująca 
się, wznosząca nowe meczety, jego stara tatarska część – Akmeczet. 
Granice między starym a nowym miastem nie zacierają się, jednak nie 
istnieje całkowita izolacja między ich kulturami i tatarski Akmeczet, 
czasami niespodziewanie i zuchwale, przenika do rosyjskiego 

1 Никольский П.В., Бахчисарай. Культурно-исторические экскурсии. Симферополь 1924, с. 
15-16.
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Symferopola, przypominając o sobie meczetami, zbudowanymi na 
samej granicy między muzułmańskimi a niemuzułmańskimi kwar-
tałami, a nawet budynkami w samym centrum „rosyjskiego” miasta 
(meczet Walide Szerif [krtat. Valide Şerif]).

Jedną z najcześniejszych budowli religijnych w Symferopolu w okre-
sie po przyłączeniu Krymu do Rosji był Bazar Dżami, bardziej znany 
jako Tohał Dżami (koniec XVIII wieku)2. Stanął na granicy starego mia-
sta (Akmeczet) i nowej, europejskiej, wtedy dopiero co zbudowanej czę-
ści, na skrzyżowaniu ulicy Greckiej (Odesskiej) i zaułka Żydowskiego 
(obecnie Uradowa). Meczet Tohał Dżami był niewielkim budynkiem 
o wymiarach 15 na 9 m. Jego wschodnia fasada, wychodząca na ulicę, 
gdzie mieszkali już przeważnie niemuzułmanie, była bez okien, nie-
dostępna dla ciekawskiego wzroku niewiernych. Pozostałe trzy strony 
ścian miały po dwa niewielkie prostokątne okna. Czterospadowy dach 
pokrywała dachówka. Całość z budynkiem tworzył, jakby przytulający 
się do niego, wbudowany w jego podstawową bryłę z zachodniej strony 
stosunkowo niski minaret (12,2 m bez iglicy) o ośmiokątnym przekroju. 
Do roku 1890 budynek był już zniszczony, a minaret meczetu gro-
ził upadkiem. Opracowany w roku 1893 projekt jego przebudowy nie 
został zrealizowany i już na początku XX wieku meczet rozebrano, zaś 
na jego miejsce zbudowano budynek sklepu „Pasaż”.

Pod koniec XVIII wieku w Symferopolu powstał inny meczet 
o tej samej nazwie – Tohał Dżami – znajdujący się na rogu ulic 
Akmeczeckiej (Taurydzkiej) i Małobazarnej (Niekrasowa). Był to 
prostokątny budynek, zbudowany z kamiennych płyt połączonych 
wapienna zaprawą. Posiadał podwójne źródło światła, bowiem okna 
ułożone były w dwóch poziomach. Ściśle przylegając do budynku od 
strony zachodniej, stał minaret na cokole. Miał on dość rzadko spo-
tykany szesnastoboczny przekrój. Szesnastobocznym parapetem 
otoczony był również balkon-szefre, zawieszony na trójpoziomowym 
okrągłym wsporniku i ozdobiony bogatymi rzeźbami w kamieniu. Na 
początku XX wieku budynek ten obrócił się w ruinę i pozostała z niego 
tylko część północnej ściany z portalem, wyprofilowanym półkolistym 
łukiem, do którego prowadził ganek z kamiennymi schodami. Do 
naszych czasów z obydwóch symferopolskich Tohał Dżami, będących 
uosobieniem nieprzemijającego związku między architekturą okresu 
chańskiego (XVII–XVIII w.) i tatarskim budownictwem epoki rosyj-
skiego panowania na Krymie, niczego nie pozostało.

2 См. об этом подробнее: Лашков Ф.Ф., Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской 
гимназии, Симферополь 1890.
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Na początek XIX wieku datowana jest budowa meczetu Kady 
Maalle na ulicy Małofontannej. Jest to budynek prostokątny w planie 
(14,3 na 9,4 m)3, jednokondygnacyjny, z dwoma rzędami okien, posta-
wiony z wapienia, o ścianach pięciometrowej wysokości, pod cztero-
spadowym dachem przykrytym dachówką i mającym mocno wysu-
nięty gzyms. Zwarty prostokątny portal znajdował się pośrodku pół-
nocnej fasady. Wszystkie otwory okienne miały taki sam przejrzysty, 
prostokątny kształt, przy czym dolne były większe od górnych. Nieco 
przysadzisty minaret zbudowano z ciosanego wapienia i ozdobiono 
rzeźbami w kamieniu. Posiadał ośmioboczną podstawę, szesnasto-
boczny trzon oraz szefre z szesnastobocznym parapetem. Jego stoż-
kowate zakończenie wieńczyła zgrabna iglica. Jeśli ten meczet mi ał 
szczęście w tym sensie, że zachował się sam budynek, to jego historia 
jako ogniska kultury muzułmańskiej była równie smutna, jak historia 
wielu innych krymskotatarskich zabytków religijnych. W roku 1931 
meczet został zamknięty, w roku 1932 zniszczono jego minaret, mih-
rab, maafil i inne części wnętrza. Późniejsze przebudowy zmieniły nie 
do rozpoznania jego architektoniczny kształt.

W roku 1849 w Symferopolu, na ulicy Sofijskiej (obecnie ulica Klary 
Zetkin), powstał meczet Seit Sattar. F.F. Łaszkow wspomina ten zaby-
tek wśród jedenastu miejskich meczetów4. W pierwotnej formie był 
to przestronny prostokątny budynek, mocno wydłużony (zewnętrzny 
obwód ścian 23 na 11 m, obwód sali modlitewnej 15,1 na 9,1 m), zbu-
dowany z wapienia, pokryty czterospadowym dachem z dachówką. Na 
zachodniej i wschodniej fasadzie znajdowały się dwa poziomy okien, 

3 Tutaj i dalej autor wykorzystywał rękopiśmienne materiały, w szczególności pomiary, 
raporty z badań archeologicznych, wzmianki historyczne, zachowane w bieżącym archi-
wum Krymskiej Pracowni Ukrprojektriestawracii. Braki pojedynczych opisów oraz numeracji 
tych materiałów uniemożliwiają powoływanie się na nie zgodnie z prawidłami przewidzia-
nymi dla cytowanych dokumentów, znajdujących się w państwowych archiwach. Znaczna 
część teczek i zeszytów, w których trzymane są dokumenty o budownictwie, przebudowach 
i zniszczeniu krymskich meczetów wieku XIX i początku XX, wygląda na sprawozdania o 
pracy wykonanej przez pracownika naukowego tej Pracowni W.N. Gurkowicza. Od pracy 
w tym archiwum rozpoczęła się nasza pierwsza ekspedycja, przeprowadzona na Krymie 
w roku 1994 przy wsparciu finansowym MacArthur Foundation, w ramach programu 
„Krymskotatarski ruch narodowy i ochrona praw człowieka na współczesnym etapie: rozwią-
zywanie problemów repatriacji, integracji społecznej i odnowy kulturowej Tatarów krym-
skich”. Po zbadaniu materiałów archiwalnych nastąpiło opracowanie marszruty wyprawy 
oraz zapoznanie się na miejscu z meczetami w takim stanie, w jakim się wówczas znajdo-
wały. Autor wyraża wdzięczność kierownictwu Krymskiej Pracowni Ukrprojektriestawratsii 
i osobiście W.N. Gurkowiczowi za udostępnienie tego archiwum i pozwolenie na wykorzysta-
nie jego materiałów do celów badań naukowych.

4 Ф.Ф. .Лашков, Третья учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии, Симферополь 
1890.
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po pięć w każdym rzędzie. W niższym rzędzie okna miały kształt pro-
stokątny, w górnym były mniejsze, ostrołukowe, upiększone koloro-
wymi szybami. Minaret przylegał do zachodniej fasady i miał wyso-
kość 15 metrów, dwuipółkrotnie przewyższając sam meczet. Posiadał 
kwadratową podstawę, wieloboczny trzon, okrągły balkon-szefre 
z ażurowym profilowanym gzymsem i kamiennym parapetem oraz 
stożkowate zakończenie z iglicą. Zbudowany był z ciosanego kamienia 
wapiennego z Inkermanu.

Główną ozdobę sali modlitewnej stanowił mihrab w południowej 
ścianie, otoczony profilowanym łukiem. Maafil (drewniany balkon 
dla modlących się kobiet) znajduje się w tatarskich meczetach zwy-
kle na ścianie północnej – naprzeciw mihrabu, tutaj natomiast dość 
nieoczekiwanie zbudowano go na ścianie południowej. Meczet Seit 
Sattar został zamknięty w roku 1938, w roku 1943 (podczas okupacji 
Krymu) przeprowadzono kapitalny remont i meczet funkcjonował 
jeszcze do kwietnia 1944 roku. Po wojnie w budynku umieszczono 
warsztaty „Sielelektro”, dział modelarstwa lotniczego miejscowego 
oddziału DOSAAF5 i inne instytucje. Rozebrano minaret, zniszczono 
wszystkie artystyczne detale wnętrza, wykonano nową nadbudówkę, 
zamurowano stare i przebito nowe otwory okienne. 

Do liczby bezpowrotnie zniszczonych zabytków należy meczet 
Adżi Kurtij, zbudowany w Symferopolu (na obecnej ulicy Generała 
Jaremienki, dawniej zaułku Minaretowym). Był to budynek kamienny 
(z wapienia łączonego wapienną zaprawą), otynkowany zewnątrz 
i wewnątrz, postawiony na planie prostokąta, o zewnętrznych wymia-
rach 22,8 na 11,4 m. Okna, rozmieszczone jak zazwyczaj w dwóch 
poziomach, zapewniały szeroki dostęp światła do wnętrza typu halo-
wego. Od strony południowej umieszczono w ścianie mihrab, zaś na 
ścianie północnej znajdował się maafil-balkon. Podłoga wyłożona 
była kamiennymi płytami. Czterospadowy dach pokrywała zielona 
dachówka-krymka, oślepiająco połyskująca w słońcu. Przylegający do 
budynku meczetu minaret dobudował, jak ustalił w swoich badaniach 
W.N. Gurkowicz, później – w roku 1899 – „turecki poddany o imieniu 
Muhamed Tair Oglu”. Był stosunkowo niewysoki (11,5 m), posiadał 
masywna kwadratową podstawę (3,6 na 3,6 m), okrągłą wieżę, szefre 
i stożkowate zakończenie z iglicą. Los meczetu Adżi Kurtij potoczył 
się równie przygnębiająco, jak wielu innych krymskich meczetów. Nie 
ocaliło go i to, że w czasach sowieckich został uznany za historyczny 

5 DOSAAF, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, Ochotnicze Stowarzyszenie 
Wspierania Armii, Lotnictwa i Floty, sowiecka młodzieżowa organizacja paramilitarna.
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zabytek, ponieważ tutaj w roku 1925 odbywał się Wszechkrymski 
Zjazd Muzułmanów. W roku 1938 meczet zamknięto, a po wojnie roze-
brano do fundamentów. 

Znaczącym wydarzeniem w historii architektury oraz religijno-
-kulturowym życiu krymskich Tatarów stała się budowa nowego 
piątkowego meczetu – Dżuma Dżami – na ulicy Cmentarnej (obec-
nie Kryłowa), przy jej skrzyżowaniu z zaułkiem Studziennym 
(Bachczysarajskim). Badający ten zabytek W.N. Gurkowicz odkrył 
w krymskim archiwum republikańskim materiały: Дело о разрешении 
постройки новой мечети Джума-Джами в 3-й части города Симферополя 
в приходе Ани Малле [Akt zgody na budowę nowego meczetu Dżuma 
Dżami w 3. części miasta Symferopola w parafii Ani Maalle], pozwa-
lające datować ją nie wcześniej niż na rok 1884 i ustalić jego nazwę: 
meczet Seit Nafe6. Kamienny, prostokątny w planie (18,1 na 10,1 m) 
budynek był parterowy, o dwóch poziomach okien, typu halowego, 
pod czterospadowym dachem pokrytym dachówką, z mocno wystają-
cym gzymsem. 

Kamienny fundament z wapienną zaprawą odznaczał się szcze-
gólna trwałością. Zbudowane z rakuszecznika [porowata skała 
wapienna, składająca się ze skorup muszli związanych z mułem 
wapiennym] ściany były otynkowane i przykryte drewnianym stro-
pem. Okna niższego poziomu miały kontury w stylu mauretańskim 
i owalne zwieńczenia. W górnym natomiast znajdowały się okrągłe, 
podobne do lunet, podkreślające romantyczne skojarzenie budynku 
meczetu z wielkim białym statkiem. Wszystkie okna obramo-
wane były profilowanymi futrynami. Na północno-zachodnim rogu 
budynku znajdowała się pamiątkowa płyta informacyjna z wykona-
nym wypukłą arabską ligaturą (pismem suls) napisem, który odczytał 
W.N. Gurkowicz. Tekst oznajmiał: „Wspólnota – to ocalenie, rozdzie-
lenie – to kara. Wznosił budynek tego świętego meczetu i wykończył 
go Al-Hadżi Sajid Nafi Ibn Muhammed al-Amin Efendi w roku 1301. 
Niechaj Bóg sprawi, aby był bezustannie świąteczny do końca świata”7.

6 Гуркович В.Н., Памятник архитектуры Х1Х в. мечеть Сеид-Нафе в г. Семфирополе по пер. 
Колодезный 3. Историческая справка, Симферополь 1992. Rękopis w zasobach Krymskiej 
Pracowni Architektoniczno-Restauratorskiej Ukraińskiego Specjalnego Instytutu  
Projektowania Naukowo-Restauracjnego Ukrprektrewstacija, s. 7.

7 Там же, с. 13-14. Al-Hadżi Sajid Nafi Ibn Muhammed al-Amin Efendi (sądząc po przed-
rostkach do jego nazwiska, człowiek uczony – „efendi”, który odbył pielgrzymkę do Mekki 
– „hadżi”) był symferopolskim kupcem, wyasygnował swoje środki na budowę tego meczetu. 
W r. 1884 napisał do imperatora Aleksandra III, że zebrał już wszystkie materiały, wynajął 
pracowników i z niecierpliwością oczekuje na zezwolenie budowy meczetu.
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Do budynku przylegał minaret, zbudowany z białego kamienia. 
Meczet działał jeszcze w latach 30., i jak poświadczają archiwalne 
dokumenty, na jego wyposażeniu znajdowały się „dywany stare i nowe, 
wśród nich kaukaskie, rosyjskie, wojłokowe, minbar mułły drewniany, 
14 oszklonych szamaiłów8, Korany rękopiśmienne i drukowane, 
świeczniki [...]”9. Podobnie jak wiele innych, również i ten meczet 
został zamknięty w marcu 1938 roku, a jego mułłę, Memeta Ułł Bekira 
Efendiego aresztowano. Krótkie odrodzenie zabytek przeżył w latach 
wojny. Gazeta „Azat Qırım” [Wolny Krym] 19 maja 1942 roku opubli-
kowała wzmiankę: „Wydział remontowy Symferopolskiego Komitetu 
Muzułmańskiego powiadamia ludność miasta Symferopola i okolicy 
o tym, że budynek meczetu, znajdujący się w zaułku Studziennym 
i zniszczony przez bolszewików, został wyremontowany. 22 maja, 
w piątek, meczet będzie otwarty w celu przeprowadzenia modlitwy”10. 
Po upływie kilku dni ta sama gazeta (numer 38) poinformowała uro-
czystym otwarciu meczetu, o tym, że był on „wysprzątany i upiększony 
dywanami”, przyniesionymi w prezencie przez krymskich Tatarów. 
Meczet działał do roku 1944, zaś po wojnie urządzono w nim maga-
zyn, następnie Projektowo-Konstrukcyjny Instytut Technologiczny, 
a w latach 70. – warsztat mechaniczny „Rembyttechniki” [naprawy 
sprzętu gospodarstwa domowego]. 

Jedną z najpóźniejszych świątyń w Symferopolu był meczet 
Walide Szerif, postawiony w roku 1909, przeznaczony dla kawale-
ryjskiego pułku tatarskiego imperatorowej Aleksandry Fiodorowny. 
W odróżnieniu od wszystkich, powstał nie w starej (tatarskiej) części 
miasta, ale w nowej (europejskiej), jak gdyby ukazując bliskość oraz 
wzajemne przenikanie różnych kultur. Zbudowany na skwerze na 
niewielkim wzniesieniu, dominował nad zapełniającymi wówczas 
centrum miasta parterowymi i jednopiętrowymi zabudowaniami, 
prezentował dość reprezentacyjny sześcienną budowlę, zwień-
czoną kulistą kopułą, pokryta ołowiem. Ściany ułożono z bodrac-
kiego11 kamienia. Okna, rozmieszczono we wszystkich fasadach 
w dwóch poziomach, w dolnym rzędzie prostokątne, w górnym zaś 
ostrołukowe. Nad górnymi ulokowano jeszcze po jednym okrągłym 

8 Obrazy, rysunki o charakterze religijnym, oparte zazwyczaj na ozdobnej kaligrafii arabskiej. 
U Tatarów polskich znane jako muhiry (przy. tłum.).

9 Tamże.
10 «Азат Кърым», 19 мая 1942, №  34.
11 Kamień wydobywany w rejonie wsi Trudolubowka w dolinie rzeki Bodrak (krtat. Badraq) 

(przyp. tłum.).



22 I. Tatarzy w Europie Wschodniej

świetliku. Okna posiadały piękne witrażowe wypełnienie, w którego 
wzorach pojawiały się różnorodne motywy gwiazd i muzułmań-
skiego półksiężyca. Do zachodniej fasady nieomal przylegał mina-
ret, posiadający dwuschodkową podstawę, 12-ścienną wieżę, okazały 
balkon-szefre z profilowanym trójstopniowym gzymsem i rzeźbio-
nym kamiennym parapetem oraz strzeliste piramidalno-wielogra-
niaste zakończenie z iglicą, przedstawiające sobą pełen wdzięku 
szpic z trzema kulistymi zgrubieniami. Iglica wieńczyła również 
kopułę samego meczetu.

O uroczystym otwarciu tego zabytku w roku 1909 (zbudowanego 
z nadzwyczajną prędkością w ciągu 8 miesięcy) wiele pisała zarówno 
tatarska, jak i rosyjska prasa Guberni Taurydzkiej („Russkaja Riwiera” 
i inne gazety), zaznaczając, że wieczorami meczet będzie oświetlany 
elektrycznością. W jego wnętrzu umieszczono marmurowe tablice 
budowlane z informacjami w dwóch językach: rosyjskim i tatarskim 
(alfabetem arabskim). Znane jest nazwisko autora projektu, kieru-
jącego całością prac budowlanych. Był nim pułkownik Krymskiego 
Pułku Konnego fligel adiutant Nikołaj Kniaziewicz. 

Meczet ten, jeden z ostatnich w czasach budownictwa okresu 
przedrewolucyjnego, okazał się też jedną z pierwszych ofiar nowej 
„walki z Bogiem”, przejawiającej szczególną podejrzliwość do „woj-
skowego meczetu” krymskich Tatarów. Został zlikwidowany już 
w roku 1925, a niebawem w jego przebudowanym wnętrzu urządzono 
salę sportową. W początkach lat 30. jego lekki i niezwykle wytrzymały 
budynek, który mógłby wytrzymać każde trzęsienie ziemi, rozebrano 
do fundamentów, tak że obecnie w Symferopolu nie pozostał po nim 
najmniejszy nawet ślad.

Intensywna budowlana i architektoniczna działalność rozwijała 
się pod koniec XVIII wieku i trwała w pierwszej połowie wieku XIX 
w tatarskim Kezlevie (Eupatoria). Rozwój, wraz z tatarską częścią 
miasta nowego administracyjno-kulturalnego centrum oraz kurortu, 
pretensjonalnie nazwanego Eupatorią na pamiątkę greckiego władcy 
Eupatora, nie tylko nie przerwał tatarskiego budownictwa, ale też 
na swój sposób pobudzał je, bowiem krymskotatarska ludność mia-
sta i muzułmańskie duchowieństwo poprzez wznoszenie mecze-
tów starały się podkreślić swoją odrębność, nie zważając na życie 
cudzoziemców oraz innowierców. Tak powstał interesujący kompleks 
starego Kezleva – tekke derwiszy i dobudowany do niej od zachod-
niej strony meczet Szukurła Efendi [Şukurla Efendi] (koniec XVIII, 
pierwsza połowa XIX wieku). Wzniesiono ten budynek poza obrębem 
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fortecznych murów starego Kezleva, przy dawnym placu targowym 
Odun Bazar [Drewniany (Opałowy) Bazar]. 

Centralny budynek w kompleksie tekke, użytkowany jako meczet 
jeszcze przed zbudowaniem Szukurła Efendi, był schodkowo-pira-
midalną (trójstopniową), centralno-kopułową budowlą wysokości 
około 10 metrów. Powstała na planie kwadratu (17 na 17 m) ze ścię-
tymi narożnikami. Główna kwadratowa sala, przeznaczona do wspól-
nych modlitw – namazów – i uroczystych ceremonii religijnych, była 
przykryta sferycznym sklepieniem na żagielkach12 i czterech obwo-
dowych łukach. Średnica sklepienia wynosiła 9,3 metra. Pomiędzy 
żagielkami a kopułą nie było bębna13, żagielki schodziły nisko, nie-
omal do samej podłogi, co sprawiało, że kopuła wydawała się bardzo 
wysoką, chociaż jej najwyższy punkt dzieliło od podłogi 9,5 metra. 
Zamontowane w żagielki ceramiczne głośniki powodowały wzmoc-
nienie efektów dźwiękowych ceremonii religijnych (sufickich dono-
śnych zikrów). 

Wewnątrz budynku powinien stale panować półmrok, dlatego 
okien było niewiele (zaledwie osiem – po dwa z każdej strony) i były 
bardzo wąskie (około pół metra w przekroju). Rozmieszczono je 
w górnym poziomie – pod gładkimi obramowaniami obwodowych 
łuków. Dolny poziom we wnętrzu zajmowały głuche arkady (po 
cztery łuki na każdej ścianie), niebędące źródłem światła. Wejście 
do budynku zaznaczały od zachodniej strony rzeźbione dwuskrzy-
dłowe drzwi. W obwodzie sali modlitewnej rozmieszczone były 
cele derwiszy – po dziesięć wąskich pomieszczeń z klepiskiem, 
kominkami, oknem oraz górnym świetlikiem z każdej strony. 
Najprzestronniejsza cela należała do przełożonego wspólnoty sufic-
kiego tarikatu – szejcha. 

Na początku XIX wieku, razem z tekke derwiszy, zbudowano meczet 
Szukurła Efendi. Ta prostokątna w planie budowla, znacznie wydłu-
żona z północy na południe (17,2 na 9,7 m), posiadała czterospadowy 
dach, pokryty dachówką – krymką. Okna lokowano w dwóch rzędach, 
stwarzając z zewnątrz wrażenie piętrowości budynku, a w samej rze-
czy zapewniając szeroki dostęp górnego i bocznego światła do poje-
dynczego wnętrza typu halowego. Czasy półmrocznych tajemniczych 
wnętrz z cieniami, zbierającymi się w przestrzeni pod kopułą, już 
przeminęły. Nowy wiek wymagał również od tatarskiej architektury 

12 Element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego, umożliwiający przej-
ście z planu kwadratu do koła, na którym opiera się kopuła (przyp. tłum.). 

13 Wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna podbudowa pod kopułą (przyp. tłum.).
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logiki, klarowności podziałów, racjonalnej tektoniki. W jasnym, 
dokładnie prostokątnym wnętrzu parafianin czuł się zupełnie inaczej 
niż w średniowiecznych meczetach. 

Od strony wschodniej do meczetu Szukurła Efendi przylegał mina-
ret, zbudowany z ciosanych bloków wapienia na kwadratowej pod-
stawie. Posiadał 12-ścienną wieżę z wąskimi spiralnymi schodami 
wewnętrznymi, przywieszony balkon-szefre i stożkowate zwieńczenie 
ze szpicem oraz iglicą zakończoną półksiężycem. Niewykluczone, że 
minaret był starszy od meczetu, który mógł być dobudowany do niego 
później. Jego ściany wyłożone były tłuczniem i otynkowane, dzięki 
czemu ich białość harmonizowała z bielą meczetu.

Niczym dwie krople wody podobne są Szukurła Efendi i meczet 
w drugiej części Eupatorii, na dawnym Katłyk Bazarze [krtat. Qatlıq 
Bazar] (obecnie ulica Metalowców 46; w budynku tym przez długie lata 
znajdowała się dom modlitewny baptystów). Wszystko tu jest dosłow-
nie takie samo: prostokątny plan, czterospadowy dach, podwójne źró-
dło światła (chociaż, co prawda, z zachodniej strony cztery prostokątne 
okna umieszczono jedynie w górnym poziomie – dolny rząd okien 
z tej strony z jakiegoś powodu nie został wykonany). Powtórzenie 
określonego modułu budowlanego (w tym przypadku trudno stwier-
dzić, czy meczet na Katłyk Bazarze budowano po Szukurle Efendim, 
równocześnie z nim, czy też poprzedzał ten ostatni, będąc zabytkiem 
końca XVIII wieku) było bardzo charakterystyczne dla muzułmań-
skiej architektury sakralnej tamtego okresu na Krymie.

Na pierwszą połowę XIX wieku datowana jest budowa głównego 
meczetu miejskiego w Kerczu [krtat. Keriç], w którego architekturze 
niezwykle interesująco przeplatają się, dosłownie złączają, przeni-
kając się wzajemnie formy budownictwa chrześcijańskiego i muzuł-
mańskiego. W długiej historii tej świątyni jej religijne przeznaczenie 
zmieniało się: meczet, stojący od dawna na tej ziemi, został w XVIII 
stuleciu przekształcony w prawosławną cerkiew, otrzymując wówczas 
charakterystyczną cebulastą kopułę, a jego wnętrze podzielono na 
trzy nawy. W pierwszej połowie XIX wieku, gdy wznoszono zachowany 
do naszych czasów budynek (remontowany w latach 90. XX wieku) 
przeznaczony na meczet, zachowano zewnętrzne cechy prawosław-
nej cerkwi, przede wszystkim wielką cebulastą kopułę nad budyn-
kiem o sześciennym kształcie. Razem z meczetem postawiono mina-
ret, którego wysokość (razem z wieńczącym półksiężycem) wynosiła 
ponad 24 metry. Wejście do minaretu w jego podstawie i wąskie drzwi 
powyżej, prowadzące na balkon-szefre, a także okna w 12-ściennej 
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wieży, były ostrołukowe, nawiązujące do kształtu wielkich okien (po 
jednym na każdej ścianie sześciennego budynku) meczetu. Stożkowe 
zakończenie minaretu przechodziło w cienki szpic z wieńczącym go 
półksiężycem. 

W oryginalnej eklektyczności tej architektury odnajdziemy 
zarówno odgłosy rosyjskiego baroku, ociężałość i prostotę emipre, tra-
dycyjne formy muzułmańskie, jak i ledwie wyczuwalnego ducha i styl 
prawosławnej cerkwi, którego nie sposób usunąć. W efekcie stworzyła 
wielce egzotyczny bukiet, będący swoistą daniną czasu, wypełnionego 
dynamiką politycznych oraz ideologicznych zmian w życiu tatar-
skiego Krymu. Nie należy zapominać o tym, że jest to zabytek położony 
na najdalszym wschodnim krańcu półwyspu, gdzie rosyjskie wpływy 
i przenikanie wyprzedzały znacznie autokratyczny kurs polityczny, 
zmierzający do przyłączenie Krymu do Rosji. Bardziej sprzyjająca 
atmosfera do zachowania tradycji krymskotatarskiego budownictwa 
religijnego rozwijała się w górskich rejonach Krymu. Z wielu mecze-
tów zbudowanych tam w latach rosyjskiego panowania, a nawiązują-
cych do wzorców stworzonych w architekturze Chanatu Krymskiego, 
wyodrębnimy jedynie kilka wyraźnych przykładów.

Prosty, zwięzły i wyrazisty w swoim kształcie meczet kutler-
ski [krtat. Qurtler Maalle Cami], zbudowano najprawdopodob-
niej w połowie XIX wieku na uroczysku Kutler nieopodal wioski 
Sokolinoje [krtat. Kökköz, Niebieskie Oko]. Jest to kamienny, par-
terowy budynek typu halowego na planie prostokąta (16 na 8,7 m), 
o wysokości ścian do 5 metrów, wzniesionych z wapienia łączonego 
wapienną zaprawą. Wszystkie fasady są symetryczne. Okna (po dwa 
z zachodniej, południowej i wschodniej strony) mają charaktery-
styczne łukowate zakończenia z klinowymi nadprożami z piaskowca. 
Drewniany czterospadowy dach ze znacznie wysuniętym okapem, 
podczas słonecznej pogody rzucającym na ściany orzeźwiający cień, 
pokryty był dachówką-krymką. Wejście, dokładnie w samym środku 
północnej ściany, miało otwór drzwiowy takiego samego łukowa-
tego kształtu jak okna. Na północno-wschodnim narożniku znaj-
dowała się tablica budowlana z pięknym kaligraficznym napisem, 
wykutym w marmurkowym wapieniu. Za władzy sowieckiej budy-
nek przez długie lata wykorzystywano jako letnią kwaterę robot-
niczą, w związku z czym niegdyś jednolite wnętrze zostało podzie-
lone przegrodami, niszcząc zupełnie mihrab oraz rozliczne detale. 
Zburzono również minaret, przylegający do wejściowego skrzydła 
z północno-zachodniej strony.
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W samym centrum wioski, na skrzyżowaniu jej głównych ulic, 
postawiono w roku 1880 meczet, który otrzymał imię swojego funda-
tora – kniazia Alego beja Bułhakowa. Jest to kamienny budynek typu 
halowego, z dwoma poziomami świetlnymi, prostokątny w planie, ale 
nie wydłużony i wąski jak meczet kutlerski, a zbliżony do przestron-
nego nieregularnego kwadratu (10,82 na 8,58 m). Ściany o wysokości 
około 6 metrów wykonano z marmurkowego wapienia, łączonego 
wapienną zaprawą. Zastosowano murowanie z wielokątnych bloków 
z późniejszą dekoracyjną obróbką (gładzeniem) powierzchni ścian. 
Otwory wejściowe oraz okienne posiadały półokrągłe zakończenia 
z klinowymi ciosanymi nadprożami. Czterospadowy drewniany dach 
pod dachówką-krymką kończył się dużym okapem. 

Meczet ten, w odróżnieniu od sąsiedniego meczetu kutlerskiego 
i wielu innych ze zwykłym wejściem od strony północnej, miał dwa 
portale (i odpowiednio dwie fasady) – północny i wschodni. Wschodni 
był na fasadzie głównej, zaznaczonej umieszczoną nad drzwiami 
marmurową płytą, którą ozdabiał rzeźbiony roślinny ornament 
(winorośl). Do fasady północnej dobudowano minaret, bardzo wąski 
(zaledwie 1,68 na 1 m). Aby go wzmocnić, konieczny był cokół przy-
porowy z lekko ściętymi narożnikami. Cokół oraz wieża minaretu 
(w przybliżeniu do połowy wysokości) ułożono z diorytowego wielo-
kątnego kamienia, a górną część z dokładnie ociosanych i szczelnie 
przylegających do siebie bloków białego wapienia. Wewnątrz mina-
retu umieszczono kamienne spiralne schody. Temu zabytkowi powio-
dło się lepiej od wielu innych, gdyż w znacznej części zachował się 
nawet bez przeróbek. 

Szeroki pas meczetów rozciąga się na południowym brzegu 
Krymu – od Sudaku [krtat. Sudaq] po Jałtę [krtat. Yalta]. Do najład-
niejszych zabytków połowy XIX wieku zalicza się dżami meczet w wio-
sce Morskoje [krtat. Qapsihor] w rejonie sudackim, znany również 
jako meczet Adży Mehmet [krtat. Acı Mehmet] od imienia miejsco-
wego bogacza, który opłacał naukę biednych dzieci w mektebie tego 
meczetu. Ten prostokątny w planie, o dwupoziomowym oświetle-
niu (z oknami w dwóch rzędach), kamienny budynek wznoszący się 
w górnej części osady, wysoko nad morzem, sprawia majestatyczne 
wrażenie. Cechowała go zdumiewająca trwałość kamiennego muru 
z wykorzystaniem drewnianych wzmocnień pomiędzy rzędami 
kamieni. Znaczna pomysłowością wykazał się budowniczy, który po 
mistrzowsku wkomponował budynek meczetu w nierówne, górzyste 
ukształtowanie miejscowości: wzdłuż ścian, zdających się spełzać ze 
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szczytu po stoku kamienistej góry, idą stopniami kamienne schody, 
nad którymi, z zachodniej strony, okna pierwszego poziomu znajdują 
się całkiem nisko, a w miarę schodzenia – nachylenia ku wschodowi – 
podnoszą się już wysoko. 

Minaret składał się z masywnej ośmiokątnej podstawy, kształtnego 
12-ściennego trzonu i stożkowego zwieńczenia z iglicą. Wewnętrzne 
spiralne schody prowadziły na balkon-szefre, ozdobiony rzeźbioną 
kamieniarką. Od strony południowo-wschodniej (zapewne już po 
wzniesieniu meczetu) postawiono przybudówkę, która służyła jako 
pomieszczenie szkoły (podczas naszej wyprawy na Krym w roku 1994, 
tylko stąd, wchodząc po prowizorycznych schodach na piętro, prze-
chodząc przez rozebrane ściany na drugą stronę, mogliśmy wejść do 
wnętrza byłego meczetu, ponieważ główne wejście do niego od strony 
zachodniej wchłonęła nowa dobudówka, przeznaczona na magazyn. 
Portal i znajdujący się przy północno-zachodnim narożu minaret 
były całkowicie zniszczone). Szkoła posiadała odkrytą galerię, służącą 
do zajęć jako swoista, otwarta na ogród, z widokiem na morze czy-
telnia. W skład kompleksu meczetu, według zapisanych przez naszą 
ekspedycję wspomnień długoletnich mieszkańców, wchodziła także 
fontanna otoczona winnicą. 

We wnętrzu meczetu zachowały się resztki mihrabu ze śladami 
niebieskiej farby oraz fragmentami alabastrowej sztukaterii. To pół-
okrągła nisza zdobiona łopatkami i zwieńczona swoistym „turba-
nem” z sześciu pasów-występów od szerokiego – w dolnym obwodzie 
niszy – do całkiem wąskiego, na podobieństwo okrągłej czapeczki, na 
samej górze. Położenie mihrabu w górnym poziomie ściany pozwala 
wysnuć wniosek, że w odróżnieniu od większości tatarskich mecze-
tów o dwóch rzędach okien, które piętrowymi okazują się jedynie 
z zewnątrz, a wewnątrz mają pojedynczą wysoką i przestronną salę 
modlitewną, oświetloną dwoma rządami okien, dżami meczet był 
w istocie jednopiętrową budowlą z salą modlitewną na pierwszym 
piętrze. Być może, zostało to spowodowane właściwościami miejsco-
wego terenu (niższe piętro dosłownie wkopało się w górę, więc modli-
twy korzystniej było prowadzić w górnym jasnym pomieszczeniu) lub 
też dwoistym wykorzystaniem budynku jako meczetu i szkoły (mogła 
ona zajmować całe górne piętro, co podtrzymują pojedyncze informa-
cje, że znajdowała się tu nie tylko mekteba, ale wyższa szkoła – medresa 
– z bogatą biblioteką).

Meczet zamknięto w latach 30. Wtedy też zburzono mina-
ret. Budynek początkowo wykorzystywano jako klubokawiarnię, 
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następnie ponownie poświęcono podczas niemieckiej okupacji 
Krymu i służył do celów religijnych w latach 1942–1944. W okre-
sie powojennym znajdował się w nim magazyn, sklep; część domu 
zajmowała szpecąca go kotłownia. W latach 90. pozostałe ruiny 
zwrócono muzułmańskiej wspólnocie i restauracja qapsihor-
skiego meczetu została włączona do planów Krymskiej Pracowni 
Ukrprojektriestawracii. Dokładna data jego budowy nie jest znana 
(informacyjnej tablicy budowlanej nie znaleziono). Mieszkańcy 
z uporem mówią o tym, że meczet ma siedemset lat (zapisy wyko-
nane przez naszą ekspedycję), co najwyraźniej świadczy o tym, że 
budynek wzniesiono na miejscu starszej świątyni.

Na miejscu starego meczetu, stojącego tu jeszcze w czasach 
Chanatu Krymskiego, postawiono w XIX wieku w Ałuszcie [krtat. 
Aluşta] Jukari Dżami [Yuqarı Cami, Górny Meczet]. Nazwano go tak 
dla kontrastu z innym ałusztańskim – Dolnym Meczetem, znajdują-
cym się w dolinie rzeki Ułu Uzen [krtat. Ulu Özen, Wielka Rzeka], na 
muzułmańskim cmentarzu. W budynku Jukari Dżami zachowały się 
półokrągłe okna, umiejscowione na wysokości górnego poziomu: po 
trzy ze stron wschodniej i zachodniej (długich) i dwa od południa, 
otaczające niszę mihrabu (w efekcie przeróbek całkowicie utraco-
nego). W jednym z bocznych okien pozostały resztki dekoracyjnych 
witraży – kawałki niebieskiego oraz żółtego szkła. Rozjaśniona gór-
nym światłem przestrzeń sali modlitewnej, stwarzająca wrażenie 
przytulnego miejsca, jest stosunkowo niewielka (12 na 7 m). Struktura 
kamiennych ścian odznacza się wyjątkową solidnością i krzepko-
ścią. Najwidoczniej bliskość dawnej twierdzy Ałuszty w jakiś sposób 
wpłynęła na architekturę meczetu, nadając mu obronny, nieomal for-
teczny charakter. 

Obok stał minaret prawie 20-metrowej wysokości. Zachował się 
jego cokół, przylegający do narożnika budynku. Jukari Dżami funk-
cjonował jeszcze po roku 1917. Dopiero w roku 1938 zburzono zakoń-
czenie minaretu i zniszczono iglicę. W grudniu 1941 roku meczet 
został ponownie poświęcony i przekazany ałusztańskiej wspólnocie 
muzułmańskiej. Działał do kwietnia 1944 roku, dopóki na Krym nie 
weszła Armia Czerwona. W roku 1945 całkowicie zniszczono minaret, 
którego potężne kamienne bloki wykorzystano do budowy przystani. 
W samym budynku przez długie lata znajdowała się szkoła spor-
towa. Wreszcie w roku 1986 Jukari Dżami został zarejestrowany jako 
zabytek architektury i w maju 1994 roku zwrócony muzułmańskiej 
społeczności. 
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Meczet w wiosce Małyj Majak (dawne krtat. Büyük Lambat, Wielka 
Latarnia Morska) nieopodal Ałuszty zbudowano w roku 1867 w samym 
centrum bardzo dawnego osadnictwa krymskotatarskiego w pobliżu 
szosy Ałuszta–Jałta. To prostokątny w planie budynek typu halowego 
z dwoma rzędami okien, postawiony z ciosanego kamienia.

W osiedlu Dacznoje (krtat. Taraqtaş, Kamienny Grzebień) obok 
meczetu Adży Bej Dżami [krtat. Acı Bey Cami] stał niezwykle smukły 
i wysoki minaret, stanowiący jedną z krymskich osobliwości. Mając 
średnicę 1,8 metra, wznosił się na wysokość ponad 30 metrów, spra-
wiając wrażenie niebywałej lekkości, nieomal nieważkości, strzeli-
stego wzlotu. Przewrócił się jeszcze w XIX wieku, ale odbudowano go, 
chociaż już nie we wcześniejszej wysokości. Po roku 1944 został cał-
kowicie rozebrany.

W początkach XX wieku zbudowano meczet w Simeizie. Jego archi-
tektura zawiera pewne rzadko spotykane właściwości. W odróżnieniu 
od większości meczetów południowego brzegu Krymu, jest to budy-
nek tylko z jednym rzędem półokrągłych okien. Składa się z dwóch 
architektonicznych struktur: sali modlitewnej o podstawie bliskiej 
kwadratowi (11,2 na 11,4 m) i przylegającego doń od północno-zachod-
niej strony przedsionka. Razem tworzą niezwykle wydłużony korpus 
w podłużnej osi budynku. Jego minaret wzniesiono w roku 1913, gdy 
meczet był już postawiony. Trzon ma masywną, kwadratową w planie 
podstawę. Cała zabudowa powstała z ciosanego kamienia. 

Meczety na południowym brzegu Krymu powstawały nie tylko 
w krymskotatarskich aułach, które aż do XX wieku zachowały w całości 
swoją narodową odrębność we wszelkich formach ludowego budow-
nictwa, tradycyjnego planowania oraz muzułmańskiego charakteru. 
Przetrwały również w dużych, budowanych od nowa miastach, coraz 
bardziej pretendujących do roli punktów oparcia rosyjskiej władzy, 
militarnej siły, baz floty czarnomorskiej (Sewastopol) i „uzdrowisk” 
dla rosyjskiej arystokracji (Ałuszka, Ałupka, Jałta), w bezpośredniej 
bliskości pałacowych zespołów i arystokratycznych siedzib, zwra-
cających niekiedy swoją twarz z życzliwym zainteresowaniem ku 
tatarskiemu Krymowi. W tych miejskich meczetach częściej spoty-
kane były odstępstwa od tradycyjnych form religijnej architektury 
krymskotatarskiej.

Sewastopolski meczet, wzniesiony został w latach 1905–1909 (na 
pamiątkę odwiedzenia miasta przez imperatora Aleksandra III) 
w stylu mauretańskim, to znaczy przedstawiał sobą obraz pełnej 
stylizacji w duchu późnej eklektyki. Tym niemniej był interesujący 
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ze względu na swój unikatowy budynek z dekoracyjnym karbowa-
nym gzymsem na szczycie ścian i solidną, masywną kopułą na okrą-
głym barabanie [bębnie]. Kopuła pokryta była kolorowym metalem: 
miedzią z rozlicznymi dodatkami, co dawało efekt olśniewającego 
złotego blasku. Niepowtarzalną oryginalnością cechował się mina-
ret (obecnie zniszczony, pozostała z niego jedynie podstawa), ści-
śle przylegający do budynku i tworzący z nim jedną całość. W jego 
górnej części zastosowano konstrukcję podwójnego szefre, w owym 
czasie niespotykaną na Krymie nigdzie więcej. Te dwa okrągłe sze-
fre-balkoniki, jeden nad drugim, niczym dwa pierścienie, zwężające 
się w średnicy ku górze, były niezwykle wdzięczne w rysunku i pla-
stycznej oprawie. 

Cała budowla została wykonana z czystego białego kamienia – 
marmurowego wapienia, którego biel określiła utrwaloną w tatar-
skim języku nazwę sewastopolskiego meczetu – Akjar [krtat. Aqyar]14 
– Biały Klif. Jego szczegóły, zwłaszcza schodkowe piramidki-karby na 
okapie, oprawa lunetowych okien minaretu oraz bliźniaczych okien 
w obu poziomach głównego budynku, przedstawiają sobą niezwykłe 
przykłady wirtuozowskiej zdobniczej rzeźby w kamieniu. 

Rosyjska obecność na Krymie była nie tylko negatywnym czynni-
kiem rozwoju kultury krymskotatarskiej, chociaż przede wszystkim 
wywierało dokładnie taką, negatywną rolę. A jednak i Rosjanie na 
Krymie, i Rosjanie poza jego granicami przedstawiali sobą nie tylko 
to „Dzikie pole barbarzyńców”, o którym pisał Maksymilian Wołoszyn, 
mający ku temu poważne podstawy. Rosyjska inteligencja pozna-
wała Krym z tak czystego źródła, jak romantyczna poezja Aleksandra 
Puszkina (podobnie jak polska ze smutnych i tkliwych sonetów 
Adama Mickiewicza), i wcale nie była pozbawiona sympatii do krym-
skotatarskiego narodu oraz tolerancji w sprawach wiary. Wśród rosyj-
skich uczonych-akademików pojawili się uważni badacze krymskiej 
starożytności, w tym muzułmańskiego budownictwa oraz dziedzictwa 
epigraficznego.

W rosyjskiej literaturze etnograficznej z uwagą przyjęto takie 
prace, jak Dzieje Krymu. Obrazy krymskiego życia Jewgienija Markowa, 
a w gronie rosyjskich architektów znajdowali się – co prawda, w rzad-
kich, wyjątkowych przypadkach – mistrzowie gotowi nie niszczyć, ale 
odrodzić muzułmańską architekturę Krymu. Wśród takich mistrzów 
wyróżniał się talentem, gustem i wysokim profesjonalizmem Nikołaj 

14 Jest to też krymskotatarska nazwa Sewastopola (przyp. tłum.).
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Krasnow, którego doświadczenie w budownictwie krymskich mecze-
tów opierało się na znajomości miejscowych tradycji, na poszanowa-
niu ich, na umiejętności wpisania nowych budowli w historycznie 
ukształtowany zespół, odznaczający się niepowtarzalną oryginalno-
ścią krymskotatarskiej kultury. 

Przez cały wıek XIX (z początkami w końcu XVIII i kontynuacją na 
początku XX wieku) jasną nicią na Krymie przebiegał rozwój rosyj-
skiej architektury pałacowej i parkowej. Najważniejszymi zespołami 
pałacowymi, które powstały na terytorium krymskim po jego przyłą-
czeniu do Rosji oraz przed rewolucja 1917 roku, były: park Kuczuk-
Lambacki [krtat. Küçük Lambat, Mała Latarnia Morska] nieopodal 
wioski Małyj Majak w pobliżu Ałuszty (1812–1814), wiejska rezydencja 
Woroncowa na obrzeżach Symferopola (1826), zespół pałacowo-par-
kowy Woroncowa w Ałupce (1830–1836), kompleks pałacu Golicynów 
(pałac hrabiny Paninej) we wsi Gaspra (1831–1836), budowany i roz-
budowywany na całej przestrzeni wieku XIX i w początkach XX 
pałac imperatorski w Liwadii [krtat. Livadiya] z jego głównym budyn-
kiem – Wielkim Pałacem (1910–1911), dawny pałac Kuźniecowów 
w Forosie (koniec XIX wieku), pałac Diulber [krtat. Dülber, Piękny, 
Uroczy] w Mischorze [krtar. Mishor] (1897–1911), pałac Gagarinów 
w pobliżu wsi Utjos [krtat. Sırım, Skała] niedaleko Ałuszty (1900), 
pałac Jusupowów z jego fontannami i parkami we wiosce Sokolinoje 
w rejonie bachczysarajskim (1910), dacza „Kiczkine” [krtat. Kiçkine, 
Malutka] nieopodal Koreiza (1911), dacza „Łastoczkino Gniezdo” 
(Jaskółcze Gniazdo] blisko wioski Gaspra (1912). Wszystko to stanowi 
pomniki tej arystokratycznej kultury, która była nieskończenie daleko 
od życia krymskotatarskiego narodu, od jego ideałów, tradycji, od jego 
artystycznej twórczości. 

Należy wszakże zauważyć, że w wielu przypadkach jakby flirtowano 
z miejscową ludnością, naśladując tatarską romantyczną przeszłość, 
wykorzystując ku temu motywy tatarskiej (lub ogólnokrymskiej) prze-
szłości. Założyciele zespołów pałacowo-parkowych i bardziej kame-
ralnych dacz, myśliwskich domków, hoteli, obiektów uzdrowiskowych 
oraz użyteczności publicznej, wtargnęli we wschodni świat muzułmań-
skiej estetyki, tworzyli dzieła (zazwyczaj nazywane tatarskimi określe-
niami oraz imionami, np. Kiczkine, Diulber), które miały lokalny zwią-
zek z Krymem i powinny były zająć pewną pośrednią niszę, będąc na 
granicy stykających się tutaj różnych cywilizacji i kultur. 

Wszystko to nie zawsze wychodziło naturalnie i organicznie. Wiele 
surogatów pseudonarodowej egzotyki pozostało przygnębiającymi 
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przykładami wulgarnego bezguścia, głębokiej inwazji w kształtującą się 
przez wieki etniczną infrastrukturę Krymu – tymi samymi „pałacami 
w stylu dworcowych bufetów”, o których z nieskrywanym sarkazmem 
pisał Maksymilian Wołoszyn. Czasem jednak utalentowanemu artyście, 
niepozbawionemu poczucia taktu, udawało się wykrzesać przelotną 
iskrę, wydobyć choćby słaby, ale czysty dźwięk napiętych strun, wyła-
niający się z przenikania rozmaitych kultur, wynikający z różnorod-
nych rosyjskich (i nie tylko rosyjskich) wariacji na tatarskie tematy. 

Najbardziej interesującym okazał się tu artystyczny kompleks 
pałacu Jusupowów i wszystkiego, co było zrobione wokół pałacu 
i w jego pobliżu już bezpośrednio dla tatarskiej ludności i wiązało się 
z twórczością architekta N.P. Krasnowa. Pałac powstał w roku 1910 
nieopodal aułu Kökköz (obecnie wioska Sokolinoje w rejonie bachczy-
sarajskim). Przeplatanie tradycji budownictwa tatarskiego z doświad-
czeniem rosyjskiej profesjonalnej architektury miało tutaj podwójny 
charakter: sama pałacowa i dworcowa architektura letniej rezyden-
cji rosyjskiego wielmoży, zachowującego mglistą pamięć o tatarskim 
pochodzeniu swego arystokratycznego rodu, wypełniała się stylizo-
wanymi „wschodnimi motywami”, nadając jej pewnego romantycz-
nego uroku. Ważniejsza, być może, była wszakże druga strona sprawy. 
Pochłonięci grą w „tatarski styl” i budowniczy, i jego oświecony klient, 
stworzyli rzeczywiście coś cennego, nie tylko z miłości do fantazyjnej 
egzotyki i dla własnej wyrafinowanej zabawy, ale również dla okolicz-
nych tatarskich mieszkańców, mających dostęp do pałacu, do jego 
fontann i dekoracyjnej struktury, kształtujących tę estetyczną infra-
strukturę, która nie wydawała się Tatarom wroga lub obca. 

Najcenniejszym wkładem budowniczego Nikołaja Krasnowa i jego 
utytułowanego mecenasa – kniazia Feliksa Jusupowa – w tatarską kul-
turę Krymu był zbudowany osobno od pałacu, w pewnym oddaleniu 
od niego, ale w tym samym 1910 roku i w powiązaniu z ogólną kon-
cepcją budowlaną, meczet Jusupowa [krtat. Kökköz Cami] na pod-
wyższonym brzegu rzeki Kokkozki [krtat. Kökköz]. Ten kamienny, 
stosunkowo niewielki (11,5 na 15 m), prostokątny w planie budynek, 
zbudowany z wapienia na wapiennej zaprawie, ma cechy charakte-
rystyczne dla wielu innych meczetów górskiego i południowobrzeż-
nego Krymu. Taki sam czterospadowy drewniany dach ze znacznym 
okapem, pokryty krymką. Ta sama typowa konstrukcja modlitewnego 
pomieszczenia typu halowego z dwoma poziomami okien i niszą mih-
rabu w południowej ścianie. Jednak nieznaczne na pierwszy rzut oka 
detale, niepowtarzalne lub rzadko spotykane w innych budynkach, 
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czynią meczet Jusupowa oryginalnym pomnikiem, wypełnionym 
wyjątkowym, pełnym wdzięku urokiem. Jego ściany są znacznie wyż-
sze, niż przyjęto w tatarskich meczetach, które dosięgając 7 metrów, 
wyglądają na nieco przysadziste. 

Smukłość proporcji meczetu Jusupowa podkreślał rysunek ostro-
łukowych otworów okiennych. Jednak wyjątkową lekkość i zwiewność 
nadawała mu przylegająca do portalu kryta galeria (cztery strzeliste 
arki na wysmukłych kolumnach z ciosanego wapienia). Niezwykłą 
cechą meczetu jest rzeźbiony dekoracyjny fryz na obwodzie fasad. 
Zewnętrzne ściany ozdobione są ornamentowymi i kaligraficznymi 
rzeźbami (obramowanie zachodniego portalu, międzyokienny fryz na 
obwodzie piętra), wykonanymi na tynku (stiuki). To technika rzadko 
spotykana w krymskim dekorze architektonicznym XIX–XX wieku, 
i najwyraźniej inicjatywa oraz erudycja rosyjskiego budowniczego, 
starającego się nadać swojemu dziełu dalekie podobieństwo do bach-
czysarajskiego Tahtały Dżami, odegrały znaczącą rolę w kształtowa-
niu jego oryginalności. 

Największy nacisk położono na dekoracyjną ekspresję stojącego 
oddzielnie minaretu (przy północno-zachodnim narożniku meczetu) 
minaretu, którego okrągły trzon upiększono rytmicznie naprzemien-
nymi epitafiami, bogatym, bujnym rzeźbionym dekorem, jeszcze sil-
niej akcentując surowe okazałość muru z ciosanych kamieni. Cokół 
minaretu (w planie kwadratu 2,4 na 2,4 m) zapewniał stabilność 
i kontrastował z lekkością jego dążącej ku niebu strzały (obwód mina-
retu zaledwie 1,72 m). Na wysokości 2/3 trzonu (według zasady złotego 
podziału) na obwodzie minaretu wyrósł fantastycznym kwiatem bal-
kon-szefre z trójstopniową podstawą, ozdobiony rzeźbą w kamieniu 
i ażurowym metalowym ogrodzeniem. 

Badający ten pomnik W.N. Gurkowicz otrzymał interesujące oświad-
czenia od dawnych mieszkańców wsi Kökköz, Osmana Sulejmanowa 
i Enwera Ametowa, którzy poinformowali go, że miejscowi nazywali 
ten meczet Dżuma Dżami, wiedzieli, że zbudowany został z funduszy 
kniazia Jusupowa, ale na ziemi Tatara – Zait Beja, od którego Jusupow 
kupił ten kawałek ziemi specjalnie pod budowę (czasem nawet meczet 
nazywano Zait Bej). Ludowa pamięć przechowała jeszcze dwa nazwi-
ska: „mistrza konstrukcji drewnianych, cieśli Iwana Dementiewicza 
Iljuchina i tatarskiego sztukatora – wykonawcy zewnętrznych dekora-
cji w kamieniu i gipsie Usejna Szamila Tohtargazego15.

15 List z 4 kwietnia 1988 roku znajduje się w osobistych aktach W.N. Gurkowicza w bieżącym 
archiwum Krymskiej Pracowni Ukrprojektriestawratsii .
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Sąsiedztwo z rosyjską architekturą w krymskich miastach miało 
dla tatarskiej kultury wielostronne znaczenie aksjologiczne. Czasem 
był to bliski kontakt z piękną architekturą ukształtowanego stylu. 
Stwarzał korzystny kontekst, kształtował estetyczną infrastrukturę 
krymskich miast i nadmorskiej strefy kurortowej, w której także 
tradycyjne tatarskie budownictwo nabierało swobodnego odde-
chu. Niestety, częściej jednak musimy mówić o złym wpływie rosyj-
skiej architektury, a szczególnie daczowo-sanatoryjnego budow-
nictwa, bujnie rozwijającego się na Krymie w początkach XX wieku. 
Eklektyzm, stylizacja, rozwój pewnego rodzaju zabawowej architek-
tury oraz wprowadzanie tanich imitacji (np. w duchu pseudogotyku) 
stwarzało ogólną niekorzystną atmosferę krymskiej urbanistyki 
i budownictwa epoki kolonialnej. W takiej sytuacji tatarska architek-
tura wykazywała tendencję do sztywnego trzymania się starych form, 
sięgających prototypów budownictwa osmańskiego, na podobieństwo 
południowego kwiatu, który przy najmniejszym szorstkim dotknię-
ciu, przy zewnętrznym zagrożeniu zamyka się, ukrywając swoje deli-
katne płatki w gęstym pączku. Izolacja od obcych wpływów i także 
swego rodzaju stagnacja (na początku XX wieku Tatarzy budowali 
swoje meczety i domy dokładnie tak samo, jak czynili to pod koniec 
XVIII wieku) okazała się wszakże dla krymskotatarskiej architektury 
mniejszym złem, niż podatność na zewnętrzne tendencje, zdolne 
zniszczyć podstawy narodowej kultury.

Na początku XX wieku setki śnieżnobiałych meczetów jeszcze 
wznosiły cienkie strzały swych minaretów nad wioskami i miastami 
Krymu. W planowaniu, rozwiązaniach przestrzennych, projektowaniu, 
zewnętrznym wyglądzie i dekoracji wnętrz tych meczetów wykształ-
ciła się zrównoważona stałość  architektonicznej tradycji, nawiązująca 
do osmańskich wzorców architektury. Krymskotatarskie budownic-
two (meczety i nekropolie zbudowane na całej przestrzeni od końca 
wieku XVIII  do początku XX) niosło w sobie silny ładunek nostalgii 
po tej epoce rozkwitu Chanatu Krymskiego, będącej jednocześnie 
okresem jego zależności od Imperium Osmańskiego. Architektura ta 
była ukierunkowana na klasyczne przykłady osmańskiego budownic-
twa (głównie na dziedzictwo Sinana), naturalnie poddane stylizacji 
i uproszczeniu w tych warunkach, w jakich możliwe było wznoszenie 
nowych meczetów w guberni taurydzkiej Imperium Rosyjskiego.

Swietłana Czerwonnaja
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)
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Mosques of Crimea (2)

Keywords: Tatars, Crimea, Russia, mosques, islam, Tatar archi-
tecture, minaret, Bolshevik repression, historical monuments.

Abstract: The Tatar architecture, represented by sacred con-
structions – mosques and tombs-mausoleums in Cri mea, is still 
barely known caste of european material culture. Modesty and 
the same time grandeur of Tatar mosques was once an insepa-
rable part of the Crimean landscape. Unfortunately, Russian 
Bolshevik authorities destroyed these monuments of Islam and 
Tatar history on peninsula. The author, with great passion and 
knowledge of things describes these unique buildings, being 
proof of Tatar craftsmanship and artists. Let us hope that the 
Russian annexation of Crimea will not destroy them.
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Meczet Hadżi Bej w Taraktaszu, lata 20. XIX wieku.

Meczet w Simeizie, lata 60. XIX wieku.
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Tatarski meczet gdzieś na Krymie, lata 90. XIX wieku.

Tatarski meczet w Ałupce, początek XX wieku.
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Meczet Adż Sofija w Gurzufie, początek XX wieku.
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Meczet Dżuma Dżami w Simeizie, r. 1913.

Meczet w Derekoje, r. 1915.
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Meczet w Kerczu, początek XX wieku.

Meczet w Eupatorii, początek XX wieku.
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Meczet Akjar Dżami w Sewastopolu, początek XX wieku.
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Stary tatarski meczet gdzieś na Krymie, początek XX wieku.

Meczet krymskotatarskiego Konnego Pułku Dragonów w Symferopolu. 
Początek XX wieku.
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Михайло Якубович 

ПЕРЕВОДЫ КОРАНА НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК: 
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Как и во многих других языковых традициях Восточной Европы, 
вопрос перевода смысла Корана на украинский сегодня волнует как 
рядовых читателей, так и украинских мусульман. Помимо презен-
таций, связанных с появлением первого полного перевода с араб-
ского языка (издаваемого с 2013 года), также существует потребность 
в исследованиях предыдущих работ, в том числе и переведенных не 
с оригинала.Сегодня определенный интерес к этой теме проявляют 
востоковеды и, отчасти, некоторые мусульманских объединения. 
Например, в 2010 году одна из исламских организаций (Ассоциация 
«Альраид») провела круглый стол, посвященный известнейшему 
исламскому деятелю ХХ века, переводчику Корана Мухаммаду 
Асаду (1900–1992), родившемуся во Львове. Хотелось бы верить, 
что и его прекраснейшее сочинение “The Road to Mecca” («Путь в 
Мекку») в один прекрасный день будет издано и и на украинском 
языке.

С переводами Корана ситуация обстоит еще сложней – даже в 
годы украинской независимости встречаемся лишь с четырьмя (как 
частичными, так и полными) переводами, пока лишь начинающими 
свое распространение (Я. Полотнюка, В. Рыбалкина, В. Басырова, 
а также автора настоящей статьи). Как свидетельствуют даже 
поверхностные исследования, большинство не знакомых с арабским 
языком мусульман Украины раньше предпочитали русскоязычные 
труды. Таких, по нашим подсчетам, более 20 – от самых древних 
переводов Веревкина (1790), Николаева (1864) до новейших Эльмира 
Кулиева (2002) и самого нового многотомного издания Шамиля 
Аляутдинова (2009, 2010, 2011). Интересно, конечно, отметить, 
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что и среди русских переводов существует далекий «украинский 
след»: именно в Украине родился и Алексей Колмаков (дата рож-
дения точно неустановленна)1, и Теодор Шумовской (1913–2012)2, 
и Бетси Шидфар (1928–1993).3 В сфере науки также доминируют 
русскоязычные тексты: в нескольких украиноязычных диссерта-
циях исламоведческой тематики, с которыми автору приходилось 
знакомиться в последние годы, цитаты из Корана присутствовали 
в двойном переводе (арабский – русский, русский – украинский). В 
одной работе отметился даже «тройной» перевод, да еще и с ахма-
дийского первоисточника (арабский – английский, английский – 
русский, русский – украинский). Поэтому сложно найти для пока 
лишь формирующегося украинского исламоведения (как ислам-
ского, так и академического) более важную задачу, чем популяри-
зацию существующих и выполнение новых переводов. Особенно 
в контексте тех языковых настроений, которые усилились после 
2013/2014 годов, когда украинский язык значительно расширил 
свои позиции, увеличилось число книг, переводов и др. А ведь 
если обратиться к историческим источникам (главным образом, 
архивным, неизвестным широкой публике), то можно найти в укра-
инской истории и культуре очень много интереснейших вещей, 
связанных с рецепцией текста Корана. И, в первую очередь, пере-
водами, которые по разным причинам оказались вне поля зрения 
современной науки.

Говорить о первом появлении перевода смыслов Корана в куль-
турном пространстве Украины можно уже в период XVI–XVII веков. 
Одним из первых появившихся в Украине трудов, непосредственно 
касающихся Корана, было польскоязычное сочинение «Alkoran 
Macometow. Nauka heretycka y zydovska y poganska napelniony. Od 
Koheleta Chrystusowego rosproszony y zgromadzony», изданный 
в 1683 году в Чернигове. Его автором был один из выдающихся 
православных полемистов Иоаникий Галятовский (1620–1688). 
Книга стала весьма популярной: два раза выполнялся русский пере-
вод, носивший заглавие «Алькоран Магомета, изничтоженный кохе-
летом». Древнееврейское слово кохелет, иногда употреблявшееся 

1 Колмаков Алексей Васильевич, http://russian_xviii_centure.academic.ru/392/
Колмаков_Алексей_Васильевич

2 Российский востоковед Теодор Шумовский отмечает 95-летний юбилей, http://i-r-p.ru/
index.php?show=page&stream=event&index=17855

3 Н. А. Успенская. О Бетси Яковлевне Шидфар / Шидфар, Б. Я. Образная система арабской 
классической литературы (VI—XII вв.). – М.:Издательский дом Марджани, 2011. – С. 12-13.
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и в христианском лексиконе, означало «проповедник», то есть, в 
данном случае «защитник Иисусовой веры». Однако, как отме-
чает Е. Резван, на самом деле текст «Алькорана» не содержал ни 
одной подлинной цитаты из Корана настоящего4, что, в прочем, не 
отменяет других положительных свойств книги (отдельные главы 
довольно точно излагают исламское вероучение). Лишь в одном 
из уже написанных на староукраинском языке сочинений («Небо 
новое новыми звездами», Львов, 1665), Галятовский довольно точно 
приводит одну цитату из Корана (Коран, 3:45).5

Писал о Коране и русский князь Андрей Курбский (1528–1583), 
живший с 1564 года на Волыни (северо-запад Украины). И. Ю. 
Крачковский даже высказывал мнение, что Курбский проявлял 
«достаточно глубокий теоретический интерес» к исламу.6. Так, 
под руководством Курбского было переведено сочинение Иоанна 
Дамаскина «Беседа сарацина з христианином», содержавшее 
корректную цитату из Корана (Коран, 4:171).7 В одном из писем 
к князю Константину Острожскому Курбский также упоминает 
Коран, заявляя о том, что «у Магомета... в Алькоране нет хулы на 
Христа и матерь его, которых он наполовину признает». Отметим, 
что и приведенные выше ссылки на Коран в литературе этого 
периода также относятся к историям ’Исы и Марьям. Это вполне 
объяснимо, поскольку у христианских апологето в вызывали интерес 
вопросы, и грающие ключевую роль в их собственной религии.

Казалось бы, ждать более адекватного восприятия ислама в 
регионе в тот период не приходилось – в первую очередь, в силу 
политического противостояния с Османской империей, Крымским 
ханством и другими мусульманскими государствами. Однако 
существует еще одна культурная традиция, где текст Корана пре-
подносился непосредственно, да еще и на национальных языках 
(польском, белорусском, староукраинском). Именно такой тради-
цией были кетабы «литовских» татар (живущих, кроме Литвы, и в 
Польше, и в Беларуси, в Украине), которые уже в период XVI–XVII 
веков начали утрачивать свой родной язык. Именно эта, изначально 
тюркская среда, вводит в языковое поле славянских народов первый 

4 Резван, Е. А. Коран и его мир. – СПб.:  Петербург ское востоковедение,  2001. – С. 389.
5 Круминг,  А.А. Первые русские переводы Корана, выполнен ные при Петре Великом // 

Архив русской истории. – 1994. – Вып. 5. – С. 229.
6 Крачковский  И. Ю.  История  русской  арабистики / И.Ю. Крачковский // Избранные  

сочинения. – М.-Л.:    Издательство  Академии  Наук  СССР,  1958. – Т. 1. – С. 27.
7 Там же. – С. 21.
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перевод смыслов Корана, созданный уже в конце XVI века в реги-
оне западной Беларуси. Этим периодом датируется первый фраг-
мент перевода. В целом сохранились несколько десятков полных 
и частичных тафсиров, переписанных в последующие столетия и 
содержащие как предыдущий, первый перевод, так и целый ряд 
новых попыток интерпретации коранического текста. 8 

Следующие вехи знакомства украинской культуры с Кораном 
также во многом имеют отношение к польскоязычным текстам. В 
Украине был известен, например, перевод Яна Мурзы Бучацкего, 
появившийся в 1858 году в Варшаве. 9 Имели хождения и соответ-
ствующие русские переводы: уже существующие издания М. 
Веревкина (1790), А. Колмакова, (1792), К. Николаева (1864). Два 
экземпляра последнего сохранились в Национальной библиотеке 
Украины им. В. Вернадского. 10 Известнейший российский восто-
ковед татарско-украинского происхождения Агатангел Крымский 
(1871–1942), также, по-видимому, не ставил своей задачей подго-
товку перевода смыслов Корана на украинский; старейшие меккан-
ские суры, что вполне естественно, были опубликованы в русском 
переводе. 11 Лишь отдельные фрагменты и реминисценции «на 
Коран» присутствуют в некоторых из его украиноязычных работ. 
Ограниченность в использовании украинского языка в царской 
России также сыграла здесь определенную роль: не было сформи-
ровано культурного запроса на перевод Священного Писания тогда 
еще казавшейся «экзотической» религии.

И все же существует несколько косвенных свидетельств, сообща-
ющих нам о том, что где-то в период конца ХІХ – начала ХХ века 
некто «Владимир Лезевич» (Volodymyr Lezevyc) подготовил перевод 
смыслов Корана на украинский язык. Этот факт впервые приводится 
в известном «Списке переводов Корана» Мухаммада Хамидуллы 
(1908–2002), опубликованного в 1959 году в приложении к француз-
скому переводу Корана (второе издание – 1966).12 Дж. Пирсон в статье 

8 Drozd, Andrzej. Koran Staropolski. Rozważania w związku z odkryciem tefsiru mińskiego z 
1686 roku// Rocznik Biblioteki Narodowei. – 2004. – XXXVI. – S. 238.

9 Koran. Z arabskiego przekład polski Jana Murzy Tarak Buczackiego. – Warszawa: nakładem 
Aleksandra Nowoleckiego, 1858. – T. 1, 2.

10 Національна  бібліотека  України  ім.  В. І. Вернадського  / Костомаров,  579; V A. 255.
11 Крымский А. Е. Лекции по Корану. –М., 1902; Крымский, А. Суры старейшего периода 

(перевод с объяснениями).  Лекции  по Корану,  читанные в 1905 году.  –  М., 1905.
12 Hamidullah, Muhammad (en collab. avec M. Léturmy).Liste des traductions du Coran//Le 

Saint Coran: traduction et commentaire de Muhammad Hamidullah avec la collaboration 
de M. Léturmy. – Paris:Club francais du livre,1959. – P. LXV.
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о Коране, подготовленной для авторитетнейшей «Энциклопедии 
ислама», также упоминает «частичный» и «рукописный» пере-
вод Лезевича, однако ссылаясь лишь на уже цитированную работу 
Мухаммада Хамидуллы. 13 В своей «Библиографии переводов 
Корана на европейские языки» (1983) Пирсон вообще не упоми-
нает о переводах на украинский. Поэтому первоисточником его 
сведений, судя по всему, были исключительно сведения Мухаммада 
Хамидуллы. Сам же Мухаммад Хамидулла, готовя новые издания 
«Списка», исключил из него этот загадочный украинский пере-
вод (он отсутствует в публикации и 1981, и 1989 года). Не прояс-
няет ситуацию и труд арабского исследователя Мухаммада аль-
Бундака «Востоковеды и перевод Благородного Корана» (Бейрут, 
1983), содержащий библиографию переводов Корана, изданных до 
середины 70-х годов. 14 По его собственному признанию, «большую 
часть» сведений аль-Бундак позаимствовал у того же Мухаммада 
Хамидуллы. В итоге получилась противоречивая ситуация: в списке 
языков, на которые переведены смыслы Корана, указан и украин-
ский, однако в приведенной библиографии этот перевод не упо-
мянут вообще (и это при том, что другие рукописные переводы в 
библиографию включены). Поэтому из списка языков можем лишь 
узнать, что существует некий украинский частичный перевод, да 
еще и с использованием латинского шрифта. В итоге опять выходим 
на свидетельство Мухаммада Хамидуллы, которое в этом случае 
было единственной основой и для Пирсона, и для аль-Бундака.

Попытки найти перевод Лезевича предпринимались в 90-х 
годах прошлого века составителями «Всемирной библиографии 
рукописных переводов Корана» (Стамбул, 1999), подготовленной 
М. Неджатом Сеферчиоглу при содействии известного Центра 
исследований исламской истории, искусства и культуры (IRCICA). 
Содействие в поиске соответствующих данных турецким колле-
гам оказывал российский востоковед Анас Халидов (1929–2001), 
который в одном из своих писем сообщал, что перевод Лезевича 
«может быть связан» (can be connected) c переводами Постникова.15 
Петр Постников (1666–после 1702), согласно исследованиям того 

13 Pearson, J. D., ”Al-Kuran” // The Encyclopedia of Islam. Ed. by C. E. Besworth, E. van Donzel, B. 
Lewis and Ch. Pellat. – Leiden: Brill, 1986. – Vol. 5. – P. 1432.

14 Аль-Бундак, Мухаммад Салих. Аль-Мусташрикун уа тарджама аль-Кур’ан аль-Карим. – 
Бейрут: Дар аль-Афак аль-Джадида, 1403/1983. – С. 151-230.

15 World Bibliography of Translations of the Meanings of the Holy Qur’an in Manuscript form, 
comp. M. Nejat Sefercioglu. – Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art, and Culture, 
2000. – P. 288/2.
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же Халидова, выполнил целых два перевода Корана с француз-
ского языка, так и оставшихся рукописными. Одной из этих работ 
посвящена статья И. Крачковского (правда, Крачковский считал 
этот рукописный перевод анонимным, вместо этого приписывая 
«Посникову» авторство печатного издания 1716 года) .16 В итоге 
автор «Всемирной библиографии» утверждает, что более детальных 
сведений о переводе Лезевича найти не удалось; как, впрочем, и 
самого перевода (в каталогах крупнейших украинских библиотек 
он действительно не значится). Не совсем понятно и утверждение о 
«связи» этого текста с первыми переводами на русский – то ли име-
лось ввиду, что за «перевод Лесевича» приняли перевод Постникова, 
то ли что украинский текст датируется тем же периодом (что мало-
вероятно, учитывая появление украинского литературного языка 
лишь через столетие, в конце XVIII века). Как и в предыдущих слу-
чаях, опять возвращаемся к первым изданиям «Списка» Мухаммеда 
Хамидуллы.

Несколько слов о самом Мухаммаде Хамидулле. Этот выдающийся 
исламский ученый, происходивший из Хайдерабада (Индия), заин-
тересовался вопросами переводов Корана уже в 30-е годы. С 1932 по 
1938 год он жил в Германии, а в 1948 окончательно эмигрировал на 
Запад. В известных нам биографических источниках нет сведений о 
том, что Хамидулла когда-либо посещал Украину (да и вряд ли это 
было возможно в советские времена) или, по крайней мере, владел 
славянскими языками. По всей вероятности, Хамидулла опирался 
на устное сообщение, которое мог получить от кого-либо из украин-
ских эмигрантов в Германии или других странах Запада. Однако не 
сумев найти надлежащего подтверждения этим словам, Хамидулла 
сознательно убрал сведения о переводе Владимира Лезевича из 
более поздних изданий своего списка.

Это предположение, впрочем, нисколько не приближает нас к 
самому переводу. Как и к личности переводчика. На сегодня извес-
тен лишь один Владимир Лесевич (разница лишь в одной букве 
фамилии) – русский философ-позитивист украинского проис-
хождения (1838–1905). Он, в частности, проявлял интерес к рели-
гиям Востока (например, к буддизму, а также арабской философ-
ской мысли), отметился и на поприще возрождения украинской 
культуры. 17 Однако это еще не дает оснований отождествлять 

16 Крачковский И. Ю. Русский перевод Корана в рукописи XVIII в. // Избранные сочинения. 
– М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1955. – Т. 1. – С. 175-181.

17 Завгородній Ю. Ю. Володимир Лесевич і його зацікавлення Сходом // Наукові записки 
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«Лесевича» и «Лезевича». Украинский востоковед и переводчик 
В. Рыбалкин, упоминая в одной из статей этот загадочный пере-
вод (ссылаясь исключительно на Пирсона и Хамидуллу), называет 
Лезевича «львовянином». 18 Косвенно «галицкое» происхождение 
перевода подтверждается и использованием латинского шрифта 
(об этом, ссылаясь на Хамидуллу, сообщает аль-Бундак), что было 
довольно частым явлением в Австро-Венгрии, куда Галиция вхо-
дила до 1918 года. Однако другой исследователь и также переводчик 
Корана, Ярема Полотнюк (1938–2012), в свое время обнаруживший 
в Львовской национальной научной библиотеке рукопись более 
позднего перевода, не упоминает о переводе Владимира Лезевича. 
В итоге можно лишь сказать, что затерявшаяся рукопись перевода 
этого загадочного перевода все еще ждет своего первооткрывателя.

Несколько по-другому сложилась судьба того позднейшего 
перевода, впервые представленного научной общественности 
Яремой Полотнюком.19. Речь идет об уникальном труде Олександра 
Лисенецкого, ныне хранящимся в Львовской национальной нау-
чной библиотеке, где у нас и была возможность с ним ознакомиться. 
20 Рукопись, состоящая из 1177 листов, набрана латинским шриф-
том на стандартной для того времени печатной бумаге (22,5 см. 
х 14.5 см.). Присутствие латиницы вполне объяснимо: печатных 
машинок с украинским шрифтом в Галиции тогда практически не 
существовало.

Сам переводчик очень точно датировал свою работу – работа над 
первой сурой была начата 29 октября 1913 года, а весь текст, судя 
по дате, завершен 23 апреля следующего, 1914 года. Листы собраны 
под темно-синюю обложку с тисненной надписью «Коран» (уже 
кириллицей). Судя по всему, переплет фолианта был сделан уже 
в 20-х – 30-х годах в Научном обществе им. Т. Шевченко, где пере-
вод Лисенецкого хранился до 40-х годов прошлого века. Иначе 
сложно объяснить, почему в содержание суры «Юсуф» ошибочно 
попали несколько листов художественного произведения «Следами 
Аретима» (скорее всего, написанного самим переводчиком и зате-
рявшегося среди листов с переводом Корана).

НаУКМА. – 2009. – Т. 89: Філософія та релігієзнавство. – С. 48-53.
18 Рибалкін В. С. Ідеологічні та лексикологічні рифи у перекладах святого письма мусульман 

// Східний Світ. – 1998. – №1-2. – С. 126.
19 Дзюбан, О., Полотнюк, Я. З арабськоїу Львові / Жовтень. –1967. –No. 3. – С. 133-136.
20 Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника / Відділ рукописів. 

HТШ-627/1.
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О личности переводчика известно немного. Другие материалы из 

его архива, хранящиеся в той же Львовской национальной научной 
библиотеке, дают лишь поверхностное представление о его биогра-
фии. Указывается, что Александр Лисенецкий работал в бюро пере-
водов города Кракова, а также в страховом обществе «Феникс», уже 
во Львове. Интересно, что на первом листе перевода фигурирует 
еще одно слово – Abranczak (можно прочитать как «Абранчак» либо 
«Абраньчак»), стоящее между именем и фамилией. Эту приставку 
можно в равной мере считать и отчеством переводчика, и частью 
фамилии (однако в других документах архива фигурирует лишь 
«Лисенецкий»). Впрочем, ни как фамилия, ни как имя, Abranczak 
в Украине не встречается. Да и этимология этого слова представля-
ется совершенно непонятной. Существует схожая польская фами-
лия Baranczak, однако трудно поверить в то, что автор мог не заме-
тить элементарной опечатки, да еще и на титульной странице.

Место и точные годы жизни переводчика неизвестны. 
Единственный документ, повествующий о его ранних годах – это 
сохранившийся «список литературы, прочитанной А. Лисенецким 
за период 1891–1909г. г.».21 Даже учитывая возможное раннее увлече-
ние автора научными изданиями, можно утверждать, что он родился 
не позднее 70-х годов ХІХ века. В 1905 году А. Лисенецкий поступил 
учиться на философский факультет Львовского университета, однако 
в 1907 году, в силу нехватки средств, вынужден был оставить учебу.[35] 
Это не помешало ему активно заниматься самообразованием, читая 
разннобразную литературу (главным образом, филологического 
профиля). Уже в период между 1907 и 1913 годами Лисенецкий начи-
нает свою трудовую деятельность в качестве переводчика. На основа-
нии архивных данных можносудить о Лисинецком как о настоящем 
полиглоте: кроме польского, немецкого, французского, испанского и 
итальянского, он владел еще и санскритом (даже перевел с него ряд 
небольших текстов), новоармянским, новогреческим, венгерским 
и румынским языком.Согласно документам из его же архива, с 1921 
года А. Лисинецкий жил и работал в Варшаве.Сведений о его судьбе 
после 1922 года пока не имеется. 22

Титульный лист рукописи (если перевести на русский) звучит 
довольно просто и четко: «Коран. С арабского перевел Александр 

21 Список літератури, прочитаної О. Лисенецьким за період 1891 – 1909 рр. / Львівська 
національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів // HТШ-627/4.

22 Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника. Відділ рукописів// 
НТШ-627/1-9.
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Абранчак Лисенецкий. Том І. Львов, 1913». В итоге, как уже отмеча-
лось, все издание уместилось лишь в один том. Поскольку в сохра-
нившихся архивах нет сведений о том, что Лисенецкий был зна-
ком с арабским, сразу же возник вопрос о том, переведен ли текст 
с оригинала или все же с языка-посредника. Оказалось, что загла-
вие не совсем отвечает содержанию: простое сравнение с европей-
скими трудами того времени показало, что основой для работы 
Александра Лисинецкого послужил немецкий перевод Корана 
Макса Хеннинга (Лейпциг, 1901).23 В некоторых местах украинский 
переводчик даже приводит в скобках немецкие слова (например, 
hinfällig для «преклонный» в 85 айате 12-ой суры). 

Приведем несколько наиболее показательных примеров. Так, 
Макс Хеннинг перевел 138 айат (в издании Флюгеля, которым 
пользовался переводчик – 132) суры аль-Бакара слудеющим обра-
зом: Die Taufe Allahs (habenwir), und wasist better als Allahs Taufe? 
Undwahrlich, ihm dienen wir. Украинский перевод в этом случае 
почти дословный: «Крєщєньє Аллаха (маємо ми), а що є ліпше від 
хрещення Аллаха? І справді, йому ми служим». Кстати, поскольку 
текст набран латиницей, не совсем понятно, как сам Лисинецкий 
читал слово Allah – то ли через звук «х», то ли через мягкое укра-
инское «г». Дословную передачу (вплоть до кавычек) находим и 
в следующем случае: начало 41-го айата суры аль-Калям в немец-
ком тексте записано в таком варианте: Oder haben sie “Gefährten”? 
Украинский текст аналогичен: «Або чи мають вони “Товаришів”»? 
Показателен и перевод 4 айата из суры аль-Бакара: арабское улаика 
’аля худ-ан мин раббихим Макс Хеннинг описательно перевел как 
Diese folgen der Leitung ihres Herrn. Такой же описательный перевод 
находим у Лисенецкого: «Вони слідують за проводом свого воло-
даря ». Наконец, дословно совпадают и комментарии, размещенные 
в немецком издании на каждой странице, а у А. Лисенецкого – 
после каждой суры. Украинский переводчик точно передает все 
примечания, даже весьма малоинформативные: в сноске к лек-
семе ас-сакалайн в суре ар-Рахман находим интересное признание 
Макса Хеннинга: Warumist Menschen und Dschinn sogen anntwerden, 
ist nicht bekannt. Лисенецкий переводит это буквально: «чому люди 
і джини названі так – не знаю». Следуя немецкому тексту, в укра-
инском переводе встречается и христианская терминология: слово 
имам из 124 айата (118 по Флюгелю) суры Аль-Бакара Хеннинг 

23 Der Koran. Aus dem Arabischen übertragen und mit einer Einleitung verleben von Max 
Henning. – Leipzig: Verlag von Philipp Reclam, 1901. – 611 p.
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поясняет как Hohepriester, в силу чего и Лисенецкий в комментарии 
пишет украинское «архіпастир ».

Почему украинский переводчик избрал именно перевод 
Хеннинга? Отметим, что, по нашим сведениям, труд Лисенецкого 
является единственным переводом Корана на славянский язык, 
выполненным с немецкого. Остальные переводы выполнялись либо 
с французских текстов (русские М. Веревкина (1790), К. Николаева 
(1864), польский «филоматский» (1848) и, частично, Мурзы 
Бучацкего (1858)), либо с английских (русский А. Колмакова (1792), 
болгарский Томова и Скулава (1930)). Судя по всему, тут сыграли 
свою роль два фактора: во-первых, прекрасное знание немецкого 
украинским переводчиком, во-вторых, новизна и доступность 
издания Хеннинга. Несмотря на ряд неточностей и традицион-
ную для западного востоковедения того времени тенденциозность, 
этот труд до сих пор пользуется завидной популярностью: до 2000 
года вышло в свет порядка 30 изданий, как стереотипных, так и 
со значительными исправлениями .24 Немало айатов переведены 
Хеннингом довольно точно, что во многом способствовало сохране-
нию общего смысла и в украинском тексте.

Нельзя не отметить того факта, что, с точки зрения сопостав-
ления с источником (то есть, в данном случае, немецким тек-
стом), перевод Лисенецкого удался. Переводчик прибегает к 
разнообразным художественным приемам, придавая своему 
стилю насыщенность и даже определенную патетичность. Для 
львовского читателя тех лет этот перевод смыслов Корана мог зву-
чать так же возвышенно, как, например, литургия в греко-католи-
ческой церкви. Например, один из важнейших айатов суры аль-
Маидда звучит у Лисенецкого так: Нині покінчив я вам вашу віру 
і виповнив на вас мою ласку і моєю волею є, щоб іслам був вашою 
вірою (Коран, 5:3). А вот как поэтически звучит в украинском пере-
воде сура ат-Тин: «В імені Аллаха Милостивого, Милосердного! На 
фігу і на дерево оливне, і на гору Синай! І на сей безпечний край! 
Воістину, створили ми чоловіка в найкращій стати, опісля зробили 
ми його найнижчим з низьких, щ витикою тих, які вірують та тво-
рять слушне; для них буде нескорочена заплата.І якже ж ти можеш 
після сего заперечувати суд? Чи Аллах не є найсправедливішим 
судією?» (Коран, 95: 1-8).

24 Von Denffer, Ahmad. History of the Translation of the Meanings of the Qur’an in Germany 
up to the Year 2000. A Bibliographic Survey // Journal of Qur’anic Research and Studies. – 
Vol. 3. – 2010. – P. 29-30, 44-46.
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Немало в тексте и диалектизмов, преимущественно галицкого 

происхождения. Например, в 16 аяте (15 по нумерации Флюгеля) 
читаем: «Вони се є, що покупили собі поману за провідника, але 
се купно не принесло їм ніякого хісна і ніколи їх не проваджено». 
Лексемы «помана» («заблуждение», «наваждение»), «купно» 
(«покупка», «торг») и «хісен» («выгода», «прок») относятся именно к 
диалектизмам.[41] Отметим также, что, судя по исправлениям в тек-
сте, сделанным самим автором, Лисенецкий сразу готовил «чисто-
вой» вариант. Поскольку, как было указанно выше, работа была 
завершена всего за семь месяцев (с октября 1913 по апрель 1914), сле-
дует отдать должное мастерству и трудоспособности переводчика.

Актуален ли труд Лисенецкого сегодня? Наверное, да. К примеру, 
в Польше в 2010 году был переиздан так называемый «перевод фило-
матов» (выполнений Игнацы Домейко и Дионизом Хлевинским с 
французского перевода А. Биберштейна-Казимирского), впервые 
вышедший в Познани в 1848 году .25 В России, также в 2010 году, поя-
вилось репринтное издание перевода Алексея Колмакова (переве-
денного с английского текста Д. Селя и напечатанного в 1792 году) 
.26 Как видим, в соседних государствах интерес к старым переводам 
не угасает, а наоборот, даже возрастает. Не будем вдаваться в рас-
суждения о том, стоит ли переиздавать сегодня труд Лисенецкого, 
однако следует отметить, что забыт он совершенно не заслуженно. 
Этот текст – уникальный памятник рецепции Корана в украинской 
культуре, и, несомненно, должен занимать видное место в истории 
отечественной науки и литературы.

Следующие переводы смыслов Корана, уже выполненные с 
оригинального арабского текста, появились лишь в конце ХХ 
века. Первым из них стал перевод поэтических мекканских сур, 
выполненный львовским востоковедом Яремой Полотнюком (1935– 
2012), выпускником Ленинградского университета. Текст пере-
вода был впервые опубликованв 1990 году, в журнале иностранной 
литературы «Всесвіт». 27 Ярема Полотнюк подготовил и соотвеству-
ющее предисловие к своему переводу, где вкратце изложил ран-
нюю историю ислама, вопросы кодификации и переводов Корана. 
Это введение завершается следующими словами: «И все же будем 
верить, что мир улучшается и наше знакомство с Кораном будет 

25 Koran. Przekład filomatów. – Warszawa: Armoryka, 2010. – 155 s.
26 Ал Коран Магомедов, переведенный с арабского языка на английский. – М.: Книга по 

Требованию, 2012. – 486 с.
27 Коран. З арабської переклав Ярема Полотнюк // Всесвіт. – 1990. – №6. – C.90-129.
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способствовать движению двух удаленных и исторически чуждых 
миров навстречу друг другу».

Сам перевод, в основе которого лежало каирское издание ориги-
нала, отличается блестящим литературным стилем. Полотнюк изб-
рал технику перевода, которую современные лингвисты обозначают 
термином “dynamic equivalence”, то есть «динамическое соответ-
ствие». В таком переводе нет места «дословностям», малопонятной 
читателю инверсии, злоупотреблениям «непереводимыми» поняти-
ями или неологизмам: здесь находим художественно обработанный 
текст. Например, начало суры «аз-Зарийат», породившей немало 
толкований, звучит у Полотнюка так: «Клянуся вітрами, які віють на 
всі сторони світу, І хмарами, які набрякли дощем, І кораблями, які 
долають водні простори, І ангелами, які виконують Боже веління» 
(Коран, 51:1-4). Здесь, несомненно, находим целый ряд вставок: 
слов вітер («ветер»), хмара («облако»), корабль («корабль») и дру-
гих, которых в оригинале нет. У И. Крачковского (то есть в самом 
«дословном» русском переводе), к примеру, читаем: «Клянусь рас-
сеивающими милосердного!И несущими ношу, и текущими с 
легкостью, и разделяющими повеления!» (Коран, 51:1-4). Однако 
дополнительно введенные обороты (а они, в данном случае, дей-
ствительно упоминаются в авторитетных тафсирах)28 не оставляют 
читателя в неведении относительно смыслов Корана, способствуя 
более целостному восприятию текста. Можно, конечно, ставить под 
сомнение терминологическую адекватность некоторых вставок (к 
примеру, выражение «высшая сила» («вища сила») в переводе 22 
айата 85-той суры), однако во многих других местах интерполяции 
не подменяют собой общий смысл оригинала. 

Отметим также, что ключевые моменты Ярема Полотнюк 
объясняет в примечаниях (а таких более сотни). Хотя из коммента-
торов Корана по имени упомянут лишь аз-Замахшари (1074–1143), 
довольно часто автор перевода приводит мнения и других толкова-
телей (просто отмечая «некоторые комментаторы говорят...» и.т.д.).

За исключением еще нескольких мекканских сур (в частности, 
«Йа. Син»), работа Яремы Полотнюка не нашла своего логичес-
кого завершения, оставшись хоть и первым украинским переводом 
Корана непосредственно с арабского языка, но все же частичным. 
Фрагменты перевода печатались в учебниках по зарубежной 

28 См., например, толкование от ’Али ибн Абу Талиба в тафсире ибн Касира: Ибн Касир. 
Тафсир аль-Кур’ан аль-’Азым / Ред. Сами б. Мухаммад ас-Саляма. – Эр-Рияд: Дар Тайба, 
1420/1999. – Т. 7. – С. 413.
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литературе, в разные годы входили в школьную программу. Да и 
сегодня перевод Полотнюка привлекает немало читателей, в том 
числе и благодаря своим художественным особенностям.

Следующая попытка перевести смыслы Корана на украинский 
язык – это труд украинского арабиста Валерия Рыбалкина (род. 
1952), выпускника Восточного факультета Ленинградского уни-
верситета. До сегодняшнего дня были опубликованы несколько 
фрагментов – суры 1—4 (отдельное издание, с предисловием и 
критическим аппаратом29 и ряд старейших мекканских сур.30 Сам 
переводчик, позиционируя свою работу как академическую, в 
некотором смысле продолжает традиции русского востоковедения 
(недаром находим так много ссылок на М.-Н. Османова, В. Ушакова, 
И. Крачковского, Т. Шумовского и других арабистов). Обширные 
научные комментарии дают возможность и оценить различные 
варианты перевода, и ознакомиться с грамматическими особеннос-
тями оригинала, и рассмотреть позицию экзегетов. Наиболее часто 
(по крайней мере, при переводе первых четырех сур) переводчик 
обращается к тафсиру «двух Джалялей» (Джалалайн), работам 
ат-Табари, ибн Касирам и ряду современных комментариев. В отли-
чие от перевода Яремы Полотнюка, в этой работе все интерполяции 
специально обозначены скобками, а их источник (обыкновенно, 
тафсир) указан в примечаниях. Кроме того, В. Рыбалкин сохраняет 
и коранические варианты собственных имен, и, самое главное, исм 
аль-джаляля, «Аллах».

Очень часто встречаются и сравнения с Библией, особенно в части 
общих для ислама, христианства и иудаизма сюжетов. Например, 
слова ’Исы «инна Ллаха рабби уа раббакум» (Коран, 3:51) Валерий 
Рыбалкин предлагает сравнить с библейским «восхожу к Отцу Моему 
и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). 259 айат 
суры аль-Бакара (история путника, проходившего мимо разрушенного 
селения) украинский переводчик называет «реминисценцией 
библейского рассказа о видении пророка Иезекиля». Подобные 
параллели встречаются и в других местах перевода, играя роль 
«моста» между библейской и коранической традициями.

Язык перевода весьма современен. Например, айат аль-курси зву-
чит в переводе Рыбалкина так: «Аллах – немає божества, крім Нього, 

29 Коран. Дослідження, переклад (фрагмент), коментарі В.С.Рибалкіна. – Київ: Стилос, 2002. 
– 271 с.

30 Коран. Найдавніші сури («есхатологічні»). Переклад з арабської та коментарі В.С. 
Рибалкіна // Східний світ. – 2011. – No. 4. – C. 155-174.
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вічно Живого, Сущого; не бере Його ні дрімота, ні сон; Йому нале-
жить те, що в небесах і на землі. Хто шукатиме заступництва в Нього, 
без Його на те волі? Він знає про їхнє майбутнє та їхнє минуле. Вони 
ж осягають тільки ту дещицю Його знань, яку Він побажає. Трон Його 
охоплює небеса і землю, і неважко йому охороняти їх, бо Він – Високий, 
Великий» (Коран, 2:255). Литературный язык перевода Рыбалкина 
и внимательность к оригиналу делают этот текст весьма подходя-
щим для цитирования в научных работах. Приложения к переводу, 
вошедшие в издание 2002 года (например, сведения о мусульманской 
экзегетике) остаются хорошим подспорьем для начинающих изучать 
эту область исламской культуры. Отдельные комментарии, несо-
мненно, могут вызвать вполне целесообразную дискуссию (напри-
мер, утверждение переводчика о том, что айат аль-курси может быть 
«переводом христианского либо еврейского гимна»), однако в работе, 
построенной, как и перевод И. Ю. Крачковского, на традициях клас-
сического ориентализма, это вполне ожидаемо.

Несколько лет тому был подготовлен к печати и перевод 
смыслов Корана, выполененный автором этой статьи. В основу 
перевода, помимо арабского текста, были положены суннитские 
тафсиры, в частности, работы ат-Табари (839–923), аль-Багауви 
(ум. 1122), ибн Касира (1301–1373) и других известных коммен-
таторов (их пояснения включены и в примечания). При выборе 
вариантов перевода главную роль играли акваль ар-раджиха, то 
есть «приоритетные» толкования авторитетов. Сделана попытка 
выработать специальный «мусульманский стиль» украин-
ского языка. Работа, прошедшая необходимое редактирование 
и экспертизы в Центре короля Фахда по изданию Священного 
Корана (Медина, Саудовская Аравия), вышла из печати в 2013 
году.31 После этого появилось еще семь изданий общим тиражом 
более 30,000 экземпляров, каждое из которых дополнялось новыми 
комментариями (2015 – «Основы», Киев, 2016 – Ассоциация мусуль-
ман Украины, Днепр, 2016, 2017 – Управление по делам религии 
Турецкой республики, Анкара-Стамбул, 2016, 2017; Духовное 
управление мусульман Украины «Умма», Киев, 2017, Медресе 
Синан-Паша, Стамбул, 2018). На сегодняшний день доступна 
как аудио версия перевода, так и онлайновая версия (на многих 
исламских ресурсах), что быстро следало его самым популярным 
для цитирования.

31 Преславний Коран. Переклад смислів українською мовою. Переклав з арабської Михайло 
Якубович. Медина, 1434/[2012-2013].
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В 2010 году появился еще один перевод Корана, изданный укра-

инским писателем, издателем и культурным деятелем Валерием 
Басыровым (род. в 1947).32 По собственному признанию автора пере-
вода, он, в силу незнания языка, опирался не на арабский текст, а 
на переводы. В третьем издании перевода Басырова указан и соо-
стветствующий список источников, включающий переводы И. 
Крачковского, Э. Кулиева, М.-Н. Османова, Б. Шидфар, а также 
русские переводы тафсиров ’Абд ар-Рахмана ас-Са’ди и «аль-
Мунтахаб». Предисловие к изданию написано одним из мусуль-
манских лидером Украины, главой Президии «Киевского муфти-
ята» Канафией-хазратом Хуснутдиновым. Во многих местах своего 
перевода автор располагает соотвествующие интерполяции, слу-
жащие объяснениями, а также вставные слова, выделенные курси-
вом. Заметно, что наибольшее влияние на труд Басырова оказывал 
именно текст перевода Кулиева. Судя по изменениям, которые 
переводчик вносит в каждое слудеющее издание своего текста, он 
все ще не склонен рассматривать свою работу как окончательный 
вариант. Популярности эта работа не приобрела и сразу стала 
библиографической редкостью.

Подведем итоги Несмотря на длительные контакты Украины 
со странами исламского мира (Булгарией, Крымским ханством, 
Османской имперей), вопрос перевода смыслов Корана на укра-
инский язык стал актуальным лишь в новейшее время. Во многом 
это связанно с культурной ситуацией в разделенной между сосед-
ними государствами Украине, ситуации, которая способствовала 
скорее консервации собственного, чем интересу к «чужому». Опыт 
других языков показывает, что внимание к переводам Коран зави-
сит даже не столько от присутствия «исламского фактора», сколько 
от возможностей развития национальной культуры. Например, в 
Чехии, где количество мусульман в процентном отношении чуть ли 
не наименьшее в Европе, в ХХ веке появилось целых четыреполных 
перевода смыслов Корана (И. Веселы, 1913, А. Ныкла, 1934, И. Грбек, 
1972, группа ахмадитов, 1990). Хочется верить, что и в Украине будет 
запрос и на переводы смыслов Корана, и на пояснительную мусуль-
манскую литературу (в частности, тафсиры).

Не следует, впрочем, возлагать на перевод больше, чем он может 
«выдержать». Ведь, согласно исламскому вероучению, «Кораном» 
является исключительно арабский текст, а не его перевод или 

32 Коран. Переклади смислів українською мовою В. М. Басирова. – Сімферополь: Доля, 2011. – 
С. 8.
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интерпретация. Да и, с точки зрения доктрины ’иджаза, то есть 
неподражаемости, не может быть «правильного» (в абсолют-
ном смысле этого слова) перевода, отражающего все особен-
ности Корана. Поэтому каждый новый перевод, исходя из опыта 
предыдущих, открывает все новые страницы восприятия корани-
ческого текста национальной культурой. Часть переводчиков видит 
своей целью передачу поэтизированного «духа» Корана, другие 
пытаются отразить какое-то одно, специфическое истолкование, 
а третьи (и это наиболее правильно!) ставят в основу неуклонное 
соответствие перевода вероучительной доктрине. В случае с пере-
водами смыслов Корана на украинский язык (в отличие от русского, 
где уже существует своя традиция), все существующие работы еще 
ждут своей популяризации, изучения в школах и вузах, цитиро-
вания в научных, научно-популярных и литуратурных трудах. 
Хочется верить, что с годами интерес и к исламу, и к Корану, будет 
в Украине лишь возрастать.

Михайло Якубович 

Translations of the Qur’an 
into Ukrainian language: short history 

Keywords: Ukrainian language, Qur’an, translations, exegetics. 

Abstract: The article is dedicated to the translations of the 
Qur’an into Ukrainian language. Starting from the Early Modern 
times (Ukrainian elements in the texts of Polish Tatars), the 
study covers first Ukrainian translation, made by 1913-1914 in 
Lviv on the basis of German text Other recent contributions are 
analyzed as well, for example, academic translations by Yarema 
Polotnyuk and Valerii Rybalkin. Apart from the secondary and 
partial translation, the author of the study also reveals his own 
approach to the translations of the Qur’an, appeared in 2013 
and published already seven times in Saudi Arabia, Turkey and 
Ukraine. 
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Светлана Червонная

ТВОРЧЕСТВО КАЗАНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ 
АЛЬФИИ ИЛЬЯСОВОЙ (САРГИН) 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИСЛАМСКОГО 
И НАЦИОНАЛЬНОГО ТАТАРСКОГО 

ИСКУССТВА

Творчество Альфии Ильясовой (Саргин) занимает неординарное 
место в истории искусства Татарстана, стоит особняком, почти никак 
не соприкасаясь с работами ее сверстников, представителей старших 
и более молодых поколений современных художников. Конечно, на 
самом деле это соприкосновение и глубинные связи существуют: не 
было бы на небосклоне художественной жизни Татарстана имени 
Альфии Ильясовой, если бы задолго до ее рождения не засветилась 
звезда Баки Урманче – первого татарского художника, овладевше-
го искусством воспроизведения в живописи, графике и скульптуре 
не реальной действительности («натуры»), а эфемерной фантазии, 
мечты, вымысла; если бы не пульсировала на этом небосклоне уже 
с конца 1960-х годов своим волшебным сиянием живопись Ильдара 
Зарипова; если бы не блуждал в заколдованном мире «оберегов» Ах-
сан Фатхутдинов; если бы не было рядом с Альфией ее старшего на-
ставника Рустема Кильдибекова – художника величайшей доброты 
и мудрости; если бы не было вокруг нее того сильного творческого 
окружения – своеобразного интернационала в диапазоне от Якутии 
до Карелии, который формировался на «дачах» Союза художников 
– в те годы еще СССР и РСФСР – в Челюскинской и Сенеже.

И все же даже рядом со своими современниками, предшествен-
никами, а теперь уже и последователями Альфия ускользает от пря-
мых контактов, как бы парит в неуловимой дали. На фоне ангажи-
рованного искусства 1990-х годов ее творчество казалось едва ли не 
аполитичным, и зов нежной флейты, определявшей музыкальное 
звучание ее лирических полотен, никак не был похож на громкий 
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набат. А когда накал гражданских страстей в отечественном искус-
стве упал почти до полной, холодной тишины и немоты, вдруг ока-
залось, что хрупкие и нежные руки ни в каких партиях и политиче-
ских движениях не участвующей художницы способны построить 
– буквально построить из сколоченных, грубо окрашенных досок, 
напоминающих о щелистых стенах вагонов для скота уходивших на 
восток эшелонов, о заборах и загонах, куда гнали людей, обреченных 
на депортацию, – памятник братскому народу – крымским татарам, 
поместив почти документально точные кадры, живописные «кар-
тинки», разбросанные по этапам-станциям их еще не завершенного, 
продолжающегося «крутого маршрута», между досками, готовыми 
со смертельным скрежетом их раздавить и похоронить навсегда. И 
воздвигнут этот памятник не в каком-либо либеральном, открытом 
для дискуссий, толерантном для согласий и разногласий, давнем, а 
в 2014 году, что уточняющих комментариев не требует (как говорит-
ся, «nonе comments»).

Уже обычным представляется деление художников на два основ-
ные типы: к одному относятся активные общественные деятели, 
стремящиеся чем-то непременно руководить (мастерской, школой, 
творческим союзом, целой отраслью художественного предприни-
мательства), ко второму – затворники своих мастерских, которых 
ничего, кроме чистого искусства, не интересует. А к какому типу 
относится Альфия Ильясова? Никаким «ответственным лидером», 
«штатным вождем», чиновником от искусства не могу себе ее пред-
ставить, вижу в ней прежде всего прекрасную художницу, но не 
могу не поражаться тому, как широко поле ее общественных, порою 
совершенно неожиданных инициатив, ее смелых, интересных вы-
ставочных, издательских и иных «проектов», большинство которых 
требует полного самоотречения, работы не «на себя», а на других, 
почти полного растворения творческого «я» в коллективной кон-
струкции. 

Имя Альфии очень трудно вписать в иерархию привычных цен-
ностей, в стратиграфию признанных авторитетов, в сетку хрестома-
тийно известных жанров и видов искусства, в парадигму новейших 
или традиционных стилевых направлений. Я не знаю, правильнее 
называть ее исполненные маслом или темперой холсты, картоны, 
окрашенные акрилом ткани, рисунки, литографии, порою почти 
монохромные, порою иллюминированные звучным цветом, ее «пе-
редвижные» (кинетические?) композиции произведениями живо-
писи, графики, декорациями, «шамаилями», инсталляциями или, 
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может быть, действительно, «кочующими свитками» (название, ко-
торое она сама придумала для большого коллективного выставоч-
ного проекта) – «хабарами», на которых запечатлены знаки истори-
ческой памяти человечества. Я не уверена в том, можно ли назвать 
созданные ею образы портретами (хотя антропоморфные мотивы 
в ее композициях отмечены яркой индивидуальной характеристи-
кой, а в некоторых женских «ликах» чудесным образом проступают 
автопортретные черты), произведениями исторического, бытового, 
анималистического жанра, пейзажами, хотя, несомненно, они «ды-
шат» историей и представляют далекое и близкое прошлое, сцены 
из повседневной жизни – устойчивый, очаровательный в своей ар-
хаичности, не затронутый процессами глобализции народный быт, 
богатейшее звериное царство, природу – целый земной и небесный 
космос. При этом все это подвержено волшебным метаморфозам, 
пронизано свободными и смелыми фантасмагориями. И обнажен-
ная натура в композициях Ильясовой – это не классические фран-
цузские «ню» или немецкие «акты», ставшие из подсобного матери-
ала самостоятельным жанром в европейской художественной тра-
диции Нового времени, а лишь символ красоты закрытого плотным 
панцирем целомудрия, буквально неприкасаемого человеческого 
тела. 

В ее композициях ощутимо проступает литературно-фабульная 
канва и основа, но если их можно назвать иллюстрациями, то это эв-
ристические иллюстрации к еще не написанным романам и новел-
лам, не сложенным балладам и сказкам, не напечатанным книгам. 

Ближе всего круг творческих интересов художницы к мифоло-
гическому полю, причем это поле включает мотивы исламской и 
античной, христианской и языческой мифологии, фольклора тюрк-
ских, угро-финских, славянских и других народов Европейского, 
Азиатского, Африканского континентов, но скорее всего это даже 
не мифология, основанная на изучении и воспроизведении мифов 
народов мира, а своеобразное мифотворчество, ибо художница сама 
создает свои новые легенды на пересекающихся звездных траекто-
риях классической мифологии и, наделяя персонажи именами, из 
этой мифологии почерпнутыми (Марьям, Мадонна, Юсуф, Русалка, 
Пегас, Ак Буре), смело выходит за границы привязанной к этим име-
нам литературной канвы и изобразительной иконографии.

Существует сильный соблазн «вписать» творчество Альфии 
Ильясовой в широкую парадигму современного религиозного ис-
кусства – не церковного (материализованного в предметах, востре-
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бованных в святынях-санктуариях, в сакраментальных акциях и 
культовой практике; предназначенного, как алтари или иконоста-
сы, для украшения католических костелов или православных церк-
вей, для декора буддийских храмов иконами-танками или для обо-
гащения интерьеров мечети молитвенными ковриками-намазлыка-
ми, резными и точеными минбарами, развешанными на стенах ша-
маилями), а именно религиозного, проникнутого духом мистики, 
развивающегося в визуальном пространстве как неустанный поиск 
Бога в окружающей вселенной и в собственной душе, как напряжен-
ный внутренний диалог между человеком и Богом, как обращенная 
к небесам молитва. Пожалуй, это будет самая точная дефиниция 
глубинной сути творчества Альфии Ильясовой: она является ма-
стером современного религиозного искусства, формирующегося на 
новой волне десекуляризации художественных культур, возвращения 
общественного сознания, в частности, сознания творческой интел-
лигенции, прошедшего через все катаклизмы воинствующего бого-
борчества и всего безбожного ХХ века, к основам теистического ми-
ровоззрения. При этом возникает, однако, множество вопросов, на 
которые нет простых и однозначных ответов. 

Во-первых, неясно, идет ли в данном случае речь о традиционных 
основах религиозного мировоззрения (в татарском социуме, есте-
ственно, исламского) или о его существенной модернизации в соот-
ветствии с интеллектуальным прогрессом и чувством внутренней 
свободы не скованного никакими догмами художника. Во-вторых, 
возможна ли в принципе такая модернизация без ущерба для самой 
сути религиозного мировоззрения? Не окажется ли такая модерни-
зация той неизбежной деформацией основ веры, которую христиане, 
вполне справедливо с их точки зрения, назовут ересью, а мусульман-
ские салафиты (фанатичные приверженцы «истинной», старой рели-
гии) – бида (недопустимым нововведением, искажением религиозной 
истины)? И можно ли, вообще, рассматривать современное искус-
ство, проникнутое этим духом модернизации традиций и свободной 
интерпретации религиозных постулатов (а именно в таком направле-
нии развивается творчество Альфии Ильясовой), органичной состав-
ной частью общего религиозного Ренессанса, переживаемого человече-
ством на рубеже ХХ–XXI столетий, или это, наоборот, отступление от 
религии, во всяком случае от традиционной религии предков? 

В этой связи трудно избежать сомнений в том, насколько всерьез 
погружается в стихию религиозной мистики художница, как-никак 
воспитанная еще в советской школе и вполне владеющая основами 
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научно-критического мышления, не говоря уже о широком круго-
зоре, запасе знаний, философско-эстетической эрудиции и трезвом, 
практическом здравомыслии. Может быть, это только игра, артисти-
ческий маскарад, изысканный творческий перформанс, и на самом 
деле существует определенная дистанция, пусть даже короткая и 
совсем не окрашенная авторской иронией, между тем, во что, дей-
ствительно, Альфия Ильясова может верить, и теми божественными 
комедиями и божественными трагедиями, которые разыгрываются в ее 
произведениях с сильнейшей эмоциональной страстью (вспомним 
картины Обращение, Лунное затмение, Семь ангелов). 

Среди этих вопросов и сомнений главной, наверно, остается 
проблема, если можно так сказать, принадлежности художествен-
ных произведений Альфии Ильясовой современному исламскому 
искусству. Многим такая принадлежность (или, во всяком случае, 
глубинная внутренняя связь) кажется очевидной. Розалина Шагеева 
в своей вступительной статье к единственному до сих пор моногра-
фическому альбому, посвященному творчеству Альфии Ильясовой, 
пишет о том, что она «обогатила язык современного татарского ис-
кусства целым сонмом мифологических образов, извлеченных из 
Корана, из хадисов Пророка», что созданный ею художественный 
мир «воспринимается как бесконечный текст Корана, шум многих 
текстов», что она стремится «сопрячь весь этот энергетически заря-
женный именем Аллаха мир с целокупным бытием человечества»1. 
По-моему, в этом ряду определений самым точным является под-
сказанный безупречной интуицией исследователя, вырвавшийся 
почти непроизвольно словесный оборот «шум многих текстов». В 
том-то все и дело, что творчество Альфии Ильясовой «энергетиче-
ски заряжено» отнюдь не только именем Аллаха, что в ее «религиоз-
ной» живописи и графике подспудно развивается сложный диалог, 
даже не ограниченный экуменическим союзом трех великих моно-
теистических религий мира (иудаизма, христианства и ислама), а 
включающий родные и совсем незнакомые голоса забытых предков 
и весьма далеких от тюрко-исламского мира «собратьев по разуму», 
сотворивших богатейшие королевства своих языческих и античных 
божеств. Здесь, действительно, ощутим «шум многих текстов», бие-
ние разных культурных источников. 

Кажется, еще не соткан такой невод, в который можно было бы 
поймать эту золотую рыбку – художницу Альфию Ильясову, ибо 

1 Шагеева Р. (автор вступительной статьи), Альфия Ильясова, Казань, Издательство «Казань 
– Казан», 2004,  c.[1].
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для нее любая ячейка системной классификации оказывается или 
слишком узкой, или не заполненной, полупустующей. 

Многие исследователи прилагали усилия (и не безуспешно) для 
того, чтобы сформулировать, вербально обозначить, найти то те-
чение в современном искусстве, тот «стиль», или тот художествен-
ный блок, в который можно было бы вписать творчество этого ма-
стера. «Альфия Ильясова, – пишет Розалина Шагеева, – художник 
постмодерна, сочетающий примитив с приемами архаической 
стилизации»2. Юлдуз Нигматуллина отводит для Альфии ячейку в 
диапазоне так называемой «нулевой позиции» в парадигме «запо-
здалого модернизма» среди последователей лучистов, чье «...пред-
ставление о природной “светоносности” предметов [...] углубляет-
ся религиозными представлениями о человеке как “рабе Аллаха”, 
светящемся отблеском божественной красоты, о божественном све-
те, проникающем в предметы реального мира и отражающемся в 
них»3. Дина Ахметова, посвятившая творчеству Альфии Ильясовой 
не только много теплых и добрых слов, но и очень глубоких и тон-
ких размышлений о философских и мифологических корнях ее ис-
кусства, о сплетении в созданных ею образах культурных традиций 
Востока и Запада4, все-таки не сомневается в том, что Альфия Илья-
сова является «еще одним ярким представителем примитивистского 
направления в казанской живописи»5.

Все эти определения по-своему справедливы и обоснованы, а 
главное, необходимы для ориентации в той сложно пересеченной 
местности, какую представляет собой поле современного искусства 
– его мировой, его отечественный и его особенный татарский наци-
ональный поток. Проблема, однако, заключается в том, что Альфия 
Ильясова (пожалуй, более, чем кто-либо другой из ныне живущих 
художников Татарстана, тоже часто не однозначных, все время ме-
няющихся, не поддающихся четкому определению, не позволяю-
щих уложить свои образы и замыслы в прокрустово ложе какого-ли-

2 Там же,  c.[1].
3 Нигматуллина Ю.Г., «Запоздалый модернизм» в татарской литературе и изобразительном 

искусстве, Казань, Издательство «Фэн», 2002, с. 21–22, 40–41, 64.
4 Ахметова Д.И., Проблема стилевого многообразия в ситуации современной художественной 

культуры, Казань, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2014, с. 144–145.
5 Ахметова Д.И., Стилистика примитива в изобразительном искусстве Татарстана // Истоки 

и эволюция художественной культуры тюркских народов. Выпуск первый. Материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня 
рождения педагога-просетителя, художника Ш.А. Тагирова (Казань, 17–18 апреля 2008 г.), 
Казань, ИЯЛИ АН РТ, Издателтьство «Заман», 2009, с. 260.
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бо одного художественного направления, течения, стиля) каким-то 
волшебным образом ускользает из системы стилевых дефиниций, 
легко, свободно, словно играя с нами в веселые прятки («да и нет 
не говорите, черное и белое не называйте...») перелетает, переплыва-
ет из одного мира в другой, пересекает условные границы любых 
стилевых категорий. При этом она совсем не похожа на художни-
ков (а таких в искусстве постсоветского периода немало), которые 
бросаются из одной крайности в другую, демонстрируют, что они 
могут работать как угодно (например, создавать абстрактные ком-
позиции, каллиграфические тугры, декоративные геометрические 
арабески, наивные «лубки» в духе Руссо или Пиросмани, психоло-
гические портреты и исторические полотна или книжные иллю-
страции по всем академическим правилам и канонам, – и все это 
почти одновременно), наслаждаясь эстетической всеядностью, куль-
тивируемой в художественной среде, освободившейся от прежней 
цензуры, идеологических табу и тематических ограничений. Твор-
ческий почерк Альфии Ильясовой, сложившийся уже в 1990-е годы, 
обладает устойчивостью, узнаваемостью, в ее живописной и графи-
ческой манере и сюжетно-фабульном репертуаре есть внутренняя 
постоянность, верность найденному идеалу, может быть, даже по-
вторяемость некоторых художественных приемов. 

Дина Ахметова неслучайно обращает на это внимание. «В своео-
бразной живописной системе художницы, – пишет она, – есть свои 
приемы: развитие предметной среды только в плоскости холста [речь 
идет об отсутствии глубокой перспективы – С.Ч.], выразительность 
лаконичных силуэтов, пластически мягкая проработка форм, мерная 
торжественность ритмов движения и статики поз людей и животных. 
В изображении на плоскости фигур Ильясова следует своему канону: 
голова и туловище чаще всего в фас, иногда в трехчетвертном пово-
роте, ноги в профиль. Пропорции фигур, как правило, укороченные, 
все формы предельно упрощаются до схематизма»6. Это, действитель-
но, так, и может показаться, что в своих живописных и графических 
фантазиях, переходя от одного таинственного персонажа к другому 
(Марьям, срывающая плод, Юсуф, Ночное, Белые одежды, Уставший ангел, 
Святой день, Фатима), художница словно перебирает четки сакраль-
ных заклинаний и молитв, а четки всегда прекрасны именно сораз-
мерностью, подобием друг другу, одинаковостью своих драгоценных 
бусин, нанизанных на единую нить.

6 Ахметова Д.И., Проблема стилевого многообразия в ситуации современной художественной 
культуры, Казань, ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ, 2014, с. 144.
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Это великий принцип исламской эстетики и всего мирового ис-

ламского искусства, определяемый на арабском языке термином 
«тимасуль», имеющим корневую связь с охватывающим всякого 
рода представления, изображения понятием «тамсиль» (множе-
ственное число – «тамасиль»), что означает подобие, сходство, од-
нотипность, симметрия, адекватность, почти полная визуальная 
идентичность одних изображений (узоров, орнаментальных фигур, 
предметов мертвой и живой природы, растительных, зооморфных, 
антропоморфных мотивов – тамасиль) другим – подобным, анало-
гичным, созданным по тому же самому канону. Ильясова, несомнен-
но, следует этому принципу, может быть, не столько осознанно, 
сколько интуитивно, будучи по самой своей натуре мусульманской 
художницей – Мусаввир, как определяет шариат, используя для это-
го одно из прекрасных имен Аллах, означающее «творец», саму суть 
профессии художника и его обязанность (аль-ильтизам) неустанно 
повторять в подобных друг другу воспроизведениях божественные 
творения, формирующие и наполняющие мироздание. Однако, 
следуя этому принципу (или казалось бы, следуя этому принципу), 
Альфия Ильясова одновременно разрушает его, ибо будучи масте-
ром современного искусства (contemporary art постмодернистской эпо-
хи) она безусловно отдает предпочтение индивидуальному началу, 
неповторимости каждого эвристичесчкого открытия, не имеющего 
себе подобных, и у ее ангелов, белых волков, огненно-красных бар-
сов, золотых львов, мужчин и женщин, названных библейскими и 
кораническими именами или словами, определяющими их состо-
яние, их исторические и легендарные роли (Царевна, Невеста, Ру-
салка), – всегда своя особенная нежность, боль, надежда, отчаяние, 
живая душа, даже если их пропорции одинаково чуть укорочены, 
лица и фигуры представлены в фас, а ноги в профиль, словно это 
персонажи, сформировавшиеся в жестких рамках иконографии 
древнеегипетского искусства. 

Конечно, здесь есть элемент «архаической стилизации», но це-
лая вечность, наполненная биением человеческих страстей, пожа-
рами давних и недавних исторических трагедий, рассветами новых 
времен с их гуманистическими идеалами, лежит между теми ис-
точниками подражания или авторской интерпретации, к которым 
Альфия Ильясова обращается, и ее искусством, формирующимся 
на особом качественном переломе XX и XXI веков, старого и ново-
го тысячелетия. Своеобразной метафорой, позволяющей выявить 
приоритет индивидуального и неповторимого начала над множеством 
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подобий (тамасуль) в искусстве Альфии Ильясовой, могло бы слу-
жить сопоставление двух ее картин – Марьям, срывающая плод (1992) 
и Айша в саду (1993), близких по чисто внешнему мотиву сюжетного 
действия: Марьям протягивает руку, чтобы сорвать с дерева чудес-
ный плод – круглый алый светящийся шар; Айша, уже сорвавшая 
в своем саду этот плод, подносит ко рту, чтобы надкусить, золотое 
яблоко. Повтор, подобие (тамасуль)? – Несомненно. Но у этих яблок 
– разный цвет, разный вкус, и вечное, как мир, желание женщины 
сорвать спелое яблоко, имеющее множество глубоких тайных смыс-
лов и аллегорий, в современной живописи в каждом конкретном 
случае обретает неповторимо индивидуальный оттенок особенной, 
личной жажды, радости, надежды, наслаждения; нет в этом мире 
ничего одинакового. 

Сам характер постмодернистского художественного мышления 
мастера определяет дистанцию (не всегда иронию, но и не всегда 
магию гипноза и очарования) между живописными полотнами, ри-
сунками, прозрачными одноцветными или иллюминированными 
цветным сиянием литографиями художницы, созданными на про-
тяжении последней четверти века, и первоисточниками ее вдохно-
вения, вписанными в мировую историю искусства.

Этих источников гораздо больше, чем принято их перечислять. 
В таких перечислениях на первый план обычно выходит народный 
примитив, лубок, тот мир внешне упрощенных, но по сути своей 
отнюдь не примитивных образов, который ассоциируется с детским 
рисунком, с народным творчеством, с профессиональным направ-
лением художественного примитивизма. При одном взгляде на кар-
тину Ильясовой Русалка (2000) сразу же вспоминается Марк Шагал, 
его сны, библейские легенды, волшебные полеты маленьких фигур, 
лишенных земного притяжении. Но этот – даже не настоящий, а не-
кий условный «Шагал», существующий как источник инспираций 
в духе примитивизма, как некий ориентир в искусстве авангарда, 
– в живописи Ильясовой оказывается другим, «татарским», и не из 
далекого Витебска, Цюриха или Парижа сыпятся на нас густые кра-
сочные мазки, превращенные в звезды, цветы, турбуленции подво-
дного царства, а из иной, казанской истории. 

Многие исследователи обращают внимание на декоративный 
характер ярких живописных полотен Ильясовой, даже выделяют 
своего рода «декоративизм» как главное направление ее творчества, 
обнаруживая в нем точки соприкосновения и с «лучизмом», и с дру-
гими течениями российского авангарда начала ХХ века, напоминая 
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о том, что с детских лет воспитывалась Альфия в мастерской Русте-
ма и Марии Кильдибековых, где главное место занимали гобелены 
– шедевры декоративного ткачества и ковроделия. Плоскостная си-
стема изображений-проекций, широкие звучные цветовые полосы, 
контрастно сопоставленные друг с другом (например, багряного 
неба, голубого хрустального озера, темно-зеленой земли в картине 
На закате, 1995; бирюзового неба и оранжевой пустыни в картине 
Юсуф, 1995) в полной мере соответствуют эстетике «декоративиз-
ма», если можно выявить такое цельное направление в современной 
станковой живописи. 

В облике героини картины Поэтесса (2003) нетрудно расслышать 
эхо экзотических миражей Гогена, чему способствуют и плоскост-
ный, лаконичный характер изображения, и красочная фактура, и 
звучность цветовых аккордов (красное платье, смуглое тело, черные 
волосы, золотые кольца), и весь предметный антураж окружающих 
поэтессу «джунглей» и формирующих ее портрет компонентов 
(тонкие руки с длинными пальцами, миндалевидный разрез огром-
ных глаз). Кажется, и в вербальной, и в визуальной форме здесь про-
должается тот диалог («А ты ревнуешь?..»), который великим Гоге-
ном был выведен из глубокой социальной и психологической обла-
сти межчеловеческих отношений в чисто декоративную плоскость 
и остановлен в волнах наплывающих друг на друга локальных кра-
сочных пятен, в музыке плавных силуэтов, в идеальном характере 
картины, подобной одновременно изысканному европейскому го-
белену и роскошному восточному ковру.

Декоративное начало в картинах и графических листах Ильясо-
вой реализуется в формах тех «цветочных мотивов», растительных 
и астральных орнаментов, которыми так богато татарское народное 
творчество, прежде всего вышивка, а также ювелирное искусство, 
узорные мозаики из цветной кожи, резьба и роспись по дереву, резь-
ба в камне. Целые райские сады – сплетения чудесных трав, листьев, 
извилистой лозы, цветов с особенно любимыми и узнаваемыми мо-
тивами тюльпана и цветов, ни на какие образцы земной флоры не 
похожих, целые звездопады мерцающих небесных светил занимают 
ее полотна, поднимаются от земли к небесам и ниспадают на землю, 
мерцают в заколдованном декоративном пространстве, в живопис-
ных «джунглях», являющихся свободными вариациями сказочных 
татарских лесов («урманлар») и составляющих среду обитания пер-
сонажей (Мадонна, Русалка, Айша в саду, Огненный барс, Белая мечеть 
в Булгаре, Сады и многие другие). В некоторых случаях, особенно в 
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графике, истоки этой декоративности – вовсе иные, с наследием на-
родного творчества никак не пересекающиеся, более близкие инно-
вациям в различных направлениях модернистского искусства, начи-
ная от венского «югендштиля» в его золотом великолепии и кончая 
оптическими эффектами, лежащими в основе «оп-арт». Игра спле-
тенных в артистическом хаосе линий, сверкающих молний, ярких 
световых вспышек, множащихся до бесконечности фрагментов, по-
добных микроскопическим осколкам вдребезги разбитого, расколо-
того зеркала, определяет не только фон, но саму ткань изображений 
(женских фигур, их одежды, ливня волос, всего окружающего рас-
тительного царства) в таких композициях, как литография 1993 года 
На праздник. Еще более утонченный и изысканный декоративный 
прием заключается в создании волшебной пелены, полупрозрачной 
сетки, скрывающей или полускрывающей лица, руки, фигуры, про-
свечивающие сквозь узоры этой удивительной графической пелены 
(литографии Ожидающие, Ак Буре, Ночной ангел). 

Декоративные эффекты становятся едва ли не самоцелью неко-
торых живописных и графических композиций. Однако, в живо-
писи Ильясовой есть и другие качества, в частности позволяющие 
говорить о ее близости экспрессионизму во всей его сложной эво-
люции от течения внутри реалистической школы к более позднему 
абстрактному экспрессионизму. Лунное затмение (1992), Обращение 
(1992), Огненный барс, исполненный в оригинальной технике – акри-
лом на ткани (2007), – это образы, обладающие сильнейшей экспрес-
сивной выразительностью, неразрывно связанной с деформацией 
реальности, с разрывающими привычную оболочку этой видимой 
реальности бурями страстей и страхов, взлетов и падений, со всеми 
взрывами, разломами реальной действительности и испепеляющи-
ми ее пожарами, с самой глубинной сущностью экспрессионизма 
как философского и художественного течения в культуре Новейше-
го времени.

В то же время и в живописи, и в графике Альфии Ильясовой 
ощутима внутренняя тяга к классическим моделям, к своеобразной 
неоклассике с присущей ей гармонией, ощущением стабильности, 
равновесия, симметрии и порядка во всем мироздании и в душе каж-
дого человека. И в Белых одеждах (1994), и в Невесте (2001), и в картине 
На белом коне (2000), и в Царевне (2003) разлита эта неоклассическая 
гармония. В замечательной литографии У озера (1993) она выраже-
на в ритме строго уравновешенной, центричной композиции (не 
абсолютно симметричной, а именно уравновешенной), в чистоте и 
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прозрачности рисунка, в самой геометрической фигуре будто цир-
кулем очерченного миндалевидного «овала» – чистого, как слеза, 
лесного озера, в движении по кругу населяющих его, скользящих 
по его поверхности, ныряющих в его глубину рыб и птиц (иногда 
фантастических крылатых четырехногих сказочных персонажей), 
в едином устремлении всех вертикалей (деревья), всех «восьмерок» 
и спиралей, определяющих маршруты полета и кружения птиц, к 
единому (формальному и духовному) центру, обозначенному фи-
гурой парящего в небе сказочного Бурака (на котором Пророк Му-
хаммед совершил в священную ночь Мирадж – свой легендарный 
перелет из Мекки в Иерусалим для восхождения в небо – к трону 
Аллаха): в эпицентре озера эта небесная фигура отражается в фор-
ме полумесяца – эмблемы ислама.

При столь разнообразных истоках стилевых интерпретаций твор-
чество Альфии Ильясовой, как может показаться на первый взгляд, 
просто обречено на эклектику, но никакой эклектичности в нем нет, 
потому что за всеми этими поисками – в разных направлениях – сто-
ит нерушимая цельность творческой личности художницы, цель-
ность ее мировоззрения и мировосприятия, ее понимания назначе-
ния искусства и собственного нравственного долга (аль-ильтизам). 
Вспоминаются в этой связи слова современного исследователя ис-
ламской эстетики, арабского ученого Сейида Хосейна Насра, кото-
рый определял исламское искусство как «результат манифестации 
Единства на равнине множественности»7. 

Принцип утверждения «единства на равнине множественности» 
составляет внутренний костяк творчества каждого большого худож-
ника, чье сильное и неделимое творческое «Я» всегда пробивается 
сквозь все формы плюрализма, сквозь весь калейдоскоп возможно-
стей и желаний попробовать свои силы в разных видах, жанрах ис-
кусства, в разных материалах, в сплетении фантастических и реаль-
ных образов, созданных собственным воображением, увиденных в 
жизни или почерпнутых из сокровищницы мировой литературы, 
истории, фольклора. Однако, в исламском искусстве, в котором 
сама идея Единства непосредственно проистекает из категориче-
ского монотеизма, из священного и нерушимого «таухид» (правды 
о том, что «нет Бога, кроме Аллаха»), этот принцип обретает особен-

7 Nasr S.H., Islamic Art and Spirituality, New York 1987, c. 7. Цитируется в переводе на русский 
язык по книге: Стародуб Т.Х., Исламский мир. Художественная культура VII – XVII веков. 
Архитектура. Изображение. Орнамент. Каллиграфия, Москва, Издательство «Восточная 
литература» РАН, 2010, с. 16.
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ное преломление в произведениях искусства. При этом, оставаясь в 
поле современного исламского искусства, Альфия Ильясова дерзко 
и свободно выходит за его границы в ареалы иных цивилизаций, и 
сильнейшие центробежные силы авторской фантазии и эрудиции 
устремлены и на Восток, и на Запад, и на Юг, и на Север.

Даже если бы в ее живописи и графике удалось найти хотя бы 
одну композицию, в полной мере соответствующую тексту Корана 
или одному из хадисов, составляющих Сунну (традицию) Пророка, 
само право иллюстрировать Коран такого рода изображениями (и 
даже публиковать их в прямом сопоставлении с сурами и аятами 
Корана) остается под множеством знаков вопроса с точки зрения 
исламского права, морального кодекса (шариата) и представления 
об обязанностях художника-мусаввира (аль-ильтизам), ибо Коран 
ни в каких изобразительных иллюстрациях не нуждается, красота 
Божьего слова выявляется в форме эстетического совершенства кал-
лиграфии и орнамента. Но дело еще и в том, что практически ни 
одной композиции, которую можно было бы рассматривать в каче-
стве такого рода иллюстрации – переложения на изобразительный 
язык слов, формирующих поэтический строй, философский смысл 
и сюжетную, предметную канву Корана, у Альфии Ильясовой нет. 
Даже самый близкий к кораническому тексту (к 19-й суре Марйам) 
образ Марьям, срывающая плод от коранического текста существен-
но отклоняется, что отражено даже в самом названии картины (по 
тексту суры никакого плода Марьям с пальмы не срывает, «свежие, 
спелые» плоды сами должны упасть, если Марьям потрясет «над со-
бой ствол пальмы» (Коран 19: 25). Мне уже приходилось писать о не-
совпадениях между текстом и изображением, но в том контексте, в 
котором шла об этом речь, важнее было подчеркнуть глубокое эмо-
циональное соответствие образа кораническому тексту и его своео-
бразное переложение на татарский язык: «... Несмотря на некоторые 
опущенные детали (нет ручья у ног женщины) и явное сочетание 
разновременных эпизодов (ангел с белой птицей доброй вести толь-
ко подлетает к Марьям, а она уже тянет руку к плодам пальмы, что 
должно произойти согласно притче значительно позднее [добавлю 
к тому же, что, вообще, не крылатый ангел, а тот, кто в Коране обо-
значен словами Аллаха Мы отправили к ней Нашего духа, и принял 
он перед ней обличье совершенного человека, должен принести Марьям 
благую весть, – ничего этого в картине нет], не только смысл эку-
менической по сути своей легенды, но ее особый, исламский, кора-
нический ракурс переданы точно и эмоционально. И зной раска-
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ленной пустыни («места восточного»), и рисунок одинокой пальмы, 
удивительно перекликающейся с популярными изображениями 
на татарских шамаилях и вышивках (симметричное дерево-букет с 
красными плодами), и весь облик закутавшей голову в белый пла-
ток Марьям с ее «лунным» лицом и узким разрезом глаз – все это 
безусловно от поэтики мусульманского Востока, если бы только этот 
мусульманский Восток одобрял подобные живописные иллюстра-
ции к не требующему иллюстраций Корану»8.

Здесь как раз и начинается то сложнейшее переплетение нитей 
(уж никак не однозначных и прямолинейных, а сложно запутан-
ных), которое формирует в конечном итоге интереснейший клу-
бок неизбежных диалектических противоречий между исламским 
и не-исламским началом, кораническим текстом и «шумом многих 
текстов» иных культур, наконец, общечеловеческим содержанием 
и национальным, татарским характером выявления этого содер-
жания, которые характерны для творчества Ильясовой, при чем в 
системе возникающих таким образом «противовесов» и «нестыко-
вок» исламское (в философском, нравственном, культурном изме-
рении) и татарское (в национальном измерении) начало над всеми 
отступлениями от них в конечном итоге торжествуют. Свободная 
воля художницы (то величайшее благо, которое ислам дает каждо-
му смертному человеку, каждому мусульманину, самостоятельно 
решающему, как он должен поступить, какой путь выбрать в своей 
жизни) позволяет ей отходить от «буквы» жесткой традиции, под-
ниматься над дословным истолкованием или точным воспроизве-
дением любого источника, в том числе священного текста Корана, 
совмещать в своих живописных и графических образах мифы не 
только одной, но и разных религий, основы и мотивы истории раз-
ных народов. Её Марьям – это в то же время и первая женщина 
– Ева / Хавва, одержимая желанием сорвать яблоко с «запретно-
го» райского дерева – разные мифы накладываются друг на друга 
и дают начало новым метаморфозам. Ее Мадонна (лишь чуть-чуть 
мусульманская Марьям и также не совсем христианская Дева Ма-
рия) – это в то же время античная спящая Венера, чье обнаженное 
тело залито серебряным светом луны. Ее Пегас (литография 1992 
года) – это немножко и исламский мифологический Бурак, да еще 
с маленьким детенышем на своей спине, никакими мифами не 
предвиденным. 

8 С.М. Червонная, Современное исламское искусство народов России, Москва, «Прогресс–
Традиция», 2007, с. 407.
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Может быть, самым ярким примером свободного мифотворче-

ства (опирающегося на культурные традиции народов мира и в то 
же время от этих традиций независимого) является картина Лев-
Солнце. В богатейшей энциклопедии Мифы народов мира можно най-
ти целый ряд определений, казалось бы, точно и буквально соответ-
ствующих образной характеристике того персонажа, какой создала 
в своей живописи Альфия Ильясова: «Лев, в мифологиях и фоль-
клоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной 
Азии, символ высшей божественной силы, мощи, власти и величия; 
солнца и огня. С образом Льва связывают также ум, благородство, 
великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надмен-
ность, бдительность, храбрость. Особой семантикой обладает об-
раз львицы: она – и символ материнства, и атрибут многих богинь-
матерей, и воплощение сладострастия […] В древних культурных 
традициях Львом нередко называют царя, героя […] Прежде всего 
Лев – царь зверей (как в чисто фольклорных мифопоэтических ис-
точниках, так и в буддийских Джатаках, европейских баснях […]), 
не только превосходящий всех силой и смелостью владыка, но и му-
дрый, великодушный, справедливый покровитель всех животных и 
даже людей […] Лев – одно из излюбленных животных христианско-
го ‘cимволического зверинца’. Уже на раннехристианских саркофа-
гах изображения Льва воплощают идею грядущего воскресения»9. 
К этому еще следует добавить, что в исламе, в шиитской символи-
ке, Лев является символом праведного имама Али, его постоянным 
спутником, изображаемым на многих миниатюрах и в каллиграмах, 
формируемых буквами арабского алфавита. Казалось бы, миф Льва 
во всем множестве его семантических значений, восходящий к фоль-
клорным источникам и религиям многих народов мира, практиче-
ски исчерпан многовековой художественной практикой, и трудно 
что-либо добавить к нему рукой современного художника. Однако, 
картина Альфии Ильясовой убеждает в возможности неожиданной 
интерпретации этого вечного, как мир, мифа и символа, его совер-
шенно нового прочтения в космологическом контектсе. Прекрас-
ный, нежный и немного печальный образ льва – скорее, львицы, 
тело которо украшено огромной золотой гривой, предстает здесь в 
окружении светящихся шаров, как бы заряженных тем же золотым 
сиянием. Вокруг Льва-Солнца они ведут свой мерцающий хоровод 

9 Иванов В.В., Топоров В.Н., Соколов М.Н. Лев // Токарев С.А. (главный редактор), Мифы 
народов мира. Энциклопедия, Т. 2, Москва, Издательство «Советская Энциклопедия», 1982, с. 
41–43.
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на черном фоне бесконечно глубокой галактики. По сути это новый 
миф о беспокойной динамике мирозданья, созданный из открытий 
эпохи космисеских полетов и надежд современного человечества на 
торжество добра и разумного равновесия. Подобных этому мифу 
не было ни в литературе, ни в изобразительном искусстве прошлых 
эпох. 

Татарская поэтика играет важнейшую роль в переводе многих 
мифологем из соседнего цивилизационного поля, из мирового, 
интернационального круга на исламскую почву. Марьям, превра-
щенная в круглолицую «татарочку», закутанную в белый платок, 
становится персонажем «нашей», мусульманской истории. Воз-
никший в космологических глубинах древней языческой мифо-
логии «белый волк» (Ак Буре), тотем-родоначальник тюркских 
племен, оказывается в добрых и заботливых руках склонившего-
ся над ним большого человека (мусульманина, татарина по типу 
скуластого лица, по рисунку венчающей его голову тюбетейки) ча-
стью «нашего», исламского духовного мира, в котором хищники 
мирно уживаются с другими зверями, птицами, рыбами и людьми 
(тандем белого волка и белой уточки здесь особенно выразителен), 
а ангел, посланный Аллахом благословляет это сосуществование. 
В литографии Иса этот персонаж появляется (равным среди рав-
ных!) в кругу королей (волхвов), пришедшх, согласно евангельской 
легенде, поклониться новорожденному младенцу, и рядом с ним 
чудесная белоснежка-Мадонна над колыбелью-ладьей также ста-
новится персонажем не столько христианского мифа, сколько та-
тарской сказки, питаемой древнетюркской символикой зыческих 
тотемов. Белый конь (из картины Царевна, 2003) мог примчать свою 
печальную королеву в золотистое пространство восточной пусты-
ни из любой сказки и из любой исторической хроники народов 
мира, но татарский зритель, воспитанный на национальном куль-
те царицы Сююмбике и хорошо знающий трагическую судьбу и 
самой наследницы ханского казанского престола, и ее сына, есте-
ственно воспринимает ее не как чужую царевну, а как свою един-
ственную, прекрасную, последнюю героиню, чья жизнь от всей 
татарской и всей мусульманской истории неотделима. Исчадие 
славянской мифологии – русалка (в одноименной картине 2000 
года), заманивающая в водный омут доверчивых людей, здесь тя-
нет за собой юношу, чьи ноги скованы кандалами – уж не точно ли 
так же, как сковывали татар, когда завоеватели Казани гнали их на 
«крещение» в Волгу. Древнеславянский языческий мир, состыко-



77Swietłana Czerwonnaja: Творчество казанской художницы... 77
ванный с татарской историей, занимает таким образом свое место 
в мусульманской культуре современного Татарстана.

В основе всей исламской эстетики, определяющей характер ис-
кусства, лежит дихотомия двух понятий: «захир» (явное, внешняя 
оболочка, видимая сторона любого объекта) и «батин» (его тайный, 
глубокий, укрытый смысл). Диалектика этих двух начал раскры-
вается практически во всех образах живописи и графики Альфии 
Ильясовой. За очевидным, явным («захир»), что можно рассмотреть 
на «картинке», назвать по имени, прочитать, как сказку, историче-
скую новеллу или даже эпизод повседневной жизни, кроется нечто 
иное, недосказанное, имеющее множество иных значений, при по-
верхностном наблюдении непонятное, постижимое интуицией, 
сердцем. Идея постижения правды («хакика») чувством, сердцем 
верующего и любящего человека составляет при этом становой хре-
бет суфизма – исламской мистики. Значительно способствовавший 
в прошлые века обогащению многих видов искусства (поэзии, му-
зыки, хореографии, художественной миниатюры) народов ислам-
ского мира суфизм переживает кризис в современном мире. С од-
ной стороны, ему объявили свою беспощадную войну «салафиты» 
– представители радикальных, ригористических сект, требующие 
«очищения» ислама от всех недозволенных напластований, возвра-
щения к первоначальным истокам, ко временам первых халифов; с 
другой стороны суфийские братства («таррикаты»), можно сказать, 
не пришлись ко двору просвещенных правителей, стремившихся к 
модернизации мусульманских сообществ (неслучайно Кемаль Ата-
тюрк начинал свои реформы в молодой Турецкой республике не 
только с упразднения халифата, но и с запрещения деятельности 
всех суфийских братств). О плачевном положении гонимых, унич-
тожаемых физически, дискриминируемых духовно суфийских тар-
рикатов и их укрывшихся в андерграунде «нелегального ислама» 
остатков в мусульманских регионах бывшего Советского Союза в 
контексте всей его богоборческой политики хорошо известно; по-
разительно, однако, то, что и с прогрессивным, гуманистическим 
движением джадидизма, с задачами просвещения, с рациональ-
ными установками на обновление социума исламская мистика ка-
залась несовместимой. Ничто, однако, в культуре не исчезает бес-
следно, и на рубеже XX–XXI веков мы можем наблюдать не только 
возрождение суфийских практик (в том числе в такой очарователь-
ной форме, как «танцы дервишей», пробуждаемых из неподвижно-
сти зовом флейты и сначала медленно, затем с головокружительной 
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стремительностью вращающихся вокруг собственной оси в слож-
ных хороводах, знаменитого братства Мавлевийя), культа популяр-
ных в народных массах «святых» (святых мест и святых личностей), 
но и возрастающую в профессиональной среде ученых, писателей, 
художников своеобразную ностальгию по суфизму, повышенную 
заинтересованность суфийским прошлым и суфийскими традици-
ями мусульманских народов (в культуре казанских, крымских, поль-
ско-литовских татар это особенно заметно).

Между методологией современного искусства (contemporary art, 
art modern, art post-modern), которая в значительной мере зиждется 
на субъективизме, индивидуализме, на вовлечении зрителя в про-
цесс самостоятельной интерпретации художественных творений, 
на активизации подсознательного и чувственного начала, и сущно-
стью суфизма, согласно которому каждый человек должен найти, 
проложить свою собственную, индивидуальную дорогу (тропинку – 
«таррика») к Богу и постичь высшую божественную правду в своем 
сердце, в экстазе любви и полного слияния с милосердным Богом, 
обнаружилась духовная родственная связь, и в современной поэзии, 
музыке, изобразительном и театрально-зрелищном искусстве (чу-
десных перформансах) многих мусульманских народов уже сложи-
лась целая когорта, главным образом, молодых поэтов, музыкантов, 
артистов, художников, которых можно считать представителями 
возрождающего в исламской культуре XXI века суфизма. К этой ко-
горте принадлежит также Альфия Ильясова.

Уже несколько лет я веду в Университете имени Николая Копер-
ника рассчитанный на будущих историков искусства курс лекций 
о культуре и искусстве ислама, и начиная цикл, посвященный су-
физму, показываю студентам репродукции картин Ильясовой Обра-
щение, Белые одежды, Ночное, Курбан-байрам, Юсуф. И студенты, глядя 
на эти картины, понимают, что такое суфизм, точнее и глубже, чем 
в итоге рационального анализа его истории и теории. Они знают, 
что персонажи, запечатленные на этих полотнах, не обязательно 
являются (и даже вовсе не являются) странствующими дервишами 
суфийских таррикатов, мюридами (учениками) или шейхами, пи-
рами (учителями) этих братств, историческими фигурами долгой 
и драматичной истории суфизма. В Белых одеждах, в Курбан-байра-
ме возможно и очевидно («захир»!) также иное прочтение: одетые в 
ритуальные одежды из двух несшитых белых полотен и в сандалии 
на босые ноги пилигримы совершают хадж в Мекке, обязательный 
для всех мусульман; следуя друг за другом, образуя тонкую цепоч-
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ку в пустынном пейзаже под ночным звездным небом, странники 
спешат к месту праздника, несут белого барашка для традицион-
ного жертвоприношения, везут на ослике мешочек с гостинцами 
или скромной «садакой» – милостыней для бедных. При этом рит-
мика, трепетность движений спешащих на Курбан-байрам, сосре-
доточенность лиц облаченных в «белые одежды» пилигримов, по-
груженных – с закрытыми глазами, с плотно сомкнутыми на груди 
руками – в свой «тихий зикр» (Z’ikr-i dżarr), в процессе которого они 
приближаются к Богу, находятся на пути к созерцанию абсолютной 
божественной реальности («фана») в своем сердце, – все это не по 
внешним признакам, а по своей духовной сущности – родом из су-
физма. В такой же степени, как произведения современного поэта, 
польского татарина, Селима Хазбиевича, его четверостишия, стили-
зованные под классические «рубайи / рубаяты», например, Суфии 
Хорасана:

W białych fezach i niemi, ślepi i z brodami,
Zjednoczeni z Najwyższym, spragnieni i sami,
Na bezdrożach pustyni, w skwarze, pili wiarę,
A wiatr ich dusz ustał pod raju bramami10. 

или Свет суфиев:

Wieczne wspomnienie Boga wśród upalnej drogi,
Pył dławi nasze gardła, ostry kamień – nogi,
Skwar spopiela usta, słońce spala oczy,
I raj boskiego Światła – ogród w sercu błogi11.

Это не только схожая стилистика (современная мусульманская 
поэзия – поистине в «блаженной» гармонии – рифмуются с совре-
менной мусульманской живописью, даже если ее создатели не по-
дозревают о существовании друг друга), это схожие пути поиска 
своей особенной дороги (тропинки – «таррика») к высшей красоте 
и правде, возрождение суфизма в искусстве конца XX – начала XXI 
века.

Встреча сына, освобожденного из рабства, с отцом, запечат-
ленная на картине Юсуф – это отнюдь не только, не просто (и 

10 Chazbijewicz Selim, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia, Wydawnictwo „Rocznik Tatarów 
Polskich” [без указания даты], с. 10.

11 Там же, с. 11. 
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даже вовсе не) иллюстрация к известной восточной притче, по-
лучившей свое преломление во множестве произведений средне-
вековой поэзии и художественной миниатюры. Литературный 
сюжет, эпизод, который можно описать словами, объяснив, что 
здесь происходит, – на самом деле лишь явная сторона («захир»), 
лишь внешний повод для раскрытия глубоких тайных смыслов, 
определяющих суть мироздания и миропорядка. Страстный по-
рыв навстречу друг другу, полное слияние в объятии двух фигур, 
выраженные живописно-пластическими средствами (при этом 
фигура юноши полностью «вписана» в силуэт, очерчивающий 
фигуру отца, обе они составляют нерасторжимое целое) – это фи-
лософская формула любви, хорошо известная из теории и прак-
тики суфизма («Я люблю», «Я влюблен», «Я давно и безнадежно 
влюблен»), означающая не только земную (и совсем не земную) 
любовь между людьми, а высшую любовь человека к Богу и ми-
лосердного Бога к человеку, приблизившемуся к Богу, их полное 
мистическое слияние. Частью этого миропорядка, подчиненного 
законам любви, становятся все элементы природы – созданной 
Аллахом вселенной, все звери и птицы, населяющие горячую 
землю и синее небо над ней, свидетели и участники универсаль-
ного триумфа любви. Персонажи могут быть известными из ли-
тературных и исторических источников или вовсе неизвестными, 
«анонимными», как фигуры заднего плана в картине Обращение, 
как крылатые четырехногие зверьки-гибриды на земле и в небе, 
как главный герой этой картины (не названный здесь по имени 
Пророк Мухаммед, а возможно, и не он, ибо такого эпизода в его 
жизни не было, такого хадиса не существует), но за каждым из 
них – за внешним видом, за запечатленным действием, за всей це-
почкой их связей друг с другом скрывается высший смысл (тай-
на, «батин»), богатое духовное, индивидуально неповторимое 
начало. Мы не знаем, так ли протягивал руки к исчезающему в 
небе (или спускающемуся с неба для того, чтобы принять на себя 
избранного Аллахом человека) крылатому Бураку Пророк Му-
хаммед в волшебную ночь Мирадж, но верим, что подобное чудо 
возможно в жизни (не внешней, явной, а тайной, внутренней) 
каждого человека, и живописный образ, рожденный в творческом 
акте мистического экстаза, становится духовным автопортретом 
самой художницы и духовным портретом любого ее современни-
ка, знающего, что такое надежда и отчаяние, способного всю свою 
душу вложить в страстную мольбу.
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Это мольба о чуде. Личный разговор человека с Богом. Великая 

магия современного искусства, мастером которого является Альфия 
Ильясова, открывает возможность такого диалога. 

Светлана Червонная
Польша, Торунь, 2017

Ильясова (Саргин) Альфия Ринадовна

Живописец, график, художник декоративно-прикладных искусств, 
автор художественных проектов. Родилась 20 октября 1967 в городе 
Казани. В 1986 году закончила Казанское Художественное училище 
имени Н.И. Фешина. В 2014 году закончила Казанский Государ-
ственный Университет культуры и искуства (КГУКИ), факультет 
«Художественная культура и дизайн». С 1986 года участие в регио-
нальных, республиканских, всесоюзных, международных выставках, 
симпозиумах. 1990-1995 год работа в творческих мастерских Дома 
творчества «Байкал» (г.Иркутск), «Челюскинская» (г.Москва), «Го-
рячий Ключ» (г. Краснодар), «Академическая» (г.Санкт-Петербург), 
«Сенеж» (г. Москва) Союза художников России. С 1992 года член Со-
юза художников Республики Татарстан. С 1993 года член Союза ху-
дожников России. Автор и куратор всероссийского международно-
го художественного проекта «Кочующие свитки – ХАБАР». Автор и 
куратор международного проекта «URMAN АRTE» (посвящённый 
татарскому поэту Г.Тукаю). Автор и куратор проекта «ART экспе-
диция». Автор проекта «Уточка сотворившая мир». Награждена 
почётным знаком международной организации ТЮРКСОЙ «За 
вклад в развитие тюркской культуры» (2007г.). Присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» 
(2011г.).Награждена Золотой медалью Союза художников России 
«Духовность, традиции, мастерство» (2013г.). 
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Creativity Kazan artist Alfi ya Ilyasova (Sargin) in the context 

of modern Islamic and national Tatar art

Keywords: Tatar, art, modern art, paintings, Islamic art, Kazan, 
primitivism, contemporary art, postmodern, mythology, folklore, 
muslim art, misticism, sufi sm, russian art, Rusalka, decorative arts, 
eclecticism, Quran.

Abstract: Alfi ya Iliasova is one of the most important representatives 
of the Tatar modern art. Her fi eld of activity is: painting, graphics, 
drawings, lithographs, compositions, decorations and artistic 
installations. Author and curator of many exhibitions, artistic 
activist. She draws her inspirations from the whole world cultural 
heritage: mythology, folklore, mysticism, sufi sm, all artistic trends, 
history and literature. She is a Tatar, Muslim, primitivist, religious 
creator, postmodern etc. Czerwonnaja minutely and heurestically 
emphasizes her eclecticism and depth of message. She draws 
attention to the almost infi nite possibilities of reading her works, 
great mastery and development process from the 90’s until 
nowadays.
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Альфия Ринадовна Ильясова (Саргин), профессиональная художе-
ственная выставка, Зеленодольск, 8.12.2016 г. Фото: Елена Сунгатова 
(art16.ru).
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Ожидающие. 1993.
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В гости. 1993. 

Дорогой Назифе на память. 2008.
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Без названия

Орхидея. 2016.
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II. ARCHIWUM

Musa Czachorowski

NIESPEŁNIONE ZAMIERZENIE

Kiedy w grudniu 1925 roku, podczas Wszechpolskiego Zjazdu 
Delegatów Gmin Muzułmańskich, powołany został Muzułmański 
Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, utworzono również 
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z czasem okazało się, że obie organizacje – tzn. ich kierownictwa – 
nie tyle się dopełniają, co też pozostają wobec siebie w opozycji. Szło 
o wpływ na całokształt życia społeczno-religijnego tatarskiej wspól-
noty oraz reprezentowanie jej wobec państwa polskiego i zagranicy. 
Wzajemne animozje utrzymywały się właściwie do wybuchu II wojny 
światowej. 

Dwa lata po jej zakończeniu, w roku 1947, Muzułmański Związek 
Religijny w RP został reaktywowany. Przypomnijmy, że w zmienio-
nych graniach Polski pozostały jedynie dwie z dziewiętnastu gmin 
wyznaniowych, z dwoma tylko z siedemnastu meczetów. Zmniejszyła 
się znacznie liczba wyznawców islamu, zaś sytuacja polityczna nie 
sprzyjała swobodnemu wyznawaniu religii. Nie było również możli-
wości prowadzenia działalności kulturalno-społecznej podtrzymują-
cej i rozwijającej tatarską tożsamość. Wszyscy przecież mieszkańcy 
kraju nad Wisłą i Odrą byli Polakami. 

Dopiero w roku 1992, na fali zmian politycznych i obywatelskich, 
wśród niektórych przedstawicieli polskotatarskiej inteligencji zro-
dził się zamysł nie tyle reaktywowania własnej organizacji spo-
łecznej, czyli przedwojennego Związku Kulturalno-Oświatowego 
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Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, ale utworzenia nowego: Związku 
Tatarów Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, w roku 2004 prze-
mianowanego na Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Inicjatorami tego przedsięwzięcia, jednego z najważniejszych dla 
tatarskiej wspólnoty w ostatnim ćwierćwieczu, byli: Maciej Musa 
Konopacki, Stefan Mustafa Mucharski, Józef Jusuf Konopacki oraz 
Selim Chazbijewicz. 

Pierwszym prezesem został Stefan Mustafa Mucharski 
z Białegostoku, który zajmował to stanowisko w latach 1992–1999. 
Po nim powołano Selima Chazbijewicza, prezesującego od roku 
1999 do 2007. Jako że mieszkał w Gdańsku, tam też urzędowała Rada 
Centralna ZTRP i w określonym zakresie koncentrowały się związ-
kowe przedsięwzięcia. Wreszcie jednak, 10 listopada 2007 roku, na IV 
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Związku Tatarów RP nowym pre-
zesem Rady Centralnej wybrano Stefana Koryckiego z Podlasia, a sie-
dzibę władz przeniesiono do Bohonik. Było to zgodne z postulatami 
znacznej części środowiska, zwłaszcza pochodzącego z Podlasia, gdzie 
zamieszkuje największa liczba polskich Tatarów. Tam znajdują się 
również najbardziej znane ośrodki tatarskie: Bohoniki i Kruszyniany 
z historycznymi meczetami i mizarami. Nic więc dziwnego, że podla-
scy działacze (ale nie tylko oni) chcieli, aby władze i sam związek były 
bliżej swego naturalnego środowiska. 

Jednym ze zwolenników takiego rozwiązania był Józef Jusuf 
Konopacki z Sokółki, postać bez żadnych wątpliwości nietuzin-
kowa, a nawet wybitna. Ten społecznik, muzealnik, wydawca, redak-
tor, współtwórca i działacz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, 
wieloletni członek Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, długoletni przewodniczący Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Bohonikach, przewodniczący Podlaskiego Oddziału 
ZTRP, pragnął oczyszczenia i ożywienia tatarskiej organizacji, także 
poprzez zaangażowanie młodszego pokolenia, otwartego na świat 
i ludzi. Uznał, że drogą ku temu będzie powołanie odnowionego 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 
kontynuującego nazwą i programem przedwojennego poprzednika. 

Starania w tej sprawie podjął J. J. Konopacki już latem 2006 roku, 
czyli jeszcze kilkanaście miesięcy przed gdańskim zjazdem ZTRP. 
Działacz z Sokółki rozmawiał z Tatarami z Podlasia, Warszawy, także 
z piszącym te słowa, przedstawiając swoje wyobrażenie wielostron-
nej działalności wśród tatarskiej społeczności i dla tatarskiej spo-
łeczności. Konsultacje toczyły się nieomal do następnego lata, dając 
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efekt w postaci propozycji statutu (Załącznik nr 1). Znajdziemy w niej 
nawiązania do muzułmańskości, które J. J. Konopacki proponował 
jednak usunąć, aby oprzeć się na tożsamości etnicznej:

Szanowni koledzy! 30 VI 2007
Przesyłam Statut opracowany przez Z. – wprowadził tylko kilka 
poprawek do tego przedwojennego, ale myślę, że trzeba tu zmienić 
– moje propozycje:
w § 2 wykreśliłbym po przecinku „oraz podniesienie ich poziomu 
umysłowego i etycznego”,
w § 3 wykreślić pkt 5,
w § 4 wykreśliłbym „i arabskim”, dalej w tym samym pkt. wykre-
śliłbym „parafiach muzułmańskich, względnie”, dalej pozostaje bez 
zmian,
w cz. II pkt 5 usunąłbym „wyz. muzułmańskiego, zamieszkali 
w Polsce” – Związek nie może powielać MZR,
w § 7 nie określałbym wpisowego i wysokości składek – ująć należa-
łoby, że Zarząd podejmie w tej sprawie uchwałę,
w § 9, w podpunkcie a wpisałbym – jeżeli przez rok nie opłaci skła-
dek, jest automatycznie usunięty,
w § 11 w miejsce Rady Centralnej wprowadziłbym określenie Zarząd 
Główny,
w IV Organizacja:
§ 12 podpunkt a) wpisałbym Ogólnopolski lub tylko Zjazd 
Delegatów; b) Zarząd Główny,
§ 13 zamiana Wszechpolski na Ogólnopolski lub Zjazd Delegatów – 
ponieważ Związek Tatarów ma te określenia, my musimy mieć inne,
§ 14 Zwyczajny Zjazd raz w roku w pierwszym kwartale następnego 
roku,
w § 15 usunąłbym podpunkt „g”, i zmiana nazwy – Zarząd Główny,
§ 16 wpisałbym – „w drugim terminie po upływie godziny”,
§ 19 ilość członków Zarządu Głównego od 5 do 7 członków. Kadencja 
4 lata,
§ 20 w ppkt. „g” w miejsce kół – Oddział,
w § 21 wstawiłbym przynajmniej raz na kwartał,
w § 23 zamiast co roku wstawiłbym – na kadencję,
w części „B”
w § 25 wykreśliłbym „parafie muzułmańskie, względnie”, resztę 
pozostawiłbym,
w § 26 dałbym zamiast 10 dni 14 dni,
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w § 29 Zarząd składa się z 3–7 członków i kadencja Oddziału trwa 
4 lata, 
w § 34 zlikwidowałbym określenie „Wszechpolski”.

Jeżeli uznasz, aby coś dodać lub zmienić, proszę o sugestie.

Pozdrawiam serdecznie, Józef 

Swoje uwagi przesłał też autor tych słów. Skoncentrował się na 
obowiązkach osób funkcyjnych oraz wewnętrznym funkcjonowaniu 
struktur związkowych, aby zapewnić im jak największą przejrzystość 
i skuteczność działania: 

Wrocław, 23 lipca 2007 

Witam,

Jeśli chodzi o moje uwagi do statutu, to przede wszystkim nie ma tu 
ani słowa o obowiązkach przewodniczącego Rady Centralnej i prze-
wodniczących oddziałów. A powinno być... Np. coś takiego:
• Przewodniczący Rady Centralnej Związku ma obowiązek przed-

łożenia Radzie Centralnej i przewodniczącym poszczególnych 
oddziałów, pisemnego corocznego sprawozdania z działalno-
ści Związku oraz rozliczenia finansowego. Zarządy oddziałów 
winny zapoznać z tymi dokumentami swoich członków.

• Przewodniczący oddziałów są zobowiązani do składania 
corocznych sprawozdań z działalności oddziałów oraz rozliczeń 
finansowych do Rady Centralnej Związku, a także zapoznawa-
nia z nimi członków danego oddziału.

• Przewodniczący Rady Centralnej oraz inne osoby ze składy 
Rady Centralnej lub zarządów oddziałów (albo też członko-
wie Związku, których to dotyczy) zobowiązane są do składania 
bieżących sprawozdań (informacji) z wyjazdów w sprawach 
związkowych, udziału w konferencjach, a także z innych przed-
sięwzięć (np. nawiązywanie kontaktów z jakimiś instytucjami, 
podpisywanie umów o współpracy etc.) wiążących się z działa-
niami związkowymi.

Ma to na celu pełną jawność działania związkowego: członkowie 
muszą wiedzieć na bieżąco co dzieje się w Związku, jakie działania 
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podejmuje Rada Centralna i zarządy. Zarazem jednak wyelimino-
wać niepotrzebne, narażające jedynie na wydatki działania, np. 
wyjazd przewodniczącego na konferencję czy inne spotkanie, które 
absolutnie nikogo nie obchodzi i nic z niego nie wypływa; albo pod-
pisywanie jakichś umów o współdziałanie, wspieranie Bóg wie kogo 
i po co, a łączące się z kosztami.
Trzeba także jasno określić zasady współdziałania. Oczywiście, 
oddziały są autonomiczne, ale musi być wiadome, np. Radzie 
Centralnej, co gdzie się dzieje, jakie są plany etc. Podobnie oddziały 
muszą utrzymywać więzi między sobą, żeby nie było tak, że np. 
Kruszyniany nie mają pojęcia, co planują Bohoniki, a Białystok jest 
kompletnie zaskoczony, że w Sokółce jest impreza. Niestety, rzeczy-
wistość pokazuje, że trzeba to twardo określić. Np.:
• Zarządy oddziałów sporządzają ramowe programy rocznych 

zamierzeń i przesyłają (tu określić termin) do Rady Centralnej 
Związku, która na podstawie własnego planu oraz otrzymanych 
z oddziałów sporządza roczny plan zamierzeń Związku. Plan 
taki należy następnie rozesłać (podać termin) do wszystkich 
oddziałów oraz zamieścić na stronach internetowych Związku 
(oddziałów). 

• Autonomia związkowa nie oznacza separacji: Rada Centralna 
i oddziały są częścią tego samego organizmu i obowiązuje je ści-
sła współpraca oraz wzajemna pomoc. 

Chwilowo tyle, może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy.

Pozdrawiam
Musa

Niestety, ambitne zamiary J. J. Konopackiego nie spotkały się z szer-
szym odzewem. Odwoływanie się do tożsamości etnicznej, jej ochrony, 
kultywowania i rozwoju okazało się mało skuteczne: ogromna więk-
szość Tatarów czuje się bowiem Polakami, a jednym zazwyczaj elemen-
tem, który wyróżnia ich spośród otoczenia, jest religia. Potwierdziła 
się tu stara prawda: Tatarzy zmieniający wyznanie prędzej lub później 
opuszczają wspólnotę. W tej sytuacji Konopacki postanowił oprzeć się 
na muzułmańskości jako wyznaczniku tutejszej tatarskości. Zwrócił 
się nawet do muftiego Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, 
z propozycją powołania Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
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Muzułmanów Polskich przy Muzułmańskim Związku Religijnym 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sytuacja taka byłaby możliwa, gdyż statut MZR zezwala na zakła-
danie przezeń stowarzyszeń oraz innych organizacji. Powstał jeszcze 
projekt statutu nowego związku (Załącznik nr 2), ale do niczego to już 
nie doprowadziło. Tak zakończyło się zamierzenie sokólskiego Tatara, 
Józefa Jusufa Konopackiego, pomysłodawcy i organizatora rozlicznych 
wartościowych przedsięwzięć, jak chociażby Letniej Akademii Wiedzy 
o Tatarach. W tym roku odbyła się jej jubileuszowa XX edycja, którą 
przygotował i poprowadził jego syn, Artur Konopacki. A w międzycza-
sie Rada Centralna Związku Tatarów RP przeniosła się do Bohonik, 
zaś po wyborze na prezesa Jana Adamowicza – do Białegostoku. ZTRP 
radzi sobie dobrze, prezes sprawuje swoje obowiązki już drugą kaden-
cję – zaś opisane przedsięwzięcie stało się tylko drobnym przyczyn-
kiem do współczesnej historii polskich Tatarów.

Musa Czachorowski 

Unfulfilled intention

Keywords: Polish Tatars, Tatar Association of the Republic 
of Poland, new organization, Mu slim Religious Union in the 
Republic of Poland,  statute.

Abstract: Before the Second World War, there were two Tatar 
organizations in Poland: one of a religious character, the other 
of ethnicity. In 1947, the Tatars revived the Muslim Religious 
Union in the Republic of Poland, but the question of ethnic iden-
tity was silent in the post-war period. It was not until 1992 that 
the Association of Tatars of the Republic of Poland was estab-
lished. In 2006, the Tatar social activist Józef Jusuf Konopacki 
proposed the creation of a new cultural and educational organi-
zation. Despite his efforts, he failed to do so.
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(Załącznik nr 1) 

STATUT 
ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO 
TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

I. Nazwa, siedziba i cele Związku

§ 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kulturalno-Oświatowy 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i w dalszej części niniejszego 
Statutu jest zwane Związkiem. Związek prowadzi działalność na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w środowiskach Tatarów – obywa-
teli Rzeczypospolitej za granicą, z zachowaniem obowiązujących miej-
scowych przepisów o stowarzyszeniach. Siedzibą Rady Centralnej 
Związku jest Białystok.

§ 2.  Związek ma na celu zjednoczenie tatarskiej ludności 
Rzeczypospolitej Polskiej, obronę i popieranie interesów ekonomicz-
nych, kulturalnych i zawodowych swoich członków oraz podniesienie 
ich poziomu umysłowego i etycznego. Związek może prowadzić dzia-
łalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych, dochód 
z której nie podlega podziałowi pomiędzy członków Związku. Do pro-
wadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników, wobec 
których pracodawcą jest prezes Związku. 

§ 3.  Do osiągnięcia powyższych celów służą z zachowaniem obo-
wiązujących przepisów prawnych:

• organizacja szkół, celem wychowania młodzieży;
• prowadzenie statystyki, obejmującej wszelkie dziedziny życia 

ludności;
• działalność wydawnicza;
• organizacja zbiórek pieniędzy, na celę Związku w kraju 
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i zagranicą;

• urządzanie biur, bibliotek, kooperatyw, jadłodajni, zakładów 
dobroczynnych itp.;

• nabywanie nieruchomości na użytek swoich członków oraz 
zamiana i zbycie tych nieruchomości.

§ 4.  Związek jest osobą prawną i posiada wszelkie z tego tytułu pły-
nące prawa. Związek posiada okrągłą pieczęć związkową, wyobraża-
jącą półksiężyc z gwiazdą pięcioramienną, z napisem obwodowym, 
zawierającym nazwę Związku w języku polskim i arabskim.

Związek składa się z wewnętrznych jednostek organizacyjnych – 
Oddziałów miejscowych, organizowanych we wszystkich parafiach 
muzułmańskich, względnie miejscowościach, gdzie zbierze się co 
najmniej 5 osób, które przystąpią do Związku. Oddziały miejscowe 
posiadają administrację autonomiczną i w sprawach lokalnych rzą-
dzą się samodzielnie.

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5.  Do Związku należeć mogą wszyscy Tatarzy wyznania muzuł-
mańskiego, o ile przystąpią do jednego z miejscowych Oddziałów. 
Bezwzględnym warunkiem należenia do Związku jest posiadanie 
obywatelstwa polskiego. 

Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd Oddziału na podsta-
wie zgłoszenia, Zarząd Oddziału może odmówić przyjęcia na członka 
Związku bez podania motywów.

Osoby, które zasłużyły się Związkowi lub ludności tatarskiej, mia-
nuje Zjazd Delegatów na wniosek Rady Centralnej członkami hono-
rowymi. Postanowienie o konieczności posiadania obywatelstwa pol-
skiego nie ma zastosowania do członków honorowych.

§ 6.  Członkowie rzeczywiści mają czynne i bierne prawo wybor-
cze do władz Związku, tudzież korzystają z praw wymienionych w § 3, 
a wynikających z tytułu przynależenia do Związku.

§ 7.  Członkowie rzeczywiści płacą jednorazowo wpisowe w wyso-
kości 20 złotych oraz stałą składkę w wysokości 10 złotych miesięcz-
nie. Osoby, pozbawione środków do życia, mogą być na skutek decyzji 
odnośnego Zarządu Oddziału zwolnione od składek. 
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§ 8.  Każdy członek Związku obowiązany jest stosować się do prze-
pisów niniejszego statutu i regulaminu Związku oraz poddawać 
uchwałom Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów, względnie Walnego 
Zgromadzenia członków Oddziału, w zakresie przewidzianym 
Statutem. Uchylający się może być wykluczony ze Związku. 

§ 9.  Członkiem Związku przestaje być osoba: 
• która nie wpłaciła co najmniej 2 kolejnych składek miesięcz-

nych, o ile w ciągu 10 dni nie złoży dowodów, usprawiedliwiają-
cych zwłokę, 

• która zgłosi do Zarządu Oddziału chęć dobrowolne wystąpienie 
ze Związku,

• którą na wniosek Zarządu wykluczy Walne Zgromadzenie Oddziału,
• która utraciła obywatelstwo polskie – przepis ten nie dotyczy 

wszakże członków honorowych.

III. Fundusze Związku

§ 10. Fundusze Związku składają się z:
• wpisowego (§ 7),
• składek miesięcznych członków (§ 7),
• dochodów z prowadzonej na rzecz Związku działalności 

gospodarczej,
• wpływów przypadkowych: jak darów, zapisów, 
• działalności statutowej, m.in. dochodów z urządzanych zebrań, 

odczytów, obchodów, zbiórek koncertów, wieczorów, itp.

§ 11. Fundusze Związku dzielą się na:
• fundusz celowy, 
• fundusz obrotowy,
• fundusze oddziałów.
Fundusz celowy powstaje z wpisowego, które wpływa doń w całości, 

z dobrowolnych składek na ten cel, dotacji, subwencji i innych dozwo-
lonych odrębnymi przepisami zewnętrznych źródeł finansowania oraz 
z kwot, które Zjazd Delegatów przeznaczy do tego funduszu na podsta-
wie rocznego zamknięcia rachunków na wniosek Rady Centralnej.

Fundusz obrotowy powstaje z 30% składek miesięcznych oraz 
wszelkich innych wpływów, z wyjątkiem tych, które mają specjalne 
przeznaczenie. 
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Fundusze Oddziałów składają się z: a) 70% składek miesięcznych, 

b) składek dobrowolnych wpłacanych przez członków, c) darów i zapi-
sów jednoznacznie przeznaczonych na rzecz Oddziału, d) innych nad-
zwyczajnych dochodów.

Funduszami obrotowym i celowym rozporządza Rada Centralna, 
z pierwszego z nich Rada Centralna pokrywa koszta administracyjne. 
Fundusz celowy przeznaczony jest na inne wydatki, służące osiągnię-
ciu celów związku.

Z wydatków i dochodów powyższych funduszów, Rada Centralna 
zdaje sprawę na Wszechpolskim Zjeździe Delegatów. Funduszami 
Oddziałów zarządzają Zarządy Oddziałów, zdając sprawę z ich użycia 
Radzie Centralnej do końca lutego każdego roku.

IV. Organizacja władz Związku

§ 12.  Organami Związku są:
• Władze centralne.
• Wszechpolski Zjazd Delegatów,
• Rada Centralna,
• Główna Komisja Rewizyjna.
• Władze miejscowe.
• Walne Zgromadzenie Członków Oddziału miejscowego,
• Zarząd Oddziału,
• Komisja Rewizyjna Oddziału.

A. Władze centralne

§ 13.  Organem naczelnym Związku jest Wszechpolski Zjazd 
Delegatów. Zjazd Delegatów składa się z delegatów Oddziałów miej-
scowych oraz członków Rady Centralnej. Członkowie Rady Centralnej 
mają prawo głosu na równi z delegatami Oddziałów z wyjątkiem spraw, 
dotyczących zatwierdzenia budżetu Związku i sprawozdań Rady 
Centralnej. Poszczególne Oddziały wysyłają na Wszechpolski Zjazd 
Delegatów po jednym delegacie od każdych 10 członków, Oddziały, 
których liczba członków przekracza 5, a nie dosięga 10 – wysyłają jed-
nego delegata, tak też liczona jest liczba mandatów w razie nierównej 
liczby członków Oddziału.

Delegatów wybiera spośród swoich członków Walne Zgromadzenie 
Oddziału. Każdy delegat na Zjeździe Delegatów ma zasadniczo jeden 
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głos. Pełnomocnictwa są dopuszczalne z tym ograniczeniem, że jeden 
delegat może reprezentować łącznie tylko 30 członków, czyli może 
posiadać najwyżej 3 głosy.

§ 14.  Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się raz na rok, w marcu. 
Zwołuje go Rada Centralna na miesiąc przed terminem przez wysła-
nie odnośnych zawiadomień do Oddziałów miejscowych z podaniem 
porządku obrad. Wnioski Oddziałów na Zjazd Delegatów winne być 
zgłaszane najpóźniej na 10 dni przed terminem Zjazdu.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany najpóźniej 
w ciągu miesiąca: a) na skutek uchwały rady centralnej, b) na żąda-
nie Głównej Komisji Rewizyjnej, c) na żądanie Zarządów Oddziałów 
miejscowych, reprezentującą ¼ część wszystkich Oddziałów 
Związku.

Zjazd Delegatów otwiera Prezes Rady Centralnej, po czym z obec-
nych wybiera się przewodniczącego i sekretarza.

§ 15.  Do zakresu działania Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów należą:
• wybór Rady Centralnej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
• przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Centralnej, Gł. 

Komisji Rewizyjnej oraz badanie i rozstrzyganie zażaleń na 
władze Związku,

• udzielanie absolutorium Radzie Centralnej,
• uchwalanie budżetu,
• zmiana statutu,
• zatwierdzanie regulaminów,
• uchwały dotyczące zasilania funduszu samopomocy,
• uchwała w sprawie rozwiązania Związku,
• uchwały dotyczące kupna i sprzedaży nieruchomości.

§ 16.  Do prawomocności obrad i uchwał wymagana jest obecność 
takiej liczba delegatów, która odpowiada co najmniej liczbie delega-
tów połowy Oddziałów. W razie nieprzybycia wymaganej liczby człon-
ków, odbywa się najpóźniej w ciągu doby następny Zjazd Delegatów, 
który ważny jest bez względu na ilość obecnych. Wyjątek stanowi 
wypadek, podany w § 17, a dotyczy likwidacji Związku.

§ 17.  Wszelkie uchwały na Zjeździe Delegatów zapadają zwykłą 
większością głosów obecnych, natomiast w sprawie zmiany statutu 
wymagana jest większość 2/3 głosów.
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Uchwała w sprawie rozwiązania Związku i likwidacji jego majątku 

zapaść może jedynie na Zjeździe, reprezentującym co najmniej 3/4 
delegatów Oddziałów Związku większością 2/3 głosów.

§ 18.  Wybory do władz związkowych są tajne. Za wybranych uważa 
się tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

§ 19.  Zarząd, zwany dalej Radą Centralną, jest organem wykonaw-
czym Związku i ma siedzibę w Białymstoku. Rada Centralna składa 
się z 7 członków, wybranych przez Wszechpolski Zjazd Delegatów. 
Z tych 7 członków, 5 musi mieszkać stale w Białymstoku i okolicach. 
Oprócz tego wybiera się dwóch zastępców członków Rady Centralnej 
z Białegostoku i okolic. Ukonstytuowanie Rady Centralnej, tj. wybór 
prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza, oraz ich zastępców 
następuje w łonie samej Rady najpóźniej tydzień po wyborze. W razie 
wystąpienia jednego z Członków Rady wchodzi w skład tejże automa-
tycznie zastępca, który otrzymał przy wyborze Rady kolejno najwięk-
szą ilość głosów. Kadencja Rady Centralnej trwa 4 lata.

§ 20.  Do kompetencji Rady Centralnej należą wszystkie sprawy 
Związku niezastrzeżone do właściwości innych władz, a w szczegól-
ności zaś:

• wykonywanie uchwał Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów,
• reprezentowanie Związku wobec władz rządowych, samorzą-

dowych, instytucji społecznych oraz osób i instytucji prywat-
nych w sprawach ogólnozwiązkowych,

• administrowanie ogólnozwiązkowym majątkiem nierucho-
mym tudzież rozporządzanie majątkiem ruchomym,

• organizowanie Oddziałów miejscowych i kontrola ich 
działalności,

• zwoływanie Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów,
• prowadzenie rachunków zgodnie z przepisami prawa i przyję-

tymi zwyczajami,
• składanie Wszechpolskiemu Zjazdowi Delegatów rocznych 

sprawozdań ze swych czynności z zarządu majątkiem Związku 
i z czynności kół.

§ 21.  Rada Centralna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, a przy-
najmniej raz na miesiąc. Do ważności uchwały Rady wymagana 
jest obecność co najmniej trzech członków, w tej liczbie prezesa, 
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względnie wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością gło-
sów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

§ 22.  Prezes Rady Centralnej reprezentuje Związek na zewnątrz, 
zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich, a łącznie z sekre-
tarzem, podpisuje korespondencję Rady Centralnej, obwieszczenia, 
wychodzące z łona Związku, tudzież akty, posiadające moc prawnego 
zobowiązania pod stemplem związkowym:

Związek Kulturalno-Oświatowy 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Na aktach poważniejszej wagi oraz zaświadczeniach przykłada się 
pieczęć Związku (§ 4). W sprawach dotyczących zobowiązań finanso-
wych wymagany jest ponadto podpis skarbnika.

§ 23.  Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, których 
wraz z dwoma zastępcami członków GKR wybiera Wszechpolski 
Zjazd Delegatów na roczną kadencję. Komisja Rewizyjna wybiera ze 
swego grona przewodniczącego.

§ 24.  Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawdzenie ksiąg i stanu 
kasy Związku, co najmniej raz do roku, sprawdzanie bilansów 
i budżetu oraz składanie sprawozdania Zjazdowi Delegatów. Głównej 
Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo każdorazowego przeglądania 
ksiąg Związku oraz branie udziału w posiedzeniach Rady Centralnej 
z głosem doradczym.

B. Władze miejscowe

§ 25.  W każdej parafii muzułmańskiej, względnie miejscowo-
ści, gdzie do Związku przystąpi co najmniej 5 członków, tworzy się 
Oddział miejscowy Związku. Oddziały sąsiednie mające zbyt małą 
liczbę członków mogą być łączone, jak również małe Oddziały mogą 
się przyłączyć do większych. Oddziały powstają automatycznie na 
podstawie niniejszego statutu i noszą nazwę:

Związek Kulturalno-Oświatowy 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Oddział w ………………………………..

§ 26.  Naczelną władzą Oddziału Związku w danej miejscowo-
ści jest Walne Zgromadzenie członków Oddziału. Zwyczajne Walne 



104104 II. Archiwum104
Zgromadzenia odbywają się raz na rok, a zwołuje je Zarząd Oddziału 
na 10 dni przed terminem. Musi się ono odbyć najpóźniej na 20 dni 
przed Wszechpolskim Zjazdem Delegatów Związku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 10 
dni:

a) na mocy uchwały Zarządu Oddziału, b) na żądanie Rady 
Centralnej względnie Komisji Rewizyjnej Oddziału i c) na żąda-
nie 1/5 części ogólnej liczby członków Oddziału.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, zwołanego w terminie właści-
wym są prawomocne przy obecności połowy ogólnej liczby członków 
Oddziału. W razie nieprzybycia wymaganej liczby członków, Zarząd 
Oddziału zwołuje najpóźniej w ciągu doby następne zebranie, które 
ważne już jest bez względu na liczbę obecnych.

§ 27.  Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należą:
• wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
• wybór delegatów na Wszechpolski Zjazd Delegatów Związku,
• przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału, oraz 

udzielenie Zarządowi absolutorium,
• decyzję w ważnych sprawach Związku, mający charakter 

lokalny,
• uchwalanie budżetu Oddziału na wniosek Zarządu,
• uchwała o rozwiązaniu Oddziału,
• wykluczenie członków na wniosek Zarządu

§ 28.  Wszystkie uchwały na Walnym Zgromadzeniu Oddziału zapa-
dają zwykłą większością głosów. Każdy członek ma prawo do jednego 
głosu. Pełnomocnictwa są niedopuszczalne. Wybory odbywają się taj-
nie. Obradami kieruje przewodniczący, wybrany spośród obecnych 
członków.

§ 29.  Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Oddziału. 
Zarząd składa się najwyżej z 7, najmniej zaś z 3 członków, którzy ze 
swego grona wybierają prezesa, sekretarza i skarbnika. W zarządach 
składających się z 3 członków nie wybiera się wiceprezesa. Kadencja 
Zarządu Oddziału trwa rok.

§ 30.  Do kompetencji Zarządu Oddziału należy kierownictwo 
wszelkiego rodzaju sprawami, związanymi z zadaniami Oddziału, 
względnie Związku, o ile nie należą do kompetencji Walnego 
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Zgromadzenia Oddziału lub wyższych władz związkowych, w szcze-
gólności zaś:

• przyjmowanie członków i pobieranie od nich przewidzianych 
statutem niniejszym składek,

• reprezentowanie Oddziału wobec wszelkich władz miejscowych 
oraz organizacji społecznych, osób i instytucji prywatnych,

• zwoływanie walnych zgromadzeń członków Oddziału,
• przedstawianie Radzie Centralnej rocznych budżetów i spra-

wozdań z całorocznych czynności i z użycia funduszów 
Oddziału,

• rozporządzanie majątkiem ruchomym Oddziału oraz admini-
strowanie majątkiem nieruchomym w granicach, ustalonych 
przez Radę Centralną,

• wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału, Wszech-
polskiego Zjazdu Delegatów oraz zleceń Rady Centralnej, obję-
tych zakresem działalności Związku.

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, a przynajmniej raz 
na miesiąc. Do ważności uchwał wymagana jest obecność prezesa 
Zarządu względnie wiceprezesa i przynajmniej połowy pozostałych 
członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, 
w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. 

§ 31.  Prezes Zarządu Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz, 
zwołuje posiedzenie Zarządu i przewodniczy na nich, wspólnie 
z sekretarzem podpisuje wszelką korespondencję, akty prawne i ogło-
szenia pod stemplem oddziałowym:

Związek Kulturalno-Oświatowy 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Oddział w ……………………………
Do aktów większej wagi przykłada się pieczęć Oddziału (§ 4). 

W sprawach pieniężnych wymagany jest ponadto podpis skarbnika.

§ 32. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i 2 
zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Funkcje i upraw-
nienia Komisji Rewizyjnej Oddziału w stosunku do spraw Oddziału 
są analogiczne do funkcji Głównej Komisji Rewizyjnej (§ 24).
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VI. Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 33.  W razie rozwiązania Oddziału majątek jego przechodzi na 
fundusz celowy Związku. Likwidację majątku Oddziału, o ile Walne 
Zgromadzenie inaczej nie postanowi, przeprowadzi ostatni urzędu-
jący Zarząd Oddziału.

§ 34.  Rozwiązanie Związku może nastąpić tylko na mocy uchwały 
Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów (§ 17). W razie rozwiązania 
Związku ostatni Zjazd Delegatów zdecyduje o sposobie likwidacji 
majątku i poszczególnych Oddziałów.
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(Załącznik nr 2)

STATUT 
ZWIĄZKU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO 

TATARÓW MUZUŁMANÓW POLSKICH
Białystok 2009

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.  Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kulturalno-Oświatowy 
Tatarów Muzułmanów Polskich przy Muzułmańskim Związku 
Religijnym w Rzeczypospolitej Polskiej, dalej zwane Stowarzyszeniem, 
powołanym przez XVI Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, II sesja 26 maja 2007 r. oraz na podstawie 
Statutu MZR w RP uchwalonego 28.02.2009 r. przez XVII Nadzwyczajny 
Wszechpolski Kongres MZR w RP § 3 punkt 1 ustęp 1 oraz uchwałą 
Najwyższego Kolegium MZR w RP nr…............... w dniu 07.08.2009 r. 

§ 2.  Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów „Prawo o sto-
warzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Z 1989 r., Nr 20, poz. 
104, z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 (Dz. U. Z 29 maja 
2003 r., nr 96) i posiada osobowość prawną. 

§ 3.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym 
zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 4.  Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiąza-
nym dla realizacji i propagowania kultury i dorobku muzułmanów 
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polskich, upowszechniania idei tolerancji, przyczyniania się do roz-
woju świadomości historycznej i kulturowej, a także wspierania osób 
i organizacji podejmujących podobne działania. 

§ 5.  Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Białystok. Terenem działa-
nia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 6.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 7.  Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie 
z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych. 

§ 8.  Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi 
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub 
podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych 
organizacji na zasadach pełnej autonomii. 

§ 9.  Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały. 
Terenowa jednostka organizacyjna może posiadać osobowość prawną. 

§10.  Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim 
o pracą społeczną członków. Do prowadzenia swych spraw może 
zatrudniać pracowników. 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§11. Celami Stowarzyszenia są:
• Rozwijanie kultury Tatarów muzułmanów polskich, 
• kultywowanie tradycji, podtrzymywanie religii i kultury tatar-

sko-muzułmańskiej w Polsce,
• wspieranie inicjatyw kulturalnych i oświatowych dotyczących 

kultury Tatarów – muzułmanów polskich,
• poszerzanie i krzewinie wiedzy o tatarszczyźnie i islamie,
• edukacja w zakresie religii islamu, historii i obyczajów muzuł-

manów i Tatarów, 
• pobudzanie świadomości tolerancyjnej społeczeństwa,
• działania zmierzające do integracji środowisk objętych zainte-

resowaniami Stowarzyszenia.
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§12.  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

• współpracę z Muzułmańskim Związkiem Religijnym 
w Rzeczypospolitej Polskiej i organizacjami tatarskimi w kraju 
i zagranicą,

• organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz 
innych imprez, uroczystości narodowych i religijnych,

• aktywne propagowanie za pośrednictwem mediów działalności 
i celów Stowarzyszenia,

• organizowanie spotkań, wystaw, prelekcji o tematyce tatarskiej,
• skupianie środowisk naukowych i artystycznych,
• współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami krajowymi 

i zagranicznymi,
• prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami 

statutowymi,
• organizacje konferencji naukowych i publikowanie ich 

dorobku, 
• opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-praw-

nych dla osób indywidualnych i organizacji,
• wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych 

z celami Stowarzyszenia,
• współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sekto-

rem gospodarczym, środkami masowego przekazu zaintereso-
wanymi celami Stowarzyszenia. 

§13.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z dzia-
łalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację 
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomię-
dzy jego członków. 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§14.  1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym 
Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

• zwyczajnych,
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• wspierających,
• honorowych.

§15.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba 
fizyczna, niepozbawiona praw publicznych, która posiada obywatelstwo 
polskie lub kartę stałego pobytu, lub zezwolenie na pobyt w Polsce, oraz:

• ukończyła 18 lat,
• wyznaje islam, 
• złoży deklarację członkowską,
• przedstawi opinię 2 członków Stowarzyszenia.

§16. 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej dekla-
racji, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą pod-
jętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie 
odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo 
w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce 
Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne zebranie rozpatruje 
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania 
jest ostateczne.

§17. 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba 
fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub mery-
toryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej 
deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.

§18.  1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, 
która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wnio-
sek 3 członków Stowarzyszenia.

§19.  Członkowie zwyczajni mają prawo do:
• biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz 

Stowarzyszenia, 
• udziału w zebraniach ogólnych, wykładach oraz wydarzeniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie,
• korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia,
• zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 
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§20.  Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia,

b) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia,

c) dbania o mienie Stowarzyszenia. 

§21.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego 
oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z gło-
sem doradczym w statutowych działaniach Stowarzyszenia, poza tym 
posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni. 

§22.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zade-
klarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

§23. 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przylepności do Stowarzyszenia, 

zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu 
wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego,

c) uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego nie uczest-
nictwa w Walnym Zebraniu przez okres roku,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrze-
gania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia. 

 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwo-
łania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia 
uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliż-
szych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§,24.  Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwo-
łania do Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały. 
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia 

§25.  Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
• Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, 
• Zarząd Główny, zwany dalej „Zarządem”,
• Główna Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją Rewizyjną.

§26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 
2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 
większością głosów. 

§27.  Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą 
funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje. 

§28.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są 
w glosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowa-
nia, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§29.  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka 
władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest 
uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone 
stanowiska. 

§30. 1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. Do 
powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co 
najmniej 5 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub 
będących już jego członkami zwyczajnymi. 

 2. Tworząc Oddziały Zarząd Główny określa jego zasięg teryto-
rialny oraz siedzibę.

§31.  Władzami Oddziału są:
• Walne Zebranie Członków Oddziału,
• Zarząd Oddziału,
• Komisja Rewizyjna.

§32.  Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 2 
lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większo-
ścią głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału. 
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§33.  Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą 
funkcję pełnić nie dłużej niż 2 kadencje. 

§34.  Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia podejmowane są 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków uczestni-
czących w głosowaniu. 

§35.  Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są w gło-
sowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, chyba że któryś 
z członków zażąda głosowania tajnego w obecności ponad połowy 
ogólnej liczby członków. 

§36.  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka 
władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy 
władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieob-
sadzone stanowiska na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. 

§37. 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą 
Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
• z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz 

zaproszeni goście. 

§38. 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane 
raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad 
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 
dni przed terminem zebrania.

§39. 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego 
przez siebie regulaminu obrad. 

 2. Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący 
zebrania, zastępca, sekretarz. Prezydium Walnego Zebrania wybie-
rane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów 
obecnych członków, na okres jednego Walnego Zebrania Członków 
spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu 
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
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 3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład 

Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§40.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każ-
dym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§41.  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powiadamia członków co 
najmniej 7 dni przed terminem zebrania. 

§42.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia 
zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. 

§43.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
• określenie głównych kierunków działania i rozwoju 

Stowarzyszenia,
• uchwalanie statutu i jego zmian.
• uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
• wybór prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
• udzielanie Zarządowi absolutorium władz Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz 

Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez człon-

ków Stowarzyszenia lub jego władze,
• rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
• podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i prze-

znaczeniu jego majątku,
• podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§44. 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością 
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego zgromadzenia członków.

 2. Zarząd składa się z prezesa, dwóch zastępców, skarbnika, 
sekretarza.

§45. 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia 

uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w tym pre-
zes bądź uprawniona przez niego osoba.



115115Musa Czachorowski: Niespełnione zamierzenie 115
§46.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rza-
dziej jednak niż 4 razy w roku. 

§47.  Do kompetencji Zarządu należy:
• realizacja celów Stowarzyszenia,
• zwoływanie i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 

Członków,
• sporządzanie planów pracy i budżetu,
• sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu 

majątku Stowarzyszenia,
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
• organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
• przyjmowanie i skreślanie członków,
• rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu 

członków Stowarzyszenia,
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków,
• uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
• powołanie i odwoływanie jednostek terenowych Oddziałów, 

określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
• koordynowanie działań jednostek terenowych,
• zawieszanie w czynnościach zarządu Oddziałów, jeżeli ich 

działanie jest niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami 
statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

• zawieszanie uchwał Zarządu Oddziału w razie ich sprzeczności 
z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami 
władz nadrzędnych.

§48.  W przypadku zwieszenia czynności Zarządu Oddziału, Zarząd 
Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje 
do czasu wyboru nowego zarządu Oddziału przez Walne Zebranie 
Członków Oddziału. 

§49.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad 
działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rza-
dziej niż raz w roku. 

§50.  Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy 
i sekretarza. 
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§51.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

• kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
• składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu 

Członków,
• prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków 

oraz zebrania Zarządu,
• składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia abso-

lutorium dla władz Stowarzyszenia,
• składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym 

Zgromadzeniu Członków,
• rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami 

Stowarzyszenia. 

§52.  Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji 
we władzach Stowarzyszenia.

§53.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez sie-
bie regulaminu. 

Rozdział V
Jednostki terenowe – Oddziały

§54.  Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu, 
Zarząd Główny powołuje Oddziały według zasad określonych w § 9 
oraz § 30.

§55.  Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Głównego w przypadku:

• zaprzestania aktywnej działalności przez Oddział lub zmniej-
szenie stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej 
dla jego powołania, przez okres dłuższy niż 5 lat,

• złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie 
Oddziału.

• 
§56.  Władzami Oddziału są władze określone w § 31. 

§57.  Postanowienia §26, §27, §28 stosuje się odpowiednio do Walnego 
Zebrania Członków Oddziału. 
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§58.  Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą wła-
dzą Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwy-
czajne lub nadzwyczajne. 

§59.  Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
• uchwalenie programów działania Oddziałów,
• wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz Oddziału,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału.

§60.  W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
• z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Oddziału,
• z głosem doradczym – członkowie wspierający z terenu działania 

Oddziału oraz członkowie Władz Naczelnych Stowarzyszenia.

§61.  Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, 
powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku 
obrad i terminie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

§62.  Postanowienia §38, §39 stosuje się odpowiednio. 

§63.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje 
Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego, 
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, na pisemny wniosek co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania członków zwyczajnych Oddziału. 

§64.  Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku 
lub żądania, o którym mowa w §34. 

§65.  W przypadku niezwołania przez Zarząd Oddziału Walnego 
Zebrania Członków Oddziału w terminie lub trybie określonym w sta-
tucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna 
Oddziału. 

§66.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje 
wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§67.  Postanowienia z §47 stosuje się odpowiednio. 



118118 II. Archiwum118
§68.  Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na tere-
nie jego Oddziału. 

§69.  Zarząd Oddziału składa się z 3 członków: prezesa Oddziału, 
skarbnika oraz sekretarza.

§70.  Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, 
nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. Posiedzenia Zarządu Oddziału 
zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek 
co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału, w terminie 7 dni od 
dnia zgłoszenia wniosku. 

§71.  Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
• wykonanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
• uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzenie rocznego spra-

wozdania finansowego,
• zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych 

pełnomocnictw,
• organizowanie działalności gospodarczej Oddziału oraz nad-

zór i kontrola nad tą działalnością,
• zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych 

upoważnień,
• przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz 

ich skreślenie z powodu naruszenia zasad członkostwa 
w Stowarzyszeniu,

• uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
• zwołanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań 

Członków Oddziałów,
• składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków Oddziałów.

§72.  Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów okre-
śla regulamin uchwalony przez te Zarządy. 

§73.  Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawo-
wania kontroli działania Zarządu Oddziału. 

§74.  Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków: prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, zastępcy przewodni-
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czącego Komisji Rewizyjnej Oddziału, sekretarza Komisji Rewizyjnej 
Oddziału. 

§75.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
• kontrola działalności Zarządu Oddziału,
• współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
• przedstawienie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zażaleń 

pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finanso-
wej Oddziału, 

• składanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków 
o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych postano-
wieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

• przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału spra-
wozdań ze swej działalności.

§76.  Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić 
kontrolę działalności Zarządu Ogólnego co najmniej raz w roku. 

§77.  Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej 
Oddziału określa regulamin uchwalony przez te Komisje.

Rozdział VI
Majątek i Fundusze

§78.  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i ruchomości 
oraz fundusze. 

§79.  Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiar-

ności prywatnej, zbiórek publicznych,
b) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów 

z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością 
lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

d) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicz-
nych, grantów, zleceń, usług.
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§80.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

§81.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku 
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

§82.  1 Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym 
majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełno-
mocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch człon-
ków Zarządu działających łącznie. 

 2. Zarząd może upoważniać innych członków stowarzyszenia 
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych lub innych 
sprawach.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§83.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifiko-
waną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy upraw-
nionych do głosowania.

§84.  1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przezna-
czenie majątku Stowarzyszenia. 

 2. Majątek Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu przechodzi na 
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej.

§85.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastoso-
wanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 
poz. 104 z późniejszymi zmianami).
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III. CZĘŚĆ LITERACKA

Jan Jachja Sobolewski

WSPOMNIENIA

Z osmołowskiej parafii przetrwały do dziś tylko dwa mizary. Na szczę-
ście, dzięki Bogu, zachowały się jeszcze wspomnienia. To, co przeżyłem, 
postaram się przekazać możliwie wiernie. Wydarzenia, które dokonały 
się wcześniej, przekażę w oparciu o przekaz ustny i tradycję mego rodu. 

Z opowieści mojej matki

„Już nie pamiętam – mówiła matka – kiedy Niemcy opuścili nasze 
okolice. Po prostu, jednego dnia odeszli i więcej nie powrócili”.

Do okresu okupacji niemieckiej nikt by nie powracał, gdyby nie 
anegdota, która wiązała się z dziadkiem Sobolikiem. Otóż w owym 
czasie sołtysem wsi Iwanowo był właśnie Sobolik, któremu Niemcy, 
urzędujący w gminie Łań, nakazali dostarczyć kilka kwintali słoniny. 
Dziadek w oznaczonym terminie wrzucił na furę kilka wiązek słomy 
i pojechał do Łań. Tam zameldował Niemcom, że przywiózł sałominę. 
Gdy Niemcy stwierdzili, że dziadek zamiast słoniny przywiózł słomę, 
najpierw byli bardzo niezadowoleni. Sobolik tłumaczył, że tak zro-
zumiał polecenie. Później Niemcy z dowcipu dziadka tęgo się śmiali. 
I tak skończyła się ta dostawa. Tylko we wsi i okolicy długo rozpra-
wiano, jak to dziadek Sobolik okpił Niemców. 

Przez jakiś czas nie było żadnej władzy. Ludzie zajmowali się wła-
snymi sprawami i wcale nie martwili się tym, że władzy nie ma. Było 
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im to obojętne. Dopiero po dłuższym okresie, po odejściu Niemców, 
przyjechało na koniach dwóch szlachciuchów z okolic Nieświeża. 
Jeden z nich miał na plecach strzelbę-śrutówkę. Z podobną dziadek 
Sobolik chodził na zające. 

Szlachciuch zdjął strzelbę z pleców i wypalił z niej w powietrze. 
Zaraz zebrało się wkoło kilkunastu gapiów. Drugi szlachciuch powie-
dział, że tu będzie Polska. Potem odjechali. We wsi znowu nastała 
cisza, tylko czasami dochodziły wieści, że gdzieś daleko w Rosji toczy 
się rewolucja, że trwa wojna, ale kto z kim się bije – nie było wiadome. 
Bywało, że ktoś ze wsi powróci z wojny, wtedy wieczorami zbierał się 
lud i słuchano zatrważających opowieści. 

Rok 1918 dobiegał końca, ludzie odbudowywali podupadłe gospo-
darstwa, czynili przygotowania do zimy. A była ona mroźna i śnieżna, 
ludzie z trudem przedzierali się przez zaspy. W sklepach było bardzo 
mało towarów, przeważnie odbywał się handel wymienny. Pieniądze 
miały małą wartość – hiperinflacja. Dwukrotnie przez wieś prze-
jeżdżało wojsko (kawaleria), ludzie zamykali się wtedy w domach 
i ukradkiem, przez okna, obserwowali przybyszów, usiłując rozpo-
znać, z jakich to są formacji wojskowych. 

Nastał rok 1919, w miasteczkach Kleck i Nieśwież zaczęły się poja-
wiać oddziały Wojska Polskiego. Nikt nie znał granic państwa pol-
skiego i nie wiadomo było, kto tym państwem kieruje. Dopiero latem 
1919 roku na wzniesieniach łańskich, niedaleko naszej wsi, ukazali 
się polscy żołnierze. Zaczęto w Łani organizować zarząd gminy, a po 
wsiach powoływać sołtysów. Takie były początki państwowości pol-
skiej w naszej okolicy. 

Później była wojna polsko-bolszewicka. Wojsko maszerowało to 
w jedną, to w drugą stronę. Przyczyny wybuchu tej wojny nikt nie 
znał, a nawet nie usiłowano jej dociec. Wybuchła wojna, to znaczy, 
że była taka konieczność. Wśród szlachty nastąpiła samorzutna 
mobilizacja w zakresie wspomagania oddziałów Wojska Polskiego. 
Ludność białoruska raczej była obojętna na przejawy toczącej 
się wojny, nie okazywała zbytniego zainteresowania głoszonymi 
hasłami, zarówno rewolucyjnymi, jak i niepodległościowymi. 
Chciała spokoju. Do takiego stwierdzenia przekonała mnie pewna 
rozmowa. 

W naszym domu zebrała się spora gromada ludzi. Byli to nasi 
sąsiedzi: Tatarzy, Białorusini i Żydzi. Najpierw dyskusja toczyła się 
na różne tematy gospodarskie, a później zeszła na tematy polityczne 
i niedawnych wydarzeń.
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„Czego teraz narzekasz? Jak Białorusini bili się za swoją niezależ-
ność, to ty za piec się schowałeś” – tu stryj Bronisław wskazał palcem 
na brodatego chłopa, którego nazywano Iliuszą.

„Pewnie wiesz o tym, że po bitwie rękoma się nie macha. Trzeba było 
w czas stawać do walki o niezależną Białoruś. Prawdziwi Białorusini 
walczyli o swą niezależność, ale was tam nie było. Ponadto białoru-
scy politycy prowadzili złą politykę. Między innymi Wielka Białoruska 
Rada, która powstała w 1917 roku, tak samo powstały w Petersburgu 
w listopadzie 1917 roku Białoruski Okręgowy Komitet – blisko im było 
do Rosji, oczywiście do Rosji probolszewickiej orientacji. W listopa-
dzie tamtego roku, w Mińsku, odbyło się kilka białoruskich zjazdów 
bolszewickich. Powstało wtedy wiele partii – od prawicy do lewicy – 
powołano nawet Białoruską Organizację Metalowców i Wykonawczy 
Komitet Wojskowych Białorusinów znajdujących się na frontach, 
Zachodnim, Południowo-Zachodnim, Północnym i Rumuńskim. 
Między tymi partiami i organizacjami nie było żadnej współ-
pracy. Nie było żadnej konkretnej koncepcji, planu, taktyki walki 

Rodzina Sobolewskich z Iwanowa (obecnie na Białorusi), około roku 1919. 
Z archiwum J. J. Sobolewskiego.
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o niepodległość. Niektórzy białoruscy politycy doszli do wniosku, że 
zachodzi bezwzględna konieczność powołania jednego najwyższego 
organu kierowniczego Białorusi i wypracowania wyraźnego stanowi-
ska politycznego. Mógł tego dokonać tylko Ogólnobiałoruski Kongres.

Wielka Białoruska Rada zwołała taki Kongres, którego obrady 
rozpoczęły się 15 grudnia 1917 roku w gmachu Miejskiego Teatru 
w Mińsku” – Bronisław sięgnął na półkę i wydostał jakieś swoje notatki. 
Zaczął odczytywać, ilu było delegatów, kogo powołano do Prezydium 
Kongresu, kogo do Rady Kongresu. 

„Na Kongresie wystąpił wyraźny rozłam – kontynuował. – Większość 
opowiedziała się za niezależnością Białorusi, natomiast mniejszą 
grupę stanowili delegaci prorosyjscy. Zmagania między nimi bacz-
nie obserwowali bolszewicy, którzy władzę mieli już w swoich rękach. 
Uchwały Kongresu nie były po ich myśli. 17 grudnia 1917 roku bolsze-
wicy otoczyli wojskiem budynek obrad i rozegnali delegatów. Wielu 
uczestników aresztowano, wielu z nich mocno pobito. Jednak dzień 
później delegaci zebrali się w hali napraw taboru kolejowego i konty-
nuowali obrady. Przekazali Radzie Kongresu pełnomocnictwo do dal-
szego działania – w idei powołania białoruskiego państwa. Rada powo-
łała Komitet Wykonawczy i zleciła mu kierowanie sprawami Białorusi. 
Z tego było widać wyraźnie, że bolszewicy nie dopuszczą do wybicia 
się Białorusi na niezależność. Na ten temat dowodów było bardzo 
dużo, świadczy o tym także fakt niedopuszczenia delegacji białoruskiej 
na pokojowe rozmowy między Rosją bolszewicką a Niemcami, jakie 
toczyły się w Brześciu jesienią 1917 roku. Już wtedy należało zmienić 
taktykę, trzeba było szukać sojuszników. Niemcy, opuszczając tereny 
białoruskie, władzę przekazali bolszewikom. To oni 26 grudnia 1918 
roku powołali w Smoleńsku Białoruską Sowiecką Republiką, zaś odpo-
wiednim aktem z 1 stycznia 1919 roku utworzyli bolszewicki rząd.

Działacze białoruscy stale odrzucali wspólną walkę o niezależ-
ność Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Ja w latach 1917–1919 byłem 
w Mińsku i należałem do organizacji, jaką stworzyli tamtejsi Polacy. 
Naszą propozycję wspólnej walki o niezależność Białorusini stale 
odrzucali. Politycy białoruscy wyraźnie zaznaczali, że im nie chodzi 
o federację wolnych państw. Liczyli na współpracę i pomoc Niemców, 
którzy jednak wybrali bolszewików. 

Nie zgadzam się z krążącymi plotkami na temat działalności gen. 
Dowbora-Muśnickiego. On nie był przeciwny odrodzeniu Białorusi 
jako samodzielnego państwa. Był dowódcą I Korpusu Polskiego 
w Rosji w roku 1917, a od lutego 1918 roku wodzem naczelnym Polskich 
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Sił Zbrojnych na Wschodzie. Usiłował te wojska przetransportować 
do Polski, czemu przeszkadzali zarówno Niemcy, jak i bolszewicy. 
Oczywiście, często dochodziło do różnych potyczek. Generał dotarł 
do Polski tylko z częścią Korpusu. W latach 1918–1919 był naczelnym 
dowódcą armii wielkopolskiej, podczas powstania. Zatem nie mógł 
przeszkadzać patriotom białoruskim w organizacji ich państwa”. 

Do wsi przyszli bolszewicy. Ciągle dopytywali się, czy daleko do 
Warszawy. Zaczęła się agitacja ludności, zwołano ogólne zebranie 
mieszkańców wsi Iwanowo, w celu wyboru gromadzkiego komitetu. 
Ktoś na sekretarza zgłosił kandydaturę Romana Kierkę. Inny uczest-
nik zebrania sprzeciwił się, uzasadniając, że Kierko jest niepiśmienny. 
Padło jeszcze kilka głosów popierających go i kilka sprzeciwów. 
W końcu Roman Kierko zebrał się i powiedział: „Sekretarza sprawa 
jest mała, sekretarz może być niepiśmienny”.

Na sali wybuchł śmiech, ale został wybrany na sekretarza komitetu 
gromadzkiego. Uzasadnieniem wyboru było ubóstwo Romana Kierki. 
Choć niepiśmienny, ale ubogi – z tym wiązano nadzieję na lojalność 
wobec nowej władzy. 

Wybranym do komitetu przydzielono zadania, jedynie z Kierką 
był kłopot. W żadnym przypadku nie nadawał się na sekretarza. 
Ostatecznie zrobiono z niego listonosza, ale tu powstał problem 
z odczytywaniem adresów. Romana Kierkę ciągle nękały problemy. 
W końcu wpadł na pomysł: brał tylko trzy listy, wsadzał je między 
palce lewej ręki i układał stosownie do kolejności adresatów odczyta-
nych mu przez usłużnego pracownika komitetu. Prawą rękę pozosta-
wiał wolną do otwierania furtek do zagród i noszenia kija do odpędza-
nia gospodarskich psów. 

Komitet gromadzki zajmował się wszystkimi sprawami wsi, nawet 
wydawał orzeczenia w sprawie ojcostwa. Uzasadnieniem zazwyczaj 
było: „Łaziłeś do baby, to i masz syna, a teraz nie narzekaj na potomka 
i jego matkę”. Decyzja komitetu gromadzkiego była ostateczna. 

Jednego razu przyjechał jakiś ich komisarz i przywiózł całą furę 
karabinów i amunicji. Wywalił to wszystko na podwórku i kazał 
twemu ojcu, jako byłemu wojskowemu, ćwiczyć chłopów w zakresie 
wojskowości, a następnie zorganizować oddział i iść pod Warszawę 
na pomoc bolszewikom. Ojciec w naszej kępie klonów urządził strzel-
nicę. No i strzelano. Całe ptactwo odleciało, a drzewa zostały doszczęt-
nie podziurawione. 

Przyszedł rozkaz wymarszu oddziału na front. Na czele jechał 
ojciec na koniu, a za nim maszerowali chłopi. Tylko część z nich miała 
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karabiny, reszta niosła na ramionach zwykłe kije. Tak uformowana 
jednostka wojskowa dotarła do rozstajnych dróg. Im dalej się posu-
wała, tym bardziej topniały jej szeregi. Chłopi wracali do domu. Gdzieś 
na dwudziestym kilometrze wędrówki ojciec został sam. Wrócił więc 
i on do domu. 

Został zapowiedziany proces dezerterów. Jednak rozprawa się nie 
odbyła, bowiem nastąpił „cud nad Wisłą”. Zaczął się odwrót wojsk bol-
szewickich. Komisarze zapowiadali gromko: „My tu jeszcze wrócimy!” 

Po krótkim czasie przybyli żołnierze Wojska Polskiego. Ustano-
wiono granice państwa i nasza wieś znalazła się po polskiej stro-
nie. Granica przebiegała około 10 kilometrów od naszej wioski. Do 
całkowitego spokoju było jednak daleko. Działały tu różne bandy 
rabunkowe. Rozpoczęto z nimi zdecydowaną walkę. Ludność ocze-
kiwała stabilnego pokoju, który wciąż nie nadchodził. Wreszcie 
granicę obsadzono wojskiem, bandy wyłapano. Odbyły się procesy. 
Członków tych band osadzono w Berezie Kartuskiej. Na ziemi nie-
świeskiej nastał upragniony spokój. Wieś zaczęła się odbudowy-
wać po zniszczeniach wojennych. Twój ojciec pobudował dom, sto-
dołę i chlewy. Zaczęły na świat przychodzić dzieci. Brata twego ojca 
– Bronisława wybrano na sołtysa wsi. Tak w pokojowej atmosferze 
wieś zaczęła rozwijać się i bogacić. Wieczorami zbierała się mło-
dzież i śpiewała białoruskie pieśni. Chóralne śpiewy rozlegały się do 
późnej nocy. W maju, wieczorną porą, w klonach śpiewały słowiki, 
a w stawach rechotały żaby. 

Tak niepostrzeżenie minęły lata dwudzieste. 

Lata trzydzieste

Nasze gospodarstwo było duże, pełne krów, koni i wszelkiego drob-
nego inwentarza. Pamiętam zatrudnionych pastuchów, parobków, 
służących i niańki. Zajęcia wyznaczały okresy roczne. Wiosna ozna-
czała się pracą przy odkrywaniu kopców i dołów, gdzie przez zimę 
były przechowywane płody ziemi. Przebierano kartofle i szykowano 
sadzonki do siewu. Z obór wywożono na pola nawóz, ruszały pod-
orywki, a w pobliżu domu szykowano ziemie pod ogrody, łopatami 
oklepywano grzędy i robiono między nimi wąskie przejścia (po miej-
scowemu zwane rozory).

Jednocześnie był to okres wysiadywania piskląt. My, dzieciaki, 
byliśmy ciekawe, czy są już małe, niezdarne i puszyste stworzonka. 
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Próbowaliśmy zaglądać do gniazd. Nic z tego jednak nie wycho-
dziło, gnały nas rozczapierzone kokoszki. Najzacieklej atakowały nas 
gąsiory. Uciekaliśmy co sił w nogach. Gdy taki gąsior nas przegonił, to 
udawał przed gąskami bohatera i długo gęgotał z wyciągniętą szyją. 
My zaś rzucaliśmy w gęsiora grudkami ziemi na dowód, że się nie 
poddajemy. 

Wnet sady wybuchały białym kwieciem, a jaskółki wracały do swo-
ich gniazd pod strzechą. Bocian, usadowiwszy się na stodole, kleko-
tem obwieszczał swój powrót. 

Mężczyźni poszli w pole z siewami. Wyprowadzono bydło z obór na 
pierwszy wiosenny spacer. W zagajnikach rozszczebiotało się ptac-
two. Długo w nocy kumkały i rechotały żaby, robiąc konkurencję chó-
ralnym śpiewom wiejskiej młodzieży. 

Kobiety moczyły w stawach wytkane zimą płótna, a następnie roz-
ściełały je na nieodległych łąkach. Była to swego rodzaju metoda natu-
ralnego wybielania płótna. Oczywiście do tego procesu było potrzebne 
już dobrze grzejące słońce. W ciepłe, słoneczne dni do stawów przy-
pędzano owce. Najpierw myto na nich wełnę, a po wyschnięciu strzy-
żono. My wtenczas karmiliśmy jagnięta chlebem, a one wyczyniły 
różne harce. 

Wyciągano z piwnic różne beczki, w których na zimę kiszono 
kapustę, ogórki i grzyby. Myto je, parzono wrzątkiem, potem usta-
wiano otworami do słońca. Przeważnie na wiosnę cieliły się krowy. 
Na świat przychodziły małe, ładne cielaczki. Śmiesznie podskakiwały 
wokół swoich matek. Z siary nasza matka smażyła puszyste blinki. 
Zjadaliśmy je z wielkim apetytem. 

Zazieleniły się łąki i matka wysyłała nas do zbierania szczawiu. Była 
z niego znakomita zupa. Jeszcze lepiej nam smakowała, gdy dolano do 
niej słodkiej śmietanki, wtenczas była taka kwaśna. 

W ogrodach pojawiły się pierwsze plony: szczypior, rzodkiewka 
i sałata. Były z tego smakowite potrawy, które właśnie wiosną najbar-
dziej nam smakowały. 

I tak w toku wiosennych prac niepostrzeżenie mijał maj. Na łąkach 
wyrosły bujnie trawy. Swawolny lekki wiaterek kołysał wielobarwnym 
kwieciem. Wnet kosiarze rozsypali się po łące i cięli soczyste trawy. 
W powietrzu rozlegał się stukot klepanych kos, zaś do naszych nosów 
docierał zapach suszu. Gdy w sadach zaczęły rumienić się wiśnie, 
a w lasach wysypały czarne jagody, zaś z uli wyszły na świat nowe 
roje, to był znak, że wiosna dobiega swego końca. Na polach, w takt 
podmuchów wiatru, falowały złociste łany pszenicy i srebrzyste żyta. 
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Ojciec chodził między polami, rozcierał na dłoni urwane kłosy żyta, 
smakował, rozgryzał ziarna i mówił: „Za dwa tygodnie będą żniwa”. 
Tymczasem oborywano kartofle, pielono lny, buraki i ogrody. Koszono 
koniczynę i inne pastewne rośliny. Zajęć było sporo, tak że w domu 
nikt nie bumelował. 

Było już latem. Jednego dnia ojciec przywiózł z sąsiedniej wsi całą 
furę żeńców. Rozeszli się po polu, sierpami cięli żyto i wiązali snopy. 
Naszym zadaniem było znoszenie snopków do kupy i przy pomocy 
dorosłej osoby ustawialiśmy je w dziesiątki (szurki, kopice). Czasami 
żeńcy, po skończonej pracy i po posiłku ufundowanym przez gospo-
darza, śpiewali różne tęskne pieśni, a gdy do kolacji była podawana 
wódka, to pieśń nie milkła do późnej nocy. 

W pogodne dni rozwalano kopice i suszono na słońcu snopy. 
Wyschnięte ładowano na fury i zwożono do stodoły, które pęczniały od 
różnego rodzaju traw i zbóż. Stogi sięgały do samego dachu. Śpieszono 
się ze zbiorem, bowiem nadciągała pora opadów, orki ściernisk oraz 
czas zbioru owoców, grzybów, lnu, grochu i innych płodów ziemi. 
Ledwo ukończono zbiory zbóż, a już mężczyźni z końmi poszli w pole 
orać ziemię. Praca ta była uciążliwa dla koni i ludzi. Za oraczami cią-
gnęło wszelkie ptactwo, szukając w bruzdach pożywienia. Natomiast 
kobiety obijały len w celu uzyskania siemienia. Len bez ziaren wyście-
łano na łąkach, aby rosa go wytrawiła. Był to piękny widok: na zielo-
nym tle rozpościerały się żółtawe pasma. Prace z lnem były nieusta-
jące. Po wytrawieniu zbiórka lnu i wiązanie go w snopki, suszenie, 
międlenie w mędlicach w celu oddzielenia paździerzy, czesanie na 
szczotkach. Dopiero po tych czynnościach nadawał się do przędzenia. 
Praca przy lnie zajmowała kobietom wiele czasu i zabiegów. 

W stodołach odbywały się pierwsze omłoty. Szykowano zboże do 
zasiewów ozimin. Dobierano zboże dorodne, o najbujniejszych kło-
sach. Chciano, aby przyszłym zbiorom dać dobry początek. W myśl 
porzekadła: „Jakie ziarno, takie plony”. 

Nastała jesień. Mężczyźni cały czas przebywali w polu, siali zboże 
ozime. Była to pora wybierania kartofli, wyrywania buraków, zbierania 
drugiego pokosu traw, zrywania później dojrzewających owoców. Dni 
stawały się coraz krótsze i coraz zimniejsze. Na łąkach gromadziły się 
ptaki szykujące się do odlotu. Gromadzono zapasy na zimę. Kiszono 
kapustę, ogórki, grzyby, wiązano w warkocze czosnek, zaś cebulę 
koszami noszono na strych. Robiło się pusto na polach. Podmuchy 
wiatru były coraz gwałtowniejsze. Deszcze niemiłosiernie siekły 
w twarz. Od ciągłych opadów na polach i łąkach tworzyły się kałuże. 
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Polne drogi doszczętnie rozmokły. W taką pogodę unikaliśmy czę-
stego wychodzenia na zewnątrz budynków. Przebywaliśmy w budyn-
kach. Dorośli zajmowali się sprawami gospodarczymi. Naprawiano 
sprzęt gospodarczy, poprawiano w oborach zagrody dla bydła, przygo-
towywano opał na zimę, dosypywano ziemi na kopce, gdzie przecho-
wywano okopowe itp. 

W pogodniejsze dni dorośli jechali na targowiska do Klecka lub 
Nieświeża. Sprzedawano tam efekty ciężkiej pracy rolników. Na baza-
rach rodzice kupowali niezbędny sprzęt do gospodarstwa, niektóre 
artykuły spożywcze, odzież, obuwie i inne rzeczy przydatne do egzy-
stencji rolnika. My, dzieciaki, niecierpliwie czekaliśmy na powroty 
rodziców z jarmarków. Nie chodziło o zakupioną dla odzież czy obu-
wie, ale o łakocie, które były nam oszczędnie dozowane. Były to prze-
ważnie cukierki, chałwa i wyroby z żydowskich ciastkarni. 

Jesienie zawsze długo się ślimaczyły. Oczekiwaliśmy zim, które 
na ziemi nieświeskiej bywały raptowne. Najpierw nadciągały mrozy. 
Skuwały lodem rzeki, stawy i mroziły ziemię. Śniegi jeszcze nie padały. 
Było sucho. Cieszyliśmy się z takiej pogody, można było wybrać się na 
staw lub inne rozlewisko wodne i jeździć na łyżwach. Ślizgaliśmy się 
całymi dniami. Nie przeczę, że częste były wywrotki i dalej jechano na 
pupie, skutkiem czego wieczorami wracaliśmy do domu w wilgotnych 
ubraniach. Z takich zabaw rodzice byli mocno niezadowoleni. Mówili, 
że przeziębimy się i choroba gotowa. Dzieciaki jednak nadal bawiły 
się na lodzie i żadna choroba nas się nie imała. Rozgrzani, buzie zaró-
żowione i gnaliśmy jeden za drugim, co tchu w piersiach. Nie zważyli-
śmy, że łyżwy były niedoskonałe – wiadomo „samodziełki”, ale zabawa 
była wyborna. Wieczorami, gdy Pulina łapała nas do kąpieli, byliśmy 
już u kresu sił. Najczęściej bez kolacji zasypialiśmy w balii. 

Śnieg zawsze robił nam niespodziankę. Przeważnie, gdy ojciec 
wracał z rannego obrządku bydła, mówił: „Wstawajcie chłopcy, na 
podwórku już jest śnieg”. Prawda, na podwórku wszędzie było biało. 
Czasami padał przez kilka dni. Powstawały duże zaspy. Do obory, sto-
doły, studni i drewutni wtenczas docieraliśmy tunelami wykopanymi 
w śniegu. Cieszyliśmy się ze śniegu. Każdy brał, co miał pod ręką: 
narty, sanki lub inny przedmiot, na przykład kawałek deski, i szliśmy 
na pagórek, gdzie zjeżdżaliśmy w dół na ulicę. Śmiechu i radości było 
bez miary. 

W tym czasie ze stodół unosił się miarowy stukot cepów lub war-
kot młocarni. Mężczyźni dokonywali omłotów zbóż. Kobiety nato-
miast organizowały wieczorki, podczas których przędły len lub wełnę, 
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wiązały na drutach, wyszywały, darły pierze itp. Mężczyźni po wie-
czornym obrządku dołączali do kobiet. Wtedy wieczór stawał się bar-
dzo wesoły – żartowano, opowiadano dowcipy lub bajki, śpiewano, zaś 
młodzież flirtowała. Późną nocą, po skrzypiącym pod nogami śniegu, 
wracali wieczornicy do swoich domów, na odpoczynek. Byli pełni wra-
żeń i następnego dnia mieli co komentować. Wydarzenia te powta-
rzały się jak godziny w szwajcarskim zegarku. Z tą jednak różnicą, 
że wieczorek odbywał się u innego gospodarza. Tak mijał dzień za 
dniem, tak mijały zimy. Nastawały roztopy, znikały śniegi, ukazywały 
się czarne płaty ziemi. 

W szalonym tempie płynął czas, unosząc ze sobą wydarzenia 
z poszczególnych lat, które następnie stawały się historią.

Gospodarstwo

Moi rodzice prowadzili gospodarstwo hodowlano-mleczne, tzn. trzy-
mali krowy mleczne. Otrzymane mleko przerabiali na masło i białe 
sery, które sprzedawano w okolicznych miastach. Maślanka i serwatka 
powstawały jako produkty uboczne. W Klecku i Nieświeżu stacjono-
wało dużo wojska. Było ono potencjalnym odbiorcą naszych wyrobów, 
a szczególnie kadra zawodowa. Żydzi również chętnie nabywali nasze 
produkty. W znanych mi miastach kresowych (Kleck, Nieśwież, Mir, 
Lachowicze, Stołpce, Baranowicze, Nowogródek) stanowili 60% lud-
ności. Przeważnie zajmowali się handlem, rzemiosłem i drobnym 
przemysłem, ale nie rolnictwem. Spożycie artykułów rolnych przez tę 
warstwę ludności było wysokie. Dlatego Żydzi często przyjeżdżali do 
naszego domu i na miejscu zaopatrywali się w różne artykuły rolne. 
Byli również odbiorcami nadwyżki zbóż. Wiem jeszcze, że koniczyna 
i owies trafiały do wojska, na karmę dla koni. 

Produkty uboczne wyrobu masła i sera (maślanka i serwatka) 
używane były jako dodatek do karmy dla ptactwa. Kaczki, gęsi 
i kury chętnie zjadały posiekane zielsko, posypane śrutą i zalane 
mieszanką z serwatki i maślanki. Serwatkę dodawano również do 
napoju sporządzanego dla dojnych krów. W naszym gospodarstwie 
nie było mowy, aby cokolwiek mogło się zmarnować. Wszystko było 
do wykorzystania. 

Gospodarka zajmowała kilka hektarów łąk i leśnych pastwisk. 
Dlatego też mój ojciec wraz z kilkoma innymi gospodarzami jeź-
dził na Polesie i tam dokonywali zakupu taniego bydła. Czyniono to 
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zawsze wiosną, gdy zieleniły się łąki. Bydło do późnej jesieni przeby-
wało na pastwiskach. Odpasione sztuki selekcjonowano, te dorodniej-
sze przeznaczano na chów, a resztę sprzedawano na ubój. W tym cza-
sie do naszego gospodarstwa przybywało wielu kupców żydowskich. 
Każdy wybierał dla siebie odpowiednie sztuki. Obmacywali jałówki, 
targowali się o cenę, bili w dłonie, kłócili się, krzyczeli, że ojciec 
„chce ich puścić z torbami”, że „jałówki tej ceny są niewarte”, ucie-
kali z podwórka, wracali i znowu się kłócili, w końcu uzgadniali cenę 
i zabierali bydło z pastwisk. W domu nastawała upragniona cisza, 
z czego wszyscy domownicy byli zadowoleni. 

W końcu lat 20. i na początku 30. ubiegłego wieku ojciec ze 
swoim bratem Bronisławem zajmowali się hodowlą koni. Pamiętam, 
jak sprzedawano ostatniego ogiera. Był koloru czarnego, lśniła 
na nim prążkowana sierść. Głowę na długiej szyi trzymał wysoko. 
Wyprowadzono go ze stajni, szedł drobnym krokiem, lekko stąpa-
jąc jak baletnica. Gdy dosiadł go parobczak, jak błyskawica przele-
ciał przez ogrodzenie. Kupcy, a było ich dwóch, oniemieli z wrażenia, 
oczy im się świeciły. Wszyscy z podwórka weszli do domu. Ojciec za 
konia zażądał tysiąca rubli w złocie. Wówczas jeszcze nieoficjalnie 
kursowały carskie złote monety. Targu dobito, ogiera z uzdą sprze-
dano za osiemset rubli w złocie. Jeszcze dziś stoi mi przed oczami, 
jak wyższy kupiec ze skórzanej sakiewki wydostawał czerwono-żółte 
monety i układał je w słupki na stole. Było osiem słupków po dziesięć 
monet. Ojciec przeliczył monety i schował je do kasety. Matka podała 
posiłek i zaraz na stole zjawił się samowar, pito wonną herbatę. Stryj 
Bronisław obuszkiem porąbał dużą bryłę cukru na mniejsze kawa-
łeczki. Herbatę pito z pijał (specjalne głębsze spodeczki) w pryku-
sku, tzn. najpierw odgryzano kawałeczek cukru i wtedy go zapijano. 
Herbata musiała być bardzo gorąca. Po kilku opróżnionych pijałach 
u mężczyzn na twarzy pojawiły się krople potu. Mania podała płócien-
nika (nieduże ręczniczki), którymi wycierano twarz i ręce. Dzieciom 
do herbaty podano wiśniową konfiturę. 

Biesiada skończyła się, kupcy odjechali, zabierając ze sobą czar-
nego ogiera. Wszyscy domownicy żałowali tego ogiera – taki był ładny! 
Jedynie ojciec był niewzruszony. Zamyślony chodził po chacie, to 
na chwilę siadał, wreszcie skierował się w stronę siedzącego brata 
Bronisława i powiedział: „Już hodowla koni nie opłaca się, wojsko 
teraz mniej koni kupuje, nie ma dobrego zbytu, trzeba gospodarstwa 
ustawić na inny rodzaj produkcji”. Od tego czasu w naszym gospodar-
stwie zaczęto hodować krowy i przetwarzać mleko. 
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Do wsi Iwanowo zaczęli przyjeżdżać różni instruktorzy w ramach 
szerzenia oświaty rolniczej. Zebrania najczęściej odbywały się 
w naszym domu. Mimo woli byłem uczestnikiem tych chłopskich 
zebrań, na których instruktorzy mówili o sposobach uprawy roślin 
przemysłowych, a szczególnie takich jak buraki cukrowe, len, kono-
pie, o uprawie i eksploatacji drzew owocowych, uprawie warzyw, 
o przetwórstwie owocowo-warzywnym, także o tym, jak należy karmić 
krowy, aby dawały jak najwięcej mleka. Jednego razu prelegent dość 
ospale udowadniał, że krowy rasy holenderskiej (czarno-białe) są bar-
dziej mleczne od rasy czerwonej, jaka tu dotychczas była hodowana. 
Takiej gadaniny nie wytrzymał Waśko. Zapytał prelegenta: „Proszę mi 
powiedzieć, ile ta krowa, której wcale się posiada, da mleka?”

Prelegent był zdumiony takim pytaniem. Zaległa cisza. Rolnicy 
zaczęli opuszczać nasze mieszkanie. Nauka dobiegła końca. 

Waśka był biednym chłopem, nie posiadał krowy, jedynie nie-
dużego konika, którym jeździł po okolicznych wsiach i na zlecenie 
dokonywał kastracji ogierów. We wsi nazywano go Waśka-konował. 
Roboty wiele nie miał. Bieda często zaglądała do jego domu. Miał 
jedną dorodną córkę, która już w wieku dojrzałym zmarła na gruźlicę, 
ponieważ Waśka nie miał pieniędzy na jej leczenie. Długo nie mógł 
pogodzić się ze stratą ukochanej córki. Przez dłuższy czas nie poka-
zywał się we wsi. Czas jednak robi swoje. Wyszedł z ukrycia i przed 
wiejskim ludem udawał chojraka. Był fantastą, gdy podpił, kazał sie-
bie tytułować doktorem, czasami głosił hasła rewolucyjne, to znowu 
popadał w zadumę lub bez celu szedł przed siebie. Młodzi mężczyźni 
pokpiwali z niego, wtedy moja matka karciła kpiarzy, mówiąc: „Nie 
patrzcie na Waśkę tylko zewnętrznie, patrzcie w głębię jego duszy, 
na pewno od zgryzot jest ona czarna”. Po takiej reprymendzie, milkły 
wszelkie rozmowy na temat Waśki. 

Po jakimś czasie Waśko przyszedł do naszego domu i zwrócił się do 
mojej matki: „Pani Sobolewska, przyszedłem podziękować za obronę, 
tylko pani mnie rozumie, udaję wesołka, a dusza coraz mocniej boli”. 

Ukłonił się w pas i wyszedł z naszego domu. Od tego czasu Waśki 
więcej nie widziałem. Znowu zapadł się pod ziemię. Z czasem moja 
droga życiowa toczyła się w oddaleniu od rodzinnej wsi. Dalsze jego 
losy nie są mi znane. 
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Stosunki narodowościowe 

Wieś Iwanowo liczyła około 71 gospodarstw rolnych, w tym 52 domy 
białoruskie, 17 tatarskich i dwa katolickie. Liczby te nie były stałe, 
bowiem jedne gospodarstwa powstawały, inne ulegały likwidacji 
(sprzedaż, łączenie przez ożenek, podział na synów itp.).

Stosunki narodowościowe we wsi były poprawne. Białorusini nie 
mieli pretensji, że Tatarzy są Tatarami i odwrotnie. Białorusini byli 
wyznawcami prawosławia, Tatarzy zaś islamu. Katolikami była jedna 
rodzina białoruska, druga natomiast polska. Pobożność ludności nie 
była nadzwyczajna. W każdym razie, po obu stronach nie było dewo-
tek. Prawosławni do cerkwi chodzili tylko z okazji wielkich świąt 
lub odpustów, czasami w niedzielę. Rzadko, ale gdy już tam weszli, 
to modlili się szczerze i długo. Nawet między ludem prawosławnym 
powstało na ten temat takie powiedzonko: „Wlazł jak Dziemian do 
cerkwi”. Rzeczony Dziemian do cerkwi rzeczywiście nieczęsto cho-
dził, ale gdy zaszedł, to długo tam siedział. Wszyscy wychodzili, chcieli 
zamykać, a Dziemian wciąż się modlił. 

Muzułmanie jeździli w piątki modlić się do meczetu w Osmołowie. 
W naszej wsi nie było żadnych obiektów sakralnych – ani prawosław-
nych, ani muzułmańskich. Ten fakt nie pozostawał bez wpływu na 
pobożność ludu. Jednak każdy uważał siebie za pobożnego, ponie-
waż uczył się religii w szkole powszechnej. Ja natomiast uczyłem się 
religii islamu i prawosławia. Chętnie pozostawałem na lekcjach reli-
gii prawosławnej. Baciuszka pięknie opowiadał o sprawach religij-
nych. Jednego dnia, tuż przed Bożym Narodzeniem, rozdał uczniom 
krzyżyki z podobizną Jezusa, mnie zaś dał duże czerwone jabłko. 
Na przerwie jeden z kolegów podszedł do mnie i powiedział: „Daj 
mi połowę jabłka, a ja dam ci krzyżyk”. Byłem trochę zaskoczony 
tą propozycją. Kolega powiedział, że w domu ma kilka podobnych, 
transakcja została więc dokonana. Byłem posiadaczem krzyżyka. 
Przez długi czas przechowywałem go w swoich zbiorach, ale w cza-
sie wojny oraz repatriacji gdzieś zaginął wraz z innymi cennymi 
pamiątkami. 

W młodości miałem wielu kolegów wśród młodzieży białoruskiej, 
prawosławnej, a z niektórymi wielce się przyjaźniłem. Prawosławni nie 
wtrącali się do naszych muzułmańskich spraw, traktowali nas z całą 
powagą. Pamiętam doskonale, jak przyszedł do naszego domu Wasyl 
(Białorusin prawosławny) i powiedział do mego ojca: „Panie Sobolewski, 
panuje susza, nie padają deszcze, więdną zasiewy – rżnijcie barana, 
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módlcie się po swojemu i proście Boga o deszcz, do składki zakupu 
barana my też się dołożymy”. Ojciec podrapał się za uchem i powie-
dział: „Faktycznie, deszcz nie pada od wielu dni, słusznie barana trzeba 
ofiarować”. 

Dziś już nie wiem, kto barana ofiarował. Zarżnięto go nad brze-
giem rzeczułki jako zwierzę ofiarne, modlono się i wznoszono prośby 
do Boga o deszcz. Z mięsa ugotowano pyszne potrawy i na miejscu 
zjedzono. W tym obrzędzie brała udział cała społeczność tatarska 
z Iwanowa. 

Na drugi dzień zaczął padać deszcz. Takie fakty utwierdzały chrze-
ścijan, że muzułmanie u Boga coś znaczą. Tym większym szacunkiem 
odnosili się do islamu i do Tatarów. Niektórzy muzułmanie zajmowali 
się leczeniem ludzi i ten fakt również nie był bez znaczenia dla wize-
runku religii islamu. 

W ogóle, to młodzież zawsze ma się ku sobie. Czasami zdarzały się 
przypadki małżeństw mieszanych (białorusko-tatarskich). Jednak 
tego typu małżeństwa nie miały powodzenia. Były towarzysko z obu 
stron izolowane. Tatarska młodzież zbierała się i bawiła odrębnie, 
a to z powodu odrębności świąt, tradycji i zwyczajów. Niemile było 
widziane, aby Tatareczka chodziła z białoruskim chłopcem. Natomiast 
odwrotnie zdarzało się. Przeważnie na przeszkodzie związkom mie-
szanym stali rodzice, a następnie religie. 

Młodzież tatarska na swoje bale często zapraszała okoliczną 
szlachtę polską i odwrotnie – szlachta rewanżowała się zaprosinami 
Tatarów do udziału w balach przez nią organizowanych. 

W zwyczaju Białorusinów było organizowanie zespołów śpiewa-
czych, które w czasie Świąt Wielkanocnych, chodziły po zagrodach 
i śpiewały okolicznościowe pieśni, i składały gospodarzom życzenia 
Wesołych Świąt, za co otrzymywały upominki. 

Jednego roku odwiedził naszą wieś zespół śpiewaczy (po miej-
scowemu zwani „kukolniki”) z innej wsi. Zachodził tylko do domów 
Białorusinów, pomijając Tatarów. Ominięto także nasz dom. Ojciec, 
będąc wtenczas na podwórku, zawołał do znajomego kukolnika: 
„Piotr, dlaczego pomijasz mój dom?” Ten zrobił w tył zwrot i stanął 
z całym zespołem pod oknami naszego domu. Zaczęli grać i śpie-
wać. Koncert ich trwał długo. Mój ojciec obdarował kukolników pie-
niędzmi, z czego byli bardzo zadowoleni. Od tego momentu zawsze 
śpiewali pod naszymi oknami. 

Wieś chowała się dużą solidarnością. Gdy zachodziła potrzeba 
udzielenia komuś pomocy, to ją udzielano, nie patrząc na narodowość 
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czy wyznanie wiary. Często pomoc była samorzutna, ale zazwyczaj 
organizowana, na przykład w nieszczęśliwych wypadkach. Zdarzały 
się sytuacje, że ktoś kogoś niesłusznie krytykował. Na takie przejawy 
lud wiejski nie zwracał uwagi i mówił: „Ot chudzina – mały sabaczka 
za nogawkę targa”, i przechodził nad tym do dziennego porządku. 
Krytykant widząc, że nie ma posłuchu, kładł uszy po sobie i zmykał. 

Nasze domy nie miały zamknięć. Jedyną blokadą drzwi była 
zaszczepka lub zasuwka. Gdy były tak zabezpieczone, do domu nikt 
nie wchodził. Wiadomo było wtedy, że gospodarzy w domu nie ma. 

Stosunek do ubogich i wędrowców był przychylny. Nigdy nie odpra-
wiano takiego z niczym. Zawsze czymś go obdarzano. We wsi sze-
roko komentowano przypadek, gdy mniej zamożny gospodarz zwró-
cił żebrakowi uwagę, że jest młody i mógłby pracować, a nie włóczyć 
się po chatach. Na to żebrak odpowiedział: „Nie daj i łaj”. Od tamtego 
czasu nikt z żebraków do tego domu nie zachodził. We wsi było hańbą, 
gdy do któregoś domu żebrak nie zaszedł. Utarło się powiedzonko: 
„Do tego domu nawet żebrak nie zagląda”. Taki gospodarz był izolo-
wany w środowisku wiejskim. Sąsiedzi nie chcieli prowadzić z nim 
żadnych interesów. A gdy wędrowiec zaszedł do domu, to dla tego 
domu był zaszczyt. Gospodarz starał się należycie wędrowca ugościć, 
dać mu nocleg, gdy o takowy poprosił, i wskazać kierunek wędrówki, 
gdy o to zapytał. Wędrowca ugaszczano, on zaś dużo opowiadał o swo-
ich wędrówkach i o tym, co w szerokim świecie zobaczył. Jego opo-
wieści przekazywano sąsiadom. Wędrowały tak od ucha do ucha, aż 
poznała je cała wieś. 

Szkoła 

Na początku września 1932 roku zaprowadzono mnie do szkoły. 
Na budynku z czerwonej cegły wisiała tabliczka. Poprosiłem 
brata, aby przeczytał, co jest na niej napisane. Brat powiedział: 
„Szkoła Powszechna w Łani”. To, że szkoła wiedziałem, ale co zna-
czy powszechna tego już nie, a brat nie zdążył mi wytłumaczyć. 
Weszliśmy do budynku, gdzie było dużo dzieci. Zacząłem rozglądać 
się wokoło, ale brat pociągnął mnie za rękę i przeszliśmy do jakiegoś 
pokoju. Siedziało tam kilka pań, które nie zwróciły na nas najmniej-
szej uwagi. Zastanawiałem się, czy one nas nie widzą, czy może tylko 
udają. Staliśmy pod drzwiami i czekaliśmy, a one wciąż rozmawiały 
i rozmawiały. Usłyszałem dzwonek i panie wyszły z pokoju. Chwilę 
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byliśmy sami, ja chciałem uciekać, ale brat Roman zagrodził mi drogę. 
Weszła inna pani i zapytała: „O co chodzi chłopcy?” Wtedy Roman 
wybąkał: „Przyprowadziłem brata do szkoły”. Pani otworzyła grubą 
księgę i długo, długo w nią patrzyła. Później, nie podnosząc głowy, 
powiedziała: „Imię i nazwisko ucznia...”

„Jachja Sobolewski” – odparł Roman. Pani postukała palcem w stół, 
jakoś dziwnie popatrzyła na mnie i rzekła: „Jaki tam Jachja, co za 
Jachja? Też nadają imiona, Jachja... Takich imion w Polsce nie ma. 
Będzie, no, powiedzmy, Jan”. 

Pani zaczęła coś pisać w księdze. Gdy już napisała, podniosła głowę: 
„Jesteś Jan Sobolewski, uczeń klasy pierwszej b”. I zwracając się do brata, 
dodała: „Zaprowadź go do tej klasy”. Poszliśmy więc do klasy pierwszej b. 
Roman znał szkołę, chodził do niej, był uczniem czwartej klasy. 

W klasie za stołem siedziała nauczycielka, a naprzeciw niej dzieci 
w ławkach. Gdy weszliśmy, wszystkie wlepiły w nas oczy. Jedna 
z dziewczynek pokazała mi język. Schowałem się za plecy brata i też 
pokazałem jej język. W mig cała klasa wywaliła jęzory na brody. 
Zauważyła to nauczycielka, zaczęła krzyczeć: „Co to jest, co to jest! Jak 
wam nie wstyd, być tak niegrzecznymi!?”

Jak wszystko się uspokoiło, Roman wyjaśnił, po co przyszliśmy 
i podał jej kartkę otrzymaną w sekretariacie. Pani nauczycielka długo 
się mi przyglądała, podaną kartkę kilka razy przeczytała, otworzyła 
jakąś książkę i tam coś pisała. Podniosła głowę i powiedziała do klasy: 
„To wasz nowy kolega, nazywa się Jan Sobolewski”, następnie kazała 
mi usiąść w ławce, gdzie było wolne miejsce. Oto, w taki sposób z Jachji 
stałem się Janem. Zadecydowały o tym dwa zapisy w księgach szkol-
nych i samowola sekretarki.

Zaczęły się wlec szkolne dni, jeden za drugim, jak ptaki, co lecą 
do ciepłych krajów. Sylabizowaliśmy: „Ola ma kota”, „Adam ma Asa” 
i temu podobne dziwadła. Wielkie coś, że Ola ma kota. U nas w stodole 
było pełno kotów, tylko przynieś im mleka, to zbiegała się od razu cała 
gromada. Dopiero po lekcjach było ciekawiej. Na boisku szkolnym 
można było bawić się w różne zabawy: grać w piłkę siatkową lub dwa 
ognie, zajmować się skakaniem w górę lub dal, rzucać kulą. Do domu 
wracałem późno i byłem zmęczony. Matka często dopytywała się, dla-
czego tak długo przebywam w szkole. 

Drogę naszą do szkoły i z powrotem przecinała nieduża rzeczułka 
Łań. Nie była głęboka, ale miała czyste wody. Stanowiła przyczynę 
naszych późnych powrotów. W pogodne i ciepłe dni lubiliśmy w niej 
się kąpać, baraszkować w czystych wodach, budować na brzegu zamki. 
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Przez zabawy na boisku i nad rzeką, a zimą na zamarzniętych sta-
wach, całkowicie zapomniałem o nauce. Z tego powodu w domu mia-
łem pewne nieprzyjemności. 

Było to już chyba w trzeciej klasie, gdy nauczyciel zostawił mnie 
po lekcjach, abym nauczył się tabliczki mnożenia. Jaki to był wstyd. 
Od tego momentu starałem się nie podpadać nauczycielom i uczyć się 
w miarę dobrze. Tak brnąłem z klasy do klasy, z ogólną oceną – dosta-
teczny. W roku 1939 ukończyłem siedem klas i to miał być koniec 
mojej edukacji. Według zamiarów mego ojca miałem zostać rzemieśl-
nikiem. Jednak jaki konkretnie miałem obrać zawód, tego nikt jeszcze 
nie wiedział. 

W dziecięcych latach budynek łańskiej szkoły wydawał się 
ogromny. W późniejszym okresie, gdy dokładnie się z nim zapozna-
łem, okazał się, że nie był wcale taki duży. Ot, zwykła wiejska szkółka. 
Nie wiedziałem, że moje losy zwiążą się z tym budynkiem jeszcze na 
jakiś czas. Nie żegnałem się na zawsze ze szkołą, jak to czynili niektó-
rzy moi koledzy. 

Wracając jeszcze do szkoły, to stosunki narodowościowe nie stano-
wiły w niej problemu. Miałem dużo kolegów Białorusinów i Polaków. 
W licznej gromadzie szkolnej znajdowali się jednak osobnicy, któ-
rzy usiłowali mi dokuczać. Wołali za mną: „Tatar dupę natarł”. Był to 
wystarczający powód, aby natręta odgonić. Szczególnie dokuczliwy 
był jeden uczeń z mojej klasy. Kiepsko się uczył, ale upodobał sobie 
zaczepianie mnie. W odwet częstowałem go kułakami lub kopnia-
kami. Często na przerwach dochodziło do bijatyk. Za takie awantury 
nauczyciele stawiali nas obu na kolana w kącie klasy, bez dochodzenia 
kto zawinił. 

Jednego razu staliśmy na kolanach, był dzwonek, cała klasa poszła 
na przerwę i pozostaliśmy sami. Wstaliśmy z kolan i znowu zaczę-
liśmy się bić. Rozłączył nas dzwonek na lekcję. Usiadłem na ławce 
cały poobijany. Przeciwnik mój też czuł się niedobrze, w końcu 
zemdlał. Sprawa się wydała. Zostaliśmy wezwani do dyrektora szkoły. 
Dyrektorowi opowiedziałem, że jestem wciąż prowokowany i obra-
żany. Wezwano rodziców. Opowiedziałem wszystko ojcu. Ojciec, będąc 
u dyrektora, powiedział: „ Mój syn jest w szkole obrażany”. 

Nie wiem, co zrobiono Hurce, tak nazywał się ten chłopak, ale 
w szkole więcej mnie już nie zaczepiał. Zaczepił natomiast w czasie 
wakacji nad rzeką Łań. Był tam z kolegami, a ja z tatarskimi chło-
pakami. Odbyła się formalna bitwa, najpierw na rózgi, później na 
kije. Z początku żadna ze stron nie miała przewagi. Jednak z czasem 
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przewaga była po naszej stronie. Hurka ze swoją grupą zaczął cofać 
się za rzekę. Byliśmy bardzo radzi ze zwycięstwa, ale sińców też mieli-
śmy co niemiara. Ze spotkań z Górką przychodziłem często do domu 
z podbitym okiem lub guzem na głowie. 

Ostatni raz zetknąłem się z Hurką, gdy byłem dorosłym chłopcem. 
„No jak, Hurko, powalczymy?” – zagadnąłem. „Daj spokój, byłem młody 
i durny” – odparł.

Więcej Hurki i podobnych do niego typów w swoim życiu nie 
spotkałem. 

Nadszedł rok 1939. Jeszce gdzieniegdzie na polach stały kopce zżę-
tych zbóż, jeszcze Tatarzy przeżywali wydarzenia z ostatnich dożynek, 
jakie miały miejsce w Iwanowie, jeszcze w niektórych domach gościli 
ich uczestnicy, jeszcze jabłka w sadach dojrzewały, a lato tego roku 
gorące było, zapowiadała się piękna złota jesień, gdy lotem błyskawicy 
po wsi przeleciała trwożna wieść – wojna. 

Niemcy napadli na Polskę. Wojsko Polskie stawiało wrogowi 
zacięty opór. Lud w pierwszej chwili nie wiedział, co ma począć. 
Trwożna wieść zamroczyła najbardziej roztropnych. Ustały prace 
w polu. Lud zaczął się gromadzić przy odbiornikach radiowych. 
Napływające wieści nie były pocieszające. Pierwsza mobilizacja 
ludzi do wojska. Powołano Straż Obywatelską. Włączono do niej 
Romana, mojego brata, ja natomiast byłem za młody. Powierzono 
mi jedynie funkcję gońca. W lasach pojawili się pierwsi dezerterzy. 
Straż graniczna i policja wzmocniły czujność. Po wsiach wędrowali 
jacyś ludzie, których nikt nie znał. Do folwarku w Dziemidowiczach 
przybyli uchodźcy z Warszawy. Opowiadali, że stolica była mocno 
bombardowana. 

We wsiach czysto białoruskich prowadzono w ukryciu jakieś roz-
mowy (narady, informacje, polecenia). Wyczuwało się przez skórę, 
że dzieje się tam coś niedobrego, jednak oficjalnych wystąpień nie 
było. Lud białoruski czegoś oczekiwał, panowała atmosfera nieufno-
ści i nieżyczliwości do obecnej rzeczywistości. Jednak nie wszyscy 
Białorusini tak myśleli. Było wśród nich wielu życzliwie ustosunkowa-
nych do obecnego ustroju w Polsce. Popierali ład, jaki istniał w pań-
stwie polskim. 

Jan Jachja Sobolewski



141141141Jan Jachja Sobolewski: Wspomnienia

The Memories

Keywords: Polish Tatars, war, Germany, bolshevik, Bel arus, awa-
reness, farm, vi llage school.

Abstract: Memories of the Polish Tatar from childhood and 
youth, spent in a small town, now located in Belarus, are one of 
the very few authentic testimonies of the Tatar reality of that 
period. Thanks to them, we have the opportunity to get acquain-
ted with the relations between the local population of Belarusian 
origin and the Tatars who consider themselves Polish nobles. 
We also get to know the atmosphere in the family of the author, 
the farm of his parents, and life inscribed in the eternal cycle of 
nature. These are memories of the world of the pre-war border-
land, which for a long time does not exist anymore.
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Rafał Berger

LUDZIE KOŚCIOŁA DO MACIEJA

Bogata korespondencja polskiego Tatara, Macieja Konopackiego 
doczekała się już sześciu opracowań1. Zapewne będą następne, chcąc 
jednak wypełnić lukę pomiędzy wydaniami, przyjrzyjmy się jeszcze 
nieopracowanej korespondencji Macieja z ludźmi Kościoła. Ważne to 
listy, szczególnie teraz, gdy islam znajduje się pod ostrzałem nie tylko 
medialnym, ale i głosy potępiające tę religię i jej wyznawców w czam-
buł (nomen omen), słychać także ze strony niektórych przedstawicieli 
Kościoła Katolickiego. Ważna to korespondencja i wymiana myśli 
pomiędzy intelektualistą muzułmaninem a intelektualistami kato-
lickimi. Przeglądając te listy kierowane do Macieja odnajduję w nich 
korespondencję od polskich hierarchów i wybitnych postaci Kościoła, 
jak np. ekscelencje: Henryk kardynał Gulbinowicz, Władysław kardy-
nał Rubin, arcybiskup Tadeusz Gocłowski, arcybiskup Edward Kisiel, 
arcybiskup Stanisław Szymecki, bp Władysław Miziołek, o. dr hab. 
Czesław Drążek, ks. prof. Łukasz Kamykowski, ks. dr Józef Kapuściak, 
ks. doc. dr hab. Jerzy Nosowski i wielu innych.

Otwieram pierwszy z brzegu list od Metropolity Gdańskiego, arcy-
biskupa Tadeusza Gocłowskiego2:

1 Berger Michalina, Berger Rafał (red.), Dżennet do Macieja, Warszawa 2012; Berger Rafał 
(red.), Ułani do Macieja, Warszawa 2013; Berger Rafał (red.), Literaci do Macieja, Warszawa 
2014; Berger Rafał (red.), Profesorowie do Macieja, Warszawa 2015; Berger Rafał (red.),Tade-
usz i Roman do Macieja, Warszawa 2017; Berger Rafał (red.), Imamowie do Macieja, Warszawa 
2017.

2 Tadeusz Gocłowski (1931–2016) – duchowny rzymskokatolicki, lazarysta, doktor prawa 
kanonicznego, rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego w latach 1971–1973 i 1982–
1983, biskup pomocniczy gdański w latach 1983–1984, biskup diecezjalny gdański w latach 
1984–2008 (od 1992 arcybiskup metropolita gdański), od 2008 arcybiskup senior archidie-
cezji gdańskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
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Dziękuję serdecznie[…] za tekst dotyczący ubogacającej obecności 
polskich Tatarów – muzułmanów w Rzeczypospolitej od tylu wie-
ków. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem to pańskie wystą-
pienie w Krakowie. Myślę, że i nasze Gdańskie Dni Spotkań tych 
wielkich religii miały duże znaczenie i dla nas gdańszczan i dla 
szerszego środowiska. Trzeba usiłować wypracować właściwe kie-
runki rozwoju relacji między chrześcijanami i muzułmanami w tym 
sekularyzującym się świecie. Ponadto można i trzeba ukazywać, że 
wrogość między tymi dwoma wielkimi religiami – to tylko strata 
ludzkich energii.
(Gdańsk – Oliwia 21.11.1994)

W roku 2006 (2 lutego) arcybiskup Gocłowski napisał:

[…] Dziękuję za Pańskie bogate materiały, które ukazują wielo-
aspektowe treści, dotyczące bliskich nam ludzi – polskich patriotów. 
Każde sięgnięcie po tego typu informacje, ukazują nam bogactwo 
polskiej kultury i jej pluralizm, dopełniający ten polski Obraz. Pan, 
Panie Macieju, jest jego najlepszym przykładem i stróżem. Polska 
naszych czasów musi pilnować tych wartości, zwłaszcza, gdy świat 
europejski gubi się, poszukując jedności, a zatracając bogactwo 
poszczególnych narodów.
Życzę Panu dobrego zdrowia w najdłuższe lata. Niech Pan Bóg 
raczy nam błogosławić.

25 października 1972 roku, dr Henryk Gulbinowicz3, wówczas jesz-
cze jako biskup, pisał z Białegostoku do Macieja Konopackiego:

W Bohonikach byłem 11 czerwca br. Przybyłem tam z racji wizy-
tacji kanonicznej parafii rzymskokatolickiej Kundzin. Bohoniki 
leżą na terenie w/w parafii i znajduje się tam punkt katechetyczny, 
który zobowiązany byłem zwizytować podczas wizyty kanonicznej. 
Ale gdyby tam nawet nie było punktu katechetycznego – przybył-
bym z racji wspólnoty wyznawców islamu, którzy tam mieszkają. 
O wspólnocie tej wiele słyszałem od mojego katolickiego duchowień-
stwa i miło mi stwierdzić, że zawsze słyszałem dobre słowa i opinie. 

3 Henryk Roman Gulbinowicz (1923 w Wilnie) – duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, 
administrator apostolski w Białymstoku w latach 1970–1976, arcybiskup metropolita wro-
cławski w latach 1976-2004, kardynał prezbiter od 1985, od 2004 arcybiskup senior archi-
diecezji wrocławskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
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Chciałem więc tam być, by osobiście przekonać się o faktycznym 
stanie rzeczy. Opinie moich kapłanów okazały się prawdziwe. 
Wspólnota wyznawców islamu w Bohonikach zrobiła na mnie bar-
dzo dobre wrażenie. Są to ludzie spokojni, ceniący swoje wyznanie 
i nie posiadają chyba żadnych kompleksów, tak często spotykanych 
u mniejszości wyznaniowych. Czują się oni Polakami, mówią dobrze 
po polsku, są pracowici i stosunki sąsiedzkie z katolikami są bardzo 
dobre. W stosunku do mnie okazywali wiele życzliwości i wysokiej 
kultury. Włączyli się w akt powitania, jaki zwyczajem tamtejszej 
ludności, okazywany jest przybywającemu biskupowi. Następnie 
zaprosili mnie do swojej świątyni – do meczetu. Miejscowy imam 
towarzyszył mi podczas nawiedzania meczetu, wyjaśniając mi 
szczegóły, których nie rozumiałem. Prawdą jest, że się modliłem za 
całą wspólnotę wyznawców islamu, tak żywych, jak i umarłych. Nie 
widzę w tym nic dziwnego, ponieważ jest to mój obowiązek.
Wywiozłem z Bohonik bardzo dobre wspomnienia i duży ładu-
nek uznania nie tylko dla katolików, lecz także dla wspólnoty 

Od prawej: Maciej Konopacki z Rafałem Bergerem podczas przeglądania 
archiwalnych materiałów, r. 2011. Z archiwum R. Bergera.
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wyznawców islamu. Obiecałem im nawet w swoim czasie poda-
rować podstawkę do czytania Koranu, którą posiadam, lecz która 
wymaga jeszcze naprawy. […] Życzę, by prawdziwe wartości reli-
gijne były zasadą postępowania, by były docenione przez inne reli-
gie i łączyły nas w umiłowaniu prawdy.

Tak rozpoczęła się długoletnia znajomość polskiego wyznawcy 
islamu Macieja Konopackiego z późniejszym kardynałem Henrykiem 
Gulbinowiczem, która zaowocowała nie tylko bogatą korespon-
dencją, ale także wykładami na Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu, gdzie przyznano Konopackiemu tytuł honorowego 
wykładowcy.

Władysław kardynał Rubin, z którym Maciej wymienił wiele listów, 
22 września 1981 roku pisał do niego z Rzymu:

[…] Niniejszym uprzejmie dziękuję za list z 16 sierpnia br. zawie-
rający miły upominek w postaci publikacji zatytułowanej „Les 
Musulmans en Pologne”, której Drogi Pan jest autorem. Gratuluję 
tego opracowania i życzę realizacji następnego, o którym w liście 
jest mowa, pod interesującym tytułem „O Muzułmanach z kraju, 
skąd Papież rodem”. Uważam, że powinien Drogi Pan pisać jak naj-
więcej o swoich przodkach, a szczególnie o tak ciekawym aspekcie 
ekumenicznego pojmowania muzułmańsko-chrześcijańskich war-
tości. Taka bowiem praca, niewątpliwie znajdzie uznanie i u ludzi 
dobrej woli, a przede wszystkim u Pana Boga, Ojca nas wszystkich.
W odpowiedzi na życzliwą pamięć o mnie, łączę Drogiemu Panu 
wyrazy serdecznych pozdrowień i oddania w Panu.

Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki, w kwietniu 
2003 roku w liście do Macieja napisał:

[…] z kimkolwiek się spotykam, wszyscy podkreślają dobroć, pra-
wość i patriotyzm Tatarów mieszkających na Białostocczyźnie.

Obszerna jest także korespondencja Konopackiego z arcybiskupem 
Edwardem Kisielem4. Jak zwykle czas dłuższej korespondencji i zna-
jomości powodował, że i listy bywały bardziej osobiste. Wzruszający 

4 Edward Kisiel (1918–1993) – duchowny rzymskokatolicki, doktor teologii, administrator apostolski 
w Białymstoku w latach 1976–1991, biskup diecezjalny białostocki w latach 1991-1993 (od 1992 arcybi-
skup metropolita).
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szczególnie jest fragment pisanego ręcznie listu arcybiskupa na trzy 
miesiące przed śmiercią w roku 1993:

Szanowny i Drogi Panie Macieju,
[…] Człowiek nie wybiera sobie ani choroby, ani rodzaju śmierci. 
Wszystko jest w ręku Boga. Objawy choroby odczuwam od ubiegłego 
roku. Na razie nie leżę, poruszam się przy pomocy laski. Zgadzam 
się z wolą Bożą […].

Postacią bardzo bliską Maciejowi był biskup Władysław Miziołek5. 
Ekumenizm w Polsce miałby zupełnie inny wymiar, zapewne 
mniej doniosły i efektywny, gdyby nie on. Biskup był od roku 1962, 
przez dwadzieścia siedem lat, przewodniczącym Ośrodka do Spraw 
Jedności Chrześcijan. Od roku 1974 przez dziesięć lat przewodniczył 
Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Redagował „Biuletyn 
Ekumeniczny”, w którym także publikował Maciej Konopacki. 

6 września 1994 roku biskup pisał do Macieja:

Pragnę Panu serdecznie podziękować za dwa Jego listy: z kwietnia 
wspominający o podróży do Wilna i z lipca z artykułem o krakow-
skim kolokwium p.t. „Chrześcijaństwo i islam”.
Artykuł Pana jest wspaniały i od razu formułuję swoja prośbę: czy 
mogę go zamieścić w „Biuletynie Ekumenicznym” jako przedruk? 
Na pewno wszystkim czytelnikom spodoba się, bo z niego bije szla-
chetna osobowość Pana. Bardzo proszę o zgodę i powiadomienie 
mnie o tym.
Gdyby zechciał Pan napisać również artykuł o Tatarach polskich, 
chętnie bym go zamieścił w „Biuletynie”.
Co do mnie, właściwie lata lecą, ale nadal zachowuję siły fizyczne 
i umysłowe do tego stopnia, że mogę pracować w duszpasterstwie 
i naukowo. Przygotowuję książkę do druku z wyborem moich arty-
kułów i kazań. Chciałbym, aby jeszcze w tym roku ujrzała światło 
dzienne.
Gratulując Panu pięknego wystąpienia w Krakowie i pracy nad 
pokojowym i przyjaznym stosunkiem wzajemnym chrześcijan 

5 Władysław Miziołek (1914–2000 w Warszawie) – duchowny rzymskokatolicki, ekumenista, biskup 
pomocniczy warszawski w latach 1969–1992, od 1992 biskup senior archidiecezji warszawskiej. Od 
1962 do 1989 Władysław Miziołek był przewodniczącym Ośrodka do spraw Jedności Chrześcijan. 
W latach 1974–1984 był również przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Był 
organizatorem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i redaktorem naczelnym kwartalnika „Biuletyn 
Ekumeniczny”. Był członkiem watykańskiego Sekretariatu ds. Ekumenizmu.
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i muzułmanów, zasyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia dobrego 
zdrowia.
Wł. Miziołek bp. (Warszawa, 6 września 1994)

Biskup przewodniczył także Papieskiej Radzie ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan, był członkiem watykańskiego Sekretariatu ds. 
Ekumenizmu, a także Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Maciej Konopacki często spotykał się z księdzem biskupem. 
Poznali się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w sie-
dzibie biskupa, gdzie Eminencja przyjął Macieja Konopackiego 
i Mahmuda Tahę Żuka. Od tego czasu wielokrotnie biskup Miziołek 
gościł Macieja u siebie. Omawiali wówczas sprawy dialogu pomiędzy 
muzułmanami a chrześcijanami. Biskup bardzo interesował się histo-
rią i teraźniejszością wyznawców islamu w Polsce. Szczególną sym-
patią darzył polskich Tatarów, których przedstawicielem jest Maciej. 
Wymieniali się obaj różnymi publikacjami, intensywnie ze sobą 
korespondowali. Kiedy w środowisku Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Gdańsku, gdzie bywał także Maciej, powstał zamysł zbliżenia 
muzułmańsko-chrześcijańskiego, Maciej podzielił się z biskupem 
myślą, aby powstał trwały organ (Rada) umożliwiający taki dialog. 
Biskup Miziołek pomimo pogarszającego się stanu zdrowia był bar-
dzo czynny i zaangażowany w sprawy ekumeniczne i sprawy dialogu 
muzułmańsko-chrześcijańskiego. 

W październiku 1999 roku ksiądz biskup zapowiedział, że będzie 
na wykładzie Macieja w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim, 
Maciej gorąco mu to odradzał ze względu na słabnące zdrowie 
Władysława Miziołka. Ten, pomimo tego, na wykład przybył i na poże-
gnanie z Maciejem powiedział: „Jak mógłbym dzisiaj nie być z nim”. 
Wtedy widzieli się po raz ostatni, ale korespondowali nadal. 12 maja 
2000 roku biskup Władysław Miziołek zmarł. Na dwa miesiące przed 
śmiercią pisał do Macieja:

Niestety od 30 stycznia jestem znów w szpitalu poważnie chory. 
Walczę o przedłużenia życia.

I dopisek:

Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. 
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Maciej postrzegał księdza biskupa jako człowieka charyzmatycz-

nego, a jednocześnie o wielkim sercu. Śmierć biskupa Miziołka bar-
dzo przeżył, jako stratę osobistą.

Prowadził Maciej bardzo interesująca korespondencję z ks. Jerzym 
Nosowskim6, który był nie tylko duchownym, ale i orientalistą:

Z okazji świętego dla Muzułmanów miesiąca Ramadanu, który roz-
począł się w dniu zakończenia roku kalendarzowego naszego licze-
nia czasu, przesyłam Szanownemu i Drogiemu Panu Redaktorowi 
i Jego Najbliższym bardzo uprzejme i bardzo serdeczne życzenia:
Obfitości łask Bożych – w zdrowiu i owocności pracy, zwłaszcza 
wysiłku zmierzającego do zbliżenia miedzy dwoma systemami 
religijnymi.
[…] Cenię Pańską życzliwość i dobre serce – dziś jest o to bardzo trudno 
na naszym tak skłóconym świecie. Mam nadzieję, iż Pana wysiłki 
dadzą najlepsze wyniki w zbliżaniu tych Braci, którzy czczą i kochają 
tego Samego Boga. […] w ostatnich miesiącach miałem terminowe 
zobowiązania aż wobec dwóch wydawnictw, kończyłem przekład 
traktatu o sufizmie oraz mojego francuskiego referatu wygłoszonego 
w Krakowie w czasie sesji naukowej […]. Zajęło mi to sporo czasu, nie-
stety nie dysponuje komputerem, a maszynopisanie sprawia mi dość 
spore trudności, ponieważ mam kiepska maszynę, jak to jest widoczne 
z niniejszego listu.
Obecnie – zgodnie z Pana życzeniem – przesyłam w załączeniu 
tenże referat o stosunkach między Islamem a chrześcijaństwem – 
w nieco rozszerzonym zakresie. Nie wiem, czy wszystkie w referacie 
tym zawarte informacje i myśli będą sprawiać pozytywne „wra-
żenie” – ale pewne „ciemne strony” całego zagadnienia są zawsze 
nieuniknione.
Dzwonił do mnie Pana Przyjaciel […]. Być może wkrótce poznamy 
się osobiście i wymienimy nasze poglądy. W zakresie prawa muzuł-
mańskiego i koranicznego nie jestem ani fachowcem ani ekspertem 
– nie wiem czy będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania 
zadowalająco.
Nie wiem, czy będę mógł przekazać Drogiemu Panu Redaktorowi 
tekst wspomnianego przekładu z języka arabskiego – działa autora 

6 Jerzy Nosowski (1921–1999), duchowny katolicki, dr hab., teolog, apologetyk, fi lozof, orientalista i tłu-
macz. Autor wielu publikacji książkowych, m.in. Przepisy prawne Koranu: wykład systematyczny (1971), 
Teologia Koranu: wykład systematyczny (1970).
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żyjącego na przełomie IV i V w. Hidżry […] imama Al-Qušayrīego7. 
Zostałem do tej pracy zachęcony przez dwóch profesorów 
Uniwersytetu Warszawskiego i – przez grzeczność wobec nich – 
podjąłem się tego ryzykownego ze wszech miar zadania. Nie wiem 
jakie wrażenie uczyni na czytelnikach ten przekład. […]
Serdecznie dłoń ściskam i polecam Pana Redaktora i Jego 
Najbliższych Bożej opiece.

Zawsze oddany w przyjaźni koleżeńskiej 
ks. Jerzy Nosowski 31.12.1997. Ramadan 1419 a.H.

Obszerna i bogata intelektualnie jest również korespondencja 
Macieja z ks. rektorem Józefem Kapuściakiem. Mam nadzieję, że ks. 
dr Kapuściak, jeśli rozpoczną się prace nad tą częścią korespondencji 
Macieja, wyrazi zgodę na publikację fragmentów jego listów.

Szczęśliwie, co niejednokrotnie podkreślałem w swoich publika-
cjach, Maciej czasami robił kopię listów pisanych przez niego, zacho-
wywał „wersje robocze”, co zawsze wzbogaca opracowania z cyklu 
„Listów do Macieja”. 

I w tym wypadku zachowało się kilka takich kopii. Przytoczę, na 
zakończenie, fragmenty listu, którego adresatem jest ks. arcybiskup 
Stanisław Szymecki. List Macieja, chociaż napisany 23 lata temu, 
jest bardzo interesujący w kontekście obecnych wydarzeń w Polsce, 
spraw mniejszości narodowych, tendencji fundamentalistycznych 
w islamie, przyszłości społeczności tatarskiej w Polsce, a nawet poli-
tyki środkowoeuropejskiej. Ocenę na ile było to wizjonerskie, trafne, 
czy chybione pozostawiam Czytelnikom.

Jego Ekscelencjo, Przewielebny Księże Arcybiskupie,

z wciąż na poły tatarskiego serca dziękuję Jego Ekscelencji za wszyst-
kie dowody Jego łaskawej pamięci! […]

Przewielebny Księże Arcybiskupie, […] mam dzisiaj okazję zabiegania 
o Jego uwagę w bardzo bliskiej mi materii, przede wszystkim w odniesieniu 
do reliktowej tatarskiej społeczności, najludniejsze skupisko której mamy 
w Białymstoku i to łącznie z historycznymi już leżami w Bohonikach 
i Kruszynianach.

Kontynuuję…

7 Ar-Risāla al-Qušayriyya czyli Traktat o sufi zmie imama Abū al-Qasima al-Qušayrīego (986–1072), 
Warszawa 1997.
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W grudniu 1995 roku celebruje nasza wspólnota siedemdziesięciolecie 

odrodzenia po I wojnie światowej. Główna uroczystość połączona z kon-
certem, odbędzie się 29 grudnia w Białostockiej Filharmonii. Powierza mi 
się zadanie wygłoszenia zwięzłego okolicznościowego referatu, poprze-
dzającego część artystyczną. Ogląd naszej przeszłości oraz próba wizji 
przyszłości, tej najbliższej, oto co znajdzie się w tym wystąpieniu. […]

Nie tylko, rzecz jasna, mnie niepokoi usiłowanie rezydentów 
w Polsce różnych fundamentalistycznych kręgów islamu, zabiegają-
cych o zawłaszczenie świata pojęć zwłaszcza dorastających pokoleń. 
W latach międzywojennych mieliśmy solidną grupę inteligencji, jako 
swoistą przeciwwagę – wówczas – o ileż słabszym takim zabiegom. 
Dzisiaj, kiedy jesteśmy pozbawieni własnej elity, sytuacja w perspekty-
wie zbliżających się lat może okazać się groźna. Z tego więc względu 
w wystąpieniu 29 grudnia bieżącego roku, [chcę] aby znalazły się mocne 
akcenty, uświadamiające zwłaszcza „gorącym głowom” nasze rzeczywi-
ste miejsce „hic et nunc”8.

Z zasygnalizowanego tu wątku można wnioskować, jak w złożonych 
okolicznościach wypadnie mi mówić, jak więc forsowny czeka […] trud, 
aby referat możliwie najdobitniej przedstawił rzeczywisty stan oraz wyty-
czył szlaki na czas, który nas czeka.

Miarą utrudnień w mym życiu jest fakt, iż nieustannie znajduję się 
na niejako międzyetnicznych spojeniach. Oczywiście, mam tu na myśli 
również stosunek do białoruskiego żywiołu z tytułu drogiej mi ojcow-
skiej tradycji. Dzisiaj pozwolę sobie zasygnalizować, iż wystosowałem 
utrzymany w zdecydowanym tonie list do […] redaktora naczelnego 
„Niwy”. Od dłuższego czasu niepokoi mnie z jakimś szczególnym upodo-
baniem wynajdywanie przez nią akcentów w prasie krajowej, które po 
przeniesieniu na łamy tygodnika ukazują wyraźne tendencje. Akcenty 
te wówczas mają antypolską wymowę. Zdarza się też, że podobnie trak-
tuje się Kościół. W liście […] przede wszystkim wspomniałem o paskud-
nym periodyku „Wprost”! A list ten był prywatny. „Niwa” go zamie-
ściła. Niech więc i tak będzie. Załączam ów wycinek w kserograficznej 
kopii. […] We wspomnianym liście wybijam na czoło fakt, iż Białorusini 
w naszym kraju mają o wiele lepsze, w ogóle całkiem inne warunki dla 
rozwoju własnego życia w przeciwieństwie do Białorusi. U nas nawet 
mogą kształcić przyszłe kadry. Byłem w Mińsku, dzięki memu kuzy-
nowi, historykowi, poznałem niemal wszystkich godnych uwagi przed-
stawicieli centralnych instytucji. Zorientowałem się, że lgną ku Polsce, 

8 hic et nunc (łac.) – tu i teraz.
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nawet już kształcą u nas swe dzieci […]. A ten wątek listu jest w ogóle 
zbieżny z ojcowską9 wykładnią w 1920 roku, kiedy krótko był dowódcą 
Oddziałów Białoruskich Wojska Polskiego.

[…]w naszym tatarskim gronie mamy […] przejaw próby uczynienia 
Tatarów narodowością, to już trąci obłędem. […]

Tak, niewysłowienie trudna jest ma pozycja w powyższych spra-
wach. Nie ukrywam, że bywam niekiedy nie rozumiany, o anachronizm 
w poglądach pomawiany. Ale oto na własny dzisiaj użytek wyczuwam, 
że kiedyś ludy te (nie wyłączając Ukraińców, Litwinów) dojrzeją do ści-
słego już aliażu z nami, jako jedynie skutecznego sposobu przeciwsta-
wienia się Moskwie. Tadeusz Chrzanowski w książce pt. „Żywe i martwe 
granice” (Znak, 1974) mocno podkreśla fakt zaprzepaszczenia w prze-
szłości szans na taki aliaż, jakąś unię, konfederację, czy jak tam jeszcze 
taki wspólny organizm nazwiemy. Nie ma trafniejszego przysłowia od 
następująco brzmiącego „Mądry Polak po szkodzie”! Właśnie w liście 
[do „Niwy”] to miałem na myśli. Tracenie niepowtarzalnych dziejowych 
okazji. Owo zjawisko musi wypływać ze… „skłonności samobójczych”. 
Nawiązuję w tym miejscu do książki Adolfa Marii Bocheńskiego we 
współautorstwie z bratem [Aleksandrem] pt. „O skłonnościach samo-
bójczych narodu polskiego”10. Nie ukazała się ona przed wojną. To Józef 
Czapski w „Czytając” (Znak, 1990) na str. 66 to dzieło wspomina. Jest 
to przeogromny problem, który dzisiaj dał o sobie znać bieżącą sytu-
acją w Polsce. Nie podejmuję się kontynuowania tego wątku. Stwierdzę 
jednak, że od stuleci egzystujemy z określonym niedowładem w kon-
sekwencji fatalnie przebiegających procesów narodowotwórczych nad 
Wisłą, które nie zostały zakończone. Rozbiory miały w tym dziele ważny 
udział.[…]

Do dzisiejszej korespondencji dołączam ponadto ksero artykułu 
mego londyńskiego przyjaciela, inż. arch. Aleksandra Kleckiego. 
Upamiętnił on w tym polskim tytule nad Tamizą naszą wspólną pere-
grynację do Katynia. Aleksander również włącza się do przygotowa-
nia projektu Pomnika Katyńskiego na życzenie Wielebnego Księdza 

9 Ojcem Macieja był Hassan Konopacki (1879–1953), wojskowy blisko związany z białoruskim 
ruchem narodowym; pułkownik artylerii, uczestnik wojny japońsko-rosyjskiej 1904–1905 
i I wojny światowej po stronie Rosji; w latach 1919-1920 dowódca białoruskich oddziałów 
wojskowych w składzie Wojska Polskiego, członek Białoruskiej Komisji Wojskowej; zwolen-
nik budowy państwa białoruskiego we współpracy i z pomocą Polski.

10 Por. Adolf Bocheński, Aleksander Bocheński, Tendencje samobójcze narodu polskiego, 
Wrocław 1995, wyd. Norton, a także (całość): http://myslkonserwatywna.pl/bochenski-ten-
dencje-samobojcze-narodu-polskiego/ (stan na dzień 02.04.2018).
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Prałata Zdzisława Peszkowskiego11. Obaj spędzili szmat czasu 
w Indiach, w latach wojny. Miałem szczęśliwą sposobność kontaktu 
z Duszpasterzem Katynia.

Pozostaję w posoborowym duchu, z wyrazami najgłębszego szacunku. 
Maciej Konopacki (17.07.1995)

Rafał Berger

The Church people to Maciej 

Keywords: dialogue, ecumenism, Maciej Konopacki, oriental 
studies, senior Polish Catholic clergy, Tatars.

Abstract: The arti cle presents some of the corespondence 
between Maciej Konopacki and representatives of the Catholic 
Church in Poland. Letters from senior members of the Church, 
clerics and scholars provide us with great material contributing 
to the debate around the current attitudes of Catholics to Islam. 
The same God, brotherhood of all people resulting from the 
belief in one God, a common Polish-Tatar history, are all mes-
sages stemming from the corespondence. One gets a sense of 
the deep respect of the clergy towards Maciej Konopacki for his 
wisdom, goodness, kindness and his hard work towards bring-
ing Catholics and Muslims closer.

11 Zdzisław Aleksander Peszkowski (1918–2007) – prezbiter katolicki, doktor filozofii, kapelan 
Jana Pawła II, harcmistrz, podchorąży kawalerii Wojska Polskiego II RP, rotmistrz Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, kapelan Rodzin Katyńskich i pomordowanych na Wschodzie, 
Kapelan Naczelny ZHP pgK (poza granicami Kraju).
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Ewa Machut-Mendecka

SŁOWO O BARAKACIE

Salim Barakat, syryjski pisarz kurdyjskiego pochodzenia należy do 
panteonu współczesnych twórców arabskich. Dzieciństwo, młodość, 
życie w Kurdystanie i emigracja to główne motywy jego utworów, two-
rzy własne światy poetyckie. Kurdyjskość jednakże waży na całych 
losach pisarza. Urodził się w roku 1950 w miasteczku Kamiszli na 
granicy turecko-syryjskiej, w jego życiu powracało poczucie zbłąka-
nia. Jest nie tylko Kurdem, ale Syryjczykiem i Arabem, wtapia się też 
w społeczeństwo swojego kraju. Przez rok (1970) studiuje literaturę 
w Damaszku, później jak kilku innych wybitnych pisarzy syryjskich 
(np. Adonis, ur. 1930 – czy Ghada as-Samman, ur. 1942), przenosi się 
do Bejrutu. Miasto to jest mekką arabskich emigrantów, panuje tam 
klimat intelektualny zachęcający do twórczości. 

Barakat z pasją śledzi kulturę arabską, nie szczędzi jej krytyki, 
jest jednym z tych pisarzy, którzy walczą o coraz lepszy kształt lite-
ratury. Barakat przeżywa w Bejrucie rok 1982, gdy Izrael przypusz-
cza zmasowany atak na Liban, w czym Arabowie widzą kolejną wojnę 
arabsko-izraelską. Z libańskich czasów datuje się przyjaźń Barakata 
z Mahmudem Darwiszem (1941–2008), słynnym poetą palestyńskim, 
i gdy Palestyńczyk zakłada, cenione później czasopismo, Al-Karmel, 
Barakat podejmuje z nich współpracę. Kurdyjski pisarz jest uczest-
nikiem krwawych bejruckich wydarzeń po stronie Palestyńczyków 
– motyw, który przenika do jego twórczości. Wyrokiem losu – jeden 
z ulubionych zwrotów pisarza – musi udać się na emigrację. Jak dla 
wielu innych, przyjazną przystanią w tułaczce jest Cypr, przebywa 
kilka lat na wyspie, gdzie pracuje zawodowo. 

W roku 1999 udaje się do Szwecji, która jest kolejnym miejscem 
przyciągającym emigrację arabska, mieszka tam po dzień dzisiej-
szy. Barakat z ogromną pasją poświęca się pisaniu, skąd wynika jego 
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ogromy dorobek: dwadzieścia pięć powieści, pięć zbiorów poetyckich, 
autobiografie i książki dla dzieci. W swojej prozie i poezji posługuje 
się konkretem i techniką filmową, ale tworzy też nierealny świat 
poetycki. Wierzy w wyobraźnię i czerpie z niej kolejne pomysły lite-
rackie. W swojej twórczości sięga do bogatych zasobów języka arab-
skiego, nie tylko w poezji, ale i w prozie tworzy barwne obrazy poetyc-
kie. Jego dyptyk powieściowy As-Siratani (Dwie autobiografie), który 
obejmuje powieści: Al-Dżundub al-hadidi (Żelazny świerszcz) Hatihi 
alijjan, hat an-nafir ala achirihi (Zagraj głośno, zagraj tak głośno, jak 
możesz) o dzieciństwie i dorastaniu na pograniczu syryjsko-tureckim, 
przesycony jest naturalizmem i symbolizmem. Kurdowie, Beduini, 
Asyryjczycy, Jazydzi pogranicza ze swoją historią i legendami żyją tu 
w przyjaznej symbiozie. Panuje islam, w ramach którego szczególnie 
barwną i przyjazną grupę stanowią sufi z ich mistycznymi obrzędami 
i przyjacielską postawą. 

Jak dowodzi S. Meyer realizm Barakata jest bliski realizmowi 
magicznemu Ameryki Łacińskiej1 i – choć trudno powiedzieć i czy 
sam by się z tym zgodził – włącza się w nurt realistów magicznych, jak 
Ibrahim al-Koni (Libia, ur. 1947), Yahya Tahir Abd Allah (1942– 1981) 
i Madżid Tubja (ur. 1938; obaj z Egiptu) czy Abd ar-Rahman Munif 
(Jordania, 1933– 2004) w niektórych utworach jego prozy. Choć Barakat 
sięga w swojej twórczości po tworzywo legend, bawi się formą, pro-
blemy kurdyjskie należą do głównych tematów. Jednym z ważniejszych 
miejsc w prozie i poezji pisarza jest Mahabad, kurdyjske miasto, które 
dla Barakata symbolizuje los Kurdów. Republika Mahabadu powstała 
w roku 1945: z jednej strony to państwo o znaczeniu historycznym, 
z drugiej zaś mityczna kraina w twórczości pisarza. Utworzona na tere-
nie irańskiego Kurdystanu, przetrwała do roku 1946, upadła w wyniku 
krwawej pacyfikacji; Kurdowie stracili nadzieję na samostanowienie. 
Dramat tego miasta i jego mieszkańców wyłania się z powieści Ankaz 
al-azal as-sani (Ruiny drugiej wieczności), realistycznej i nierealistycz-
nej zarazem. Powieść burzy iluzję rzeczywistości, jej realizm magiczny 
zderza się z przejmującym biegiem wydarzeń, jaki przynosi fabuła. 
Niewinny wydaje się świat legend i opowieści; w twórczości Barakata 
mitologia i historia to dwa bieguny kurdyjskich losów. 

Na co dzień Kurdowie prowadzą w swoich wioskach proste życie, 
nie tylko jako wieśniacy hodujący trzody, ale też jako wybitni arty-
ści. Z wełny, której mają pod dostatkiem, przędą dywany najwyższej 

1 Stefan G. Meyer, The Experimental Arabic Novel. Postcolonial Literary Modernism in Levant., 
State University of New York Press, New York 2001, s. 87–96.
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jakości, które nie ustępują 
tym perskim. Są ludem 
starożytnym i do staro-
żytności sięgają w swo-
ich opowieściach, choć 
inspirują się też rodzimą 
przyrodą z jej urokiem. 
Ze swoją motywiką wyni-
kającą z historii, legend 
i współczesnego świata, 
interesująca jest powieść 
Al-Falakijjun fi sulasa al-
-maut. Ubur al-baszarusz) 
(Astronomowie w dniu 
śmiertelnego wtorku. 
Przejście flaminga), która 
stanowi również remi-
niscencję pobytu pisa-
rza na Cyprze. Twórczość 
Barakata jest bardzo oso-
bista, nawiązuje do jego 

własnych przeżyć, a zarazem jest to literatura bardzo zaangażowana 
w sprawy i dylematy obszarów Bliskiego Wschodu. 

Ewa Machut-Mendecka

Salim Barakat. Fot. Internet.
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W LABIRYNTACH ZNACZEŃ

Z Salimem Barakatem, syryjskim pisarzem kurdyjskiego 
pochodzenia, rozmawiają Nasir Munis i Salah Abd al-Latif

Nasir Munis & Salah Abd al-Latif: Zdaniem Mahmuda Darwisza, 
Barakat ma wielką skalę głosu, a w jego w twórczości nie sposób 
odróżnić prozy od poezji. Czy Pan sam je rozróżnia?

Salim Barakat: Obydwie to całość. Prozę rozumiem jako ciało i jak 
każde ciało rzuca swój cień, w nim właśnie rodzi się poezja. Każde 
ciało ma swój cień. Słowa są miarą znaczeń łącząc prozę z poezją. Nie 
trzymam się gramatyki, chociaż wiem, jak jest precyzyjna, jej reguły 
traktuję wybiórczo, jednych przestrzegam, inne odrzucam. Poddaję 
się bezkresnej wyobraźni, niewzruszony błądzę myślami w dowolnym 
kierunku, wyzwalam się z niewoli znaczeń. Moje ciało, ciało jednost-
kowej istoty rzuca cień, w którym żyją kolejne światy, proza staje się 
poezją. Gdy powstaje powieść, staram się, żeby była piękna i znacząca, 
prosta i złożona, być może doskonała. Poezja wynika z natchnienia, 
a nie starannie dobranych znaków, nie służą jej spiętrzenia rajskich 
wyobrażeń z ich rozchwianą semantyką. Poezja wymaga trudniej-
szych doświadczeń – wsłuchania się w pierwotne opowieści, których 
piękno i barwy wchłania wiersz, początkowo niedoskonały, rozkwita 
i osiąga pełnię. I wtedy proza odzyskuje swój poetycki kształt, powstały 
u zarania dziejów, gdy wszechświat zachwycał doskonałością. 

NM & SAL: Al-Dżundub al-hadidi (Żelazny świerszcz) to biografia 
dzieciństwa, a Hatihi alijan (Podnieś go na cały głos) jest biografią 
dorastania, czy pisze Pan również o kolejnych etapach życia?
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SB: Pisanie, gdy patrzysz okiem dziecka, choćby zranionego, jest nie-
groźną zabawą, nawet gdy powstające obrazy ranią, a postacie, jak to 
ma miejsce w obu biografiach, cierpią zdając sobie sprawę, jak bardzo 
są niemoralne i występne. Wspominam słowa dzieci i przytaczam te 
wspomnienia w biografiach, osadzam małych ludzi w królestwie lite-
ratury, zdając sobie sprawę, jak bardzo są niedojrzali i że trudno karać 
ich za występek czy rozliczać, jak dorosłych. Dzieci są usprawiedli-
wione, ponieważ to bieg wydarzeń decyduje o ich życiu, tych z biografii 
nie można brać na tyle poważnie, żeby przyznawać im całkowitą rację. 
Wiem, że wszystkie z tych młodych osób roześmiały się, kiedy przeczy-
tały (albo im przeczytano), jak wyglądają w powieściach. Teraz jednak 
może inaczej napisałbym o ówczesnym pogmatwanym życiu w obu 
moich autobiografiach, nadałbym im inną formę literacką. Niepokoi 
mnie też, że roszczę sobie prawo do osądzania, to los jest sędzią, nie 
mogę za niego odpowiadać. Może ktoś zapyta, dlaczego piszę tak, 
że sprawiam ból, ranię i rozdrapuję rany, upokarzam, zawstydzam 
i wyciągam brudy na światło dzienne. Rzeczywiście w ten sposób 
piszę, ale próbuję też pokazywać jak wybaczać, czy jak szanować czy-
jąś intymność, nie lubię też za bardzo obciążać moich postaci trudami 
życia, ratuję ich zagrożone związki. Być może napiszę trzecią autobio-
grafię, sięgając po retorykę drobnych spraw, w której będzie miejsce 
dla mało ważnych pocałunków, dobrych i złych sąsiadów, a może pięk-
nych podróży - powieść bijącą fałszem. Autobiografia powinna raczej 
pokazywać, jak ludzie się ranią, okazują głupotę, wybuchają gniewem, 
szukają tajemnicy, ale czy pisząc tak wstrząsnę światem? 

NM & SAL: Dzisiaj literatura przeważnie przypomina leniwy mecha-
nizm z gigantycznym wysiłkiem rozpędzający słowa, również wiele 
powstających aktualnie utworów arabskich to wielki chaos. Pan 
ze swoją nowatorską poezją trzyma się z dala od utartych szlaków 
i trendów powstających w ramach tzw. oficjalnej literatury. Pana 
kasydy aż krzyczą: wystarczy. Czy poezja arabska już dostała swoją 
porcję trucizny? Jak Pan ocenia sytuację?

SB: Kiedy w latach 50. i 60. bieżącego stulecia poezja rozkwitła, a poeci 
odrzucili wzorce metryczne klasycznej kasydy i dążyli do uwolnie-
nia sztuki poetyckiej od jej wcześniejszej poprawności, rozwijały 
się nowatorskie kierunki. Świadomość poetycka pozwalała tonować 
nazbyt rewolucyjne nastroje twórców. Tak rozumianą poezją można 
było się cieszyć przez jedną dekadę albo półtora, nie więcej, przez lata 
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60. do początków 70., po czym ledwie dojrzała nowa kasyda weszła 
w stadium chaosu. Chaos stał się normą, jej cechy można wyróżnić 
tak precyzyjnie jak tematy klasycznego poematu. Wzorzec ten wyni-
kał z rakaki (nieudolności językowej), nieznajomości języka, stosowa-
nia zawieszonych w próżni konstrukcji literackich. Pisarze nie mieli 
wyrobionego warsztatu, nie interesowali się turasem (dziedzictwem 
przeszłości), nie znali współczesnej kultury, okazywali beztroskę 
i niefrasobliwość. Ta kpina z jej królewskiej mości poezji ma swoje 
powody. Do głównych należała „śmierć krytyki literackiej” w czasach, 
były to początki lat 70., kiedy fala dochodów z ropy naftowej zalewała 
świat arabski. Powstały niezliczone gazety i czasopisma w służbie sys-
temów, nie szczędzono nakładów na prasę, prasa kulturalna zarabiała 
na krzykliwych reklamach. Rynek wydawniczy miał niebagatelne 
potrzeby, praca znajdowała się na wyciągnięcie ręki, więc ze zdwojoną 
energią pisano o wszystkim, aby zapełnić szpalty gazet i czasopism. 
Było bez znaczenia, jak wydawano periodyki, nieważna była jakość 
materiałów tematy wybierano na chybił-trafił, zanikał wszelki zmysł 
krytyczny, czytelnicy na poziomie analfabetów prosili się o błahe tek-
sty, co nie zachęcało autorów do szczególnego wysiłku. Przed wybu-
chem tej epidemii, wiele czasopism dbało o swoją jakość, podnosząc 
poziom czytelnictwa, pracowali w nich wybitni dziennikarze różnych 
szkół, którym debiutanci niepewnie przynosili swoje artykuły, pod-
czas gdy dzisiaj nie mają żadnych hamulców.

Środowisko krytyków, wysokiej klasy specjalistów, mistrzów słowa, 
poszło w rozsypkę, poznikały wybitne postacie bądź rozproszyły się 
w tłumie stłoczonym na ringu. Ci, którzy zostali, piszą krytycznie 
o poezji i o języku, ale nie znają się ani na jednym, ani na drugim, 
zwłaszcza nie mają pojęcia o gramatyce. Brak im rzetelnej wiedzy, ale 
nikt się tym nie przejmuje. Skąd ci domorośli eksperci ze swoją rakaką 
mają wiedzieć, że ktoś jeszcze potrafi poprawnie pisać i zna grama-
tykę, jak stwierdzą, czy dany autor stosuje właściwy rytm i rym i jak 
mogą odróżniać jednych poetów od drugich? Pogrążeni w niewiedzy 
krytycy wygłaszają jednak opinie na temat aktualnego stanu poezji. 
Oczywiście, zawsze, od niepamiętnych czasów powtarza się ta sama 
historia: literatura najwyższej próby ustępuje utartym standardom. 
Dzisiaj jednak w krytyce literackiej panuje szczególny bezsens, arty-
kuły o literaturze dowodzą nieuctwa ich autorów, a publicyści zabie-
rający głos na forum publicznym posługują się ekstremizmem i prze-
sadą. Poetów z ich rakaką uważa się za wybitnych, zdobywają rozgłos 
i sławę, a prasa publikuje peany pochwalne na ich cześć. Prawdziwy 
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czytelnik, który pozostaje anonimowy, próbuje czasem rozeznać się 
w tym chaosie, niewzruszony na pochwały, jakich nie szczędzi prasa 
złej literaturze, a ty cieszysz się, gdy czyta ze zrozumieniem twój tekst, 
ponieważ na tym ci właśnie zależy.

NM & SAL: Swój ostatni zbiór poetycki Tajsz al-jakut (Lekkomyślny 
rubin) zaczyna Pan wierszem Tasanif an-nahb (Rodzaje grabieży) 
prowadząc w nim wymyślne dialogi ze śmiercią. Śmierć to wyda-
rzenie albo obecność, której się poddajemy i pozwalamy sobą wła-
dać, widząc w niej bezwzględny mechanizm ukryty na obrzeżach 
tekstu. Ten obraz śmierci powstaje w naszej wyobraźni, rozpalają-
cej się pod wpływem huku rozpędzonych maszyn, tumultu tresowa-
nych ptaków, bijących skrzydłami i pomników postaci ze spuszczo-
nymi głowami. Skąd wynikają tak abstrakcyjne obrazy? 

SB: Ciało jest źródłem śmierci, ukrywa mechanizm zwany śmiercią. 
Śmierć nie jest niczym obcym, nieobecna nie spoczywa bezwładnie 
w jakichś czeluściach, stanowi oczekiwany, lodowaty podmuch wia-
tru, który wychodzi ci na spotkanie, jest twoim niewolnikiem i nie-
wolnikiem twoich komórek. W końcu rodzisz ją i jesteś świadom jej 
istnienia, które zawdzięcza tobie. Przez całe życie uczysz się, jak upra-
wiać śmierć, przygotowujesz do niej wolę, utożsamiasz się z nią, od 
kiedy przywdziałeś maskę żywego człowieka. Człowiek zazwyczaj roz-
poznaje siebie w związkach z żywymi ludźmi i przedmiotami, dzięki 
którym odkrywa swoją prawdziwą naturę i dowiaduje się, czego żąda. 
Wie też, że znajomość śmierci jest koniecznością, bez której nie ist-
niejesz. Jak ogród, ulica, samochód ciężarowy, kurz, zabawa, świado-
mość, całość, prostota, natura, przyjaciółka, przyjaciel, kolega, ziemia, 
Bóg, absurd, jawność, światło, mrok jest ona częścią twojej niepodziel-
nej natury. Jeśli rozmawiasz ze śmiercią, rozmowa dotyczy właśnie 
tych spraw, z których składa się twoje istnienie. Rozmawiasz ze sobą, 
wyrażasz siebie w formach, które przywracasz rzeczywistości, a jest 
nią język.

NM & SAL: W wielu tekstach poetyckich używa Pan takich słów jak 
kozioł czy samiec, jako postacie, które są wolne dzikie i nieokieł-
znane, choć kogut – też obecny w tej poezji – to ptak zniewolony 
i kojarzy się z perfekcyjną tresurą. Tego typu motywy występują 
w poemacie Al-Bazijar (Sokół), czy również spotyka się je w innych 
Pana tekstach?
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SB: Być może. Wyobraźnia chętnie podsuwa motywy zwierząt, umiesz-
czam je później w tekście, zwierzęta królują w swoich lasach, symbo-
lizują wolność i instynkt, są potrzebne w poezji. To nieważne sprawy, 
wspominam je dla porządku, staram się odpowiedzieć na pytanie 
i nic więcej. Zwierzęta są wolne, jak niczym nieskrępowana wyobraź-
nia, która rządzi tym naiwnym światem, choć mamy świadomość, jak 
bardzo jest mu obca. Natura ze swoją prostotą spotyka się sama z sobą 
i już wie, że bierze się z niczego i bez namysłu, płaczu, hałasu, nadziei 
czy rozpaczy przechodzi w nicość, nierozważna nie czeka na karę czy 
nagrodę. To cenna i piękna nierozwaga, o której decyduje ślepy los. 
Zwierzę jest nieskalane i nie popełnia błędów. Słowo tarwid – oswa-
janie to nie synonim istintak – trenowania, występują w odmiennych 
kontekstach. Tak. Niech zwierzęta, jako dzikie istoty, chłoną wie-
dzę i pozostaną szlachetne, z dala od czyhających na nie myśliwych, 
którzy chcą je poskromić, jak czarownik poskramia naturę. Po swo-
jemu piszę o zwierzętach, ale moim natchnieniem jest przyroda. 
Przykładem sceną, w której sokół – myśliwy, zniża po mistrzowsku 
swój lot, porusza wyobraźnię i budzi podziw. 

NM & SAL: Pana kasyda Mahabad, choć jest tak bardzo wizyjna, 
kojarzy się z określonym czasem, miejscem. Z tego miejsca na 
mapie wynika, że temat poematu to sam Mahabad. 

SB: Myślę, że to nie do końca prawda. W kasydzie nie opisuję miej-
sca. Wprawdzie republika powstała w czwartej dekadzie tego wieku, 
zniszczona po kilkudziesięciu dniach, nazywała się Mahabad, jest też 
synonimem kurdyjskiego losu, ale zapożyczyłem tylko jej nazwę. Nie 
sięgnąłem w swojej kasydzie do historii tego państwa, nie odwoływa-
łem się też do ataku chemicznego, w wyniku którego Kurdowie mieli 
zostać unicestwieni. Oparłem treść kasydy na wydarzeniach olim-
piady, to poemat Ulimbijad Allah (Olimpiada Boga), poświęcony jest 
walce zawodników, biegających do utraty tchu po boisku, w niekoń-
czących się rundach. Kurd złożony został na ofiarę (bez żadnej ide-
ologii w treści kasydy) w trakcie igraszek władców i osądzony, zanim 
zaczął się sąd. Niewiele wiadomo o bolesnej historii Kurdów. Myślę, że 
już wyjaśniłem, o co też chodzi w mojej kasydzie Mahabad. 

NM & SAL: Można zauważyć, że w większości utworów poetyckich 
interpretuje Pan znakową naturę tekstu w formie symboli. Czy 
nadal pisze Pan w ten sposób?
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SB: Niepokorna wyobraźnia wciąż podsuwa mi nowe pomysły, które 
w jakimś stopniu można określić mianem interpretacji. Zgodnie 
z magią słów, język jest budulcem treści i znaczeń wynikających 
z istoty tekstu, wydobywa się stopniowo jego zagadka – zarazem łatwa 
i trudna, zawsze niepojęta. Formy wyłaniają się ze słów i ich asocja-
cji, ze znaczeń wynikają symbole i alegorie. Nigdy nie ma pewności. 
Umysł bowiem, ze swoją tendencją do porządkowania, odsuwa roz-
terki wynikające z przekornej natury tekstu. Oto kasyda i ja, który 
zrządzeniem losu, niepewnie o niej opowiadam. 

NM & SAL: Tytuły Pana zbiorów poetyckich, a także powieści to 
pierwotne obrazy, a zarazem czytelne komunikaty. Jak te tytuły 
powstają?

SB: Rzeczywiście, tytuły to zawsze problem i nigdy nie wiadomo, czy 
wybrany tytuł jest dobry, czy jeszcze wymaga namysłu. Każdy tekst 
potrzebuje kilku kluczy, które trudno znaleźć, na innych zasadach 
powstaje obraz poetycki, a na innych wybieramy tematy. Wymaga to 
jakiejś porządkującej koncepcji. Twoje dziecko z papieru jest albo 
kasydą, albo powieścią i w każdym przypadku inaczej je nazwiesz. 
Powieść oznacza piękno i zniszczenie. Proza i poezja żyją w prze-
strzeni wśród koniecznych słów i decydujesz, które z nich nasycić 
barwą ciemną jak mrok nocy. Wiersz to zbiór, wiązka znaczeń, wpra-
wia cię rozterkę i każe dociekać jak oświetlić jedną błyskawicą miejsca 
zasnute gęstą mgłą. Z drugiej strony, kto podważy twój tytuł? Możesz 
nazwać swój zbiór, jak chcesz, mniej lub bardziej ozdobnie, odnosząc 
tytuł do treści lub nie. Nie. Jestem przekonany, z czym nie każdy musi 
się zgodzić, że wartki strumień rozchwianych, niepokornych słów, 
wypływających spod tego samego pióra, należy jakoś porządkować. 
Tytuły moich zbiorów wprowadzają pewien porządek.

NM & SAL: Zdaniem niektórych Salim Barakat w kasydzie Al-Hakl 
al-mudżami (Pole dawnych słów) stosuje przesadną retorykę, zwłasz-
cza że cała poezja arabska w swojej historii była z gruntu retoryczna 
i od tej cechy należy ją wyzwolić. Jak odpowie Pan na te zarzuty?

SB: Zarzuty są zarzutami, ale warto sprawę wyjaśnić. Trzeba pod-
kreślić, że poezja korzysta przecież z gramatyki, zasobów słownic-
twa, sięga po przyjęte zwroty, a moja twórczość nie odbiega od tych 
zasad. Trzeba się ich trzymać, ale zachowując swobodę, inaczej 
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stajesz się standardowy, a standardy gubią cię jako pisarza, giniesz 
wśród schematów. Niemniej, retoryka jest potrzebna, bez niej 
stracilibyśmy język turasu – dziedzictwa przodków, ale błądząc po 
łaskawych labiryntach poezji odtwarzamy je na nowo. Każdemu ze 
słów poświęcimy madżlis w twierdzy znaczenia i dzięki temu zbu-
dujemy nową retorykę wyzwalając się z niewoli form utrwalonych 
w ciągu długiej przeszłości. Sukcesy wielkich poetów jak Whitman, 
Saint John Perse, Eliot i wielu, wielu innych wynikają stąd, że uży-
wają niepokornych, nie wypolerowanych słów, z ich geniuszu rodzą 
się barwne obrazy.

Dziś, na gruncie arabskim zakłada się, że rzadko używane i dziwne 
słowa szkodzą poezji, nie docenia się ich roli w nowoczesnej styli-
styce. Od kiedy to język oderwany od przeszłości może być źródłem 
języka przyszłości? Niezależnie od tego czy jest szorstki, czy przyja-
zny, może wyrażać się w dziwnych ale pięknych słowach, popular-
nych zwrotach, czy powszechnie przyjętej frazeologii. Język moder-
nistów kostnieje wśród martwych standardów, korzysta z powtórzeń 
i nie rokuje nadziei, że odżyje. Powstają wówczas mało oryginalne 
wiersze, podobne jeden do drugiego, o ubogim zasobie słownictwa, 
jak więc mogą trafiać do romantycznych umysłów arabskich! Poeci 
chwalą się, że znają świetną poezję zachodnią, ale nie zdają sobie 
sprawy, ilu wymaga nieprzespanych nocy. Piszemy po arabsku, arab-
ski, jak wszystko, ma swoje zasady, przecież poruszamy się, idziemy, 
tańczymy na pewnych zasadach. W naszych ruchach jest życie, korzy-
stamy z żywych stóp, a nie z martwych szczudeł. Jeśli dbasz o język, 
odwdzięczy ci się, pielęgnuj go odświeżając przy pomocy retoryki. 
Pozostając przy tym samym temacie powiem, że mój aktualny język 
to język przyszłości, który zapewnia poezji rozwój oraz pozwala korzy-
stać z dotychczasowej retoryki. 

NM & SAL: Jedna z teorii filozoficznych głosi braterstwo wszystkich 
stworzeń. Z Pana tekstów poetyckich wynika, że ludzi, zwierzęta, 
metale, kamienie, a także formy literackie łączą więzy duchowe 
i materialne, czego dowodzi socjologia, astronomia czy znaki 
Zodiaku, skąd czerpie Pan swoje tworzywo literackie i, co kojarzy 
się z praktyką czarownika. Czy poezja służy stawianiu zagadek, czy 
jest sposobem docierania do rzeczywistości metafizycznej? 

SB: Poezja, jak mówi Aslaf, jest polem, na którym rozkwita wszelka 
wiedza, ale pole to wymyka się ograniczeniom przestrzennym, jest 
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też formą pierwotnego bytu, z której wywodzą się ciała i sfery nie-
bieskie, galaktyki, raje, tajemnice z ich treścią, oczywistości, ekstazy, 
doskonałości, miernoty, herezje, mgławice, bezwstyd i rytmy poetyc-
kie. Poezja to język pierwotnych niepewności, to odgłos zderzenia 
bytu z nicością i zapis łoskotu, jaki wówczas się rozległ. Poezja jest 
ogniwem w procesie stawania się i jego początkiem w chaosie i jest to 
magia wynikająca z tajemnicy wiersza. Nie polega na stawianiu zaga-
dek, ponieważ wymyka się potrzebnej do ich rozwiązywania wiedzy 
rozumowej, a poezja nie penetruje zjawisk metafizycznych językiem 
rzeczywistości. Poezja też to dar nieskończoności jako źródła form 
oczekiwanych przez oczekujące istnienie z jego potencjałem i prze-
znaczeniem. Wszystko wyraża wszystko i warunkuje rozwój. Czasem 
mówi się w związku z tym o jedności bytu, chociaż może lepiej nazwać 
zjawisko to jednością tajemnicy. 

NM & SAL: Dzisiaj arabskie poczucie poetyckości przeżywa swój 
regres, ponieważ ogranicza się do jednego środowiska. Ta poetyckość 
jest płytka, leży na skraju przepaści, nie opiera się na rzetelnej wie-
dzy, która wynikałaby z uwarunkowań historycznych. Surowa cen-
zura polityczna, która nie ufa własnym ludziom, a co dopiero obcym, 
wroga wszelkiej inności, zdławiła poczucie poetyckości. Jak Pana 
zdaniem poezja może się wyzwolić ze swojego tragicznego losu? 

SB: Chętnie analizuję poezję w mniejszym lub większym stopniu, 
z przekonaniem albo bez, rozpatruję jej ciemne strony, braki, szcze-
góły, ślepe uliczki. Jednak pojęcie poetyckości wynika z gustów 
odbiorców, wiąże się z językiem odczuwanym jako przyjemny lub nie, 
a także określa je środowisko, w jakim funkcjonuje. Inaczej pojęcie to 
rozumie środowisko zamknięte, a inaczej otwarte, wykształcone i nie-
wykształcone. Dla dzisiejszej poezji ważniejsze niż poetyckość jest, na 
ile zdoła ona odzyskać swój urok i ożywczy wpływ na umysły odbior-
ców. Jeśli pogarsza się jakość poezji, traci na tym jej poetyckość, jakość 
pierwszej rzutuje na jakość drugiej.

NM & SAL: Wydaje się, że Pana proza jest bardziej złożona niż poezja 
i odznacza się bogatszą semantyką. Dlaczego w ostatnich latach 
pisze Pan więcej powieści niż wierszy?

SB: Miałem trzydzieści dwa lata, gdy napisałem pierwszą powieść 
i na tym się nie skończyło. Zostałem powieściopisarzem. Zacząłem 
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pisać bez przerwy, dwadzieścia cztery godziny na dobę, bez ustanku 
i odpoczynku, chciałem zapanować nad swoją powieścią, ale ona żyła 
własnym życiem i tak oto walczyliśmy ze sobą. Gdy usiadłem po raz 
pierwszy nad pustą kartką papieru i z rozpaczliwą odwagą sięgnąłem 
po pióro, miałem nadzieję, że mobilizując wszystkie siły, w zapisywa-
nych linijkach zdołam wyrazić siebie. Nie pisałem powieści dla czytel-
nika, którego wcześniej obdarzyłem tak hojnie swoją smutną poezją, 
ale dla siebie. Pod koniec każdego z utworów mówiłem sobie: teraz 
wiem o co w nim chodzi, gdy odłożę pióro, nabiorę pewności, że mam 
tę rzecz przeczytaną. Wiem, że moje powieści są niełatwe, to mozaika 
pogmatwanych wątków, o trudnych do ustalenia mechanizmach. Za 
język moich powieści można równie dobrze uznać prozę, jak wiersz, 
przy tym losy postaci są niejasne i problematyczne. Pisząc powieści 
wykazuję więc odwagę, ale zanim zacznę którąkolwiek, obmyślam 
jej problem. Pamiętam, że samo życie jest problemem, podobnie, jak 
nadzieja i rozpacz, obecność i nieobecność – jako dwa równorzędne 
zagadnienia. Doświadczam opisywanych wydarzeń, podążam za 
nimi szukając rozwiązań, czasami wraz z nimi gubię się w labiryncie. 
Gdybym chciał pisać w sposób łatwy, pozwoliłbym, aby płynął potok 
słów i wówczas włączyłbym się w nurt lekkiej literatury arabskiej. 
Pisana bez wyobraźni, wolna od poważniejszych problemów, jest 
wychwalana i chętnie tłumaczona.

NM & SAL: Niektórzy twierdzą, że fabuły Barakata są jak warstwy 
zorzy o zachodzie słońca lub rankiem. Budulcem Pana światów 
poetyckich z ich intensywną barwą jest historia wyciśnięta z form 
niewolnictwa. Jak wszyscy budowniczowie umacnia Pan swoją 
konstrukcję i wlewa w nią życie. Czy rzeczywiście tyle znaczy 
historia?

SB: Nie do końca rozumiem pytanie. Powieść nie musi sięgać do 
wydarzeń, ale z każdej fabuły wyłania się pewien proces historyczny, 
w którym tkwi ona sam, jak i cały świat zewnętrzny. Dzieje są istotą 
powieści. 

NM & SAL: Bohater Fukaha az-zalam (Mędrcy mroku) nosi imię 
Bikas, co w języku kurdyjskim znaczy „jedyny” albo „dziwny”. Skąd 
Pan zaczerpnął tę postać i jak można ją rozumieć? Czy jako kon-
kretna lub symboliczna przypomina inne, a może w ogóle jej nie 
ma lub stanowi nowy typ bohatera, ukryty w głębi pieczary, bez 
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kontaktu ze światem i chociaż jest tak daleko, spogląda niedbale, 
jak autor napina łuk, aby wypuścić w naszą stronę strzałę.

SB: Jak powiedziałem, nie zaczynam powieści, jeśli wcześniej nie 
zarysuję problemu, a los tak chciał, że Bikas to problem szczególny 
i wszyscy wokół prześcigają się w domysłach, jaki jest naprawdę, 
walczą bezskutecznie z jego symboliką, zakładając, że absurd da się 
zrozumieć. Wyjaśnię to bliżej. Każdy ludzki los jest mniej lub bar-
dziej zawiły, szczególnie los kurdyjski, w dwójnasób problematyczny. 
Kiedy powiedziałem nauczycielowi arabskiego, że jestem Kurdem, 
ze strachem wlepił we mnie wzrok i powiedział „Co tutaj robisz? 
Jedź do Turcji. Powinieneś nauczyć się ukrywać, że ty to ty”. Są tacy, 
którzy rodzą się, dorastają, starzeją i umierają w tym samym miej-
scu, nie wspominając słowem swojej narodowości. Powinieneś nosić 
przy sobie metrykę, na której odwrocie napisano by, od kiedy jesteś 
Arabem, aby dowieść czystego pochodzenia. Nosisz niearabskie imię, 
tak wołali cię ludzie tam, skąd pochodzisz, i jeśli śmiesz go używać, 
czujesz się więc upokorzony.

Przecież chłopiec imieniem Barzan został usunięty z trzeciej klasy 
szkoły podstawowej. Bikas Tilu z mojej powieści żyje na Cyprze, gdzie 
się ożenił. W młodości wyrobił sobie fałszywe papiery i dzięki temu 
spełniło się jego marzenie – wyjazd do Moskwy na studia, które ukoń-
czył i co dalej? Dzięki swojej cypryjskiej żonie, na lichych papierach, 
wjechał legalnie na Cypr, mieszka tam, ale cały czas dręczy go niepo-
kój, że któryś z pracodawców zażąda od niego paszportu, a on nie ma 
takiego dokumentu, jest Syryjczykiem bez narodowości, legitymuje 
się tylko metryką, w dodatku z adnotacją, że nie został zarejestro-
wany. Nie do końca wiadomo, o co chodzi, ale Cypryjczykom wydaje 
się podejrzany, to jego narodowość budzi nieufność. Zwracał się do 
ambasady syryjskiej o stosowny dokument, chciał odwiedzić rodzinę, 
wówczas zakrzyknięto: „Jak więc wyjechałeś z Syrii?” Skoro nie wolno 
było mu jej opuścić, nie może więc wrócić. Pomyślał, że nie miałby 
problemu z pochodzeniem w takim kraju, jak Stany Zjednoczone, 
które same sobie winne, że ustanowiły prawo pozwalające osiedlać się 
emigrantom. 

Na kanwie wspólnoty, jaką utworzyli tam przed wiekami przy-
bysze z różnych krajów, powstało państwo życzliwe i przyjazne, 
z wyjątkiem niechlubnej karty anihilacji Indian. Kto żyw ciągnął do 
Ameryki, przestępcy i obarczeni wyrokiem więzienia, zbiry, elementy 
niepożądane i ci, co zostali wypędzeni i rzuceni na brzegi Australii, 
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o których jednak nie zapomniano. Państwo okrzepło, a wszyscy czuli 
się bezpieczni pod jego skrzydłami, miało też swoją historię. A Kurd? 
Na jego historię składają się odcinki czasu, kawałki dziedzictwa gro-
madzone w jednym miejscu, oznaczające jedynie wątpliwy i proble-
matyczny byt. W ten sposób narodził się Bikas z Fukaha az-zalam, 
niepewny swojego losu, w rodzinie zaciekle walczącej o przetrwanie. 
Okres, w którym dziecko się rodzi, dojrzewa i odchodzi jest jak jeden 
wielki dzień, wymykający się kategoriom czasu. Na każdym etapie 
wzrostu dziecko jest problemem dla rodziny, musi go zaakceptować 
i uznać za cząstkę przypisanego jej losu. W jakimś stopniu dotyczy to 
Bikasa, ale Bikas jest niejednorodny, jako absurdalny, realny, niero-
zumny, trafia do fikcyjnej opowieści, wykraczając poza ramy kurdyj-
skiej tożsamości, którą mu przypisałem jako źródła bolesnych i cen-
nych doświadczeń. 

NM & SAL: Więzi łączące postacie, uczynki, wyrażenia w Pana 
powieści Arwah handasijja (Arytmetyczne dusze) wynikają z sieci 
znaków, z których wyłaniają się niedopowiedziane treści i przytłu-
mione znaczenia. Jak Salim Barakat tworzy taką semantykę?

SB: Jak można w literacki sposób opisać bezsens, szaleństwo, nie-
składne formy, absurd i to, co niemożliwe? Uważam, że z pewnością 
nie da się tego zrobić. Wojna libańska to obłęd, którego nie odda 
żaden tekst. Nie sposób opisać jej szaleństwa, codziennych sza-
tańskich scen masakry, uwolniłem więc powieść od presji miejsca 
i czasu, starając się moim wątkom nadać wymiar uniwersalny, uzna-
łem, że Liban to symbol wszystkich minionych i przyszłych wojen. 
Postawiłem sobie nazbyt ambitne zadanie i nie wiem, w jakim 
stopniu powiodło się. W powieści tej warto zwrócić uwagę na dwa 
motywy. Jeden to motyw imienia na pierwszą literę alfabetu, co jest 
symbolem uniwersalnego czasu, a drugi to motyw budowli na podo-
bieństwo maszyny do rozpalania ognia. Te dwa motywy pozwalają 
mi swobodniej się wypowiedzieć, bez uściślania tematu. Opowiadam 
o straconych dniach, wiadomo ilu w każdym miesiącu i statkach 
płynących w kierunku, z którego wydają się zawracać, i wyznaczam 
los mężczyznom oderwanym od rzeczywistości. Nie pamiętam 
szczegółów pracy nad książką, wiem tylko, że pisałem ją bez prze-
rwy od pierwszej linijki do ostatniej, a potem musiałem podzie-
lić zwarty tekst na fragmenty, przypisując każdemu odpowiednią 
liczbę wyrazów i liter. Jeden fragment gonił drugi, improwizowałem, 
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a natchnienie, jak wojna tłumiło oddech, ale nie wiedziałem, czy czy-
telnik nie pogubi się w tym zgiełku. To powieść, jak wynika z tytułu, 
rzeczywiście arytmetyczna, jej formy przeglądają się w sobie, jak 
w lustrze, a wydarzenia tworzą symetryczny układ. Wszelkie losy, 
te aktualne, minione i przyszłe, mają swój rytm, metafizyczny świat 
szuka w odpryskach rzeczywistości dowodu swojej metafizyki. Ze 
wszystkich moich powieści tę najbardziej lubią czytelnicy. 

NM & SAL: Wydarzenia w powieści Ar-Risz (Pióro) ułożone są war-
stwowo, tym samym burzą tradycyjną narrację, do jakiej przywykł 
czytelnik. Wydaje się, że w pierwszym rozdziale odbiorca dostaje do 
ręki niewidzialną przędzę, z której utka własny obraz treści. Obraz 
ten, zburzony w drugim rozdziale, prowadzi do labiryntu na kolej-
nych stronach. Nie wiadomo, co jest prawdą a co fałszem, gubimy 
się w zagadkach i wpadamy w pułapki semantyczne. 

SB: To prawda. Chciałem doprowadzić narrację do perfekcji, nie 
narzucając swojego punktu widzenia i wyważonych argumentów. Stąd 
rośliny rozmawiają z roślinami, ptaki – z ptakami, a rzeczy – z rze-
czami, formy i treści żyją i mówią, do głosu dochodzi też inteligentne 
miejsce. Warto również wspomnieć postać imieniem Mimazad, który 
w pewnym momencie przybywa na Cypr z nie do końca jasnych 
powodów. Nie wiadomo, czy szuka tam wielkiego człowieka, aby 
pomógł mu uporządkować los, czy też jest jednym ze snów brata 
bliźniaka, Dinu. Dinu istnieje i nie istnieje, przychodzi i nie przycho-
dzi, w pamięci szuka duchów odbierających jego listy, na które cze-
kał ojciec w Mahabadzie, zanim zniknął, starty z powierzchni ziemi. 
Czeka, tak jak ojciec, jest wolny, a jeśli wziął na siebie życie, to właśnie 
je rozpoczyna. Mieszka w nim dzikie zwierzę, ukryte w jego wnętrzu, 
pewne swojej wolności w granicach, których nie wolno przekroczyć 
Kurdowi. Czytelnik, tylko wtedy, gdy przywoła swoją zwierzęcą naturę, 
zrozumie Ar-Risz.

NM & SAL: W powieści Mu’askarat al-abad (Obozy wieczności) 
powtarza się usilne pytanie o sens pragnienia jako źródła naszej 
własnej mitologii, jak i warstwowej budowy powieści, które zespala 
jedna myśl. Nawiązuje ona do mitologii powszechnej i ze spoko-
jem, zdolnym ukoić płacz, przenosimy się od jednej wiązki mitów 
do drugiej. Te, które są naszym udziałem, nie mają nic wspólnego 
z historią. Mitologia służy literaturze, dzięki niej dociera do istoty 
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rzeczy, ze starych, dumnych budowli pozostają mroczne korytarze, 
prowadzące do nowych i niepodzielnych jakości. Jakimi słowami 
Barakat żłobi niepokorną ziemię, wystawioną na odpryski absurdu, 
aby zbudować swoją krzyczącą rzeczywistość ?

SB: W tej powieści, tak bliskiej mojemu sercu rozwijają się po kolei 
cztery główne motywy, z których pierwszy to rodzina z jej zwyczajnym 
życiem w toku gwałtownych i bezwzględnych przemian, drugi wynika 
z historii, tak okrutnej dla Kurdów, którym zabroniono ją tworzyć.
Następny z motywów to żywi w oczach umarłych, a ostatnim jest sza-
tan. Wynikające stąd wątki mają tę samą konsystencję i spójność, sta-
rałem się, aby swoją drapieżnością przypominały walki zadziornych 
kogutów wiecznie skazanych na śmierć, co wyraża język na wszyst-
kich swoich poziomach. Wyroki tego losu zawisły nad wzgórzem, na 
które wspięli się Francuzi, i gdzie anioły z ukrycia obserwują rozgada-
nych ludzi, a duchy przywódców powstania Kurdów przeciwko fran-
cuskim władzom błądzą w relacjach z wydarzeń, o których opowiadali 
mi wciąż pozostający przy życiu starcy. Historia nie zasłużyła, aby ją 
spisać i nie trafiła do szkół, nie została z niej nawet krótka wzmianka 
o czynach sunnitów, druzów i alawitów. Nie dostrzeżono ich w spój-
nym państwie, którego obywatele byli po prostu patriotami i niczym 
więcej, jego historia budzi dziś żywe zainteresowanie, choć nie wspo-
mina o przywódcach kurdyjskich, nawet tych walczących w regionie 
sunnickim. W Mu’askarat al-abad z mitologii i metafizyki wyłaniają 
się zagadki naszego istnienia i powstania, pada niewinne pytanie 
o związek religii i losu, o przeznaczenie, dobro, zło, prawdę i fałsz, 
nagrodę i karę. Ostatni motyw w tej powieści to szatan. Nie chcę się 
jednak powtarzać, wspominałem już ontologię, a ta postać wynika 
z koncepcji przeznaczenia, które jako twierdza Boskiego bytu prowa-
dzi szatana do zguby. 
NM & SAL: Powieść Al-Falakijjun fi sulasa al-maut (Astronomowie 
śmiertelnego wtorku)1 pisze Pan, jak astronom, który przyciąga 
planety do siebie, co jest życzeniem nie do spełnienia i skąd wynika 
potrzeba, dla symbolistów byłaby wiecznie aktualna. Pamięć nie 
tyle czerpie z historii, co stanowi jej źródło, tekst wymaga kreatyw-
ności, dzięki której autor zachowa wiarę w swoją odwagę i własny 
pożytek. Czy w kolejnej powieści Barakat sięgnie po gwiezdny pył, 

1 Cały tytuł powieści brzmi: Al-Falakijjun fi sulasa al-maut. Ubur al-baszarusz (Astronomowei 
śmiertelnego wtorku. Przejścia flaminga). W dalszej części wywiadu pisarz posłuży się też 
drugą częścią tego tytułu. 
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odrzuci historię i podda się intuicji, intuicji czarodzieja poza wszel-
kimi prawami?

SB: Warto podkreślić, że wspólnym motywem w tytułach trzech 
powieści (dwie z nich zostały wydane) jest śmierć związana z jed-
nym miejscem jak proroctwo, nieważne czy spełnione. Los przesą-
dza z góry, w jaki sposób istnieje dana postać i jaki czeka ją koniec. 
Gdy wierzymy, że bohater zabił się, jest to opowieść o samobójstwie, 
ale może wcale tak nie było, a on odszedł w jakieś nieznane miej-
sce. Jeśli nie wiadomo jak umarł, nie dociekam już, dokąd dotarł po 
śmierci, ale przypuszczam, że najprawdopodobniej wycofał się w kie-
runku wyobraźni, w której będzie żył jako nieobecny (być może jed-
nak sprawa nie wygląda tak prosto). Źródłem losów wyłaniających się 
z narracji są głównie wizje prorocze, bliskie umysłom, choć nie do 
końca zgodnie z nauką, obce formułom matematycznym i równaniom 
algebry, nie do pogodzenia z regułami nauk przyrodniczych i tezami 
filozofii. Między świadomością i nieświadomością, fizyką i metafi-
zyką, tworami wyobraźni a naocznym świadectwem powstaje język 
Barzachu2, zagmatwany język sfer niebieskich przyciągających ku 
sobie warstwy bytu, do których kluczem są znaki Zodiaku. 

NM & SAL: Czy w stosowanych strategiach powieściowych chodzi 
o pozyskanie nowego typu czytelnika?

SB: Myślę, że nie będę ustosunkowywał się do zastrzeżeń, jakie budzi 
powieść. W pierwszej części sięgam do madżhul (niewiadomego), 
gdzie zmagazynowany jest rodzaj broni używanej w wojnach, w któ-
rych nikt nie rozumie przeciwnika albo uważa, że przeciwnik ten nie 
istnieje. Język to obecność, intuicja i byt. Gdy brak języka, nie można 
się porozumieć, dochodzi nawet do skrajnej wrogości, a czytelnik się 
przed nią wzbrania, tak jak przed wszelką stronniczością, a nawet 
ideologią. Według różnych ugrupowań, z zawładnięcia kalifatem Boga 
wynika prawo, porządek i normy społeczne, ale ich oponenci są na 
tyle nieskalani, że odzyskują swoje niebo bądź idą na śmierć. Tak 
wygląda obecnie świat, zresztą podobnie w przeszłości, jak i przyszło-
ści również. Dlaczego wybucha tak wiele krwawych konfliktów, walczą 
ze sobą różne grupy etniczne i formacje? Obowiązuje jeden światopo-
gląd, inny trzeba zniszczyć, wspólnota ludzka jest bez znaczenia, liczy 

2 Barzach, w myśli muzułmańskiej rodzaj czyśćca lub raju, termin popularny w sufizmie.
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się rodzina, kolor skory i pochodzenie, żyjemy jak na polu minowym, 
każdy trzyma się swoich barw. Ja sam staję bezradny, gdy próbuję zro-
zumieć dwudziestoletniego Rosjanina, który wyćwiczony, tak jak jego 
ojciec, przez reżim, odczuwa ślepą nienawiść na widok afrykańskiego 
chłopaka w metrze. Gdy tylko ma okazję, daje jej wyraz, choć nikt 
go akurat tego nie uczył. Czytelnik wie tyle, co ja, tak samo się złości 
i niecierpliwi.

NM & SAL: Pana semantyka nie ma granic, znaki powieści wciąż 
generują nowe znaczenia. Tu można zapytać, czy skłania się Pan 
bardziej ku realizmowi ontologicznemu czy polemicznemu?

SB: Nie znam żadnego z nich. Nie za wiele wiem na ten temat, ale kie-
ruję się takim realizmem, który pozwala docierać do madżhul, odróż-
niać to, co jawne od tego, co ukryte. Język konkretów odnoszę do sym-
boli, którymi zapełniam świat, choć wiem, że to nigdy do końca się nie 
uda. Język służy dociekaniu, modlę się w nim o strumień znaków z ich 
nieskończoną różnorodnością.

NM & SAL: W Pana powieściach niewiele jest dialogów, koncentruje 
się Pan raczej na narracji, skądinąd po mistrzowsku. Czy dialogi są 
mało ważne? 

SB: Z niewielu moich dialogów wyłania się problem jako taki, inne, 
jeśli im się dobrze przyjrzeć, służą drwinom i kpinie. Na tle mojej nar-
racji, w której opowiadam o ludzkich losach i pozwalam postaciom 
żyć własnym życiem, dialogi stanowią niewielki margines. Uważam, 
że dialogi są dobre, choć nie zawsze, w powieści realistycznej, z której 
natury wynika, że postacie powinny ze sobą rozmawiać, czego wymaga 
ich świat przedstawiony. Jednak wzdrygam się na myśl o tych posta-
ciach, jak diabeł nad moczem wilka, żeby sięgnąć do ludowej opowieści. 
Postacie realne mają bogatszą naturę niż te na papierze, które oddają 
rzeczywistość i codziennie, jak dowodzi Italo Calvino, można spotkać 
ich setki na ulicach, po co więc czytać w książce, jak żyją i o czym roz-
mawiają ? Chcę czytać i pisać o nie o codziennych wydarzeniach, o nich 
są moje książki, dzięki którym wiemy trochę więcej.

NM & SAL: Pana narracja wynika z kreatywnej wyobraźni wzbo-
gacającej wiedzę o świecie, czego oczekuje czytelnik, wpada jed-
nak w pułapkę, gdyż wbrew obietnicom nie dowiaduje się tego, 
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czego oczekiwał, ale na tym nie koniec, ponieważ po chwili wkracza 
w labirynt, bardziej skomplikowany od poprzedniego. Gdy kończy 
czytać, odkrywa pułapkę, jaką Pan na niego zastawił.

SB: Naprawdę, to czytelnik od początku sam zastawia na siebie pułapkę, 
gdyż liczy, że znajdzie w powieści obraz konkretnych faktów i wydarzeń. 
Kiedyś mój przyjaciel zakrzyknął: „Jak to jest, na Boga, że nie zauważy-
liśmy cmentarza, o którym piszesz, a siadujemy tu od dziesięciu lat”. 
Nasza kawiarnia położona była na skraju nieużytku, którym od dawna 
nikt się nie zainteresował, a ja pomyślałem, że to miejsce idealne na 
dziwny grób samobójcy z mojej powieści Ubur al-baszarusz (Przejście 
flaminga), ale ziemia była prawdziwa i grób był prawdziwy, wykopany 
w miejscu, na które patrzyłem przez dziesięć lat, aż w końcu uznałem, 
że mogę w nim pochować swojego bohatera. Mój wymyślony wątek 
opierał się na konkretach. Dla czytelnika konkretny jest początek, póź-
niej stosuję różne techniki, aby wyrazić jej realizm. 

NM & SAL: Pana teksty krzyczą: jestem świadomym pisarzem, sto-
suję wnikliwą analizę, jako autor utożsamiam się z powieścią na 
każdym etapie jej fabuły. Co Pan sądzi? 

SB: Tak też to wygląda. Inną powieść uważałbym za nieudaną. Ilekroć 
kończę pisać swoją powieść, uważam, że jest ona kolejnym ćwi-
czeniem, dzięki któremu lepiej siebie rozumiem. Odkrywam moją 
powieść, a ona odkrywa mnie.

NM & SAL: Niektórzy uważają, że wraz z Pana twórczością rozpo-
czyna się epoka semantyki w powieści arabskiej, w czym odgrywa 
szczególną rolę Pana Al-haql al-mudżami.

SB: To dla mnie za wiele, ale wobec milczenia stanowi pewną pociechę. 

NM & SAL: Krytycy nie piszą o nowatorskich technikach w Pana 
powieściach, być może nie dają sobie rady z ich symbolizmem, nad 
którym trzeba trochę pomyśleć. Panująca atmosfera nie sprzyja 
takim analizom. Krytycy mają jedną z dwóch możliwości: albo oce-
niać Pana teksty według przyjętych schematów, w których nie ma 
jednak miejsca na symbolizm, albo poszukać nowych metod. Tak 
czy inaczej, Pana teksty są trudne i może lepiej ich unikać. Czy 
można sądzić, że kiedyś krytyka się nimi zajmie?
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SB: Nie widzę szans. Upadek krytyki literackiej na wysokim poziomie 
jest przerażający, zawładnęła nią prasa, tę samą miarę przykłada się 
do wszystkich tekstów, lepszych czy gorszych, publicyści piszą o byle 
czym, stosują szumne frazesy. Krytyka literacka na wyższym pozio-
mie przeżywa swój przerażający upadek. Krytyką zawładnęła prasa, 
na łamach prasy publicyści załatwiają osobiste porachunki i ukła-
dają sobie stosunki, krytycy uciekają od ambitnych utworów, boją się 
ich, poza tym są leniwi, powstaje dziesiątki artykułów o książkach, 
poniżej wszelkiego poziomu. Trudniejszym poświęca się nie więcej 
niż kolumnę albo wzmiankę, ponieważ krytycy kierują się światopo-
glądem, pochodzeniem, przyjaźnią, pokrewieństwem albo osobistą 
korzyścią. Oczywiście na ruinach nie powstanie zdrowa krytyka i to 
smutne. Dobra krytyka wpływa na gust czytelników, ale publicyści 
chcą utrzymać się na posadach i piszą o błahych sprawach albo popa-
dają w przesadnie panegiryczny ton. Ta niefrasobliwość jest wręcz 
groźna dla krajów arabskich. 

NM & SAL: Czy krytyka pokusi się kiedyś o przygodę, jaką będzie 
interpretacja Pana tekstów? 

SB: Ta przygoda może się rozpocząć, gdy rakaka w literaturze osiągnie 
stan krytyczny, nie do zniesienia dla samych, nawet najgorszych pisa-
rzy i w końcu pisarstwo odżyje. Wszyscy pragniemy odrobiny pochwał, 
aby uznać przed sobą, że dobrze wypełniamy nasze pisarskie powoła-
nie. Milczenie krytyków jest niesprawiedliwe, prowadzi do poczucia 
bezużyteczności i depresji. Nie wiem, co skłania mnie, żebym co wie-
czór, latem, zimą, jesienią i wiosną o tej samej porze wspinał się po 
drewnianych schodach i odważnie oddawał w niewolę nie zapisanym 
kartkom papieru, które ze swoimi sztuczkami, zasadzkami, pułap-
kami, grożą mi zdradą i buntem Posłusznie i mozolnie poddaję się 
tym igraszkom. Buduję fabuły i rozwijam narracje, liczę na czytelni-
ków, którzy nie dają się oszukać moim tekstom, wprowadzić w błąd 
i osądzają je sprawiedliwie. 

NM & SAL: Dla Jacques’a Derridy literatura jest różnią, dla Julii 
Kristevej wynika ze znaków językowych i ich znaczeń, Genet pod-
kreśla dominację tekstu w procesie twórczym, Barthes różnie rozu-
mie literaturę, ale wiele znaczy dla niego kategoria przyjemności. 
Co oznacza literatura dla Barakata?
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SB: Literatura wynika z działania wyobraźni i wymaga odwagi, gdyż 
wyobraźnia postrzega nas jako absolutnie wybrane istoty i dlatego 
jesteś tym, czego ona od ciebie oczekuje. 

NM & SAL: Ma Pan wyobraźnię filmową, z powieści wyłaniają się 
takie obrazy, jakie widzi operator w swojej kamerze. Fabuły przypo-
minają ruchomą mozaikę złożoną na przemian ze słów i obrazów, 
które stanowią jedną spójną całość, w poezji jak w filmie przesu-
wają się kolejne wydarzenia na zasadach logiki, nie ma niejasno-
ści. Słowa wykwitają jak chwytane w locie ptaki. Czy stąd wynikają 
pułapki Barakata?

SB: Nie wiem, nie uświadamiam sobie, jak posługuję się wiedzą 
i wyobraźnią, przed moimi oczami powstaje obraz, rozfalowany czy 
spokojny, który ubieram w słowa i nadaję mu wyraz. Pracuję nad 
powieścią wytrwale, ale nie chodzi o to, żebym się nią zachwycał i żeby 
budziła zachwyt innych. Sam mam swoje upodobania. Lubię na przy-
kład powieść Szklane paciorki Hermana Hessego, duchowo mi bliską ze 
względu na jej abstrakcjonizm. Lubię też mówiące zwierzęta w Kalili 
i Dimnie. W tych powieściach, jak i wielu innych, rozwija się symbolizm, 
ale przemawiają ostatecznie jako całość. Jak dowodzi nauka i, co wynika 
z Boskich wyroków, celem jest zawsze zahir – forma zewnętrzna, którą 
w literaturze odbierasz wzrokiem, jednym ze swoich zmysłów, i do któ-
rej odwołuje się batin (środek, wnętrze) 3, skąd wynika znaczenie, co 
prowadzi do pełni. Batin – to sedno. Dzięki wiedzy pozwala się poznać 
jako źródło prawdy, od niego zależy porządek społeczny i sens, batin 
jednoczy się z ghajb (niewiadomym, nieobecnym, metafizycznym świa-
tem). Jako potencjał rodzi konieczność. Batin jest początkową nicością, 
matką formy, mroczną, rodzącą macicą, ciemnym grobem dla zmar-
łego, zachęcając go, aby powstał i przeszedł swoją próbę. Nicość, macica, 
groby wyrażają się w batin, skąd wynika zahir i są to narodziny na zasa-
dzie przyczynowości. Dzięki niej wiadomo, że drzewo wydaje owoc, 
macica rodzi noworodka, grób obiecuje zmartwychwstanie, boskość 
prowadzi do raju i piekła, a pobożność wiernych wynika z wiary w jedy-
nego i bezcielesnego Boga. Chciałem tu powiedzieć, że ostateczną 
prawdę i znaczenie wyrażają obrazy wyzwolenia, które daje mi pisanie. 
Obraz w polu mojego widzenia składa się ze znaków emanujących zna-
czenie, są źródłem interpretacji i komentarza poszukiwanej formy. Dla 

3 Batin i zahir pojęcia z zakresu filozofii muzułmańskiej. 
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czytelnika to wstępna propozycja odczytania tekstu, czytelnik najpierw 
posłuży się wzrokiem, a potem sercem i umysłem mobilizując wszyst-
kie siły, aby zrozumieć.

NM & SAL: Inspiruje się Pan mitologią Kurdów, poezją, powieścią 
i tradycją kurdyjską. Do jakich jeszcze inspiracji sięga Barakat?

SB: Inspiracją jest samo istnienie, jego formy, budowa, inteligencja.

NM & SAL: Kiedy w Bejrucie rozpętało się piekło, a śmierć była na 
wyciągnięcie ręki, inaczej niż wielu świadków wydarzeń, został 
Pan bojownikiem i pisał w tamtych straszliwych dniach, w ogniu 
walki, z narażeniem życia, ukryty za workami z piaskiem, wtedy 
też powstała przejmująca powieść Kanisat al-muharib (Kościół wal-
czącego), której źródłem były własne doświadczenia. Czy wśród 
powszechnej masakry Barakat czuł się, jak snajper? Jak pojmuje 
Pan architekturę walki?

SB: Jak dla wielu innych, i dla mnie jest to walka o sprawiedliwość, 
przyświecająca nadziejom Palestyńczyków, o sprawiedliwość całko-
witą i niepodzielną, której nie można praktykować na różne sposoby. 
Pisałem do gazet i czasopism strzegąc się krzykliwych ujęć i uprosz-
czeń typowych dla prasy, całym sercem życzyłem Palestyńczykom 
zwycięstwa, bezwzględnie zaangażowałem się w ich sprawę i chcia-
łem, żeby zachowali nadzieję. O przebiegu walk informowałem, jak 
mogłem najlepiej, opinię publiczną, krzykliwe hasła i prymitywne 
przemówienia tylko wzmagały napięcie, więc kiedy rozpętała się 
wojna i ruszyła machina wojenna, musiałem zobaczyć pożar na wła-
sne oczy i z bliska śledzić wydarzenia. 

NM & SAL: Nawiązując do taktyki chowania głowy w piasek warto 
zapytać czy sauri (rewolucjonista, powstaniec, bojownik, buntow-
nik) może uczestniczyć w nie rewolucyjnych wydarzeniach?

SB: Nie całkiem umiem posługiwać się słowem sauri używanym w tak 
różnych znaczeniach, że trudno nimi operować. Nasz system jest sauri, 
każdy analfabeta to sauri, każdy, kto wygłasza martwe hasła to sauri. 
Doszło do zupełnego pomylenia pojęć. Nie szkodzi. Mamy dziś saurijję 
(rewolucyjność) i jej kolejne odsłony, które nie prowadzą do żadnych 
rozwiązań i nie dają szans na poprawę. W jakim kierunku mamy pójść 
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z naszą saurą (rewolucją)? Sprawiedliwość jest pułapką, gdyż wypa-
czona przez panujące systemy, traci sens. Należy jednak ubolewać, że 
niektórzy z niej rezygnują i dopiero później odczuwają wyrzuty sumie-
nia, dręczy ich nawet głęboki żal. Jeśli raz zrozumiemy, czym jest spra-
wiedliwość, jak możemy ją odrzucić, nawet jeśli nie unikniemy błędów!

NM & SAL: Pracował Pan dla czasopisma „Al-Karmel”, które teraz 
nie wychodzi. Czy Barakat wypada z gry? Dlaczego czasopismo 
zostało zamknięte?

SB: „Al-Karmel”, jak mi powiedział brat i przyjaciel, Mahmud Darwisz, 
będzie ukazywać się nadal. Miałbym pracować w związku z tym, jak 
dawniej w Ramalli. Czas na nowy exodus, wszystko trwa zbyt długo, 
jesteśmy w coraz gorszej sytuacji, bardzo nam brak wszelkiego opar-
cia. Czasopismo zacznie wychodzić prawdopodobnie w przyszłym 
roku i byłoby mi przykro, gdybym do niego nie wrócił. Mój dalszy 
związek z „Al-Karmel” zależy od dwóch spraw, po pierwsze od tego, 
czy Mahmud zostanie naczelnym redaktorem, to człowiek- opoka, nie 
ugnie się pod żadną presją, po drugie od poziomu czasopisma. Mogę 
współpracować z nim, jeśli zachowa swoją jakość, ale nie brakuje 
przecież dobrych pisarzy. Przestało wychodzić, ponieważ zajęło się 
polityką, którą trudno zrozumieć.

NM & SAL: Ostatnie pytanie: Co powie nam Salim Barakat w jednym 
zdaniu?

SB: Z bezkresnych labiryntów znaczeń wyłania się obraz przepaści.

Rozmawiali: Nasir Munis i Salah Abd al-Latif 
(Tłumaczenie z jęz. arabskiego: Ewa Machut-Mendecka)



179Nasir Munis, Salah Abd al-Latif:  W labiryntach znaczeń 179
In the mazes of meanings 
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Abstract: The interview with Salim Barakat shows his work 
and views. Hence we know, that he devoted his work primarily 
to Kurdish issues, even when he combines realism with the 
creations of the imagination. Imagination is very important to 
the writer, bringing the metaphysical images in his prose and 
poetry. His language is “the language of celestial spheres” asso-
ciated with the signs of the Zodiac. There are many abstractions 
in Barakat’s work. He leads a dialogue with death and creates 
animal figures with their vitalism and attachment to freedom. 
His diptych As-Siratani (Two Autobiographies), full of both sym-
bolism and naturalism, is devoted to the problems of childhood 
and youth in the Kurdish environment. In the novels of Al-Azal 
ath-thani (Debris of the Second Eternity) and Al-Falakyyuun fi 
thulatha al-mawt. Ubur al-basharush (The Astrologers on the 
Tuesday of Death: Crossing of the Flamingo), though largely 
abstract, are full of legends and stories.

 



180 III. Część literacka180



181

IV. VARIA

Jacek Perzyński

TATARSKIE OSADNICTWO W MĄKOLICACH

Frapująca historia i trudne pytania

„Najstarsze kroniki polskie wymieniają Mongolice (tak brzmiała 
pierwotna nazwa) już w XIII wieku. Ludność Mongolic wywodzi się 
ze Wschodu. W jaki sposób sami przywędrowali lub zostali sprowa-
dzeni, trudno ustalić. Jeszcze do dziś spotyka się tu ludzi o rysach 
wybitnie wschodnich. Nie ma chyba w Polsce zakątka i ludzi tak 
zaniedbanych przez ówczesne rządy jak w Mąkolicach”1. 

Tak rozpoczyna się księga parafialna wsi Mąkolice, leżącej w cen-
tralnej Polsce, w powiecie zgierskim województwa łódzkiego. Brzmi 
niezwykle frapująco, ale nie bez przyczyny. W okolicy od zawsze 
podkreślano odrębność tej miejscowości, która przede wszystkim 
miała objawiać się niespotykaną tutaj urodą mieszkańców, ich zwy-
czajami i kulturą oraz niezwykłą izolacją wobec sąsiednich miejsco-
wości. Oczywiście wiązały się z tym różne opowieści, nigdy jednak 
nie zostały należycie spisane, przeanalizowane w oparciu o naukowe 
źródła i nikt do tej pory nie zdołał określić, na ile jest to legenda, 
jakaś nieco wydumana historia, a na ile prawda. Przez dziesiątki lat 
było to niemożliwe, choćby i dlatego, że niechętni temu byli sami 
mieszkańcy i nie dzielili się zbytnio opowieściami o swoim życiu 
i swojej miejscowości. Strzępy zachowanych informacji zawierały się 
w krótkim stwierdzeniu miejscowych: „Tu nas kiedyś rzucili i kazali 

1 Kronika parafii rzym.-kat. św. Wojciecha w Mąkolicach, s. 3.
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nam tu mieszkać”. W ten sposób komentowali przybycie tutaj nie-
gdyś swoich przodków. Ludzie nauki, pragnący przeprowadzić tam 
badania, uzyskiwali najczęściej zdawkowe informacje, które doty-
czyły właśnie wschodniego pochodzenia mieszkańców. Niechęć ta 
brała się też z tego, że jak sami mówili: „świat o nas zapomniał”, co 
sugeruje i jednocześnie ma potwierdzenie w faktach, że zawsze trak-
towano ich gorzej niż innych. 

Bodaj najstarszy zachowany opis tych stron znajdziemy w publi-
kacji Adolfa Pawińskiego Polska XVI wieku pod względem geo-
graficzno-statystycznym2. Nie zalicza on Mąkolic do wsi dawnego 
Księstwa Łowickiego. Jest to informacja niezwykle interesująca, 
gdyż historycznie Mąkolice (wzmiankowane w roku 1357), leżące 
wówczas na pograniczu dawnego województwa łęczyckiego oraz 
Księstwa Łowickiego, wchodziły w skład powiatu łęczyckiego, będąc 
własnością arcybiskupów gnieźnieńskich. Cechy charakterystyczne 
wyróżniające Księżaków (tak nazywa się mieszkańców Księstwa 
Łowickiego), to przywiązanie do religii, nieufność wobec innych 
(należało zdobyć ich zaufanie), przywiązanie do rodzinnych stron 
(ziemia rodzinna jest największym umiłowaniem Księżaka), niechęć 
do opuszczania własnej ziemi (wolą znosić niedostatek w pobliżu 
swoich), odrębność stroju niemal każdej parafii. Są to więc cechy, 
które można też przypisać mąkolakom. Jeżeli społeczność księżacka 
uważała ich za innych, to znaczy, że ich odrębność musiała być wyjąt-
kowa. Wybitna badaczka regionu łowickiego Aniela Chmielińska 
w pracy Księżacy i ich strój3 napisała: „Ludność wsi Mąkolice, jak-
kolwiek ubiera się po księżacku, nie zalicza siebie do Księżaków. 
Wiekowi mieszkańcy tej wsi twierdzą, że pochodzą od Mongołów. 
W literaturze odnośnego materiału nie odnalazłam”. Dr Halina 
Świderska, analizująca niegdyś gwarę i mowę Księżaków, pominęła 
Mąkolice i dwie inne wsie w swoich badaniach. Rzetelnych prac nad 
historią i etnografią Mąkolic nie udało się też przeprowadzić dr. 
Janowi Piotrowi Dekowskiemu, który uczynił to w innej miejscowo-
ści o podobnym rodowodzie, Stobiecku Miejskim, obecnie dzielnicy 
Radomska. Wyżej wymienieni podjęli ten temat jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej.

Kim wobec tego byli najstarsi mieszkańcy tej miejscowości, skąd 
przybyli i czy rzeczywiście Mąkolice nazywały się niegdyś Mongolice?

2 A. Pawiński, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 5 Mazowsze, 
Warszawa 1886.

3 A. Chmielińska, Księżacy i ich strój, Warszawa 1930, s. 54.
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O bardzo prawdopodobnym XIII-wiecznym osadnictwie jeń-
ców tatarskich na terenach ówczesnej Polski pisał profesor Henryk 
Samsonowicz w książce Konrad Mazowiecki4. Autor sądzi, że grupy 
takich ludzi z biegiem czasu wtopiły się w miejscową ludność, 
przyjmując obowiązujące wśród nich zasady, częstokroć wzbo-
gacając je własnym dziedzictwem. Do dziś pozostały po nich: cha-
rakterystyczna uroda, tradycje, kultura i zmieszane z miejscowymi 
zwyczaje. Jako przykład podaje Mazowsze (Mąkolice leżą na jego 
krańcach), dodając jednocześnie, że temat ten wymaga gruntow-
nych badań. Genezę Mąkolic za niezwykle frapującą uznaje także 
profesor Władysław Baranowski, były dyrektor Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. Uważa, że najlep-
szą metodą analizy tego zagadnienia jest przytoczenie istniejących 
źródeł, a więc zachowanych wspomnień, spisanych relacji i danych 
faktograficznych. Jego ojciec, Bohdan Baranowski, wybitny historyk 
i orientalista, bardzo sceptycznie podchodził do zagadnienia XIII-
wiecznego osadnictwa jeńców tatarskich, uważając, że takowe, np. 
w Stobiecku Miejskim, jest tylko bezpodstawną teorią. 

Według zachowanych źródeł, pierwsi tatarscy osadnicy na pol-
skich ziemiach pojawili się w wieku XIV. Było to związane z sytuacją 
w Złotej Ordzie – państwie powstałym po rozpadzie wielkiego impe-
rium Czyngis-chana. Otóż w wyniku ciągłej walki o władzę między 
różnymi pretendentami do schedy po niezwykłym twórcy wielkiego 
państwa, doszło do jego rozpadu na wiele chanatów. Najbliższe osady 
Tatarów, o których istnieniu wiemy, znajdowały się na Podlasiu, a ich 
powstanie datuje się na XIV–XV wiek. W Polsce najlepiej znamy 
okres późniejszego osadnictwa tatarskiego, kiedy przybysze przy-
nieśli ze sobą silnie akcentowaną i przestrzeganą własną religię 
oraz tradycję5. 

Wróćmy teraz do kolejnego zapisu z parafialnej księgi: „Według 
opowiadania najstarszych ludzi Mąkolice były kiedyś karną kolo-
nią. Osiedlano tu jeńców ze Wschodu oraz Cyganów. Mówią też 
o Mongołach sprowadzonych przed wiekami. Zresztą stare kroniki 
podają pierwotną nazwę Mongolice”6. 

W odległości około 20 kilometrów od Mąkolic znajduje się Łęczyca, 
jeden z najstarszych polskich grodów. Miejscowość tę od zawsze 
otaczały puszcze, błota, trzęsawiska i podmokłe łąki. W topografii 

4 H. Samsonowicz, Konrad Mazowiecki, Kraków 2016, s. 24.
5 B. Baranowski, Najazdy ludów stepowych, Katowice 1947, s. 19–21.
6 Kronika parafii rzym.-kat…, op. cit., s. 13.
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tego terenu istnieje termin tzw. błota łęczyckie. Również i Mąkolice 
umiejscowione były w takim właśnie sąsiedztwie. Pozostałością po 
dawnych puszczach i bagnach jest graniczący dziś z Mąkolicami 
kompleks bagnisto-leśny, nazywany „silne błoto”7. O niedostępno-
ści tego terenu niech świadczy fakt, że jeszcze w niespełna kilkana-
ście lat po zakończeniu II wojny światowej podróż podwodą (wozem 
zaprzężonym w konia) do oddalonego o około 8 km Głowna potrafiła 
trwać nawet do trzech godzin! 

Przybysze ze Wschodu pojawili się na podzielonych na dzielnice 
ziemiach polskich w XIII wieku. Pierwsze kontakty miały charakter 
zbrojnych najazdów. W trakcie pierwszego wkroczyło tu około 20 
tysięcy wojowników, wśród których tylko Mongołowie byli oficerami 
w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, a resztę stanowili przedstawi-
ciele różnych ludów pochodzenia tureckiego, nazywanych właśnie 
Tatarami. W latach 1240–1288 dokonano trzech wielkich najazdów, 
a szczególnie dał się we znaki ten pierwszy i najbardziej krwawy 
zarazem. Część wojowników nie wróciła do swoich stepowych sie-
dzib. Osiedlali się na niezamieszkanych terenach, zakładali własne 
przysiółki bądź osady. Nie było ich wielu, ponieważ z natury byli 
koczownikami, jednak zdarzało się, że przechodzili na osiadły tryb 
życia. 

I właśnie ten pierwszy najazd może być kluczem do ustale-
nia tożsamości mieszkańców Mąkolic. Oto fragment Kroniki 
Wielkopolskiej: „W roku zaś Pańskim 1241 chan tatarski Batu wraz 
z wojskiem swoich Tatarów, ludu srogiego i bardzo licznego, prze-
szedłszy przez Ruś, chciał wkroczyć na Węgry. Ale zanim dotarł do 
granic Węgier, część swego wojska zwrócił przeciw Polsce. Ci w dzień 
popielcowy spustoszyli miasta i ziemię sandomierską, nie szczędząc 
nikogo, nie bacząc na płeć i wiek. A potem, siejąc zniszczenie, przez 
Wiślicę dotarli do Krakowa […]. Część tatarskiego wojska, pustosząc 
następnie Sieradz, Łęczycę i Kujawy, dotarła aż na Śląsk. Henryk, syn 
Henryka Brodatego, książę Śląska, Krakowa i Wielkopolski, z wie-
loma tysiącami zbrojnych twardo i odważnie zastępuje im drogę na 
polu zamkowym w Legnicy i dzielnie z nimi walczy, nadzieję i ufność 
pokładając w Boskiej pomocy. Ale z dopustu Boga, który czasem 
pozwala chłostać swoich za zbrodnię, rzeczony najszlachetniejszy 
książę Henryk, straciwszy wiele tysięcy ludzi, sam ginie zabity”8. 

7 S.M. Zajączkowski, O przejściach przez Błota Łęczyckie w średniowieczu, Wrocław 1976, s. 96–97.
8 Kronika Wielkopolska, przekł. K. Abgarowicz.
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W okolicach Łęczycy mieli pojawić się już w roku 1240, a udało 
im się tam dotrzeć dzięki przewodnikowi, który przeprowa-
dził ich przez zamarznięte błota. Według opisu Jana Długosza 
jeden z oddziałów dowodzonych przez Ordu (Ordiuja) i stryjecz-
nego brata Petę wziął kierunek północny ku Ziemi Łęczyckiej 
i Kujawom. Oddział ten miał przedzierać się po zmrożonych ostrą 
zimą trzęsawiskach oraz przez bory okalające Ziemię Łęczycką. 
Tak miał dostać się na łęczycki zamek, który został zniszczony9. 
Zakładając, że owi osadnicy ze Wschodu pojawili się w Mąkolicach 
rzeczywiście w XIII wieku, to właśnie to wydarzenie byłoby tego 
powodem. XIII wiek był w tych stronach wyjątkowo niespokojny. 
Łęczycę najeżdżali jeszcze Litwini i Krzyżacy. Ci ostatni również 
na początku następnego wieku. Trudno jednak akurat ich kojarzyć 
z ludami Wschodu. 

Szerokie rzesze wojowników składały się w większości z przy-
byłych ze środkowej Azji Turków, dość powszechnie nazywanych 
Tatarami. Język, którym mówili europejscy i zachodnioazjatyccy 
Tatarzy, należał do grupy turkijskiej. Wraz z ich zwyczajami bardzo 
szybko przyjęła go panująca dynastia, podobnie jak najmożniej-
sze warstwy mongolskiego pochodzenia. Podczas swoich pocho-
dów, Mongołowie wcielali we własne szeregi wojowników podbitych 
ludów, prowadzących nie tylko koczowniczy tryb życia, ale także 
osiadły. Z czasem w armii i w społeczeństwie, które ją tworzyło oraz 
z nią wędrowało, wytworzył się wielki konglomerat kulturowy ludzi, 
mówiących odmiennymi językami i posiadających odmienne prze-
konania religijne. Były to plemiona mongolsko- i turkojęzycznych 
koczowników, uzupełnione ludźmi mówiącymi językami wschod-
niosłowiańskimi i ugrofińskimi. Dla Europejczyków wywodzili się 
z zupełnie nieznanego kręgu cywilizacyjnego, co m.in. spowodowało, 
że mówiono o nich Tartarzy, co w języku łacińskim oznaczało dia-
błów bądź mieszkańców piekieł. Termin ten miał swego rodzaju zna-
czenie państwowe dla określenia wszystkich plemion uznających 
nad sobą władzę wielkiego zdobywcy10. 

W ślad za armią postępowali tzw. czabanowie (cabanowie) ze 
stadami rogacizny przeznaczonej na zaopatrzenie wojska. Czaban 
(caban) to innymi słowy pasterz owiec lub wołów. Określenie caban 
jest dziś znane zarówno w Mąkolicach, jak i w regionie, oznacza 

9 J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, t. IV , księgi 7 i 8, 1975.
10 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989, s. 65–68.
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świnię hodowlaną (wieprza, knura). Używa się je także – złośliwie – 
w odniesieniu do osoby otyłej.

Skąd jednak pojawiają się tu Cyganie? Co autor parafialnej kroniki 
miał na myśli, pisząc o osadzonych tu także Cyganach? Odpowiedzią 
wydaje się być fragment z tego samego zdania: „jeńców ze Wschodu”. 
Tumeny mongolskie, najeżdżające polskie ziemie były różnorodne 
etnicznie. Mongołom przypisane były najważniejsze funkcje, a inne 
nacje stanowiły pospolite wojsko. Podobnie było z osadnikami, 
którzy z nimi się przemieszczali. Właśnie w tej grupie znajdowali 
się ludzie o różnym pochodzeniu, a więc również o odmiennych 
cechach zewnętrznych. Zapewne nie byli to protoplaści dzisiejszych 
Romów. Ci, którzy z pokolenia na pokolenie przekazywali tę historię, 
zapewne nie orientowali się w tak dokładnej strukturze etnicznej 
ludów, dzieląc ich na kipczackie, tureckie czy też jeszcze inne. Rysy 
wschodnie, mongolskie, są najbardziej charakterystyczne, łatwe do 
zapamiętania i nazwania nawet dla zwykłych ludzi. Jeżeli jednak 
była grupa ludzi obca, niepodobna zupełnie do miejscowych, ale też 
różniąca się i od reszty przybyszów, zakwalifikowano ją do tej naj-
bardziej zbliżonej i podobnej. 

W tym przypadku byli to Cyganie, których tabory przez lata prze-
mieszczały się po polskich ziemiach. W ludzkiej świadomości utarło 
się, że oni właśnie najbardziej przypominali tych przybyłych tu 
przed wiekami, a nieznanych bliżej osadników. Podobny przypadek 
miał miejsce m.in. w miejscowości Studzianki, w okolicach Łosic 
i Międzyrzeca Podlaskiego. Występują tu nazwiska Turek, Turyk, 
Turski, Turczuk, a ludzi tych z racji innej urody, nie znając historii 
osiadłych tu kiedyś Tatarów (Mongołów), w czasie ostatniej wojny 
mylono z Żydami11.

Do dziś zresztą można w Mąkolicach spotkać jeszcze ludzi o spe-
cyficznej wymieszanej orientalnej urodzie lub budowie ciała. Jedni 
z nich mają wystające kości policzkowe, smagłą skórę, lekko skośne 
oczy. Są smagłe brunetki, bruneci o wyjątkowo ciemnych i mocnych, 
grubych włosach oraz brwiach, z cerą sprawiającą wrażenie spalonej 
na słońcu. Jeszcze inni wyróżniają się ciemną oprawą wąskich oczu, 
wyraźnymi wałeczkami wokół nich i tzw. fałdą mongolską (zabezpie-
czenie oka przed piaskiem) albo krępą, przysadzistą budową ciała, 
niskim wzrostem. Skórę mają śniadą, w różnych odcieniach. Z bie-
giem lat, poprzez związki małżeńskie z miejscowymi, ulegali dalszej 
metysacji.

11 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy polscy: obrzędy, dzieje, legendy, tradycje, Warszawa 1986, s. 231. 
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Tatarzy musieli mieć wobec tego domieszkę krwi mongolskiej, 
toteż po owych XIII-wiecznych najazdach dziś płynie ona – obok 
tatarskiej – także w polskich żyłach. Mimo wszystko, różnice gene-
tyczne pomiędzy ludnością mongolską i tatarską są znaczne, ponie-
waż Tatarzy są ludem turecko-kipczackim, podczas gdy Mongołowie 
buriacko-chachłaskim, wyznającym buddyzm i szamanizm12. Ta 
swoista mieszanka krwi turecko-kipczackiej, mongolskiej i polskiej 
połączyła się m.in. w kraju nad Wisłą, co dziś widoczne jest jeszcze 
choćby w Mąkolicach. 

Czy jednak od samego początku i czy w ogóle były to Mongolice? 
Co ksiądz miał na myśli, pisząc o „starych kronikach” czy też „naj-
starszych kronikach polskich”, z których czerpał te informacje? 
Czy ich źródłem są informacje zebrane z archiwum parafialnego 
w Mąkolicach (najstarsza księga pochodzi z 1612 roku) oraz mate-
riałów naukowych zamieszczonych w bibliografii w księdze para-
fialnej? Jednak w tych wymienionych źródłach nie ma informacji 
o Mongolicach jako pierwotnej nazwie Mąkolic. Dane co do metryk 
poszczególnych osiedli ustalane są zawsze na podstawie źródeł 
historycznych, pochodzących z czasów po dacie pierwszego zapisu, 
źródeł archeologicznych i toponomastycznych i wreszcie tych uzy-
skanych z wnioskowania wstecznego. Oczywiście na podstawie 
samej jedynie nazwy trudno wnioskować o metryce konkretnej 
osady. Profesor Stanisław Marian Zajączkowski badający m.in. dzieje 
osadnictwa, analizując nazwy patronimiczne posiadające końcówkę 
–ice, uważał, że zostały one utworzone od imion lub przezwisk ludzi 
żyjących w danym osiedlu względnie od ich przodka13. 

Mąkolice są na pewno nazwą bardzo starą, powstałą najpew-
niej od imienia pierwotnych właścicieli lub mieszkańców siedli-
ska, określaną mianem nazwy patronimicznej, czyli odojcowskiej. 
Charakterystyczny dla niej przyrostek –ic, a w liczbie mnogiej –
ice, oznaczał pochodzenie, nazywał potomka osoby, wskazywał na 
styczność lub zależność jednej osoby od innej. Zjawisko to można 
zauważyć w takich nazwach, jak np. Kmicic/Kmicice (syn/synowie 
Kmity). Z nazwami miejscowości było podobnie. Mąkolice mogły 
więc powstać od osoby nazywanej Mąkolem (ewentualnie Mąkołem), 
którego synowie nazywani byli – stosując wyżej opisaną zasadę 
– Mąkolicami. 

12 W. Baranowski, Świat islamu, Łódź 1987, s. 29–32.
13 S.M. Zajączkowski, Uwagi nad dziejami dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do przełomu XI 

i XII wieku, Łódź 1964, s. 167–169.
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Nazwy patronimiczne w okresie wczesnośredniowiecznym wska-
zywały na potomków lub poddanych człowieka, którego imię, prze-
zwisko czy nazwa jego zawodu lub godności tkwi w danej nazwie. 
Przykładem może być też: Czechowic – nazwa osobowa Czech. 
Nazwy takie określały potomków, a więc Czechowic to syn Czecha. 
Nazwy określające potomków z czasem objęły swym zasięgiem także 
miejsca przez nich zamieszkane. W pewnym stopniu obejmowały 
równocześnie ludzi i osady. Z upływem lat przestały określać ludzi 
i odnosiły się już tylko do osad. Proces ten znalazł odbicie w budo-
wie językowej nazw. Dawne formacje na: –cy, –owicy przekształcone 
zostały na: –ice, –owice. Tak więc nazwa Mąkolice w pierwszej formie 
mogła również brzmieć Mąkolicy. Gdy nazwy te zaczęły brzmieć 
Czechowice, Mąkolice – nie odnosiły się już do osób, a określały tylko 
osady. Zmiany takie dokonały się do połowy XIV wieku. 

Istniały też liczne podania typu toponomastycznego. Często 
w naiwny sposób starano się wyjaśnić nazwę wsi lub miasta i tak 
np. Poddębice brały jakoby swą nazwę od dębu, pod którym Król 
Kazimierz Wielki odbywał sądy. Wieluń nazywał się ponoć dawniej 
Jeleń, a nazwa ta brała początek od pewnego króla, który zabiwszy 
w tym miejscu jelenia, zobaczył na niebie baranka, kielich i hostię. 
Stąd też wywodzić się miał herb ziemi wieluńskiej. Jednak niektóre 
zawierały udokumentowaną, choć czasem rozmijającą się nieco 
z rzeczywistością prawdę historyczną. Bolesławiec miał pochodzić 
od swego założyciela Bolesława Chrobrego, a w rzeczywistości był 
to książę kaliski Bolesław Pobożny. Spała z kolei, to historia młyna-
rzy zwanych Spałami, którzy dali nazwę miejscowości od własnego 
nazwiska14. 

W XIX wieku przekształcano powszechnie nazwy miejscowe. 
Czasem jakaś odwieczna nazwa musiała ustąpić miejsca nowej, 
utworzonej wedle aktualnej mody. Tworzono je najczęściej od imie-
nia, rzadziej od nazwiska, zmieniano także nazwy wzgórz, rzek, pól 
i ostatecznie te nowe nazwy zwyciężały, choć często i dawna nazwa 
utrzymywała się w tradycji ludu. Ludność włościańska chętnie przy-
bierała nazwiska pańskie z końcówką –ski, a przynajmniej –wicz15. 

Najprawdopodobniej wtedy właśnie pojawiła się w mowie potocz-
nej nazwa Mongolice. Stworzono ją na podstawie ustnych prze-
kazów mieszkańców wsi bądź okolic, mówiących o mongolskim 

14 W. P. Cienkowski, Sekrety imion własnych, Warszawa 1963, s. 125–128.
15 Tamże, s. 112–113.
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– wschodnim – pochodzeniu. W księgach parafialnych dopiero 
w połowie XX wieku pojawiły się wpisy o takiej właśnie nazwie 
miejscowości i pochodzeniu mieszkańców. Wobec tego Mąkolice/
Mongolice to oboczność, czyli wymiana jednych głosek na inne. 
Kojarzenie nazwy wsi z XIII wiekiem posiada bardzo późną metrykę, 
powojenną, czyli nazwy takiej zaczęto używać około pięćdziesiąt 
lat temu. Około roku 1960 nastąpiła w Polsce zmiana terminolo-
gii historycznej stosowanej w historiografii i co ważniejsze w pod-
ręcznikach – z Tatarów na Mongołów. Wcześniej byli to wyłącznie 
Tatarzy. Księga parafialna zaczęła być prowadzona właśnie w roku 
1960. Być może jednak autor zapisu o Mongolicach dotarł do jakichś 
źródeł, które pozwoliły mu właśnie tak określić pierwotną nazwę 
miejscowości. Tej – kojarzonej z Mongołami – użył po raz pierwszy 
w historiografii prawdopodobnie Christoph Meiners w opublikowa-
nej w roku 1785 książce Szkic historii ludzkości. 

I jeszcze jedna ciekawostka związana z nazwą wsi. Mieczysław 
Smolarski w przewodniku Łowickie napisał: „Do Mąkolic wędrowano 
po mąkolice, czyli naczynia do przechowania mąki”16. W samych 
Mąkolicach dużo osób w podobny sposób tłumaczy pochodzenie 
nazwy miejscowości. Wieś wyróżniała się wprawdzie masowym 
wypiekiem chleba, jednak to twierdzenie jest zupełnie bezpodstawne 
i błędne, gdyż tego rodzaju naczynia określano dawniej jako „łągwie” 
(stąd dziś nazwy miejscowości typu Łagiewniki). Nie można jednak 
pomijać czy przejść obojętnie obok informacji o wypieku chleba 
w Mąkolicach. Nie tylko dlatego, że rzeczywiście prawie w każdym 
gospodarstwie był piec do jego pieczenia. Do dziś zachowało się 
ich jeszcze sporo. Ta informacja może świadczyć właśnie o tym, że 
pierwsi mieszkańcy wsi przybyli ze Wschodu! Dowód na to znaj-
dziemy w publikacji Elżbiety Kaczyńskiej i Kazimierza Piesowicza 
Wykłady z powszechnej historii gospodarczej. Z podrozdziału Ludy 
mongolskie i tureckie dowiemy się m.in., że „tryb życia tych społeczno-
ści był bardzo skromny; we własnym zakresie zaspokajano wszystkie 
potrzeby, brak było przedmiotów metalowych [i uwaga, co ciekawe – 
przyp. aut.] mąki i ziarna, które zdobywano na ogół przez łupieżcze 
napady na osiadłe ludy rolnicze!”17.

Dalszą konsekwencją było więc przyswojenie sobie umiejętno-
ści wypieku chleba. Wobec tego może być to również potwierdzenie 

16 M. Smolarski, Łowickie, Warszawa 1953, s. 12.
17 E. Kaczyńska, K. Piesowicz, Wykłady z powszechnej historii gospodarczej, Warszawa 1977, s. 
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podobieństwa genezy wspomnianego już Stobiecka Miejskiego, któ-
rego mieszkańcy od zawsze słynąć mieli z wypieku chleba. Co może 
być zaskakujące, wbrew utartym poglądom, w gospodarstwach chło-
pów, szczególnie uboższych, chleba nie spożywano zbyt wiele. Jego 
masowym wypiekiem zajmowały się więc wyspecjalizowane miej-
scowości. Rozczyniano chleb, przeważnie na zakwasie, bochenki 
miały zwykle od dwóch do trzech kilogramów, rarytasem był chleb 
pszenny, kilkakrotnie droższy, który wraz z ciastem pszennym pie-
czono tylko na wielkie święta. Powszechnie jedzono różnego rodzaju 
zupy, tzw. bryje, barszcze lub rośliny strączkowe oraz jarzyny, a szcze-
gólnie kapustę. W wyżywieniu rodziny chłopskiej duże znaczenie 
odgrywała też rzepa, pasternak, marchew, cebula i pietruszka18. 

To od młynarzy wzięła się opowieść o błędnych ognikach, jakie 
poruszały się po bagnach lub łąkach. Tzw. świcki, w rzeczywisto-
ści samozapalające się płomienie gazu błotnego – metanu, według 
wierzeń były duchami młynarzy pokutujących „za złą miarę”, czyli 
za oszustwo przy sprzedaży mąki19. Te opowieści znane są też 
w Mąkolicach. Do pokutujących „za złą miarę” dołączają tutaj jesz-
cze mierniczy, którzy kiedyś źle i niesprawiedliwie podzielili pola 
pomiędzy gospodarzy. 

Co mówią jeszcze inne historyczne źródła? Jaki mógł być status 
osiadłych tu ludzi? Idąc tropem badaczy i historyków, można by 
było powtórzyć powszechnie stosowaną frazę, że ich najdawniejsze 
dzieje, jak zresztą wielu miast w Polsce, giną w pomroce wieków 
i są dla badań historycznych nieuchwytne. Dalej należałoby jeszcze 
dodać, że trudność dowodzenia historycznego wypływa z braku ory-
ginalnych źródeł dotyczących początków osady, zresztą i późniejsze 
są nader skąpe. Pozostaje zatem jedynie możliwość snucia na ich 
podstawie mniej lub więcej prawdopodobnych przypuszczeń. 

Czy rzeczywiście jednak ich przeszłość jest tak mroczna jak pusz-
cze, które je najczęściej otaczały? Ludność wsi polskiej do XIII wieku 
była bardzo niejednolita pod względem prawnym. Ten stan zaczął 
zmieniać się wraz z powstaniem immunitetu oddającego chłopów 
władzy patrymonialnej pana feudalnego. Przyczyniło się to poważnie 
do stopniowego zacierania się różnic między poszczególnymi kate-
goriami mieszkańców wsi. Wcześniej pomiędzy niewolnymi a chło-
pami-dziedzicami istniała cała gama pośrednich grup chłopstwa 

18 Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994.
19 Praca zbiorowa, Literatura ludowa sieradzkie łęczyckie, Warszawa 1962, s. 52.
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zależnego i wolnego. Najniżej pod względem prawnym stali niewol-
nicy, określani jako servi, rekrutujący się głównie spośród brańców 
(jeńców) wojennych. Osadzano ich w posiadłościach książęcych lub 
innych latyfundiach, obarczając obowiązkami oraz ciężkimi dani-
nami na rzecz pana. Mogli być też wykorzystywani jako czeladź do 
pracy w dworze lub do pilnowania pańskich stadnin. W dobrach 
książęcych ludzie niewolni tworzyli organizację dziesiętną, byli to 
tzw. dziesiętnicy – decini, a dla łatwiejszego nadzoru dzielono ich 
na dziesiątki i setki. Niezwykle istotne w naszych poszukiwaniach 
jest to, że jeńców poszczególnych narodowości osadzano najczęściej 
razem we wsiach, które do dziś noszą związane z nimi nazwy. Są to 
Pomorzanie, Prusy, Węgry, Płowce (Połowcy), Pieczeniegi, Niemce 
itp.20 Być może właśnie wśród nich należy upatrywać pierwszych 
mieszkańców dzisiejszych Mąkolic. 

Z czasem, gdy pogarszała się sytuacja wolnych chłopów, różnice 
między nimi a niewolnymi zaczynają się zacierać. Zdarzały się przy-
padki ściągania od niewolnych ciężarów publicznych czy też powoły-
wania ich do pospolitego ruszenia. Była jeszcze inna kategoria ludzi 
prawnie zaliczanych do pozbawionych wolności, tzw. zakupieńcy 
(servi emptici) – niegdyś wolni chłopi, którzy stracili wolność osobi-
stą w związku z zadłużeniem się u panów feudalnych. Wolność mieli 
odzyskać z chwilą zwrotu pożyczki zaciągniętej w zbożu lub bydle, 
ale ponieważ jej zwrot był trudny do zrealizowania, stosunek zaku-
pieństwa przechodził z pokolenia na pokolenie. Ich status prawny 
przeradzał się z niewoli okresowej w stałą. Z tego okresu pocho-
dzą również wzmianki o ludziach, którzy utracili wolność z wyroku 
sądowego za popełnione przestępstwo. 

W dobrach kościelnych była jeszcze kategoria ludzi zależnych, 
nazywanych przypisańcami (ascriptici)21. Do dziś historycy toczą 
spór o ich prawne położenie. Jedni uważają ich za ludność niegdyś 
wolną, inni za niewolnych. Najprawdopodobniej Kościół otrzymywał 
takich ludzi od księcia bądź nabywał w inny sposób, a losy obu grup 
były do siebie zbliżone. Na ogół niewolni nie ponosili ciężarów prawa 
książęcego. Byli też jeszcze tzw. wolni goście, początkowo przybysze 
spoza kraju. Aby zachęcić ich do osiadania na nowej ziemi, panowie 
feudalni nadawali im stanowisko wyróżniające ich spośród innych 
poddanych. Profesor Jerzy Wyrozumski, historyk specjalizujący 

20 B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939, 
Warszawa 1988, s. 51–54.

21 Tamże, s. 45–48.
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się w dziejach średniowiecza, uważa, że: „[…] we włościach monar-
szych starano się w możliwie największej skali wykorzystywać prace 
jeńców wojennych, niewolników pochodzących z kupna lub ludzi, 
którzy utracili wolność osobistą w wyniku zadłużenia czy wyroku 
sądowego. Starano się jednak przede wszystkim asymilować jeńców 
z ludnością miejscową i przekształcać niewolę w inne formy zależ-
ności feudalnej”22.

Na kiedy datuje się powstanie Mąkolic? 

Jeszcze w pierwszych trzydziestu latach XIII wieku zadowalano 
się ustnym załatwianiem spraw majątkowych wobec świadków. 
Najczęściej tylko duchowni będąc bardziej przezornymi domagali 
się szczegółowych zapisów. Dopiero od połowy tego wieku zaczynają 
się coraz liczniejsze źródła pisane.

Zanotowana w źródłach historycznych pierwsza wzmianka 
o jakiejś osadzie świadczy jedynie o tym, że od tego momentu roz-
poczyna ona swój żywot poświadczony różnego rodzaju danymi. 
Stanowi też, jak to silnie podkreślał Stanisław Marian Zajączkowski, 
punkt oparcia i „[…] wyjścia dla badań, których celem jest cofnię-
cie metryki danej miejscowości jak najbardziej wstecz, ustaleniem 
niejako, niestety w sposób tylko hipotetyczny, starszego jeszcze 
pierwszego zapisu”. Dążąc do tego zwrócił uwagę na kilka kategorii 
danych, które pozwalają przesunąć wstecz metrykę poszczególnych 
punktów osadniczych. Są one ustalone na podstawie źródeł pisa-
nych, nieraz późniejszych od daty pierwszego zapisu, badań arche-
ologicznych, toponomastyki oraz wnioskowania wstecznego, przy 
którym przede wszystkim trzeba uwzględniać m.in. kształt osiedla 
oraz stosunki kościelne, czasem gospodarcze itp.23

Ustalone w ten sposób wyniki będą posiadać charakter hipote-
tyczny, ale, jak wolno mniemać, bardziej zbliżony do rzeczywistości 
niż można by o tym wnioskować na podstawie jedynie daty pierw-
szego zapisu. Ten sam badacz w Zarysie Dziejów Klucza Piątkowskiego 
i Tenuty Zduńskiej Arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego (do lat siedem-
dziesiątych XVI wieku) napisał na interesujący nas temat: „Mąkolice. 

22 J. Wyrozumski, Historia Polski do roku 1505, Warszawa 1980, s. 124.
23 S.M. Zajączkowski, Uwagi o rozwoju osadnictwa oraz stosunkach własnościowych i kościelnych 

na terenie XVI-wiecznej parafii Sobota w przedrozbiorowym powiecie orłowskim do połowy lat 
siedemdziesiątych XVI wieku, Kutno 2012, s. 22–24.
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Wymienione są w 1357 r. jako własność arcybiskupstwa, a w 1366 
r. arcybiskup Jarosław przeniósł je na prawo średzkie. Wieś ta jest 
ulicówką, a więc należy do kategorii osad powstałych w różnych 
okresach, szczególnie jednak często w X–XIII w. W 1357 r. Mąkolice 
są wymienione w składzie dóbr wspomnianej ostatnio instytucji 
kościelnej, ale – jak zaznaczyłem powyżej – nie przypisuję im sta-
rej metryki historycznej uważając, iż mogły powstać dopiero w II 
okresie rozwoju osadnictwa, tzn. w czasach mniej więcej od 1138 r. 
do połowy XIII w. Nie jest wykluczone, że początkowo były własno-
ścią monarszą i w nieokreślonym bliżej czasie dostały się we wła-
danie arcybiskupstwa. Nie wolno jednak wyeliminować także przy-
puszczenia, że zostały one założone przez któregoś z arcybiskupów 
i od początku stanowiły ich własność, co zresztą jest nawet bardziej 
prawdopodobne”24. 

Gdy chodzi o dokładne ustalenie kiedy i jaką drogą Mąkolice 
przeszły na własność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego – podob-
nie jak to kiedy powstały –sprawa nie jest łatwą. Oryginalnego aktu 
darowizny, sprzedaży czy zamiany nie posiadamy. Z drugiej jednak 
strony, jeżeli chodzi o sam fakt powstania miejscowości, to takiego 
dokumentu mogło nawet nie być. Często zdarzało się, że zawie-
rano po prostu ustną umowę. Badacze dowodzą jednak (pogląd 
Zajączkowskiego podzielają też inni), że rzeczywiście w XIII wieku 
Mąkolice mogły już istnieć. Proces powstawania osady mógł trwać 
kilka lub czasem więcej lat. Mógł mieć miejsce w czasach nieraz 
późniejszych od daty aktu lokacyjnego. Zdarzały się też przypadki 
niezrealizowania nowych lokacji. Dlatego też trudno jest ustalić pre-
cyzyjne czas jej powstania. Zakładanie osad przebiegało w sposób 
dość spontaniczny, nieraz dość przypadkowy. Historyk Aleksander 
Świeżawski uważa, że wydawanie takich dokumentów dla wsi ksią-
żęcych nie było wcale potrzebne25. Istnieje jednak potwierdzona 
lokacja Mąkolic na prawie średzkim, czyli niemieckim, która miała 
miejsce w roku 1366. Sam akt z reguły nie określał zbyt precyzyjnie 
pochodzenia mieszkańców lokowanej miejscowości. Najczęściej owa 
kwestia wyrażała się w stwierdzeniu, że zawierana umowa dotyczy 
„osadników wszelkiej narodowości”. S.M. Zajączkowski zastanawia 
się jednak, dlaczego we wspomnianym dokumencie nie ma żadnej 

24 S.M. Zajączkowski, Zarys Dziejów Klucza Piątkowskiego i Tenuty Zduńskiej Arcybiskupstwa 
Gnieźnieńskiego (do lat siedemdziesiątych XVI wieku), Łódź 1987, s. 26–27.

25 A. Świeżawski, Administracja, gospodarka i skarbowość księstwa rawskiego 1315–1462, 
Częstochowa 1991, s. 99.
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wzmianki o wysokości czynszu feudalnego, do jakiego zobowiązani 
byli mieszkańcy wsi. Taki zapis istniał w innych nadaniach tego typu. 

Ten typ osadnictwa trwał w interesującym nas kluczu piątkow-
skim (nazwa pochodzi od miejscowości Piątek, będącej zwierzch-
nią miejscowością owego klucza) od połowy XIII stulecia do połowy 
lat osiemdziesiątych XIV wieku. Klucz rozrzucony był na dużym 
obszarze dawnego pow. łęczyckiego, na północ i południe od linii 
Błot Łęczyckich i doliny Bzury. To właśnie w wyniku najazdów tatar-
skich, głównie w latach 1240–1241, gdy polskie ziemie zostały znisz-
czone i spustoszone, konieczne było sprowadzanie kolonistów zza 
granicy. Był to pogląd przez lata nieco naciągany, gdyż owe najazdy 
spustoszyły tylko niewielką część kraju, a ruch kolonizacyjny rozpo-
czął się już dużo wcześniej – od początku XIII wieku. Osadnictwo, 
a ściśle mówiąc miejsce, gdzie można było osiąść w celu założenia 
tam pewnej wspólnoty, która z czasem przekształcała się w osadę, 
nie stanowiło wówczas problemu. Szczególnie tyczyło się to przyby-
szów z zewnątrz, gdzie istniały dużo gorsze warunki. Przyjmuje się, 
że liczba ludności ówczesnej Polski wynosiła około półtora miliona. 
Tylko niewielkie połacie kraju, zasobne w żyzne gleby i położone 
w pobliżu zbiorników wodnych, wykorzystywano pod uprawy. 
Gęstość zaludnienia wynosiła 5–6 osób na kilometr kwadratowy. 
Przyjmuje się, że nowo powstałe osady liczyły średnio 10–15 osadni-
ków, jednak tę liczbę trudno jest precyzyjnie określić26. 

W grupach osadników byli prawdopodobnie przybysze ze 
Wschodu. Tam, skąd przyszli, poza brakiem urodzajnej gleby, wody 
i drzewa, dodatkową nieudogodnością był surowy i zmienny klimat. 
Nic więc dziwnego, że ta, prowadząca koczowniczy, a więc wędrowny 
tryb życia społeczność, szukała znacznie lepszych warunków osadni-
czych. Podstawowym zajęciem było pasterstwo, hodowla bydła i koni. 
Kiedy armia ruszała na wyprawę, zawsze razem z nią posuwała się 
grupa osadników. Zdarzało się jednak, że oszczędzano pewne grupy 
ludności, które poddawały się bez walki. Byli to w pierwszej kolejno-
ści rzemieślnicy, wykorzystywani później do pracy na rzecz budowy 
tatarskiej osady. Jednym z powodów pozostania tutaj było wynalezie-
nie pługu, który zrewolucjonizował uprawę ziemi. Niewykluczone, 
że taka właśnie grupa mogła niegdyś znaleźć się w Mąkolicach. 

Niezwykle trudno znaleźć ślady archeologiczne, które powinny 
być najważniejszymi dowodami w badaniu powyższego zagadnienia. 

26 B. Papiernik, Zgierskie Zeszyty Regionalne, Ziemia łęczycko-sieradzka w czasach panowania 
Piastów, Zgierz 2007, s. 385.
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Znaleziska kultury materialnej, do których zaliczamy monety lub 
inne wytwory rąk ludzkich, są nader rzadkie. Pamiętać też należy, że 
na przestrzeni setek lat pozostałości po skupiskach tatarskich mogły 
ulec zniszczeniu, choćby w wyniku wojen czy też nieświadomości 
ludzi, którzy mogli je odkryć. W wieku XIII i ewentualnie w pierw-
szych latach wieku XIV, ludność ta miała status jeńców wojennych. 
Dlatego trudno oczekiwać, aby mieli możliwość zachowania przed-
miotów i osobistego dobytku. Pamiątki po XIII-wiecznym zetknięciu 
się wschodnich najeźdźców z polskimi ziemiami dotyczą najczę-
ściej militariów, często niedających się poprawnie zinterpretować. 
Badacze zwracają również uwagę na brak wśród ludów tatarskich 
przedmiotów metalowych. Budowa dróg i autostrad w bardzo bli-
skim sąsiedztwie Mąkolic doprowadziła do odkrycia licznych stano-
wisk archeologicznych, które obecnie są analizowane. 

W jednym z nich znaleziono m.in. ceramikę średniowieczną, 
którą zakwalifikowano jednak jako mocno naznaczoną procesami 
postdepozycyjnymi, które uniemożliwiają dokładną klasyfikację 
badanych przedmiotów. Badania archeologiczne przeprowadzone 
w roku 2005 dają jednak dowody na istniejące tutaj osadnictwo 
datowane na XIII–XIV wiek. Ustalono osiemnaście stanowisk kla-
syfikowanych jako punkt osadniczy, ślad osadniczy, późnośrednio-
wieczna osada. Niezwykle ważne jest również to, że znajdowały się 
one w określonym bliskim położeniu i na większości z nich odkryto 
ślady kolejnego osadnictwa sięgające nawet do XVIII wieku27. Można 
więc zakładać, że tutaj właśnie powstały pierwotne, dawne Mąkolice. 
Również w świadomości mieszkańców ta część wsi uważana jest za 
najstarszą. Kolejnym dowodem na XIII-wieczne osadnictwo może 
być znaleziona niegdyś moneta datowana na ten okres czasu28. 

Jak już wspomniano, Mąkolice w źródłach pisanych pojawiają 
się po raz pierwszy w roku 1357. Kolejna ważna data to wspomniany 
również rok 1366. Następna data przypisana miejscowości – rok 
1444 – powinna budzić zainteresowanie historyków i jednocześnie 
stawiać wielki znak zapytania. W owym bowiem roku erygowano 
tu kościół i parafię pw. św. Wojciecha. Powodem miała być duża 

27 Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Dział Dokumentacji Badań Archeologicznych, Mąkolice – 
Badania Archeologiczne 2005.

28 Informacje o znalezieniu monet na terenie najstarszej części Mąkolic, w tym monety 
datowanej na XIII wiek, pochodzi od mieszkańca Woli Mąkolskiej, historyka Jarosława 
Włostka. Część monet miało trafić do Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 
a pozostałe do szkolnej izby historycznej w szkole podstawowej w Mąkolicach.
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odległość do najbliższego kościoła w Piątku (prawie 10 km) oraz zły 
stan prowadzących tam dróg. Mąkolice odłączyły się od wspomnia-
nego już klucza piątkowskiego. Parafia powstała tu bardzo późno, 
chociaż sieć parafialna ukształtowała się już generalnie sto lat wcze-
śniej. Erygowano ją tylko dla dwóch miejscowości: Mąkolic i Woli 
Mąkolskiej! Tylko, ponieważ historia fundacji takie przypadki odno-
towuje sporadycznie. Z reguły nowe parafie skupiały w sobie mini-
malną liczbę pięciu miejscowości. Czym to wytłumaczyć? Nawet, 
jeżeli owe wymienione już dwie wsie były liczne to faktu budowy tu 
kościoła należałoby upatrywać w czym innym. Czy nie jest to dowód 
na wyjątkowość i zarazem odrębność tworzących ją ludzi? Czy nie 
musiało upłynąć sporo czasu zanim mieszkający tu ludzie musieli 
się zasłużyć (chociażby udowadniając swoją głęboką religijność), 
aby posiadać „własny kościół”. Zresztą wszędzie tam, gdzie osadzano 
koczowników, przez szereg lat żyli oni jeszcze na taki sposób jak 
w miejscach, z których przybyli. 

W Mąkolicach w myśl omówionego wyżej dokumentu z 1366 r. 
arcybiskup pobierał dziesięcinę snopową od kmieci. Natomiast 
arcybiskup Wincenty Kot, erygując tu w roku 1444 nową parafię, 
przekazał to świadczenie plebanowi (w wysokości po korcu żyta, 
pszenicy i owsa od kmieci oraz z folwarku sołtysiego). Taki zapis 
również w jakiś sposób wyróżnia ową wspólnotę. Wobec tego 
powiedzieć można, że przez spory okres czasu parafianie praco-
wali dla swojego plebana. Nie przekazywali świadczeń, jak to naj-
częściej miało miejsce innym czasami odległym parafiom. Później 
jednak, w nieznanym bliżej czasie nastąpiła zmiana, a mianowicie 
dziesięcinę snopową z pól kmiecych zaczął otrzymywać arcybi-
skup, pleban zaś musiał zadowolić się dziesięciną z pół folwarcz-
nych i sołtysich. Kolatorem (patronem) nowo erygowanej parafii 
został arcybiskup29. 

I jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Na przestrzeni setek lat do tych 
dwóch miejscowości tworzących parafię dołączono tylko maleńki, 
bo liczący niespełna kilkunastu mieszkańców Feliksów! Mamy więc 
parafię składającą się od chwili erygowania, tak naprawdę cią-
gle z dwóch bliskich sobie, aczkolwiek różniących się między sobą 
miejscowości! Czy jest jeszcze gdzieś w Polsce podobna struktura 
parafii? O czym to może świadczyć? W pierwszej kolejności o tym, 
że miejscowi za wszelką cenę pragnęli utrzymać swoją odrębność, 

29 S. M. Zajączkowski, Zarys Dziejów Klucza Piątkowskiego i Tenuty Zduńskiej Arcybiskupstwa 
Gnieźnieńskiego (do lat siedemdziesiątych XVI wieku), Łódź 1987, s. 135–137.
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a równocześnie nikt z zewnątrz nie zabiegał o większą integrację 
z nimi. Kościół w ich miejscowości „był dla nich i tylko dla nich”.

Wydawać by się mogło, że dzisiaj to bardzo mało, aby utrzymać 
należycie tak nieliczną parafię, składającą się z niewiele ponad 1150 
parafian – bo tak jest rzeczywiście. Akurat Mąkolice stanowią wyją-
tek. Głównie dzięki składanym ofiarom przez jej wiernych w latach 
dziewięćdziesiątych XX wieku wybudowano drugi kościół! Obecnie 
ma on status Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej.

Niezwykłą cechą ludów pasterskich było posłuszeństwo wobec 
swoich zwierzchników, często nawet ślepe i bezgraniczne. Jeżeli na 
ich czele stanęła jednostka zdolna i energiczna, potrafiły stać się 
siłą, której nic nie mogło się oprzeć. Wydaje się, że taką właśnie jed-
nostką był dla mąkolaków od zawsze miejscowy pleban. W roku 1519 
ówczesny prymas Polski Jan Łaski skarżył się na plebana z Mąkolic, 
że ten „nastaje na jego życie i grozi spaleniem dóbr arcybiskupich”. 
Pleban miałby to uczynić z oddanymi mu bezgranicznie parafia-
nami30. Co było powodem tego sporu? Być może chęć większego opo-
datkowania kościoła w Mąkolicach. Prymas Łaski często w ten spo-
sób próbował podreperować choćby dochody skarbu państwa. Jakby 
na to nie patrzeć, to zapewne również może świadczyć o odrębności 
Mąkolic. 

Jest jeszcze inna historia związana z powstaniem kościoła 
i parafii w Mąkolicach, która może mieć oparcie w historycznych 
faktach. Otóż w samych Mąkolicach istnieje pojęcie tzw. drogi arcy-
biskupiej, która miała prowadzić stąd m.in. przez Piątek do Łęczycy 
czy Głowna. Drogę tę (miała ona leżeć na arcybiskupim szlaku) 
przed wiekami mieli ochraniać i sprawować nad nią nadzór mąko-
liczanie. W podziękowaniu właśnie za to arcybiskup podjął decyzje 
o budowie kościoła w Mąkolicach i powstaniu parafii. Historię tę do 
dziś przytacza wielu mieszkańców wsi i tylko tam istnieje pojęcie, 
wspomnianej już tzw. drogi arcybiskupiej. Poza wsią nikt nie używa 
takiej nazwy. Mąkoliczanie mieli więc strzec „arcybiskupich szla-
ków” 31. 

Jak to się jednak ma do ich wschodniego pochodzenia? Otóż 
w XVI wieku Tatarzy o statusie ziemian pełnili służbę wojskową na 
każde zawołanie hospodara oraz określone, bardzo zróżnicowane, 
inne powinności. Były nimi: przewóz i konwój towarów bądź ludzi, 

30 J. Brzozowski, Białostockie Teki Historyczne, t. 9/2011, Białystok 2011.
31 Relacja mieszkańca Woli Mąkolskiej, historyka Jarosława Włostka.
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naprawa dróg, posługi kurierskie, zwiad wojskowy. Biedota tatarska 
pozbawiona ziemi pełniła powinności jako ludność zależna. Warto 
też dodać, że prawo polskie, na którym założono Mąkolice zobowiązy-
wało poddanych również do tarasowania dróg i przejść, dawanie pod-
wód i zwierząt pociągowych, pogoni za nieprzyjacielem czy ściganie 
zbrodniarzy. Bardzo prawdopodobne, że owe wymienione powinności 
przynajmniej w części mogły dotyczyć też mieszkańców Mąkolic. 

Z zapisu z roku 1512 dowiadujemy się, że mieszczanie piątkow-
scy korzystali z drewna pochodzącego z lasków znajdujących się 
w Mąkolicach, którego używali do naprawy dróg wiodących do 
Piątku. Jest więc bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście powta-
rzana od lat historia o „drodze arcybiskupiej” i związanych z nią 
powinnościach mieszkańców wsi jest prawdziwa32.

W wojsku mongolskim doskonale rozwinięta była służba wywia-
dowcza i łączność. Uważa się ich za twórców zwiadu wojskowego. 
Jednocześnie sprawne działanie imperium możliwe było dzięki roz-
wojowi poczty i komunikacji. Na tym polu prześcignęli inne narody 
świata. Najdalej położone zakątki kraju połączone były ze sobą szla-
kami pocztowymi, te z kolei podzielone były na krótkie odcinki, przy 
których zakładano stacje z odpowiednią ilością obsługi i koni. Pewna 
ilość z nich zawsze była gotowa do drogi. Gońcy lub urzędnicy przesia-
dając się dzięki temu z konia na konia lub podróżując w kolebce zawie-
szonej między dwoma wierzchowcami potrafili w ciągu doby pokonać 
nawet 500 km! Szlaków handlowych strzegły specjalne oddziały. Na 
terenach pustynnych wytyczano szlaki znakami i budowano studnie. 
Pasterze i myśliwi byli najlepszymi kandydatami na żołnierzy33. 

Również profesor Jerzy Maroń, historyk związany z Uniwersytetem 
Wrocławskim, autor m.in. publikacji Legnica 1241, sądzi, że późne 
powstanie parafii w Mąkolicach to istotna wskazówka, która rze-
czywiście może potwierdzać osadzenie tu jeńców lub uchodźców 
tatarskich. Wyklucza osadnictwo samych Mongołów, lecz wska-
zuje na Tatarów lub Turków – byłych muzułmanów. Zakłada jed-
nak, że mogło to mieć miejsce w XV wieku. Jednym z argumentów 
na to miał być według niego fakt, że „w ówczesnej Polsce, a potem 
(od 1569 roku) w Koronie, w przeciwieństwie do Litwy, muzułmań-
skich Tatarów chrystianizowano”. Z drugiej jednak strony jak sam 
pisał: „XV-wieczni Tatarzy nie mieli wiele wspólnego z Mongołami”. 

32 S.M. Zajączkowski, Zarys Dziejów Klucza Piątkowskiego i Tenuty Zduńskiej Arcybiskupstwa 
Gnieźnieńskiego (do lat siedemdziesiątych XVI wieku), Łódź 1987, s. 17.

33 B. Baranowski, Najazdy…, s. 10–13.
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Wiemy jednak, że przytoczone już argumenty pozwalają sądzić, że 
pierwotna ludność Mąkolic mogła składać się zarówno z Mongołów, 
jak i z Tatarów. Gdyby tak było, to wiek XV należałoby jednak wyklu-
czyć. Jerzy Maroń uważa też, że „przymusowa chrystianizacja nie 
musiała wykorzenić pewnych codziennych zwyczajów”. Co za tym 
idzie według niego zachowane tu obyczaje to ważna przesłanka 
i mocna wskazówka34. 

Można wspomnieć jeszcze o innej specyficznej grupie ludności, 
którą ma na myśli cytowany wyżej historyk. Mniej więcej od XVI 
wieku chodzili po wsiach dawni jeńcy, wykupieni czy też zbiegli 
z tureckiej niewoli. Było ich sporo i opowiadając historię swojego 
życia pragnęli w ten sposób zdobyć współczucie pobożnej ludności. 
Opowieści te miały pobudzić słuchaczy do szczodrobliwości. Byli 
też kupcy ze Wschodu, wśród których mogli znajdować się Rusini, 
Tatarzy kazańscy z mydłem i futrami, Żydzi kaukascy z dywanami, 
suknami i haftami, a więc barwna mozaika różnych ludów. Ludzi 
takich jednak nie było zbyt dużo, więc po raz kolejny wobec przy-
toczonych już faktów odnośnie najstarszej historii Mąkolic, trudno 
jest wnioskować, że to właśnie oni niegdyś mogli tutaj trafić35. 

Jeszcze inny historyk, profesor Henryk Jankowski z Katedry Studiów 
Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod-
kreślając odmienność mąkolaków, ich głębsze poznanie, a więc próbę 
ustalenia genezy miejscowości widzi w bardzo dokładnych badaniach 
etnograficznych36. 

W początkach XVI stulecia Mąkolice należą do kompleksu dóbr arcy-
biskupich tworzących tzw. klucz piątkowski. Pod koniec tego samego 
wieku wizytacja wymienia znajdujące się w nim m.in. folwark Mąkolice 
i Mąkolską Wolę. Według Słownika Geograficznego w roku 1576 oprócz 
wójta miało tu mieszkać jeszcze 28 osadników. W roku 1685 pozostały 
w kluczu piątkowskim folwark i wieś Mąkolice oraz wieś Mąkolska 
Wola. Z dawnych majątków, jako zbyt odległych od Piątku, utworzony 
został klucz tumski czyli łęczycki. Sto lat później klucz piątkowski już 
tylko „zamyka w sobie miasteczko jedno Piątek i wsie dwie Mąkolice 
i Wolę Mąkolską”. Folwark mąkolicki spalił się zupełnie w roku 1780, 
a jego grunta zostały rozdzielone pomiędzy gromadę mąkolicką37. 

34 Jerzy Maroń, konsultacje z autorem tekstu.
35 J. S. Bystroń, Kultura ludowa, Warszawa 1947, s. 101–113.
36 H. Jankowski, konsultacje z autorem tekstu.
37 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. 

Chlebowski, W. Walewski, t. 6, Warszawa 1886, s. 217.
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Do ostatecznego upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku wła-
dza zwierzchnia nad Mąkolicami należała do arcybiskupa. Po krótkim 
panowaniu pruskim, wojnach napoleońskich następnie, utworzeniu 
Królestwa Kongresowego, wieś w roku 1849 w wyniku reformy admini-
stracyjnej znalazła się w ówczesnym powiecie łowickim. 

Jan Stanisław Bystroń w książce Kultura Ludowa uważa, że cała 
barwna i zamożna, radosna i dostojna zarazem kultura Księżaków 
łowickich wyrosła z tego samego gruntu co otaczające ich grupy, lecz 
właśnie odmienne warunki socjalne i przynależność do arcybisku-
piego klucza gnieźnieńskiego dała im tę bujność i tężyznę kultu-
ralną. Twierdzi również, że grupy odmienne od sąsiadów powstają 
najczęściej na terenach ubogich, biednych wręcz zapomnianych 
– wszędzie tam, gdzie ludzie „nie podlegali niwelującym wpływom 
postronnym”38. Czy zapis ten nie może być również wskazówką okre-
ślającą tożsamość i pochodzenie mąkolaków? Trafili bowiem w ide-
alne miejsce, gdzie ich odrębność nie dość, że mocno się akcento-
wała, to jeszcze z biegiem lat mogła się pogłębić. 

Księstwo Łowickie to zwyczajowa nazwa kompleksu dóbr arcybi-
skupów gnieźnieńskich rozciągających się wokół Łowicza. Mąkolice 
od Łowicza dzieli odległość około 35 km. Znaczne bliżej było do 
Piątku (przypisanemu regionowi łęczyckiemu) – 8–9 km – i to tam 
najczęściej wyruszali gromadnie na targ z własnymi produktami. 
Wydawać by się mogło, że wobec tego również tamtejsza kultura 
powinna być im bliższa. Jednak to strój i folklor łowicki, obok kra-
kowskiego, ze względu na swoją barwność, rozmach (niepowtarzalne 
zdobnictwo) jest najbardziej rozpoznawalnym w Polsce. Wobec tego, 
czy mąkolakom nie było bardziej po drodze z tą przebogatą barwną 
i specyficzną łowicką tradycją? Nie uważano ich za Księżaków i oni 
sami generalnie za takowych również się nie uważali. Przyjęli jednak 
ze zdwojoną siłą kulturę tego regionu tak, że zaszczepiona u nich 
stanowiła nie lada konkurencję dla pozostałych rejonów Księstwa 
Łowickiego. Kilkakrotnie Polska Kronika Filmowa dokumento-
wała tutaj obchody Bożego Ciała. Wyjątkowość tych uroczystości 
w Mąkolicach podkreślał sam prymas kardynał Stefan Wyszyński39. 
Czy w ten sposób nie objawiało się przywiązanie do tradycji daw-
nych przodków? 

38 J. S. Bystroń, Kultura…, s. 51–53. 
39 Kronika…, s. 79.
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Kultura, zwyczaje i tradycje mąkolaków

Te niezwykle cenne opisy pochodzą głównie z księgi parafialnej, któ-
rej prowadzenie rozpoczął w roku 1960 ksiądz Antoni Szyrwiński 
oraz prowadząca szkolną kronikę kierowniczka miejscowej szkoły 
Kazimiera Osińska. Jej zapiski rozpoczynają się w początkach lat 
dwudziestych XX wieku40. Z tych samych lat pochodzi cytowana 
też Kronika wsi Kwilno prowadzona przez Kazimierza Przybysza41. 
Bardzo dużo przytoczonych informacji pochodzi z lat 1976–1978, 
kiedy pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzili tu badania terenowe. Były 
to wywiady z mieszkańcami dotyczące głównie miejscowego folk-
loru i jednocześnie pierwsze naukowe badania w Mąkolicach. 
Badacze również usłyszeli historię o tym, że wieś powstała w wyniku 
najazdów mongolskich na Polskę w XIII wieku42. Garść wspomnień 
ocalił również pasjonat historii, pochodzący z Woli Mąkolskiej, 
Jarosław Włostek. Pierwsze dwie wymienione kroniki rozpoczynają 
się od przytaczanych już zwrotów wywodzących początek wsi od 
przybyłych tu ze Wschodu mieszkańców. Mieli to być jeńcy tatarscy, 
Mongołowie, Cyganie. 

W kronice parafii czytamy: „Według opowiadania najstarszych 
ludzi Mąkolice były kiedyś karną kolonią. Osiedlano tu jeńców ze 
Wschodu oraz Cyganów. Mówią też o Mongołach sprowadzonych 
przed wiekami. Zresztą stare kroniki podają pierwotną nazwę 
Mongolice. Typy ludzi jeszcze dziś spotykanych i ich zwyczaje zdają 
się potwierdzać te historie”.

Dalej następuje opis uroczystości weselnych. Od razu natrafiamy 
na sformułowanie – „Mieszkańcy Mąkolic żenią się między sobą 
jak Cyganie, żadna panna nie wyjdzie z ich wsi, najwyżej kaleka” – 
jakby dosłownie przepisane z podobnych zwyczajów ze Stobiecka 
Miejskiego43. 

Samo wesele było niezwykłą uroczystością, w której brała udział, 
jak mówiono, niemalże cała wieś. Były przypadki kiedy młodzi w dniu 

40 Kronika Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach 1921–1969.
41 K. Przybysz, Kronika wsi Kwilno [w:] Zgierskie Zeszyty Regionalne, Zgierz 2009, s. 253–257.
42 Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 

Wywiady z mieszkańcami Mąkolic.
43 Stobiecko Miejskie (obecnie dzielnica Radomska) to miejscowość, której geneza, podobnie 

jak Mąkolic, również ma sięgać XIII wieku. Wówczas miano tam osiedlić jeńców tatarskich. 
Pogląd ten wysunął m.in. badający tę miejscowość etnograf Jan Piotr Dekowski. 
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ślubu przed wizytą w kościele skręcali na cmentarz, żeby pożegnać 
się z nieżyjącymi już rodzicami. Wesela bywały we wtorki. Niezwykle 
ważna była rola swata, który umawiał spotkanie przyszłych rodzin, 
a także załatwiał sprawy majątkowe. Często to rodzice decydowali, 
z kim wezmą ślub ich dzieci. Jeżeli w ten sposób skojarzona para 
nie wyrażała na to zgody i znalazła sobie innych partnerów, wtedy 
w przyszłości nie mogła liczyć na pomoc ojca. 

Każdy z gości miał obowiązek dostarczyć prezent, który mógł 
być także związany z pożywieniem. Wesela były huczne i trwały 
dwa dni. Pierwszego dnia wesela nad ranem następował obrzęd 
tzw. obwozin. Parę młodych wsadzano na wóz, którym objeżdżali 
całą wieś, a goście weselni podążali za nimi. Często na wóz łado-
wano znalezione po drodze sprzęty gospodarstwa wiejskiego i miał 
to być dobytek państwa młodych. Do wozu przywiązywano również 
zwierzęta z gospodarstwa domowego. Najczęściej jechano do domu 
pana młodego i tam wywracano wóz, później znów powracano na 
wesele. Zwyczaj ten znany był jeszcze w części łęczyckiego oraz daw-
nego Księstwa Łowickiego. Na weselach kobiety i mężczyźni siadali 
osobno. Zdarzało się, że jeszcze pół roku po ślubie panna młoda 
mieszkała z rodzicami: „Rzadkie są przypadki aby mąkolak wziął 
za żonę dziewczynę z sąsiedniej parafii. Wesela urządzają huczne, 
trwają dwa dni z udziałem około 200 osób. Dziwny jest tu zwyczaj, że 
po ślubie i weselu młoda małżonka przebywa u rodziców nadal pół 
roku, a nieraz i dłużej”44.

Na końcu orszaku weselnego podążającego do kościoła znajdo-
wali się państwo młodzi. Po zawarciu sakramentu małżeństwa uda-
jąc się do miejsca, w którym przewidziano wesele, jechali już na 
początku orszaku. Reszta gości weselnych urządzała wyścigi, kto 
z nich jako pierwszy dotrze w to miejsce. Był to więc istny wyścig 
wozów konnych. Poprawiny odbywały się w pierwszą niedzielę po 
zakończeniu wesela. 

Kobiety w hierarchii zawsze stały niżej niż mężczyźni. Na zebra-
niach, np. w szkole, nie zabierały głosu – robili to mężczyźni. Zresztą 
to przede wszystkim mężczyźni uczestniczyli w tego rodzaju spo-
tkaniach, naradach. „Niższe traktowanie kobiety najjaskrawiej uwi-
dacznia się na weselach, gdzie przy stołach siedzą i «redzą», tj. roz-
mawiają gospodarze, gospodynie zaś skulone siedzą pod ścianami. 
Oczywiście, jadła i napoje dostają najpierw ci, co siedzą przy stole, 

44 Kronika parafii... s. 24.



203203Jacek Perzyński:  Tatarskie osadnictwo w Mąkolicach

tj. mężczyźni” – tak przedstawia to ksiądz Szyrwiński w parafialnej 
kronice. 

O ile nie wyobrażano sobie ślubu kobiety z kimś z zewnątrz 
(zawierano je w większości w obrębie Mąkolic i sąsiadującej Woli 
Mąkolskiej), to dopuszczalne było to jeszcze w przypadku mężczy-
zny. Zazwyczaj z takich związków rodziły się dzieci o specyficznej 
urodzie, np. jedno oko było koloru niebieskiego, drugie ciemnego. 
Część włosów była koloru jasnego, a pozostałe ciemnego. Tak więc 
mężczyzna w ostateczności mógł poślubić kobietę nie stąd i być 
może właśnie to powodowało tak specyficzną urodę potomka.

Również do kościoła kobiety i mężczyźni udawali się osobno. 
W kościele mężczyźni zajmowali tylko wyznaczone miejsce. Według 
relacji mieszkańca wsi Jarosława Włostka, nie przekraczali oni 
„miejsca przy chórze koło pierwszego żyrandola”. Zaraz po chrzcie 
dziecka, nawet już chwilę po wyjściu z kościoła, dokonywano 
obrzędu „obtańcowywania”. Polegał on na tym, że matka chrzestna 
dziecka tańczyła trzymając je na rękach, czasami nucąc też jakąś 
pieśń, byle krótką i żwawą. Często powtarzały się słowa: „Trzy razy 
dookoła się obróci”. Obrzęd ten powtarzano po przybyciu do domu 
i zdarzało się, że pozostali goście tańcząc tworzyli koło, w środku 
którego chrzestna tańczyła z dzieckiem na ręku. Wierzono, że dzięki 
takiej tradycji dziecko w przyszłości będzie umiało ładnie śpiewać 
i tańczyć. Nieraz niejako na szczęście nowo narodzonego dziecka 
tłuczono talerze. Zdarzało się też, że chrzestna bądź chrzestny biegał 
po pokoju przewracając różne przedmioty (krzesła, ławy itp.), pod-
rzucając jednocześnie dziecko do góry, co miało mu zapewnić spryt 
w pokonywaniu wszelkich problemów. Dziecku pod poduszkę wkła-
dano tzw. wiązarek. Było to pudełeczko wyściełane atłasem, w któ-
rym znajdował się krzyżyk bądź obrazek z wizerunkiem świętego, 
z podpisami rodziców chrzestnych. Miało to zapewnić w przyszłości 
religijność dziecka. 

Przez wiele lat nie było tradycji jakiegoś wyjątkowego – rów-
nie hucznego jak w przypadku chrzcin – obchodzenia sakramentu 
pierwszej komunii świętej. Dopiero po usilnych namowach, a wręcz 
nakazach miejscowego proboszcza mieszkańcy zaczęli bardziej uro-
czyście traktować tę uroczystość. Chrzciny dziecka były zawsze dużo 
większym wydarzeniem niż komunia. 

Podobnie nie było zwyczaju obchodzenia imienin. Odnotowywano 
to tylko sporadycznie mniej więcej od końca lat sześćdziesiątych. 
Zwyczaj ten upowszechniły głównie dzieci. Uroczyście obchodzono 
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sobótki, czyli wigilię św. Jana. Dekorowano wtedy dachy domów 
wierzbami, polnymi kwiatami, rzucano je również na drzwi wej-
ściowe. Używano również do tego liści łopianu nazywanego „kapelo-
nem”. Tańczono często mąkolski taniec nazywany sajdakiem. 

Na targi jeżdżono zawsze gromadnie (wóz za wozem). Mąkolacy 
są jednomyślni w podejmowaniu decyzji. Kiedy trzeba ją podjąć, 
najczęściej zbiera się miejscowa rada parafialna (przez niektórych 
żartobliwie nazywana nawet plemienną), która po naradzie wydaje 
decyzję niemalże jednomyślnie przyjmowaną przez resztę miesz-
kańców. Jeżeli np. zostanie ustalone, którego z kandydatów poprzeć 
w najbliższych wyborach, to może on liczyć, że uzyska niemal stu-
procentowe poparcie. Podobnie postępują, jeżeli jeden z mieszkań-
ców wprowadzi jakieś innowacje, wówczas reszta mieszkańców wsi 
stara się go naśladować. 

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu mąkolaka, prawie obowiąz-
kowym, było posiadanie zdjęcia wykonanego na koniu. Robiono je 
najczęściej przy okazji świąt religijnych zakładając wtedy w najlep-
sze posiadane ubranie. Niezwykle popularne były zawsze polowa-
nia, a co za tym idzie posiadanie odpowiedniego psa do tego zajęcia. 
Hodowano tu psy rasy chart. 

„Najbardziej jednak przykre dla nauczyciela jest to, że ludność 
tutejsza, uważając pomoc lekarską za zbędną i sama korzystając 
z niej tylko w niewielu wypadkach, nie chce dawać podwód [trans-
portu wozem zaprzężonym w konia] po lekarza, lub odwleka swój 
wyjazd gdyż uważa, że na lekarza można poczekać – dzień lub dwa 
nie robią różnicy” – czytamy w kronice szkoły.

Niegdyś najlepszą metodą na walkę z występującą wszawicą 
u dzieci było golenie im głów. Nie inaczej było i tu, z dużą wszakże 
różnicą. Chłopcom pozostawiano na środku czoła kosmyk włosów 
w kształcie umiejscowionego pionowo bądź poziomo prostokąta 
bądź kwadratu. Czasami był to pozostawiony fragment grzywki. 
Dziewczynki z kolei na środku czoła miały wycinany charaktery-
styczny ząbek w kształcie litery V. Te zasady obowiązywały wszystkie 
dzieci do piętnastego roku życia. 

Dzieci nie lubiły się uczyć: „książką ani gazetą nie interesują się”. 
Wolały np. ubrać się; pod tym względem matki we wsi prześcigały 
się, aby „jej” dziecko było ładniej ubrane, miało ładniejszy „wełniak” 
od dziecka sąsiadki. „Dzieci tutejsze są bardzo żywe i odznaczają się 
wielką gadatliwością. Nie są one wrażliwe na cudzą niedolę, jednak 
w stosunku do zwierząt nie ma w nich okrucieństwa, przeciwnie 
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lubią zwierzęta i otaczają je troskliwą opieką” – odnotowano w szkol-
nej kronice. 

Według rodziców najlepszą metodą wychowania niesfornych 
dzieci było wymierzanie im kar cielesnych, również w szkole, czym 
zdegustowana była kierowniczka szkoły. Postępując w ten spo-
sób, poniekąd zyskiwała autorytet u rodziców. Na zebrania kla-
sowe przychodziło najwyżej kilka osób i to najczęściej wtedy, „gdy 
ksiądz z ambony ogłosił o zebraniu i zachęcał do wzięcia w niem 
udziału”. 

Kobiety nosiły bardzo duże chusty. Nazywano je pospolicie „sal-
nówkami”. Białe, ecri, zgodnie z dawną tradycją zarezerwowane były 
dla młodych dziewcząt na wydaniu. Z kolei kraciaste bądź kolorowe 
dla mężatek. Były tak duże, że czasami zastępowały nawet noszone 
płaszcze. Wzbudzały powszechne zainteresowanie ludzi niepocho-
dzących z Mąkolic. Charakterystyczne były również bardzo długie 
welony ślubne. Bywały tak długie (mocowane do ślubnego czepca), 
że ciągnęły się za panną młodą. 

Nie przyjęły się tu sukmany noszone przez mężczyzn. Zastępowały 
je kożuszki tzw. baranice, mogły być obszywane bądź noszone futrem 
do wewnątrz. Oznaką zamożności wśród gospodarzy było noszenie 
wysokich butów. Również pasiak mąkolski różnił się nieco od typo-
wego tzw. łowickiego, miał szersze pasy i więcej koloru czerwonego, 
pomarańczowego. Charakterystyczne było jego bogate zdobnictwo. 
Budził tak powszechne zainteresowane, wkładany na religijne uro-
czystości, że swego czasu masowo kupowany był przez członków 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

W wigilię gospodarze dzielili się opłatkiem ze zwierzętami, 
a w Wielkanoc pies dostawał do zjedzenia jajko. Do czasów II wojny 
światowej kolacje wigilijne były skromne, nie ubierano choinek, 
a strojono igliwie. Ten zwyczaj zmienili dopiero przesiedleńcy, głów-
nie z Wielkopolski. Na Wielkanoc starano się rokrocznie malować 
na niebiesko chałupę, wysypywano też kwiatowe wzory z piasku 
zarówno w domu, jak i poza jego obrębem. Kolor niebieski uważano 
za szczęśliwy. Poszczególnym polom nadawano swojskie nazwy, np. 
kicka, dziousn czy siodło.

„Pobożność Mąkolaków przejawia się w umiejętności godzenia 
się z przeciwnościami losu i nadzwyczajnym spokojem w obliczu 
śmierci”. Po śmierci niszczono (palono) przedmioty związane ze 
zmarłym. Na miejscowym cmentarzu pamięta się i dba o mogiły 
żołnierskie – o tych, którzy w czasie ostatniej wojny zginęli pod 



206206 IV. Varia

Mąkolicami. Niechętnie przyjmowano informacje o możliwości 
przeniesienia bądź ekshumowania mogił. 

Gospodarze zza miedzy pilnie przyglądali się nieznanym im for-
mom uprawy niektórych roślin np. łubinu, którego poza Mąkolicami 
nikt nie uprawiał w taki sposób. Kazimierz Przybysz w prowadzonej 
przez siebie Kronice wsi Kwilno zanotował: „Kiedyś w Mąkolicach 
łubin zebrany w pęczki ustawiano strąkami do ziemi. Na przełomie 
lat trzydziestych, na mąkolskim polu przy witowskim lesie, widzia-
łem tę co prawda pracochłonną robotę, ale bardzo praktyczną. Otóż 
strąki przy chłodnej ziemi nie pękały, a wymagające właśnie więk-
szego dosuszenia badyle – lepiej schły. Można sobie wyobrazić, że 
powyższy sposób zbioru wówczas stosowano, gdy jeszcze posługi-
wano się sierpami”. 

„Cechuje tych ludzi wielka solidarność i to nawet w takich wypad-
kach jak ukrywanie złodzieja, ukrywanie prawdy, nieposzanowanie 
cudzej własności, oszukanie kogoś bez żadnego wyrzutu sumienia. 
Oszukać kogoś, «ocyganić» to jest traktowane jako żart lub spryt 
życiowy”45 (stąd m.in. bierze się informacja o osadzanych tu niegdyś 
Cyganach).

Byli bardzo porywczy i bronili swego. Spory graniczne z sąsia-
dami z najbliższych wsi potrafiły przerodzić się w bijatykę. Jeżeli 
doszło już do takiego właśnie konfliktu, to mąkolacy organizowali 
się w silną, zdeterminowaną i  zdyscyplinowaną grupę. 

„Swego czasu istniał spór graniczny pomiędzy niedalekim 
Kwilnem, a Mąkolicami i graniczącym Witowem. Mąkolacy z drą-
gami, kijami i siekierami przylatywali aż na Rudno, a dziedzic 
z Rogóźna brał ludzi z Woli Rogozińskiej i toczyli między sobą boje 
na wzgórzu. Z kolei podobny spór Kwilna z Witowem, jak wspomi-
nają stare zapiski, «przebiegał raczej w sposób dyplomatyczny»”46. 

Niezbyt chętnie zbierali się, jeśli chodziło o pracę społeczną. 
Jeżeli ktoś jednak potrafił przekonać ich do tego, przekazać sens 
i potrzebę takiego właśnie działania, robili to chętnie i niezwykle 
sprawnie. 

Szereg ciekawych spostrzeżeń przyniósł okres II wojny świato-
wej. W tym właśnie czasie nie stwierdzono żadnego przypadku kola-
boracji z okupantem. Wręcz przeciwnie, podziemie niepodległo-
ściowe miało tu mocne wsparcie. Mąkolice znalazły się w Generalnej 

45 Kronika szkoły..., s. 14.
46 K. Przybysz, Kronika wsi Kwilno [w:] Zgierskie Zeszyty Regionalne, red. M. Wierzbowski, t. IV, 

Zgierz 2009, str. 241–242.
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Guberni, przesiedlano tu ludzi z dużych miast. Ludzie z zewnątrz 
byli niemile widziani, jednak jeżeli zaskarbili sobie sympatię i zaufa-
nie miejscowych, „byli jak swoi”. Mogli liczyć na pomoc i zaufanie 
ze strony mąkolaków. Ludzie ci wnieśli bardzo dużo zmian w tra-
dycyjnym życiu wsi. Miejscowi pod ich wpływem zaczęli m.in. nieco 
inaczej się ubierać, odzywać do siebie, zachowywać itp. Szczególnie 
widoczne to było w latach wojny, gdy niemalże w każdej z zagród 
mieszkała jakaś rodzina bądź wysiedlona osoba. 

Kiedy na poszczególnych krańcach wsi spostrzeżono zbliżające 
się niebezpieczeństwo, gospodarz miał obowiązek wywiesić białą 
płachtę (prześcieradło) i był to znak ostrzegawczy dla mieszkań-
ców. Często było również tak, że ten, który wiedział coś o jakimkol-
wiek zagrożeniu dosiadał konia bądź wsiadał na rower i przejeż-
dżał przez wieś z odwróconą do tyłu czapką. Za wszelką cenę sta-
rano się, aby nieznajomy przejeżdżający przez wieś dowiedział się 
o niej i o jej mieszkańcach jak najmniej. Często pytającego o drogę 
lub adres celowo wyprowadzano „w pole”. Kiedy np. na wieś przy-
jeżdżało pogotowie, to sołtys był osobą, która informowała o adresie 
pacjenta albo też do niego przyjeżdżali chorzy. 

Ludzie znali się po przydomkach i przezwiskach. Było to zjawi-
sko niezwykłe, gdyż nigdzie indziej nie miały one tak ważnej roli jak 
właśnie tutaj. 

„Lud tu niesłychanie pracowity” – podsumowuje proboszcz opis 
swoich parafian47. 

Tamgi, pamiątki z najdawniejszych czasów

Najdawniejszymi pamiątkami zachowanymi dzisiaj w Mąkolicach 
są charakterystyczne znaki rodowe i własnościowe, czyli tamgi. To 
rzecz niebywała, że przetrwały tu setki lat! Te charakterystyczne 
znaki można porównać do indiańskich totemów lub średniowiecz-
nych herbów. Słowo tamga oznacza dosłownie (z mongolskiego, 
tureckiego) znak, piętno, pieczęć. Był to pierwotnie, znak plemienny, 
rodowy i własnościowy dawnych ludów Wielkiego Stepu używany 
głównie do oznaczania koni, bydła, sprzętów i uzbrojenia. Miały 
też one związek z magicznymi symbolami i praktykami szamań-
skimi. Były najczęściej uproszczonymi wyobrażeniami zwierzęcia, 

47 Kronika parafii..., s. 40.
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ptaka bądź elementu uzbrojenia: strzały, podkowy, łuku, szabli 
itp.48 Te, które do dziś zachowały się w Mąkolicach, przedstawiają 
strzałę (strzałkę) z grotem umiejscowionym na obydwu jej końcach. 
Rysowano je na drzwiach, oknach, ścianach itp. Aktualnie na jed-
nym z mąkolskich domów zdobią tylną jego ścianę dwie pionowe 
i położone równolegle do siebie takie strzały. Mają duże rozmiary, 
zaczynają się od fundamentu budynku, a kończą pod jego dachem. 
Według mieszkańców, od zawsze „te strzałki” – tam, gdzie je ryso-
wano – miały przynosić szczęście, powodzenie i dobrobyt. Jeszcze 
kilkanaście lat temu było ich tutaj bardzo dużo, obecnie pozostało 
już niewiele. 

Ważne jest również to, że pierwowzorami tamg były proste figury 
geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, kąt itp.) ikony bogów, ptaki 
i zwierzęta, przedmioty gospodarstwa domowego, narzędzia, broń, 
uprząż, a czasami litery różnych alfabetów. Podstawowe wymaga-
nia dla obrazowego znaku tamgi to graficzna ekspresja i zwięzłość. 
Co bardzo ważne również w kontekście Mąkolic, że tamgi i inne 
podobne systemy symboliczne związane są z osiadłym trybem życia 
i są przede wszystkim bardzo skuteczne dla grup o koczowniczym 
trybie życia przy braku języka pisanego. Zapewne przybyli tu niegdyś 
ze Wschodu osadnicy, nie potrafili pisać ani czytać. Tamgi były bar-
dziej obrazami niż literami stosowanymi przez ludzi niepiśmien-
nych. Był to specyficzny własny język pisany plemienia, mogący 
współistnieć z innymi systemami przekazującymi informacje. 
W odróżnieniu od znaku własności świadczyły o nobilitacji, dlatego 
odpowiadają znanym powszechnie herbom rycerskim. W Mongolii 
tatuowano tamgę najpierw na zadzie konia. Była znakiem całego 
rodu lub plemienia, służącym do oznaczenia własności lub pełnią-
cym funkcje rozpoznawcze. W Polsce pierwsze odnotowane tamgi 
pochodzą z końca XIV wieku, kiedy to rodziny tatarskie osiedlały się 
w Wielkim Księstwie Litewskim49. 

Tamgi (znaki pokrewne) są od średniowiecza charakterystyczne 
dla wielu ludów Kaukazu: Czeczenów, Abchazów, Osetyjczyków. 
Najczęściej ich pierwotny kształt przetrwał do chwili obecnej. 
Używano ich tam przede wszystkim jako znaków ogólnych i rodzin-
nych. Prawdopodobnie też niektóre z nich uznać należy za znak 
identyfikacyjny, który zastępował podpis. W zachodniej Syberii 

48 W. Świętosławski, Wizerunki militariów w godłach średniowiecznych herbów rycerstwa 
polskiego, Acta Militaria Mediaevalia II, Kraków–Sanok 2006, s. 132–133.

49 P. Borawski, A. Dubiński, Tatarzy…, s. 222–226.
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wykorzystywano je do podpisywania się myśliwych, polujących 
na cudzym obszarze. Mongolskie tamgi cechują z reguły proste 
i podobne kształty, można jednak wśród nich, szczególnie w innych 
regionach Azji Środkowej, Kazachstanu i w pobliżu Morza Czarnego 
znaleźć takie, które uważane są za bardziej ozdobne. Używa ich się 
najprawdopodobniej jako znaki rodzinne. Istnieją również tamgi 
plemion kazachskich sięgające swym początkiem średniowiecza 
i istniejące do dziś. Mają geometryczną, prostą strukturę, a ich 
liczba jest stosunkowo niewielka, dopasowana do liczby plemion. 
Członkowie tego samego plemienia mają jedną tamgę. Zakładając, 
że w Mąkolicach używano ciągle takiej samej tamgi, można 
przyjąć, że był to znak tej samej jednej wspólnoty grupy ludzi 
(plemienia). 

Jest jeszcze jedna niezwykła rzecz związana z tamgami zacho-
wanymi w Mąkolicach. Dotyczy ona innego charakterystycznego dla 
ludów Wschodu zajęcia. Otóż niezwykle popularne było tu od daw-
nych lat tkactwo i hafciarstwo. Oprócz szycia strojów wyrabiano tutaj 
również ogromnych rozmiarów chusty. Wielkością, sposobem wyko-
nania niezwykle przypominały one kilimy bądź dywany. Rzecz cha-
rakterystyczna, że na wszystkich zachowanych fotografiach, moty-
wem przewodnim są tamgi (stylizowane), takie same jak opisywane 
wyżej. Dostrzeżemy na nich również wspomniane pierwotne tamgi! 

Obecnie stylizowane tamgi są motywem ozdobnym turkmeńskich 
dywanów. Co ciekawe, że tamga – tak popularna w Azji centralnej 
– spotykana jest w zachowanych kobiercach turkmeńskich z XVIII 
i XIX wieku. To one są źródłem ornamentyki, które stylizowane przez 
pokolenia z czasem przekształciło się w medalion kobiercowy tzw. 
giol. Kształt giola określa podział kobierców na regiony, w których 
jest wytwarzany, np. saryckie czy beszyrskie. Kilka szeregów gio-
lów tworzy środek, czyli pole kobierca otoczone bordiurą. Sam roz-
miar i kształt kobierca, szerokość, liczba i rozmieszczenie bordiur 
wokół środka lub brzegów, zależne są od przeznaczenia kobierca. 
Mogą być one kwadratowe, prostokątne, czasem miewają dość zło-
żony kształt okrągły, pięciokątny lub też ośmiokątny. Istnieje kilka 
rodzajów kobierców, w zależności od ich przeznaczenia. Zasłonowe 
umieszczane są nad wejściem do jurty, kobierczyki modlitewne, 
pasy kobiercowe do mocowania szkieletu jurty, kapy wielbłądzie czy 
też torby kobiercowe50. Giol widoczny jest również na wyrabianych 

50 W. Tuszyńska, Dywany i kilimy, Warszawa 1982, s. 11–14.
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przez lata w Mąkolicach chustach. Wieszane były one w domach na 
ścianach będąc ich ozdobą. To właśnie na ich tle ustawiano się do 
pamiątkowej fotografii. 

W tym kontekście niezwykle ciekawie wygląda analiza kilimiar-
stwa, czyli tworzenia kilimów ludowych. Rozpowszechnione były 
w Polsce na ziemiach południowo-wschodnich. Dywany i kilimy to 
osobna i zdecydowanie odrębna grupa. Rozpowszechniły się one 
głównie na Podlasiu, w Białostockiem, Lubelskiem. Ich genezy należy 
szukać we wpływach bizantyjskich, które dotarły przez Bałkany. 
Dawny kilim ludowy odznaczał się niemal wyłącznie ornamentem 
geometrycznym. Były na nim pasy, ząbki, wieloboki czy gwiazdy. 
Jan Stanisław Bystroń uważa, że poprzez dwór pojawiają się na 
nim ornamenty perskie również te rozwijające motywy roślinne51. 
Stanisław Szuman w publikacji Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie 
uważa, że kilim ludowy jest produktem różnorodnych wpływów kul-
turowych sięgających bardzo daleko. Tak np. Połtawszczyzna zacho-
wała najwięcej wpływów perskich, a ów wschodni ornament złączyła 
z kwiatowymi ozdobami rokokowymi. Kijowszczyzna i Wołyń przy-
jęły bardziej naturalistyczny zachodni ornament, a Podole ulegało 
najwięcej wpływom tureckim. Za typowy (polski styl) i najpopular-
niejszy wśród wzorów dominujących w tkaninie tak dekoracyjnej jak 
i odzieżowej uchodzi ten w formie pasków, charakteryzujący się róż-
norodną kolorystyką w zależności od regionu. Jeszcze innym popu-
larnym motywem są kraty tworzone przez wzajemne nakładanie się 
pionowych i poziomych pasów barwnych, w osnowie i wątku52. 

Również tkactwo niezwykle przypomina dywany dwuosnowowe 
i są to tkaniny dekoracyjne wielonicielnicowe lub przetykane w orna-
menty geometryczne, roślinne lub figuralne. Najbardziej zbliżone 
jest do tego z terenów północno- wschodniej Polski. Z zasady dwu-
barwne operują stałą kompozycją, którą tworzą: bordiura ciągnąca 
się wzdłuż brzegów i równomiernie rozłożone na całej płaszczyźnie 
ornamenty roślinne, geometryczne, animalistyczne nieraz przepla-
tane. Właśnie do takich najbardziej podobne są chusty z Mąkolic. 
Miały one ciemne kolory. 

W kontekście omawianych tu tamg – strzałek (grotów), można 
wspomnieć o Oguzach, którzy tworzyli związek koczowniczych 
pastersko plemion tureckich. Swoją nazwę wywodzą od słowa „ok”, 

51 J.S. Bystroń, Kultura…, s. 284–285.
52 W Polsce i na Ukrainie, Poznań 1929.
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czyli strzała, które w języku tureckim brzmi identycznie jak plemię. 
Nazwa Oguzowie nie jest etniczną, lecz określeniem, które bezpo-
średnio zdefiniowało plemiona tureckie. Z terenów Mongolii prze-
sunęli się na obszary obecnego Turkmenistanu, następnie na stepy 
południowej Rosji. Od XI wieku w tej grupie rozpowszechnił się 
islam, a jednocześnie część tych plemion z Azji Środkowej zaczęto 
nazywać Turkmenami. Również w tym samym wieku jeszcze inni 
Oguzowie (Seldżucy) pojawili się na terenach Bliskiego Wschodu. 
Dziś z plemion oguzyjskich wywodzi się turecka ludność Turcji 
i Azerbejdżanu, natomiast w klasyfikacji lingwistycznej oguzyjską 
nazywa się południową grupę języków tureckich53.

Wiedza o tamgach istniejących w Mąkolicach pozwala nieco 
inaczej spojrzeć na zachowane jeszcze nielicznie malowidła na 
niektórych domach. Niegdyś masowo malowano ściany domów 
na zewnątrz i wewnątrz, ten zwyczaj zanikł dopiero w latach dzie-
więćdziesiątych XX wieku! Domy malowano również w dawnym 
Księstwie Łowickim. Pewne formy malarstwa zachowały się w deko-
racji wnętrz i zrębów chałup. Są to głównie motywy roślinne, zarysy 
kwiatów malowanych bezpośrednio na ścianach. Mimo tego, że wła-
ściwy rozwój sztuki ludowej przypada na drugą połowę XIX wieku 
– rozwija się wiele dziedzin twórczości artystycznej (dywany, wyci-
nanka, rzeźba, meblarstwo itp.), to jednak te wytwory ludzkich rąk 
z Mąkolic mają swoją odrębną specyfikę. Tyczy się to również wspo-
mnianych malowideł. 

Marian Pokropek, autor Atlasu Sztuki Ludowej i Folkloru w Polsce 
uważa, że do rozwoju sztuki ludowej w Polsce wniosły bardzo dużo 
różne grupy narodowościowe osadzane tutaj na przestrzeni setek 
lat54. Przyjrzyjmy się więc im bliżej. Czy nie zawierają w sobie daw-
nych wschodnich akcentów, wymieszanych obecnie z łowickim 
folklorem? 

W sztuce Wschodu istotną cechą formalną jest niezwykły rozwój 
dekoracji pokrywającej każdą powierzchnię przedmiotu niezależ-
nie od materiału z jakiego został wykonany. Wobec zakazu przed-
stawiania zwierząt i ludzi najczęstszą formą dekoracji był ornament 
roślinny i geometryczny, który z czasem przerodził się w arabeskę55. 
Być może w Mąkolicach spotykamy pozostałość, ewentualnie nawią-
zanie do orientalnej ornamentyki. Była ona przecież niczym innym 

53 B. Składanek, Historia Persji, t. 2, Warszawa 2003, s. 225–226.
54 M. Pokropek, Atlas Sztuki Ludowej i Folkloru w Polsce, Warszawa 1978, s. 17.
55 Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, Warszawa 2006.
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jak motywem roślinnym w formie charakterystycznych pnączy 
i często towarzyszyły temu dodatkowe elementy, jak np. owoce lub 
fragmentaryczne postacie ludzie, elementy uzbrojenia. Arabeska 
występuje głównie w architekturze i rzemiośle, stosuje się ją przede 
wszystkim do wypełniania płaszczyzn. 

W Mąkolicach raczej przestrzegano pewnych ogólnie przyjętych 
i stosowanych przez miejscowych kryteriów zdobnictwa, a malowane 
ściany miały dużo bogatsze formy zdobienia niż w innych pobli-
skich regionach. W Mąkolicach dominują motywy geometryczne. Są 
one, obok niespotykanych tutaj pasiaków i krat, trzecim najczęściej 
stosowanym sposobem zdobienia. Rysowane formy zdobnicze miały 
różne specyficzne nazwy takie jak np. koła, łuki, cebulki, (nazywane 
też mętlikami albo migotkami) oraz występujące rzadko drobne 
kostki. Porównując tutejszy motyw kwiatowy z innym z terenów 
dawnego Księstwa Łowickiego zauważymy w nim od razu bogactwo 
formy i zarazem wykonania. Nie jest to najczęściej zwykły szkic, ale 
niezwykle barwne dekoracyjne malowidło. Nieraz dostrzec w nim 
można zaskakujące podobieństwo do polskich pasów kontuszowych. 

Nie można istniejących tu malowideł porównać też do tych – naj-
bardziej chyba znanych – z Zalipia. Również dlatego, że tam każda 
z zagród ma swój własny styl. Ściany budynków mieszkalnych oraz 
pomieszczeń gospodarczych, studni, płotów, a nawet psich bud 
tutejsze gospodynie – artystki od końca XIX wieku pokrywają niemal 
bajecznymi kolorowymi, kwiecistymi ornamentami. 

Ornament geometryczny stanowi podstawę sztuki muzułmań-
skiej. Jest to sztuka abstrakcyjna, arabeska jest w niej najbardziej 
charakterystycznym ornamentem. W związku z tym, że tradycja 
religijna islamu krępowała rozwój głównie malarstwa, dlatego arty-
ści skupili się głównie na dekoracji, ornamentyce i miniaturze. 
Rozwinęła się ona w różnych regionach świata muzułmańskiego, 
w różnych stylach, a nawet i w innych częściach Europy gdzie ich 
treść zmieszała się z lokalną miejscową tradycją. Odbiciem tego 
była namiastka malarstwa, jaką stała się miniatura. Swoista sztuka 
plastyczna to kaligrafia i malarstwo miniaturowe. Sztuki te zostały 
zredukowane głównie do ornamentyki. Arabeska powstaje przez 
„kapryśne” – jak twierdzą znawcy tematu – nagromadzenie styli-
zowanych motywów roślinnych, kwiatowych, festonów, liter pisma 
arabskiego, jak i innych motywów stylizowanych często na znaki 
heraldyczne i różne inne elementy. Od zawsze szeroko rozumiani 
kaligrafowie cieszyli się wielkim szacunkiem i pozostało o nich dużo 
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więcej informacji niż o architektach, malarzach, bądź innych arty-
stach. Co jeszcze ważne przybysze ze wschodu łączyli własne ele-
menty tradycji artystycznych z tymi, jakie zastali na zajętych przez 
siebie obszarach, dlatego cechą charakterystyczną tej sztuki jest 
regionalizm, stanowiący syntezę miejscowych tradycji i elementów 
wniesionych przez nowych mieszkańców56.

Domy, ganki niespotykane w centralnej Polsce

We wspominanym już Stobiecku Miejskim, gdzie również miano 
kiedyś osadzić jeńców tatarskich jednym z argumentów przema-
wiających za takim właśnie twierdzeniem miało być zachowane do 
dziś budownictwo, a konkretnie specyficzne domy nazywane zagro-
dami tatarskimi. Do zaniku tego rodzaju budownictwa jeszcze przed 
I wojną światową miały przyczynić się ich częste pożary57. 

A jak mieszkano najdawniej w Mąkolicach? W roku 1780 spło-
nęły całkowicie budynki klucza piątkowskiego w Mąkolicach, czyli 
istniejącego tam folwarku, a to z kolei miało przyspieszyć oczyn-
szowanie mieszkańców, którzy mieli się tego dopominać. Niemalże 
100 lat później w roku 1882 pożar strawił prawie całą wieś, a co 
istotne, ogień rozprzestrzeniał się niezwykle szybko. Ocalał tylko 
kościół i kilka najbliższych budynków. O czym to może świadczyć? 
Najprawdopodobniej całe zagrody były położone niezwykle blisko 
siebie, a charakterystycznym był zwarty układ domów. O tym, że tak 
było informuje wpis z księgi parafialnej. „Wąskie pola, stanowiły nie-
zgodę między ludźmi. Po obu stronach drogi zabudowania było bli-
sko siebie, a zagony ziemi bardzo wąskie”. W roku 1884 dzięki stara-
niom ówczesnego proboszcza księdza Józefa Gleby ziemie mąkolic-
kie zostały podzielone i każdy z rolników otrzymał połączoną część 
gruntów58. 

Jakie zatem mogły być najstarsze domy i zabudowania? Wydawać 
by się mogło, że pożary, które niemalże doszczętnie strawiły wieś rów-
nocześnie pogrzebały tym samym najstarszą lokalną architekturę. 
Czy jednak do końca? Nauczeni złym doświadczeniem Mąkolacy nie 

56 E. Richard, G. Oleg, J-M. Merilyn, Sztuka i Architektura islamu 650–1250, Warszawa 2007.
57 K. Filarowska, Muzeum Regionalne w Radomsku, Budownictwo „tatarskie” w Stobiecku 

Miejskim, Teksty Historyczne.
58 Kronika…, s. 8.
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odbudowali swoich domostw w tym samym miejscu, lecz przenieśli 
je nieopodal, tworząc nowe osiedla, nazwane Mąkolice I i Mąkolice 
II. Usytuowano je równolegle po obydwu stronach wcześniej spalo-
nej wsi. Czy wobec tego odbudowano je zgodnie z dawną tradycją, 
czy poszukiwano nowych bardziej praktycznych i mniej kosztow-
nych rozwiązań? 

Najstarsze domy w Mąkolicach miały być małe i niskie, głównie 
dlatego, aby dłużej utrzymać w nich ciepło. Charakterystyczne było 
niskie wejście, jak również bardzo małe okna w ścianie frontowej, 
a czasem ich brak. Na zachowanych najstarszych fotografiach, wyko-
nanych przed II wojną światową, dostrzec można bardzo nisko opa-
dające okapy słomianych dachów. Kształt niektórych przypominał 
odwróconą miskę. Odznaczały się grubym słomianym poszyciem. 
Dach nie był więc czterospadowy, jakie najczęściej spotykało się 
w tym regionie. Znajdowały się tutaj również budynki mieszkalne, 
przypominające niezwykle – uważaną za tatarską – zabudowę ze 
Stobiecka Miejskiego lub Biłgoraja59. Przy tym w Łowickiem zabu-
dowa zagrodowa była raczej rzadko spotykana. Na początku lat 
pięćdziesiątych XX wieku pod patronatem Państwowego Instytutu 
Sztuki sporządzono „Katalog Zabytków Sztuki w Polsce”. W serii 
dotyczącej powiatu łowickiego województwa łódzkiego znajdziemy 
informację, że kilka z chałup zachowanych w Mąkolicach datuje 
się na pierwszą połowę XIX wieku i są one: „konstrukcji zrębowej, 
jednotraktowe, niektóre z okapem wspartym na rysiach, z dachami 
czterospadowymi”60. 

Były jednak, jak informuje cytowane źródło, „przestawiane”, 
więc być może nieco zmienione w swoim wyglądzie. Podobnie jak 
w sąsiedniej Woli Mąkolskiej, gdzie miało ich być wówczas kilka-
naście, dodatkowo jeszcze napisano, że są: „węgłowane na obłap 
ścianami szczytowymi z okapem wspartym na dużych rysiach i bel-
kami stropowymi w izbach, podtrzymywanymi przez sosręby” (ma 
to zastosowanie najczęściej na Podhalu i w Karpatach). Niektóre 
z nich posiadały odrzwia o łukowato (półkoliście) wykrojonych nad-
prożach61. Zapisy te są nurtujące choćby z tego powodu, że jeszcze 
do lat siedemdziesiątych XX wieku niemalże cała mieszkalna zabu-
dowa Mąkolic wyróżniała się domami drewnianymi, krytymi strze-
chą. Wydaje się więc, że tych zaliczonych w poczet zabytków sztuki 

59 Fotografi e przedstawiające te nieistniejące już dziś budynki są w posiadaniu Jarosława Włostka.
60 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. J. Łozińskiego, zeszyt 5, Warszawa 1953, s. 52.
61 Tamże…, s. 67.
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powinno być więcej. Być może jednak te najstarsze, również te 
zachowane na fotografiach, nie przetrwały już do czasów inwentary-
zacji opisywanych budynków w Katalogu Zabytków Sztuki. 

Podobny spis sporządzony 15 lat później za zabytkowe z punktu 
widzenia budownictwa uznaje już tylko w Mąkolicach kościół i dawny 
budynek szkoły62. Katalog Zabytków Ruchomych przy Wojewódzkim 
Konserwatorze Zabytków w Łodzi, sporządzony w roku 1982, odno-
śnie Mąkolic wymienia trzy domy mieszkalne, dwa z połowy XIX 
wieku, jeden z roku 1885. Niestety jednak akurat w tych przypadkach 
nie istnieje dokumentacja fotograficzna. Znów można zastanawiać 
się nad tym dlaczego, gdyż w jego zasobie jest duża grupa domów, 
zagród, chałup z innych miejscowości, które w większości, poza ich 
drewnianą budową i domniemanym rokiem powstania nie wyróż-
niają się niczym szczególnym. Może po raz kolejny powodem tego 
była niechęć miejscowych do przyjezdnych przeprowadzających 
tutaj inwentaryzację63. 

Podobnie rzecz ma się z pewną grupą przydomowych ganków, 
niewspomnianych nawet jako szczególnie ciekawe i wyjątkowe. 
Z przekazów najstarszych mąkoliczan wynika, że wiele z nich było 
niezwykle podobnych do tych, jakie znaleźć można na Podlasiu. 
„U nas ganki podobne były do tych na Podlasiu”64, czego dowo-
dem są nieliczne zachowane fotografie65. Jakie zatem były te ganki 
w Mąkolicach, czym się wyróżniały?

Zawsze i wszędzie ganek był z reguły najdrożej wycenianym ele-
mentem zdobniczym, dodatkiem do domu. Stawiano go przed wej-
ściem, był zadaszony, stanowił miejsce odpoczynku i jednocześnie 
był ozdobą domu. Mąkolicki ganek najczęściej składał się z prostych 
słupków, nakrytych jedno lub dwuspadowym daszkiem, niekiedy 
poszczególne partie tej drewnianej konstrukcji osłaniała kratow-
nica. Posiadał wycinane ozdobne listwy, przeplatane dodatkowymi 
elementami dekoracyjnymi, często o kształtach esowatych, przypo-
minających wijące się łodygi, gałęzie, pędy. Obowiązkowo musiały 
zdobić go filigranowe drewniane ozdoby. Dominowała ornamentyka 
geometryczno-roślinna, która mieszała się ze sobą. Były to zapewne 
perełki sztuki ciesielsko-snycerskiej. To one wyróżniały stojące 
obok siebie domy. Owe ganki malowano najczęściej na kolor biały 

62 Tamże…, s. 52. 
63 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, Dział Dokumentacji Ruchomej.
64 Komentarz Jarosława Włostka.
65 Omawiane fotografie znajdują się w zbiorach Jarosława Włostka.
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zapewne po to, aby kontrastowały z jednostajnym kolorem domu. 
O ile na Podlasiu podobna moda na zdobienie domów miała przyjść 
– tak się uważa ze Wschodu, a konkretnie z Imperium Rosyjskiego, 
to w jaki sposób i skąd tak niezwykłe, charakterystyczne zjawisko 
narodziło się w centralnej Polsce66? Nigdzie indziej, choć ganki były 
bardzo często nieodłącznym elementem domu, nie miały choćby 
zbliżonej struktury do tych najczęściej budowanych w Mąkolicach. 
Charakterystyczne dla nich jest wyjątkowe niespotykane zdobienie. 
Dzisiaj natomiast pozostałością po dawnej tradycji są współczesne 
przydomowe ganki, zupełnie inne, jednak niektóre mające w swoim 
wystroju szereg metalowych przedmiotów różnych kształtów. 

Ciekawe, że jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku Gminna 
Rada Narodowa zaleciła zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój 
kowalstwa i stolarstwa, które to zgodnie z najlepszymi umiejętno-
ściami mąkolaków mogą być pomocne w rozwoju miejscowości67. 
Natomiast najlepsi fachowcy od krycia dachów strzechą słomianą 
zawsze mieli pochodzić właśnie stąd. 

Jak ich nazywano? 
Pamięć o wcześniejszych pokoleniach ciągle żywa

Wydawać by się mogło, że najłatwiej pochodzenie mąkolaków usta-
lić będzie można analizując ich nazwiska. Ich znaczenie, sposób 
powstania powinno przynajmniej teoretycznie wskazywać genezę. 
Ten trop jest jednak błędny, gdyż zakładając, że pojawili się tutaj 
w XIII wieku bądź nieco później, musimy mieć świadomość, że 
dopiero wówczas tworzyły się pierwsze paranazwiska. Początkowo 
przezwiska, ale i też nazwiska mogły być także metaforycznym 
komentarzem do przypadkowego jednostkowego zachowania lub 
posiadania jakiejś cechy przez daną osobę. 

Obok imion i ich skróceń nasi przodkowie używali nazw oso-
bowych utworzonych od nazw pospolitych. Często nazwy te stano-
wiły przezwiska, określenia cech indywidualnych ich nosicieli. Od 
nazw osobowych typu przezwiskowego mogły powstawać patroni-
miczne nazwy miejscowe np. Dziedzice od Dziada, Gębice od Gęby. 

66 K. Snarski, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, „Twórczość Ludowa” nr 3–4, 
s. 51–52.

67 Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Łowiczu, kwerenda dokumentów Gminnej 
Rady Narodowej w Łowiczu.
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Przezwiska te – bo tak się je nazywa – zapisywano w najstarszych 
polskich dokumentach urzędowych na przestrzeni XI–XIII wieku 
w czasach, gdy ogólny zwyczaj miał moc prawa. Obok nazwisk 
zaczęły pojawiać się imiona, natomiast przezwiska mogły służyć 
braciom i być dziedziczne. Nazwiska takie jak już wspomnieliśmy, 
uszczypliwe i żartobliwe, mogą być uważane i są najczęściej formą 
deprecjonowania bądź drażnienia osób, którym zostały nadane. 
Rzeczywiście może zdarzyć się, że taka forma nazwiska określać 
będzie osobę o niespotykanej urodzie, wyglądzie, zachowaniu czy 
obyczajach, a więc takiej, która np. mogła być innej narodowości 
bądź pochodzenia niż zbiorowisko ludzi, w którym nagle się poja-
wiła. Są to najczęściej nazwiska krótkie, chłopskie, o negatywnych 
konotacjach, określające fatalny wygląd bądź zachowanie itp. Mieli 
po prostu „urodzić się inaczej”68. Jednak w Mąkolicach trudno zna-
leźć takie odniesienia. 

Początkowo przezwisko miało bezpośredni związek z osobą, 
której je nadano. Syn przejmował owo miano i stawało się ono już 
nazwiskiem. Proces powstawania nazwisk zakończył się u chłopów 
dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. Do tego czasu nazwiska nie 
były trwałe. W każdej chwili mogły one zaniknąć ustępując miejsca 
innym mianom. Mogło być to związane ze zmianą miejsca pobytu, 
stanu cywilnego bądź, gdy posiadała dana osoba tak charaktery-
styczną cechę zewnętrzna lub wewnętrzną, iż współcześni mu nada-
wali związane z tą cechą przezwisko i ono wypierało wcześniejsze 
miano. Nazwisko chłopa mogło więc zniknąć, dlatego w okresie sta-
ropolskim współistniały ze sobą nazwiska i przezwiska pełniąc taką 
samą rolę w identyfikowaniu ludzi69. 

Najstarsza, pochodząca z roku 1612 księga parafialna wymienia 
tu następujące nazwiska: Figura, Kisiel, Gosol, Napiesiuk, Włostek. 
W ciągu dziesięciu kolejnych lat są to jeszcze: Boguszik, Jeż, Depta, 
Flak, Kozelska, Rzeźniczek, Rychlik, Skrobek, Szewczyk, Sokołek, 
Cichoray, Kiska, Kowal, Flakowicz, Dałek, Niezgoda, Napierała, 
Plewka, Duska, Stajuda, Żbik, Skowronek, Smelka, Niechciał, 
Wronka, Sejda, Graszka, Dera, Suwała. Nazwiska te w zdecydowanej 
większości – niektóre nieznacznie zmienione oraz kolejne nieliczne, 
które pojawiły się nieco później – przetrwały w zasadzie do dziś. 
Nawet wojny i szalejące zarazy od czasów potopu szwedzkiego do 

68 Sekrety…, s. 56.
69 H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988, s. 34.
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pierwszego dwudziestolecia XVIII wieku nie spowodowały znaczą-
cych zmian w strukturze mieszkańców wsi. Nie widać, aby pojawiły 
się po tym czasie zupełnie nowe nazwiska czy rodziny, poza nielicz-
nymi wyjątkami. Bardzo często zdarzało się przecież, że w wyniku 
kataklizmów ludzie zmieniali miejsca zamieszkania. W Mąkolicach 
nie widać śladów takich migracji70. 

Osadnicy ze Wschodu pojawili się w Mąkolicach w czasie, kiedy 
kształtowały się dopiero pierwsze nazwiska. Tym bardziej nie można 
więc szukać podobieństw w nazwiskach z Mąkolic do tych uwa-
żanych dzisiaj za typowo tatarskie. Proces powstawania nazwisk 
Tatarów przebiegał tak samo jak nazwisk litewskich i białoruskich. 
Stąd też mają one końcówki -icz. Pamiętać też trzeba, że równole-
gle funkcjonowały w chrześcijaństwie, islamie i judaizmie imiona 
biblijne, dlatego też nie powinny dziwić nas nazwiska na pierwszy 
rzut oka wyglądające na żydowskie. I tak nazwiska tatarskie typu 
Abrahamowicz, Abramowicz czy Dawidowicz są znacznie star-
sze, niż te same nazwiska używane przez Żydów. Tak np. nazwisko 
Achmatowicz powstało od imienia Achmad/Ahmet71. Zresztą, ówcze-
śni mieszkańcy Mąkolic, przyjmując chrześcijaństwo, musieli też 
przyjąć własne chrześcijańskie nazewnictwo. 

Jest jednak jeden niezwykle ważny wątek dotyczący nazwisk, 
który ma miejsce w Mąkolicach. To w nim odnajdziemy kluczową 
informację dotyczącą pochodzenia mieszkańców. 

Dr Jolanta Fiszbak kierownik Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury 
Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, analizu-
jąc akta metrykalne w parafii mąkolickiej, badając nazwiska i pro-
tonazwiska w XVII/XVIII wieku, doszła do wniosków, że lokalna 
społeczność długo przechowywała w pamięci nazwy poimienne. 
Doskonale też orientowała się, których członków rodziny lub którą 
rodzinę dana nazwa identyfikowała. To zdarza się niezwykle rzadko! 
Znaczy to mniej więcej tyle, że mąkolacy bardzo długo zachowywali 
w pamięci swoich przodków. Protonazwiska były dziedziczone przez 
następne pokolenia. Jeszcze inną cechą charakterystyczną jest brak 
nazw poimiennych (od których powstało nazwisko), pochodzących 
od wulgaryzmów oraz takich, które poprzez skojarzenie mogły być 
szczególnie nieprzyjemne dla nosiciela. Jedyną w zasadzie taką 
nazwą poimienną jest Dupka. Być może to dowód na świadomą 

70 Metryki chrztu Metricae Baptistatorum in Ecclesia Makolicensi z lat 1612–1719 parafii 
rzym.-kat. św. Wojciecha w Mąkolicach.

71 J. S. Bystroń, Nazwiska polskie, Warszawa 1993.
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selekcję protonazwisk zapisywanych w księgach metrykalnych. 
Badaczka uważa, iż na tej podstawie można wnosić, „że nazwa 
poimienna posiadała pewną określoną wartość”. Wiele faktów prze-
mawia za tym, że społeczność długo przechowywała w pamięci 
nazwy poimienne i doskonale orientowała się, których członków 
rodziny lub którą rodzinę dana nazwa identyfikowała. Badaczka 
ustaliła np., że cztery z badanych protonazwisk służyły identyfikacji 
jednej, wielopokoleniowej rodziny72. 

Jak to wszystko wygląda w dniu dzisiejszym? Miejscowy kapłan, 
kiedy poleca modlitwie dusze zmarłych parafian oraz rokrocznie 
w czasie tzw. wypominków (modlitwy za dusze zmarłych) wspomina 
– wymienia daną rodzinę, to nie kończy się to tylko na podaniu imie-
nia i nazwiska kilku najbliższych jej członków, jak jest to zazwyczaj 
w innych parafiach. W Mąkolicach duchowny odczytuje długą listę 
osób tej samej rodziny sięgającą przodków, krewnych z bardzo odle-
głych lat. Bardzo często dodaje również do tej listy imię i nazwisko 
kapłana sprawującego niegdyś bądź obecnie posługę w tej parafii. 
Nie wiadomo czy jest w ogóle w Polsce parafia, w której praktykuje 
się podobny zwyczaj. Tu pamięć o przodkach jest wciąż żywa73. 

Dla poszukiwań tożsamości Mąkolic i jego mieszkańców ważne 
jest również to, co napisał Tomasz Jasiński w Przerwanym hejnale: 
„Już w XII wieku nie spotykamy u Mongołów wielkich wspólnot 
rodowych. Pojawiły się za to mniejsze ugrupowania ludzi złączonych 
ze sobą nie tylko więzami pokrewieństwa, ale także wspólnotą inte-
resów gospodarczych i militarnych. Wielkość tych grup i ich zna-
czenie ulegały ciągłym zmianom. Podstawowym elementem takiego 
ugrupowania było kilka rodzin wywodzących się od stosunkowo 
bliskiego, wspólnego przodka. Członkowie takiej wspólnoty nosili 
wspólne nazwisko rodowe (obog), wywodzące się często od imienia 
lub przezwiska przodka. Trzeba przy tym zaznaczyć, że potomkowie 
wspólnego przodka w drugim pokoleniu mogli tworzyć już dwa lub 
więcej takich ugrupowań, z których każde miało własne nazwisko”74.

Wokół tych najbardziej zasłużonych i uprzywilejowanych, poza 
najbliższymi krewnymi zaczęły skupiać się inne grupy. To pod-
dani, którzy tworzyli również hierarchię we własnym gronie. Co 
ważne, imigranci przybywający w zorganizowanych grupach na 

72 J. Fiszbak, Nazwisko a protonazwisko w XVII/XVIII wiecznych aktach metrykalnych parafii 
Mąkolice [w:] Studia i materiały polonistyczne t. 2, Piotrków Trybunalski 1996, s. 181–186.

73 Ks. dr Stanisław Banach, dziekan dekanatu Głowno, relacja ustna. 
74 T. Jasiński, Przerwany hejnał, Warszawa 1988.
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nowo zasiedlanych terenach zachowywali hierarchię rodową oraz 
wojskową.

W Mąkolicach powszechne było używanie przez mieszkań-
ców przezwisk i przydomków. Nawiązywały one często w swo-
jej treści do nazw świata zwierzęcego, np. lis. Robiono to między 
innymi po to, aby łatwiej identyfikować członków rodziny o takim 
samym nazwisku. Szczególnie pomocne okazało się to w czasie II 
wojny światowej, gdyż zupełnie dezorientowało niemieckie władze 
okupacyjne75.

Profesor Stanisław Godziński z Instytutu Orientalistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego za rzecz charakterystyczną w nazwiskach 
i imionach mongolskich uważa to, iż składają się (w pierwszej czę-
ści) z imienia ojca w formie dopełniacza i (w części drugiej) z imie-
nia własnego, które traktuje się jako ważniejsze, bardziej osobi-
ste. W Mongolii imiona spełniają taką samą funkcję jak nazwiska 
w Polsce i nawet mongolski prezydent nie używa nazwiska76. Warto 
jeszcze zwrócić uwagę na budowę nazwisk arabskich. Arabowie są 
znani z ogromnego przywiązania do genealogii. Pamięć o męskim 
przodku przechowuje się i przekazuje dalej w rodzinnym nazwisku. 
Tradycyjne arabskie nazwiska nie mają końca. Składają się m.in. 
z przezwiska, imion przodków (w swoim nazwisku mają ciąg imion – 
nazwiska wymieniają poszczególnych przodków noszącej je osoby), 
a także z rodzaju grzecznościowego przydomka. 

Niegdyś tańczono tu sakłaka – sajdaka

W XIII wieku, kiedy Tatarzy zwarci w szyku bojowym ruszali do 
ataku, towarzyszył im charakterystyczny odgłos bębnów i pisz-
czałek. Prawdziwa muzyka, której słuchali, przywoływała zapewne 
mongolskie skale pentatoniczne, które musiały brzmieć niezwy-
kle groźnie. Prastare mongolskie piosenki stepowe charakteryzują 
się zawodzeniem na wysokich tonach. Obecny jest też w nich tzw. 
gwizdośpiew, polegający na wydobywaniu za jednym razem, głębo-
kich gardłowych tonów. Z drugiej strony tradycja muzyczna Tatarów 
to zapewne mieszanina elementów tureckich, mongolskich oraz 
ugrofińskich. Znaleźć w niej można przyśpiewki, pieśni wiejskie 

75 Kronika…, s. 9.
76 Rada Języka Polskiego, Transliteracja nazwisk mongolskich, opinia wydana przez prof. 

Stanisława Godzińskiego z Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
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i miejskie, miłosne, ale też zabawne, które chwaliły lub szydziły. Były 
też dwuczęściowe pieśni liryczne, łączące powolne i żwawe melodie. 
Dziś bardzo trudno jest ustalić dokładną genezę, treść czy melodię 
tej najdawniejszej muzyki77. 

Czy w Mąkolicach lubiono śpiewać i tańczyć? Znów musimy posił-
kować się zapiskiem w szkolnej kronice: „Jakkolwiek lud tutejszy 
śpiewa i w kościele, i w domu podczas obrzędów weselnych, pogrze-
bowych, jednak śpiew ten nie jest właściwie śpiewem, lecz czymś 
pośrednim między krzykiem a zawodzeniem. Piosenki szkolne, 
nawet takie, które dzieciom początkowo się podobają, prędko bywają 
zapomniane, gdyż dzieci z własnej chęci nigdy ich nie śpiewają. Nie 
słyszy się wcale w Mąkolicach śpiewu i w polu za bydłem czy też 
gęśmi, aby śpiewało się piosenkę wyuczoną w szkole. Jeśli czasem 
dziecko tutejsze śpiewa, to tylko taką śpiewkę, jak tylko starsi śpie-
wają na weselach”78.

Dzieci nie lubiły śpiewać, nieco chętniej robiły to w kościele, ale 
w dużej mierze dzięki namowom księdza. Niechęć ta brała się jed-
nak z tego, że dzieci były najczęściej zamknięte w sobie i nieśmiałe. 
To z kolei brało się z izolacji wsi i bardzo rzadkim jej opuszczaniu. 
Starsi śpiewali nieraz kiedy wracali z pracy w polu. Według opinii 
mąkolaków „w szkole muzyki uczył nauczyciel, który nie umiał śpie-
wać”. Dzieci miały być uczone śpiewu jednogłosowego.

Wielkim miłośnikiem lokalnego folkloru był ówczesny proboszcz 
ksiądz Alfons Jacukowicz, dzięki któremu w dużej mierze doszło do 
powstania ludowego zespołu folklorystycznego. „Ich tradycja, śpiew, 
taniec jest inna niż w regionie” – powtarzał. Doszło do tego w końcu 
lat sześćdziesiątych XX wieku. Paradoksalnie jednak chęć utrwale-
nia tradycyjnego lokalnego folkloru doprowadziła do jego zaniku 
w pierwotnej formie. Instruktorem w zespole była osoba przyjeżdża-
jąca z Łodzi, która uczyła miejscowych „tańczyć po nowemu”. W cza-
sie występów poza Mąkolicami stwierdzili, że „my tańczymy już pra-
wie tak samo jak oni”. Podobnie było z lokalnymi pieśniami czy przy-
śpiewkami, które z biegiem lat układano do znanych już powszech-
nie melodii. Rok 1971 był wielkim debiutem mąkolskiego zespołu. 
Wielkim, bo filmowała go telewizja, a program artystyczny nosił tytuł 
Wesele mąkolskie. Być może to właśnie wtedy można było jeszcze 
dostrzec jakieś charakterystyczne, spotykane tylko w Mąkolicach, 

77 K. Cicha, Urwana nuta, „Kontakt”, 31.10.2016. 
78 Kronika szkoły…, s. 34.
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różnice w tańczeniu bądź śpiewaniu. Występ ten został przez miesz-
kańców przyjęty raczej chłodno: „Program był powolny, a piosenki 
wyciągane”. Być może też jednak taka opinia wzięła się stąd, że część 
mieszkańców liczyła na nieco „unowocześniony” występ, gdyż nie-
którzy wstydzili się dawnego folkloru. Oczekiwali bardziej „miasto-
wego” repertuaru. Z tego okresu pochodzą również ciekawe spostrze-
żenia, które przekazał jeden z najstarszych mieszkańców wsi. Otóż 
zauważył on, że współczesne piosenki wykonywane przez zespół są 
bardziej rytmiczne niż te najdawniejsze. Zmienił się też ubiór. 

„W męskich kamizelkach były dawniej po obydwu stronach dwa 
rzędy guzików. Długość stroju uległa zmianie, kiedyś fartuch z weł-
niakiem sięgały do połowy łydki, a obecnie tylko do kolan, najniżej. 
Ten strój obecnie jest bardziej sztywny i bardziej paradny. Różnica 
śpiewania u młodych i starych jest duża. Choć we wsi były chusty 
różnych kolorów to w zespole były i są czerwone”79. 

Piosenki dzielono na te nabożne, lokalne i swawolne. Członkami 
zespołu mieli zostawać „wszyscy ci, u których z dawien dawna 
w domu przechowywano tradycję śpiewania i tańczenia”. Nie ist-
niała tradycja wykonywania instrumentów muzycznych. „Czasami 
ktoś dawnymi czasy wystrugał tu fujarkę”80. Ksiądz Jacukowicz 
i kilku jeszcze rozmówców przekazali jednak badaczom cenną, jak 
się wydaje, informację, że najdawniejszym znanym tu wówczas tań-
cem był sakłak, nazywany też sajdakiem. W dawnych Mąkolicach 
tańczono więc sakłaka, względnie sajdaka. Sakłak znany był również 
w kilku innych wsiach dawnego łęczyckiego81. Ciekawe, że obydwie 
funkcjonujące nazwy mają bardzo dużo wspólnego z nazewnictwem 
Tatarów polskich82. Taniec ten miał być nieco podobny do znanego 
w łowickim klapoka. 

Klapok to taniec w parach ukształtowany jeszcze w XVIII wieku. 
Dawniej nazywano go tańcem klaskanym. Składa się z dwóch czę-
ści, z których pierwsza jest podobna do klasycznej polki, tańczonej 
wirowo w parach (wirują pod słońce z obrotami w prawo), w drugiej 

79 Archiwum Instytutu…, wywiad z sołtysem wsi Adamem Dałkiem. 
80 Archiwum Instytutu…, wywiad z mieszkańcem wsi Janem Marszałkiem.
81 Jan Piotr Dekowski i Zbigniew Hauke w publikacji Folklor ziemi Łęczyckiej wymieniają taniec 

nazywany sakłakiem, który miał występować we wsiach obecnego powiatu zgierskiego: 
Swoboda i Dzierżązna.

82 Sajdak to inaczej futerał na łuk i strzały, sakłak to dawna wysoka czapka futrzana spiczasto 
zakończona; czapka sukienna o ośmiu rogach z obszyciem barankowym; roślina używana 
dawniej w ziołolecznictwie i magii, ale również najprawdopodobniej pochodna słowa sakla 
oznaczającego dawny tatarski budynek mieszkalny. 
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tancerze ustawieni przodem do siebie w miejscu klaskali dłońmi 
o uda i w dłonie. Na koniec tancerze uderzali się dłońmi, stojąc 
naprzeciwko siebie. 

Niezbadana do końca gwara

Tu gdzie leżą Mąkolice mieszają się granice dawnych przedchrze-
ścijańskich podziałów plemiennych, granice jednostek administra-
cyjnych dawnej Rzeczypospolitej, granice wielkich kompleksów 
dóbr królewskich i duchownych jak np.: łowickie, granice obszarów 
o odrębnej strukturze geograficznej i gospodarczej czy porozbio-
rowe podziały administracyjne, które też miały wpływ na poczucie 
przynależności regionalnej mieszkańców poszczególnych tere-
nów. Jeszcze w XIV wieku więcej niż połowę obszaru Księstwa zaj-
mowały lasy i nieużytki. W związku z tym kolonizacja przebiegła tu 
dość późno i jest bardzo prawdopodobne, że napływała tu ludność 
z różnych ośrodków dzielnicowych. W związku z tym dochodziło do 
stykania się i mieszania odrębnych grup etniczno- ludnościowych, 
a co za tym idzie do przenikania różnych dialektalnych innowacji. 
Wynikiem tych procesów osadniczych i kontaktów są specyficzne sto-
sunki językowe, określane mianem tzw. pogranicza. Te spostrzeżenia 
pozwalają twierdzić, że gwary łowickie to gwary typowego pograni-
cza interdialektalnego: mazowiecko-małopolsko-wielkopolskiego83.

Zbadaniem dialektu Księstwa Łowickiego zajęła się jeszcze 
przed II wojną światową dr Halina Świderska. Odwiedziła 110 wsi 
zaliczonych do Księstwa Łowickiego przez wspomnianego już 
Antoniego Pawińskiego w publikacji Polska XVI wieku pod wzglę-
dem geograficzno-statystycznym. Badań nie przeprowadzała jed-
nak w Mąkolicach. Raz tylko wspomniała w pracy Dialekt Księstwa 
Łowickiego, Mąkolice, używając stwierdzenia „podobno mówiono 
tak w Mąkolicach”84. Główny wniosek płynący z jej badań to spo-
strzeżenie, że istniała bardzo duża zgodność granic podanych przez 
Pawińskiego ze współczesnymi granicami językowymi Księstwa. 
Zebrane dane umożliwiły badaczce bardzo łatwe rozróżnienie mowy 
ludzi zamieszkujących wsie pograniczne. Twierdziła, że zawsze tak 
było w powiecie łowickim, ponieważ Księżacy mieszkali tu od dawna 

83 H. Świderska, Dialekt Księstwa Łowickiego, Warszawa 1929, s. 257–259.
84 Dialekt…, s. 293.
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zwartą masą wsi. Ich cechami charakterystycznymi miała być też 
jednolitość obyczajów i zachowanie odrębnego stroju. Autorka nie 
precyzowała jednak dokładnie różnic między gwarą i dialektem, 
często natomiast używała tych terminów zamiennie. 

Wobec tego „mowa” mąkolaków nigdy nie została zbadana, jednak 
nie należy uważać, aby jakoś nadzwyczajnie różniła się od innych 
pobliskich czy dalszych miejscowości. Różnice mogły zapewne 
dotyczyć ewentualnie fleksji, fonetyki itd. Pewien ślad po dawnej 
gwarze mieszkańców odnajdziemy w zapisach kroniki szkolnej. 
Kierowniczka szkoły zanotowała: „Nieraz byłam mocno zażenowana 
sposobem wyrażania się osób starszych, b. poczciwych i poboż-
nych. Wyrażenia: „nikóg” – nikogo, „gdziek” – gdziekolwiek, „któ-
rylek” -– którykolwiek, „colek” – cokolwiek – świadczą o tendencji 
skracania mowy”. Uważała, że należy je usuwać i oduczać dzieci ich 
stosowania85.

Ludność, która zapewne kiedyś przybyła tu ze Wschodu, wtapiając 
się w miejscowe otoczenie musiała również bardzo szybko nauczyć 
się nowego języka. Co ważne, to znani już nam późniejsi Tatarzy pol-
scy lub litewscy nie rozumieli dokładnie języka arabskiego. Uczyli 
się tylko poprawnego wymawiania i odśpiewywania arabskich wer-
setów Koranu86. 

Religia nie była przeszkodą

I jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, który dotyczy religii. Mongołowie 
bądź Tatarzy, gdy dziś słyszymy o tej nacji, jednoznacznie kojarzą się 
z islamem, buddyzmem czy religiami Wschodu. Tymczasem ówcze-
sna rzeczywistość była zgoła inna. Pierwotną religią Mongołów był 
szamanizm. Główne jego zasady – proste i nieskomplikowane – to 
ubóstwienie sił przyrody i oddawanie czci duchom przodków. Niebo 
i ziemię uważano za bóstwa, natomiast ogień i wodę za święte żywioły 
o własnościach oczyszczających. Duchownymi byli szamani mający 
pewne znaczenie polityczne. Wierzyli w szamanizm oraz w lamaizm. 
Oddawali cześć niebu i ziemi. 

Zetknęli się także z islamem, który rozprzestrzeniał się od wie-
ków wśród ludów tureckich zamieszkujących Turkiestan. Był jednak 

85 Kronika szkoły…, s. 32.
86 Tatarzy polscy…, s. 63–64.
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w państwie Czyngis-chana źle widziany i niepopularny z powodu 
stałych wojen z ludami muzułmańskimi. Nie przyjął się jeszcze wów-
czas z przyczyn politycznych, ale jego wyznawcy nie byli prześlado-
wani. Z kolei od południa – Tybetu – i wschodu – Chin – szerzyła się 
inna religia, którą był buddyzm. Jego wyznawcy byli prześladowani 
zarówno przez chrześcijan, jak i przez muzułmanów. W miarę bez-
piecznie mogli czuć się w państwie Czyngis-chana87. Dzisiaj to może 
niezwykłe, ale panowała w nim nadzwyczajna tolerancja religijna, 
zachowująca oczywiście odpowiednie ówczesne standardy i pro-
porcje. Był to jeden z elementów, który umożliwił zbudowanie tak 
wielkiego imperium. W tym samym czasie Europa czy nawet kraje 
muzułmańskie niemalże pławiły się w religijnym fanatyzmie. 

Tymczasem przyjęcie chrztu przez Mieszka było symbolicznym 
przyjęciem chrześcijaństwa przez ówczesną Polskę, co umożliwiało 
misjonarzom podróże po kraju i nawracanie ludności szeroko roz-
proszonej wśród lasów i jezior. Trwało to nawet kilkanaście pokoleń 
i rozwijało się według pewnego schematu, który nie mógł sięgnąć 
głęboko w serca i umysły. Ograniczył się właściwie do zewnętrznego 
aktu poddania się nowemu kultowi. Mimo tego, że władze kościelne 
czuwały nad duchowieństwem parafialnym, przeprowadzały wizy-
tacje, wydawały zarządzenia mające na celu zwalczanie tych zwy-
czajów, niezgodnych z nauką chrześcijańską, były parafie, gdzie 
w żaden sposób tych dawnych nawyków usunąć nie było można. Co 
prawda ustawodawstwo kościelne już od połowy XIII wieku wystę-
powało przeciwko czarownicom i czarownikom, nie traktowało ono 
jednak czarów jako przestępstwa, za które groziłaby poważna kara. 
Owe czary i gusła jeszcze przez dziesiątki lat nie miały nic wspól-
nego z szatanem. Ciekawe jest to, że ten ów zachodnioeuropejski typ 
procesów o czary prawie zupełnie nie rozszerzył się na kraje muzuł-
mańskie czy prawosławne. Co ciekawe, wiara w dobre duchy zapi-
sana jest w Koranie. Oprócz Boga – Allaha – istnieją dobre duchy – 
aniołowie – oraz istoty demoniczne – dżinny. W islamie utrzymuje 
się wiara w istoty demoniczne, mogące przybierać różne postacie, 
niekiedy przychylne ludziom, niekiedy złośliwe. Część z nich wej-
dzie do nieba, część zostanie potępiona. Na Koranie w bardzo sil-
nym stopniu zaciążyły nie tylko zasady religii żydowskiej i chrze-
ścijańskiej, ale też wierzenia różnych monoteistycznych sekt arab-
skich. To właśnie judaizm i chrystianizm wywarł duży wpływ na 

87 Najazdy ludów…, s. 17.
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ukształtowanie się postaci muzułmańskich złych duchów będących 
odpowiednikami diabłów88.

Tymczasem jeszcze w XV-wiecznym, zachowanym w Polsce kaza-
niu nieznanego z nazwiska duchownego, gdy wiara w bóstwa pogań-
skie już zanikała, znajdujemy potępienie tych, którzy wciąż „klękają 
i modlą się do młodego księżyca89”. Tłumaczy on, że nie należy czcić 
księżyca, słońca czy nieba, gdyż są one dziełem Stwórcy, jedynie 
któremu należy oddawać cześć. Ten sam kaznodzieja potępia tych, 
którzy na wiosnę wyjeżdżając pierwszy raz na orkę stosują przy 
tym rozmaite przesądy, ozdabiając np. rogi wołów. Również myśliwi 
posługiwać się mieli różnymi czarami. Ciekawe, że to akurat synod 
łęczycki z roku 1512 poleca duchowieństwu wzmożoną czujność, 
gdyż właśnie w tej diecezji w bardzo dużym stopniu szerzą się zaklę-
cia, czary i czarna magia. Jeszcze w połowie XIX wieku proboszcz 
napisał w mąkolickiej księdze, że: „Wiara w dawnych przodków, 
zabobony, przesądy i zwyczaje jest dla niego niezrozumiała i zara-
zem tutaj tak silna, że nie próbuje nawet z nią walczyć”90. 

Z tego m.in. powodu, kiedy przybysze ze Wschodu trafili na pol-
skie ziemie, kwestia innej wiary, religii nie grała tak istotnej roli jak 
w wiekach późniejszych. W ich codziennym życiu ważną rolę odgry-
wały ciągle przesądy, wierzenia, co było zjawiskiem również dość 
powszechnym na polskich ziemiach. Sieć kościelna, parafialna nie 
była jeszcze wykształcona (stało się to w XIV i XV wieku), a dawne 
bóstwa i odwoływanie się do magii było praktykowane. Kościół rozu-
miany jako budynek był wówczas rzadkością i z reguły należał do 
grupy zakonników, prosty lud nie miał tam wstępu. Mieszkańcy wsi 
i miasteczek najczęściej nie wiedzieli w ogóle o istnieniu Kościoła. 
Choć oficjalnie władca wyznawał pewną religię, niekoniecznie 
musieli czynić tak jego poddani. Zdecydowana większość miesz-
kańców ówczesnych polskich ziem o tym co to jest chrześcijaństwo 
nie miała jeszcze nawet wyobrażenia. Podobnie było ze wschod-
nimi emigrantami i ich rozumieniem pojęcia islamu. Dlatego reli-
gia wówczas nie stanowiła tak dużej bariery jak dziś mogłoby się to 
wydawać. Można przypuszczać, że większą przeszkodą w asymilacji 
przybyszów była ich nieznana tu, inna uroda. 

Chrześcijaństwo w ówczesnej fazie przejmowało niektóre święta 
pogańskie. Wierzenia pogańskie postrzegane były jako grzeszne, 

88 Świat…, s. 24.
89 Kultura…, s. 173.
90 Kultura…, s. 174.
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jednak nie były tępione i zwalczane. Wówczas osoby jeszcze nie-
nawrócone nie grzeszyły bynajmniej w sposób oczywisty, rozumiany 
tak jak jest to dzisiaj. Podstawową metodą działania apostołów czy 
kapłanów była asymilacja pogańskich obrzędów. Chrześcijaństwo 
nigdy nie działało w oderwaniu od tego co było dawniej. Przez setki 
lat, a nawet do dzisiaj wiele święceń i obrzędów jest chrystianizowa-
nych, czyli dostosowywanych do religii rzymskokatolickiej. 

Podobne zwyczaje znajdziemy wśród dawnych ludów koczowni-
czych, oczywiście nie dosłowne, bo po setkach lat muszą być nieco 
inne, wymieszane lub nawet już nieco przekształcone przez miej-
scowe tradycje. Wszystko to nic innego, niż stare tradycje szeroko 
rozumianych plemion tureckich i mongolskich, a także liczne zapo-
życzenia z obrzędowości chrześcijańskiej i zarazem świadectwo 
integracji procesu kulturowego. 

Co ciekawe, że to właśnie następna fala osadnictwa Tatarów na 
ziemiach polskich i litewskich, datowana na przedział czasowy lat 
1313–1342, związana jest z zachowaniem wiary w szamanizm jako 
religii przodków. Będąc zmuszeni do szukania schronienia rozpły-
nęli się oni w miejscowej masie społeczeństwa. Dopiero następna 
wielka grupa przesiedleńców z XIV wieku to Tatarzy zislamizowani, 
którzy pozostaną przy islamie91.

Dziś w Mąkolicach swego rodzaju ciekawostką jest przydrożna 
kapliczka. Jest ich tutaj wiele, lecz ta jest szczególna. Niepozorna, 
zwykła, zespawana w kwadrat z metalowych prętów, pomalowana na 
biało, a jej szczyt wieńczy coś, co przypomina do złudzenia wieżę – 
minaret o cylindrycznym kształcie. 

Legendy czy historyczne fakty

Mąkolice leżą między miejscowościami Piątek i Sobota, oddalo-
nymi od siebie o około 15 km. Pierwsze ośrodki – grody wspól-
not terytorialnych – powstały tu w czasach rzymskich. Były w XIII 
wieku, tak jak i w okresie poprzednim, najważniejszym elemen-
tem w polskiej strategii wojennej. W wojnie obronnej odgrywały 
główną rolę, jako punkty oporu lub miejsca schronienia ludności. 
Budowano je w miejscach obronnych już z natury trudno dostęp-
nych czy w centrach dużych skupisk osadniczych. I właśnie tutaj na 

91 P. Borawski, Etapy kolonizacji tatarskiej w państwie polsko–litewskim. XIV–XVIII wiek, „Novum”, 
1978, nr 8/9, s. 126–127.
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szczególną uwagę zasługuje siedem z nich leżących pomiędzy tymi 
miejscowościami. Są to grodziska w: Sobocie, Borówku, Orłowie, 
Orenicach, Kterach, Walewicach i Strugienicach. Wszystkie usytu-
owane są przy samej rzece Bzurze lub w niedużej od niej odległości. 
Bzura płynęła dawniej kilkoma korytami. Charakterystyczne jest ich 
położenie w stosunku do siebie. Odległości pomiędzy nimi wyno-
siły z małymi odchyleniami po 6 kilometrów – z wyjątkiem prawie 
dwukrotnej odległości między grodziskami w Orenicach i Kterach. 
Z tego też powodu można przypuszczać, że i pomiędzy nimi znaj-
dowało się grodzisko. Rzeczywiście potwierdzono ich zamieszkanie 
w XIII wieku. Legenda mówi, że te kopce, które stały się grodziskami 
zostały usypane przez Mongołów, ale mogły być też usypane przez 
mieszających się tu Łęczyczan chcących chronić się właśnie przed 
hordami mongolskimi. Legendę uważa się za matkę historii, a aku-
rat ta wydaję się być bardzo prawdopodobną92.

Wspomniany już profesor Bohdan Baranowski napisał w książce 
W kręgu upiorów i wilkołaków, że ludność okolic Soboty przechowała 
wiele opowieści o Tatarach, którzy niegdyś przemierzali te okolice93. 

Jeszcze jedna ciekawostka. Pisząc o Mąkolicach, nie sposób nie 
wspomnieć o pobliskiej Łęczycy i legendarnej postaci diabła, nazy-
wanego tu pospolicie Borutą. To o nim właśnie krążą tu liczne 
legendy, baśnie, klechdy. Pierwsze spisane pojawiają się w połowie 
XIX wieku, wywodzą jego pochodzenie z wieku XIV, z czasów, kiedy 
za panowania Kazimierza Wielkiego zbudowano zamek łęczycki. 
Diabeł Boruta, na co dzień miał zamieszkiwać łęczyckie bagna, tor-
fowiska zwane przez lud borem lub burem. Tam miał polować na 
swoje ofiary m.in. po to, aby topić ich w tych błotach. Podobnie swo-
ich diabłów mają inne strony Polski jak choćby Podlasie, Lubelskie 
czy Olkuskie – miejsca, gdzie pamięć o najazdach tatarskich jest do 
dziś niezwykle żywa94. 

Ta swoista wiara w zabobony miała pogłębić się jeszcze tutaj 
w okolicach Mąkolic – silniej niż w innych regionach – szczególnie 
po wojnach w XVII wieku. Tym razem miał on najbardziej dotknąć 
nawet nie warstwę chłopską, a miejscowe ziemiaństwo i mieszkań-
ców. Kiedy np.: w drugiej połowie XVIII wieku próbowano reformo-
wać I Rzeczypospolitą, to w Łęczyckiem szlachta z dziwnym upo-
rem występowała przeciw wszelkim reformom. Sejmik łęczycki 

92 K. Perzyna, Między Piątkiem a Sobotą, Łódź 2012, t.7, s. 142–143.
93 B. Baranowski, W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 192.
94 W. Grąbczewski, Łęczyckie bajanie o Borucie panie, Łódź 1990, s. 7.
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protestował przeciwko Komisji Edukacji Narodowej, ale szerzyła się 
tu wiara w diabła i czarownice. 

Kto zatem wie, czy opowieści o takich właśnie lokalnych diabłach 
nie sięgają swymi początkami zamierzchłych czasów, mających swój 
początek w XIII wieku… 

* * *

To koniec poszukiwań tożsamości dawnych Mąkolic, przynajmniej 
w tym artykule. Jednak zapewne nie koniec tej dyskusji. Autor celowo 
nazwał mieszkańców Mąkolic „przybyszami ze Wschodu”, mając tym 
samym nadzieję na wymianę poglądów z osobami, które po zapo-
znaniu się z tym zagadnieniem, będą miały chęć przedstawić swoje 
zdanie na ten temat. 

W roku 2001 przeprowadzono badania genetyczne i okazało się, 
że około 16 milionów ludzi w Europie, pominąwszy wszystkie inne 
pokrewieństwa, należy do jednej rodziny, ergo – ma wspólnego 
przodka. Na podstawie analizy danych historycznych i dalszych 
badań DNA ustalono, że tym przodkiem ma być Czyngis-chan i jego 
potomkowie, noszący ten sam gen. 

Jacek Perzyński

Tatar settlement in Mąkolice

Keywords: Tatar invasion, settlement, traditions, habits, 

Abstract: Article on Mąkolice it is attempt to establish deter-
mination of identity origin the village. On this village always 
told histories semi legendary. Was built in XIII century after 
Mongol invasions. However, over the years it could not be any-
one – residents themselves were wary, conduct a factual analy-
sis who knows what is myth and what is true. Author having 
knowledge (realing primarily to historical sources, opinion of 
experts on the subject) primarily on ethnography, anthropol-
ogy rituals, customs, culture tries to analyse it in depth. Author 
hopes for discussion in this case.
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Mieszkańcy Mąkolic na przedwojennych zdjęciach ze zbiorów Jarosława 
Włostka. Zwracają uwagę elementy strojów ludowych, wzorów na tkani-

nach, fryzury chłopców oraz zdobnictwo zabudowań.
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Michał Łyszczarz

POLSCY TATARZY W PROGRAMACH 
O MNIEJSZOŚCIACH ETNICZNYCH 

I NARODOWYCH

Z dziennikarką Radia Gdańsk red. Anną Sobecką rozmawia 
Michał Łyszczarz

Ciepłe przyjęcie wywiadu z red. Józefem Wierzbą (ukazał się 
w poprzednim numerze „Rocznika Tatarów Polskich”), który przez 
kilkanaście lat realizował reportaże oraz magazyny tatarskie 
w paśmie mniejszościowym w TVP Białystok, skłoniło mnie do dal-
szych poszukiwań osób związanych z obecnością programów o pol-
skich Tatarach w środkach masowego przekazu. W zdecydowanej 
większości, choć nie wyłącznie – czego przykładem jest prezentowany 
właśnie Czytelnikom dorobek red. Anny Sobeckiej – wpisują się one 
w działalność misyjną mediów publicznych. Bohaterka rozmowy, 
którą mam przyjemność zaprezentować w tym numerze „Rocznika 
Tatarów Polskich”, promowała i ukazywała znaczenie kultury, tradycji 
i dziedzictwa religijnego Tatarów na antenie Radia Gdańsk. W boga-
tym życiorysie red. Anny Sobeckiej znalazł się także epizod pracy 
w prywatnej stacji telewizyjnej Sky Orunia. Program „Mozaika”, który 
na krótko zagościł w domach Gdańszczan w 1995, był bowiem twór-
czym rozwinięciem idei promowania wielokulturowości regionu, 
którą pomorska dziennikarka z powodzeniem realizowała w audycji 
radiowej „Kalejdoskop”. Wybór materiałów biograficznych zebranych 
w trakcie pracy w Radiu Gdańsk znany jest Czytelnikom, gdyż uka-
zał się w książce autorstwa Anny Sobeckiej pt. Kalejdoskop. Spotkania 
z mniejszościami narodowymi (Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2014).
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Redaktor Anna Sobecka była publicystką w Redakcji Literackiej 

Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze (1971–1979), a następ-
nie Radia Gdańsk (1982-2010), współpracowała także z Programem 
II Polskiego Radia (audycje: „Rezonans”, „Wiadomości Kulturalne”, 
„Zagadki literackie”, „Pisarze o muzyce”). Była autorką wielu cykli 
programów m.in. „Radiowej Antologii Pisarzy Wybrzeża” (około 
100 monograficznych audycji poświęconych pisarzom regionu); 
„Spotkania” (około 90 rozmów z twórcami kultury: pisarzami, akto-
rami, reżyserami, malarzami itd.); „Pasje” (audycje poświęcone wybit-
nym postaciom świata kultury i sztuki); „Radiowy Exlibris” (ponad 300 
audycji omawiających aktualności życia literackiego i wydawniczego 
na Pomorzu); „Rodowody Pomorskie” (biografie znanych mieszkań-
ców regionu pomorskiego); „Kalejdoskop” (około 350 audycji o mniej-
szościach etnicznych i narodowych Pomorza, w tym 120 wywiadów 
biograficznych) i „Mozaika” (12 programów o mniejszościach emi-
towanych w telewizji Sky Orunia). Z okazji jubileuszu 60-lecia Radia 
Gdańsk, pod red. A. Sobeckiej, ukazał się zbiór wspomnień ludzi 
związanych z pomorską rozgłośnią (Radio gra… i mówi, Wydawnictwo 
Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, Pelplin 2005).

Red. A. Sobecka zajmuje się również tłumaczeniem współcze-
snej literatury białoruskiej (m.in. Janki Bryla, Sokrata Janowicza, 
Uładzimira Kaleśnika, Uładzimira Nieklajeua). Obecnie natomiast 
opracowuje i popularyzuje dorobek poetycki i literacki męża – 
Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza (Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we 
wspomnieniach, red. A. Sobecka, Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Gdańsk 2017).

Rozmowa, której zapis prezentujemy na naszych łamach, odbyła 
się w Gdańsku 6 marca 2018 roku, a następnie była gruntownie uzu-
pełniona 3 lipca 2018 r. Wywiady zarejestrowano na dyktafonie, zaś 
ich treść została autoryzowana i poprawiona przez red. Annę Sobecką 
w sierpniu 2018 r.

W tym miejscu chcę serdecznie podziękować Pani Redaktor Annie 
Sobeckiej za życzliwość i poświęcony mi czas. Mam nadzieję, że zapo-
czątkowany w ubiegłym roku cykl wywiadów z twórcami programów 
o polskich Tatarach, które od lat obecne są w środkach masowego 
przekazu, ze względu na istotne walory poznawcze i dokumentacyjne 
zyska uznanie Czytelników.
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Michał Łyszczarz: Skąd wzięło się Pani zainteresowanie Tatarami?

Anna Sobecka: Pochodzę z małej wsi Mościcha na ziemi sokól-
skiej. Sokólszczyzna była – i jest – typowym przykładem pograni-
cza. Zróżnicowanie kulturowe tego regionu odcisnęło swój ślad na 
mojej świadomości. We wsi katolicyzm przenikał się bowiem z pra-
wosławiem. W sąsiedniej wsi mieszkał Litwin, który uciekł po wojnie 
przed władzą radziecką. Elementem naszego krajobrazu kulturo-
wego byli także Tatarzy. To, że ludzie są różni, że mamy różne religie 
i kultury, które się przenikają było dla mnie od zawsze naturalne. 
Nie było w tym niczego dziwnego. To było dla mnie oczywiste. 

MŁ: Czy mieszkając na Sokólszczyźnie miała Pani kontakty 
z Tatarami? Czy ma Pani jakieś wspomnienia z tego okresu?

AS: W mojej wsi Tatarzy nie mieszkali, ale spotykało się ich czę-
sto. Jednym z tradycyjnych zawodów uprawianych przez Tatarów 
na Podlasiu było bowiem garbarstwo. Na wsi hodowało się owce na 
mięso i na skóry, z których szyto kożuchy na zimę. Dzisiaj to już jest 

Od prawej: Anna Sobecka i Maciej Konopacki podczas promocji 
„Kalejdoskopu” w Muzeum Sopotu, r. 2015. Z archiwum A. Sobeckiej.
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prawie zupełnie zapomniana profesja. Do odległej o 8 kilometrów 
Dąbrowy Białostockiej jesienią wożono skóry do wyprawienia – wła-
śnie do któregoś ze znajomych Tatarów, którzy się tym zajmowali. 

Także w Dąbrowie chodziłam do liceum. Wtedy jeszcze – w latach 
60. – była tam nawet ulica Tatarska, tak nazwana, bo mieszkali przy 
niej głównie Tatarzy. Potem ta nazwa została z jakiegoś powodu zmie-
niona, podobnie jak nazwy innych ulic (np. Sokólskiej, Kalnieńskiej). 
Nie wiem dlaczego tak się stało, ale przypuszczam, że mieszkańcy 
miasta nie mieli na to wpływu…

W liceum miałam w klasie tatarską koleżankę, z którą do dziś 
utrzymuję przyjazne kontakty. Bywałam u niej w domu, mogłam 
poznać smak potraw kuchni tatarskiej. Znałam jej braci, bardzo 
lubiłam jej rodziców – kulturalni i bardzo sympatyczni ludzie.

MŁ: Czy Pani tatarska koleżanka nadal mieszka w Dąbrowie 
Białostockiej?

AS: Nie. Lila Jasińska mieszka obecnie w Białymstoku, chciała być 
bliżej swoich dzieci. 

MŁ: Wielokulturowość poznała Pani na własnej skórze.
AS: Tak. Doskonale znam tygiel pogranicza. Przez wiele lat zajmowa-
łam się literaturą białoruską, tłumacząc i realizując audycje zarówno 
na antenę lokalną (w Zielonej Górze), jak i dla Programu II Polskiego 
Radia w Warszawie. W czasie studiów w Warszawie poznałam także 
Ukraińców. Przygotowując „Kalejdoskop” nie musiałam startować 
od zera. Znam te mniejszości, więc mogłam swobodnie poruszać się 
w ich świecie. Gdy przyjechałam do Gdańska, to ten mój świat mniej-
szości jeszcze bardziej się poszerzył, spotkałam m.in. Niemców, 
Ormian czy Greków.

MŁ: Czy rozpoczynając w roku 1971 pracę w Redakcji Literackiej 
Rozgłośni Polskiego Radia w Zielonej Górze miała Pani kontakty 
ze społecznością tatarską Ziem Zachodnich?

AS: W Zielonej Górze zajmowałam się wyłącznie realizacją progra-
mów literackich, ponieważ pracowałam w redakcji literackiej. Profil 
programu rozgłośni regionalnej był bardzo określony, a trzeba też 
pamiętać o szczupłym czasie emisji (około 4 godziny dziennie)! 
O istnieniu mniejszości wiedziałam, ale ich obecność na antenie 
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ograniczała się do prezentacji folkloru (np. zespołów huculskich czy 
łemkowskich, którymi zajmowała się koleżanka z redakcji muzycz-
nej). Nie zajmowałam się Tatarami, choć poznałam kilka osób o tatar-
skich korzeniach. Nie wiem zresztą, czy więcej Tatarów było wtedy 
w Zielonej Górze, ci z Gorzowa nie byli też specjalnie widoczni. To 
były czasy, kiedy aktywność Tatarów była mocno ograniczona. Tylko 
ci z Podlasia – ze względu na Bohoniki i Kruszyniany – byli jakoś sze-
rzej obecni w świadomości społecznej.

MŁ: W roku 1979 przeniosła się Pani na Wybrzeże i w 1982 podjęła 
pracę w Radiu Gdańsk. W jakich okolicznościach to nastąpiło?

AS: Mieliśmy wówczas dużą 6-osobową rodzinę. Mąż otrzymał pro-
pozycję pracy w Gdańsku wraz z możliwością otrzymania większego 
mieszkania na nowo powstającym osiedlu. Tu było także liczne śro-
dowisko literackie, częściowo znane mężowi, a to miało duże zna-
czenie dla jego twórczości i zainteresowań. Mogłam się zadomowić 
w Gdańsku, bo przez trzy lata czekałam na etat w radiu, wychowując 
dzieci i zajmując się tłumaczeniami. 

MŁ: Skąd wziął się pomysł na program o mniejszościach narodo-
wych w Radiu Gdańsk?

AS: Specyfiką Pomorza Gdańskiego, tym co urzekło mnie od razu, 
gdy tu przyjechałam było to, że żyją tu przedstawiciele praktycznie 
wszystkich mniejszości (tyle, że per saldo wszystkie razem stanowią 
bardzo mały odsetek ogółu mieszkańców). W Gdańsku są zarówno 
Kresowiacy o tatarskim, karaimskim czy ormiańskim rodowodzie, 
mamy oczywiście Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Romów. Są 
jeszcze Niemcy oraz Danzigerzy kontynuujący tradycje przedwojen-
nego Gdańska. Mamy garstkę Żydów. Po wojnie zaczęli przyjeżdżać 
też imigranci, którzy w Trójmieście zdobyli wykształcenie i znaleźli 
pracę. Przykładem takich społeczności są m.in. Arabowie, Gruzini, 
Ormianie z Armenii. Ta różnorodność skojarzyła mi się kalejdosko-
pem i stała się podstawą do stworzenia programu o mniejszościach 
w Radiu Gdańsk. 

MŁ: Czy był jakiś bezpośredni bodziec, który spowodował, że zajęła 
się Pani problematyką mniejszości?
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AS: Impulsem był teatr „Kontakt”, który pod koniec lat 80. założyli 
studenci ukraińscy. Kiedy zgłosili się do radia nawiązaliśmy współ-
pracę, ukazały się audycje, w których relacjonowaliśmy ich występy. 
Powstała z tego seria reportaży w ramach magazynu poświęconego 
życiu kulturalnemu.

MŁ: W jakich latach nadawany był program „Kalejdoskop”?

AS: Program na pewno nadawany był od początku lat 90. Czy to 
był jednak 1993, czy 1994 tego nie pamiętam. Trzeba by to spraw-
dzić… Już w końcu lat 80., gdy program Radia Gdańsk stopniowo 
się poszerzał na antenie, ważne były wszystkie inicjatywy służące 
podnoszeniu jego atrakcyjności. Ówczesna redaktor naczelna Mira 
Urbaniak poparła pomysł, by prezentować na antenie mniejszości 
narodowe. I tak się stało, że zanim powstał program cykliczny, zre-
alizowałam okolicznościowe audycje poświęcone wybranym, waż-
nym wydarzeniom z życia mniejszości. Było też wiele małych form 
– rozmów, zapowiedzi emitowanych na żywo, dziś nie do odtworze-
nia, bo nie archiwizowanych… Dopiero później program przybrał 
formę, którą znamy pod nazwą „Kalejdoskop”. Realizację programu 
zakończyłam natomiast wraz z przejściem na emeryturę w roku 
2010.

MŁ: Czy po Pani odejściu na emeryturę program „Kalejdoskop” był 
kontynuowany?

AS: Tak. Przez pewien czas programy o mniejszościach realizo-
wał nieżyjący już red. Dominik Sowa (zmarł w 2013 – przyp. M.Ł.). 
Kierownictwo radia chciało kontynuacji, ale nic z tego nie wyszło. Ja 
prowadziłam autorską audycję trudno było więc mówić o przygoto-
waniu następcy i przekazaniu know how. Redaktor Sowa realizował 
programy po swojemu. To była taka radiowa encyklopedia – w jed-
nej audycji wszystko o danej mniejszości. Wybitnie edukacyjny cha-
rakter. Powstały audycje o Białorusinach, Niemcach, Żydach i chyba 
o Ukraińcach. Te programy były emitowane rzadziej niż moje, chyba 
raz w miesiącu. Trwały około 30 minut. Zniknęły, gdy okazało się, że 
pomysł na ich realizację się wypalił.

MŁ: Jakie miejsce w ramówce zajmował program „Kalejdoskop”? 
Czy ramówka się zmieniała?
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AS: Początkowo program emitowany był co miesiąc w wymiarze nie-
całej godziny, od września 2003 zwiększyła się częstotliwość emisji 
audycji, kosztem jej długości. W nowej formule „Kalejdoskop” uka-
zywał się co tydzień w wymiarze dwudziestu, dwudziestu pięciu lub 
nawet trzydziestu minut. Przez lata ramówka radia ulegała zmia-
nom. W związku z tym program emitowany był w różnych dniach – 
zwykle w soboty lub niedziele, ale zawsze było to późne popołudnie 
lub wieczór.

MŁ: Jak ocenia Pani obecność Tatarów w programie „Kalejdoskop” 
na tle innych mniejszości? 

AS: Gdańscy Tatarzy w latach 90. i na początku XXI wieku byli bar-
dzo aktywni. W związku z tym często gościli w moim programie. 
Było wiele rocznic, były wystawy muzealne i imprezy folklory-
styczne. Miałam zatem możliwość mówienia o Tatarach. Jak teraz 
na to patrzę z perspektywy czasu, to widzę, że wówczas bardzo 
angażowały się władze samorządowe. Zależało im na promowaniu 
wielokulturowości.

Interesujące były kontakty Tatarów z rodakami z zagranicy. 
Bardzo okazałe – jeśli chodzi o program – były obchody 600-lecia 
obecności Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, zorganizowane w Gdańsku. Pamiętam, że 
przeprowadziłam wtedy wywiad z liderem białoruskich Tatarów 
Ibrahimem Konopackim, poznałam też Adasa Jakubauskasa 
z Litwy. Przyjeżdżali również Tatarzy z Krymu i Kazania. Czułam, 
że te wzajemne relacje są na tyle ważne, że trzeba je wykorzystać 
w „Kalejdoskopie”. 

Pamiętam, że z inicjatywy duszpasterza środowisk twórczych 
ks. dr. Krzysztofa Niedałtowskiego w połowie lat 90. odbył się cykl 
spotkań „Dialog Ksiąg”. W tym cyklu odbyło się spotkanie między-
religijne chrześcijan i muzułmanów „Biblia – Koran”, najpierw 
w kościele, a potem w meczecie na Abrahama. To było istotne wyda-
rzenie, ponieważ – o ile mnie pamięć nie myli – poprzedzało ideę 
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Wystąpienie ze strony 
tatarskiej miał wówczas m.in. Selim Chazbijewicz. 

MŁ: Czy kresowe pochodzenie Tatarów i innych pomorskich 
mniejszości narodowych i etnicznych było dla Pani istotne?
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AS: Oczywiście, jakiś sentyment do tych terenów na Wschodzie 
zawsze we mnie był, ale to nie miało decydującego znaczenia. Dla 
mnie istotne były doświadczenia dzieciństwa i szkolnych przyjaźni 
w Dąbrowie Białostockiej.

MŁ: Obecności Tatarów w „Kalejdoskopie” nie byłoby chyba gdyby 
nie postać Macieja Konopackiego. Czy poznała go Pani od strony 
jego zainteresowań białoruskich czy też kwestie tatarskie ode-
grały tu decydującą rolę?

AS: Macieja poznałam jako jednego z pierwszych popularyza-
torów tatarskości w Polsce. To, że działał w „Niwie” i postać jego 
ojca Hassana były dla mnie oczywiście ważne, ale nie decydujące. 
Natrafiłam na jego broszurkę Pod białostockimi minaretami i po 
latach udało mi się go odnaleźć. Pamiętam, jak powiedział mi wtedy: 
„dziecinko, a skąd ty to znasz”…

MŁ: Który to mógł być rok?

AS: To był rok 1982. Maciej był wówczas jednym z organizatorów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trójmieście. Była to dla mnie 
bardzo ważna postać, ponieważ Maciej był niezwykle otwarty, cie-
kawy każdego człowieka, serdeczny, działał na rzecz dialogu mię-
dzyreligijnego. Nie wszystkim ta jego aktywność społecznikowska 
odpowiadała. Spotykaliśmy się co roku w mieszkaniu pani Tamary 
– siostry Macieja – aby świętować kolejną rocznicę proklamowania 
Białoruskiej Republiki Ludowej.

MŁ: Czy Maciej Konopacki był pierwszym poznanym przez Panią 
Tatarem?

AS: Nie. W Gdańsku najpierw poznałam rodzinę Chazbijewiczów. 
O Selimie słyszałam zanim spotkaliśmy się osobiście. W środowi-
sku literackim to nie była anonimowa postać. Mój mąż – Andrzej 
Waśkiewicz – był doskonale zorientowany, znał Selima i powiedział 
mi, że jest to interesujący poeta i człowiek. Selim był kilkukrotnie 
gościem w moich audycjach literackich, które realizowałam zanim 
powstał „Kalejdoskop” poświecony mniejszościom. Powstały wów-
czas godzinne magazyny poświęcone historii piśmiennictwa tatar-
skiego oraz problematyce tatarskiej w poezji. W młodości, gdzieś 
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od połowy lat 80., był bardzo aktywny na płaszczyźnie poetyckiej 
i tatarskiej. Nie było wcześniej – w okresie po II wojnie światowej 
– nikogo o takim zapale wydawniczym, jak w przypadku Selima 
Chazbijewicza.

MŁ: Czy zanim poznała Pani Selima Chazbijewicza miała Pani kon-
takt z jego rodziną?

AS: Osobiście poznałam najpierw jego ojca – pana Emira, który był 
dyrektorem gdańskiego Zespołu Szkół Łączności. Na początku lat 
80. robiłam audycję o dyskutowanym wtedy żarliwie problemie: po 
co nam mundurki w życiu szkoły. Zapytałam go wówczas, czy aby 
nie jest Tatarem. Emir odparł na to: „bo jestem – a co, nie widać?”. 
I rzeczywiście było to widoczne, był bardzo przystojnym mężczy-
zną. Urodę po nim w największym stopniu odziedziczył Stefan – brat 
Selima, reżyser teatralny i filmowy. Pan Emir był człowiekiem, jak 
sam siebie określał, wyzwolonym. W tym znaczeniu, że miał otwarty 
umysł, nie był uwięziony w swojej własnej tradycji. Jeżeli chodzi 
o tożsamość to uważał, że każdy ma prawo wyboru kim jest i kim się 
czuje. On nie wypierał się korzeni, ale też nigdy ich jakoś specjalnie 
nie manifestował. Chyba nie był też specjalnie religijną osobą. 

MŁ: Czy ktoś z Tatarów jeszcze zapadł w Pani pamięci?

AS: Na pewno pani Dżemila Smajkiewicz-Murman, którą bez-
skutecznie namawiałam na dłuższą wypowiedź biograficzną do 
„Kalejdoskopu”. Niestety nigdy nie miała czasu… Moja praca w radiu 
się skończyła i czuję pewien niedosyt, że nie udało mi się przepro-
wadzić z nią wywiadu. Jestem jednak optymistką, może się kiedyś 
uda, choć nie będzie to już wywiad do audycji radiowej. Żałuję także, 
że nie zdążyłam zrobić audycji poświęconej pani Dżennet Dżabagi-
Skibniewskiej, która zmarła mniej więcej wtedy, kiedy ja zaczyna-
łam realizować cykl programów o mniejszościach. Na szczęście pod 
koniec lat 80. długi reportaż w Radiu Gdańsk zrobiła o niej moja 
koleżanka red. Maria Prucińska. Tak to już jest, że ciągle ścigamy się 
z czasem, takie jest życie. Nigdy się nie udaje zrealizować wszystkich 
zamiarów czy planów…

MŁ: Czy w „Kalejdoskopie” ktoś jeszcze reprezentował środowisko 
gdańskich Tatarów?
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AS: Tak. Z wieloma Tatarami miałam, że tak powiem okazjonalny 
kontakt, który dopełniał obraz środowiska tatarskiego. Poznałam 
panie Helenę i Tamarę Szabanowicz, Ajszę Szabanowicz, a także 
panów Jerzego Szahuniewicza i Omara Asanowicza z Centrum 
Kultury Tatarów w Oruni. Do tego dochodzi wielu młodych Tatarów, 
z którymi miałam okazjonalny kontakt. Ich imion, poza Olgierdem 
Chazbijewiczem, niestety nie pamiętam.

MŁ: Czy realizując program „Kalejdoskop” mogła Pani liczyć na 
odzew ze strony Tatarów? Czy społeczność tatarska akceptowała 
programy o sobie? Czy były jakieś uwagi co do treści, przedstawie-
nia pewnych faktów? Jak Tatarzy oceniali te audycje?

AS: Liderzy społeczności tatarskiej na pewno słuchali tych audycji. 
Gdy poruszane były wątki tatarskie prosili o przegranie im pro-
gramu. W ciągu tych kilkunastu lat pracy nie otrzymywałam żad-
nych uwag merytorycznych. Gdy się spotykaliśmy, to wspominali 
tylko, że słuchają „Kalejdoskopu”. Program był chyba dobrze odbie-
rany, bo Tatarzy stale informowali mnie o bieżących wydarzeniach 
i zapraszali na kolejne uroczystości i spotkania. Gdyby mieli uwagi 
lub zastrzeżenia, to chyba by mi powiedzieli…

MŁ: Czy w przygotowywaniu tatarskich programów brali udział 
przedstawiciele tej grupy?

AS: Scenariusz „Kalejdoskopu” był zawsze mojego autorstwa. To ja 
odpowiadałam za odpowiednie rozłożenie akcentów. Czułam, że 
Tatarzy mi ufają i akceptują to co robię. 

MŁ: Jakie sprawy dotyczące społeczności tatarskiej były dla Pani 
najważniejsze?

AS: Z perspektywy Tatarów ważny był chyba każdy program, w któ-
rym podejmowałam tematykę związaną z tą społecznością. Z bie-
giem czasu uważam jednak, że w „Kalejdoskopie”, jako programie 
o mniejszościach, największe znaczenie miały te audycje, które 
miały wymiar edukacyjny. Takie były na pewno te odcinki, z których 
słuchacze mogli dowiedzieć się czegoś o Tatarach np. relacja z Dni 
Otwartych meczetu w Gdańsku, którą wyemitowaliśmy we wrześniu 
2003. To było naprawdę ważne wydarzenie, bo wtedy każdy mógł 
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przyjść do meczetu i wysłuchać tego, co organizatorzy przygotowali, 
przede wszystkim poznać obiektywne fakty o islamie. Każdy mógł 
też zadawać pytania. To nie były i nie są rzeczy powszechnie znane, 
bo ludzie ciągle operują stereotypami. Zwłaszcza obecnie ta proble-
matyka ma istotne znaczenie. 

Z perspektywy dokumentalnej ważne były na pewno biografie. 
Udało mi się uwiecznić losy kilku postaci ważnych dla życia Tatarów. 
W tych audycjach wiele uwagi poświęciłam zarówno przedstawi-
cielom przedwojennych elit: Hassanowi Konopackiemu, Leonowi 
i Olgierdowi Kryczyńskim. Obok postaci historycznych kilka odcin-
ków „Kalejdoskopu” odnosiło się do współcześnie żyjących Tatarów. 
W pierwszej kolejności rozmawiałam oczywiście z tymi osobami, 
które wydawały mi się najciekawsze, które pełniły ważną rolę w życiu 
społeczności. Wśród tych osób był Maciej Konopacki, któremu poświę-
ciłam dwie audycje (jedna była z okazji jubileuszu 80-lecia Macieja), 
jego siostra Tamara Sokołowska i wielokrotnie Selim Chazbijewicz. 
Interesowały mnie także problemy życia codziennego w małżeń-
stwach mieszanych. Dlatego przeprowadziłam rozmowę z Miriemą 
Walas (z domu Bohdanowicz), małżeństwem Chazbijewiczów 
(Selimem i Anną Boczkowską) oraz z Heleną Szabanowicz i Hanim 
Hraishem. Część z tych wywiadów biograficznych ukazała się 
w książce pt. Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi. 

MŁ: Czy oprócz „Kalejdoskopu” podejmowała Pani problematykę 
tatarską w innych audycjach? 

AS: Oczywiście. Wielokrotnie w swojej działalności korzystałam 
z obecności Selima Chazbijewicza w ramach prac redakcji literac-
kiej Radia Gdańsk. Jeszcze w latach 80. Selim opowiadał na ante-
nie o piśmiennictwie tatarskim. Kilka lat później był bohaterem 
„Poranka literacko-muzycznego”, poświęconego jego twórczości 
poetyckiej. Około 2005 był ponadto gościem programu „Poeci stąd”, 
w którym recytował swoje utwory. W audycji tej poeci opowiadali 
także o swoich wierszach, interpretowali je, wskazywali charaktery-
styczne motywy. To był cykl 5-minutowych programów emitowanych 
przez 5 kolejnych dni w tygodniu, a w większym odcinku sumujący 
się w końcu tygodnia. 

MŁ: Czy przy realizacji audycji „Kalejdoskopu” podejmowała Pani 
współpracę z telewizją?
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AS: Nie. Czasem tylko, jak wiedziałam zawczasu, że odbędzie się jakieś 
ważne wydarzenie (festiwal, jakaś rocznica, konferencja) to oficjal-
nymi kanałami informowało się TVP Gdańsk, żeby koledzy mogli przy-
jechać nakręcić sobie materiał. Specjalnej współpracy przy realizacji 
moich programów jednak nie było. TVP Gdańsk miała wówczas swój 
program dla mniejszości ukraińskiej, realizował go Piotr Pawliszcze. 

Myślę, że warto wspomnieć, że miałam jednak pewien epizod 
współpracy z telewizją, kiedy to w prywatnej telewizji Sky Orunia 
realizowałam program „Mozaika”, który podobnie jak „Kalejdoskop” 
poświęcony był mniejszościom. 

MŁ: Realizowała Pani ambitny program w telewizji komercyjnej?

AS: To była niezwykła telewizja, pierwsza prywatna stacja w Polsce, 
telewizja pasjonatów, bez sztywnej struktury, bez biurokracji. 
Przedziwny twór, którego założyciel – Zbigniew Klewiado – nie był 
nawet dziennikarzem. Sky Orunia była stacją komercyjną, ale produ-
kującą zarazem sporo własnych programów, wśród których zdarzały 
się także ambitne propozycje, jak np. magazyn podróżniczy alpinisty 
Michała Kochańczyka, czy też dobry program o filmach. Wszystko to 
sąsiadowało z aerobikiem, skopiowanymi piracko filmami i muzyką 
disco polo. Sky Orunia chciała być blisko mieszkańców, dlatego pro-
fil tej stacji musiał uwzględniać gusta typowego odbiorcy. To było 
wszystko na wariackich papierach tworzone, w chałupniczych wręcz 
warunkach, ale taka była rzeczywistość początku lat 90.

MŁ: Czy mogłaby Pani przybliżyć specyfikę programu „Mozaika” 
w telewizji Sky Orunia?

AS: To był godzinny program tworzony wyłącznie w terenie, gdyż nie 
mieliśmy swojego studia. Byłam autorką „Mozaiki”, odpowiadałam 
za treść programu i wszystkie kwestie merytoryczne. W realizacji 
mogłam liczyć na pomoc operatora kamery. To była świetna babka, 
zresztą moja imienniczka. Każdy odcinek poświęcaliśmy jednej 
z gdańskich grup etnicznych i narodowych. Chcieliśmy przybliżyć 
widzom ich historię i kulturę, a także opowiedzieć o tym, czym żyją 
te społeczności. „Mozaika” była zatem ciekawym, ale jak się okazało 
tylko chwilowym uzupełnieniem problematyki, którą poruszałam 
w „Kalejdoskopie”. Program ukazywał się niestety tylko przez kilka 
miesięcy – od lutego do czerwca 1995 r. 
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MŁ: Czy w tym krótkim okresie pracy w telewizji zdążyła Pani 
zająć się problematyką tatarską?

AS: Tak. Tatarom poświęciłam dwa spośród 12 odcinków programu 
„Mozaika”. Pierwszy z nich miał typowo edukacyjny charakter. 
Zaprosiłam bowiem Selima Chazbijewicza, który przybliżył histo-
rię osadnictwa Tatarów i współczesne rozmieszczenie społeczności 
oraz opowiedział o swoich związkach z tatarskością: o tradycjach 
rodzinnych, o działalności wydawniczej, o poezji. Drugi odcinek 
był już zupełnie inny. W związku z I Konferencją Tatarów Krajów 
Nadbałtyckich zrealizowałam reportaż o tym wydarzeniu, w którym 
znalazły się zarówno fragmenty wystąpień prelegentów, jak i występ 
młodzieżowego zespołu pieśni i tańca z Litwy. To było coś wyjąt-
kowego, bo w 1995 nie istniał jeszcze przecież zespół „Buńczuk”. 
Podsumowaniem tego programu była rozmowa z Selimem 
Chazbijewiczem, który – odwołując się do wspólnego dziedzictwa 
Wielkiego Księstwa Litewskiego – opowiedział o planach zacieśnie-
nia współpracy z Tatarami litewskimi i białoruskimi.

MŁ: W „Kalejdoskopie” przez kilkanaście lat dokumentowała Pani 
życie Tatarów. Czy poziom aktywności tej grupy zmienił się na 
przestrzeni lat?

AS: W społeczności Tatarów wiele się działo począwszy od pierwszej 
połowy lat 90. Ten stan utrzymywał się do momentu, kiedy prze-
szłam na emeryturę.

MŁ: Zakończyła Pani pracę w Radiu Gdańsk w roku 2010. Czy od 
tego czasu coś się zmieniło?

AS: Trudno mi o tym wypowiadać się kategorycznie. Nie mam obec-
nie tak ścisłych kontaktów z tą społecznością, jak w okresie pracy 
w radiu. Spotykam się z Tatarami przeważnie w czasie dorocznego 
Festiwalu Mniejszości Narodowych „Biografie Gdańskie”. Ale wydaje 
mi się, że takiej aktywności jak dawniej, już nie ma…

MŁ: Czym to jest spowodowane?

AS: Powodów pewnie jest wiele. Nie bez znaczenia są konflikty 
w środowisku tatarskim, które u nas w Gdańsku przybrały dość 
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ostrą formę z powodu rywalizacji o władzę w gminie muzułmań-
skiej, a przede wszystkim o meczet. Ale – dodam od razu – to nie jest 
specyfika tylko Tatarów, konflikty zdarzają się w każdej społeczno-
ści. Działalność kulturalną Tatarów w Gdańsku napędzały zawsze 
niezwykle aktywne jednostki. Przecież to była przedwojenna inte-
ligencja z Wilna. Wraz z upływem lat tych liderów zaczęło brako-
wać, bo nie ma płynnego następstwa pokoleń. Młodzi – i to nie tylko 
w przypadku Tatarów – są niestety na ogół bierni, zajęci swoimi 
życiowymi problemami. Znaczącą rolę kulturotwórczą odegrał bez 
wątpienia Selim Chazbijewicz. Odkąd jednak skupił się na rozwoju 
naukowym, a tym bardziej gdy objął obowiązki w dyplomacji, nie 
ma w Gdańsku nikogo o takim formacie. Trudno Tatarom będzie go 
zastąpić.

MŁ: Jakie są Pani wrażenia – jako dziennikarza radiowego – ze 
współpracy zawodowej z Tatarami? Jak z perspektywy czasu oce-
nia Pani współpracę z Tatarami?

AS: Wspominam Tatarów jako bardzo otwartych i serdecznych 
ludzi. Pozostali w mojej pamięci jako niezwykle sympatyczna grupa. 
Bardzo jednak martwi mnie to, że napięta sytuacja międzynarodowa 
wokół islamu zaszkodziła wzajemnym relacjom Polaków z Tatarami. 
Niepokoi też asymilacja, to że ta kultura zanika. Mamy coraz mniej 
młodzieży i to jest przykre. Problem ten dotyczy zresztą nie tylko 
Tatarów. Tu w Gdańsku w podobnej sytuacji są także inne mniejszo-
ści: Żydzi, Niemcy czy Białorusini.

MŁ: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Michał Łyszczarz
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Polish Tatars in programs on ethn  ic 

and national minorities 

Keywords: Ethnic minoriti es in media, Polish Tatars, Regional 
Broadcasting Station of Polish Radio in Gdansk – Radio 
Gdansk, Sky Orunia Television.

Summary: Interview with journalist Anna Sobecka focused 
on presenting the program “Kaleidoscope”, which was broad-
cast on Radio Gdansk and an episodic program “Mosaic” in the 
Sky Orunia Television (also from Gdansk). In these programs, 
the A. Sobecka promoted the multiculturalism of the Gdansk 
region through presenting the biographies and cultural activi-
ties of representatives of the national and ethnic minorities in 
Pomerania. During the conversation with the A. Sobecka the 
author focused mainly on the presence of Polish Tartars in the 
“Kaleidoscope” and “Mosaic” and show experiences from per-
sonal and professional contacts with the Tatars. A special place 
in the memories of A. Sobecka is held by Maciej Konopacki and 
Selim Chazbijewicz and his family.
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ERRATA

Z rozmowy Michała Łyszczarza z red. Józefem Wierzbą, opublikowa-
nej w „Roczniku Tatarów Polskich” 2017, umknęło dziwnym trafem 
jedno zdanie ze s. 218, za co przepraszamy serdecznie autora, jego 
rozmówcę oraz czytelników.

Poprawny akapit powinien brzmieć:

M.Ł.: Chciałbym Pana zapytać czy w „Podlaskim Oriencie” i w swoich 
reportażach o Tatarach udało się Panu poruszyć wszystkie ważne 
sprawy dotyczące społeczności tatarskiej?

J.W.: Nie. Gdzieś głęboko w głębi serca, mam troszeczkę żalu do tej 
społeczności. Za co? Już mówię. Nie ma żadnego ujęcia filmowego 
ani w „Podlaskim Oriencie”, ani w moich reportażach o zaręczynach, 
ślubach, chrzcie dzieci  i pogrzebach. Nie ma choćby kilkuminutowej 
sekwencji filmowej o przygotowaniach i obchodzeniu świąt muzuł-
mańskich w rodzinach tatarskich. Nie udało się też zrobić żadnej 
relacji z balów tatarskich.

Redakcja
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NOTY O AUTORACH

Rafał Berger: z wykształcenia pedagog, działacz społeczny, publicysta, 
autor licznych publikacji prasowych, książek dotyczących problema-
tyki muzułmańskiej oraz tatarskiej. Naczelny Imam Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Towarzystwa 
Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego i Towarzystwa 
Miłośników Miasta Bydgoszczy. Sekretarz redakcji „Rocznika 
Muzułmańskiego”, członek Rady Redakcyjnej miesięcznika literac-
kiego „Akant” oraz miesięcznika literacko-naukowego „Świat Inflant”. 
Członek Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Tatarów Polskich”.

Musa Çaxarxan Czachorowski: dziennikarz, poeta, tłumacz, 
wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, Przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk. Redaktor naczelny 
kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji czasopi-
sma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. Autor kilkunastu zbiorów 
poetyckich oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską 
i muzułmańską. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Swietłana Czerwonnaja: profesor dr hab. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, etnograf, historyk sztuki badająca kulturę 
islamu na obszarze rosyjskim i postsowieckim. Autorka wielu prac 
naukowych w językach: polskim, rosyjskim i niemieckim. 

Mychajło Jakubowycz: dr, kierownik Centrum Studiów 
Islamistycznych Akademii Narodowej w Ostrogu na Ukrainie. Autor 
pierwszego kompletnego tłumaczenia Koranu na język ukraiński 
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(siedem wydań od 2013 r.). Był stypendystą naukowym w Polsce 
(Uniwersytet Warszawski), Arabii Saudyjskiej (wydział akademicki, 
King Fahd Qur’an Printing Complex, Medina), USA (Institute for 
Advanced Study, Princeton) i Niemczech (Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung, Regensburg, Free University, Berlin). 
Obecnie pracuje nad historią islamskich tradycji intelektualnych 
w Europie Wschodniej. Jego ostatnie publikacje obejmują mono-
grafie na temat historii islamu na Ukrainie i intelektualnej trady-
cji Chanatu Krymskiego (Kijów, 2016), a także islamu na Ukrainie 
(Kijów, 2017) i Tatarów na zachodniej Ukrainie (Kijów, 2017).

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 poli-
tologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor monografii 
Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych 
młodzieży 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.

Ewa Machut-Mendecka: profesor Katedry Arabistyki i Islamistyki 
na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się literaturą, kulturą, 
problematyką społeczną, etnologiczną i psychologiczną obsza-
rów muzułmańskich, religią islamu i językiem arabskim. Autorka 
wielu artykułów i książek, w tym The Art of Arabic Drama. A Study 
in Typology (1997), Studies in Arabic Theatre and Literature (2000), 
Archetypy islamu (2003), Na szlakach Sindbada. Koncepcje współ-
czesnej prozy arabskiej (2009). W czasie swojej pracy akademickiej 
była przez kilka lat kierownikiem Katedry Kultur Świata w Szkole 
Wyższej Psychologii Społecznej SWPS. Jest członkiem redakcji cza-
sopisma „Albo Albo. Problemy Psychologii i Kultury” i wielu towa-
rzystw naukowych, w tym Union Européenne des Arabisants et 
Islamisants i Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
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Jacek Perzyński: dziennikarz, pasjonat historii, badacz lokalnej 
historii związanej przede wszystkim z obecnym województwem 
łódzkim. Współpracował m.in. z „Dziennikiem Łódzkim”, „Światem 
Wiedzy”, „Naszą Historią”, „Ziemią Łódzką”, „Focus Historia”, pisze 
również do „Roczników Łowickich”, „Roczników Kutnowskich”, 
„Zgierskich Zeszytów Regionalnych”. Jest autorem m.in. książek: 
Smolar piłkarz z charakterem, Sekrety Łodzi, Żeglarz i siłacz (o pol-
skich korzeniach Supermana i kapitana Nemo). W r. 2018 ukaże się 
w USA jego książka pt. Skąd przybyłeś Supermanie?  

Jan Jachja Sobolewski: (1925–2018), polski Tatar urodzony 
w Iwanowie (obecnie w Republice Białoruś). Podczas okupa-
cji współpracował z miejscowymi oddziałami AK, po aresztowa-
niu przez Rosjan w r. 1944 wcielony do Armii Czerwonej. Ciężko 
ranny podczas walk o Królewiec. Zdemobilizowany, w r. 1946 wyje-
chał do Polski. Mieszkał w Trzciance i Poznaniu, w r. 1957 osiedlił 
się w Białymstoku. Zasłużony działacz Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, w latach 1991–2001 przewodniczący Najwyższego 
Kolegium. Członek Związku Tatarów RP oraz Związku Szlachty 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikował w prasie tatar-
sko-muzułmańskiej, autor książki pt. Żołnierskie wspomnienia (2014). 
Spoczywa na tatarskim mizarze w Bohonikach.
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NOTES ON THE AUTHORS 

Rafał Berger: tra ined 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 liter-
ary magazine „Akant” as well as literary and scientific magazine 
„Świat Inflant” (World of Livonia). Member of the Editorial Board of 
„Rocznik Tatarów Polskich” (Polish Tatars Yearboo k).

Musa Çaxarxan Czachorowski: journalist, poet, translator and pub-
lisher. A Spokesman for the Muslim Religious Union in the Repulic 
of Poland, Representative of the Muslim Religious Union in Republic 
of the Poland on the Lower Silesia. Editor-in-chief of „Przegląd 
Tatarski” (Tatar Review), redactor of Polish edition of Lithuanian 
Tatars magazine „Lietuvos totoriai” (Lithuanian Tatars). The author 
of twelve collections of poetry and numerous publications associ-
ated with the Tatars and Moslems. Member of the Association of 
Journalists of the Polish Republic.

Swietłana Czerwonnaja: Professor on the Nicolaus Copernicus 
University in Torun, ethnographer, art historian, investigator the 
culture of islam in the Russian and post-Soviet areas. The Author 
of numerous scientific works in the following languages: Polish, 
Russian and German.
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Mychajło Jakubowycz: PhD, Assoc. Prof. (Director of the Center 
for Islamic Studies, The National University of Ostroh Academy, 
Ostroh, Ukraine) is the scholar of Islamic Studies from Ukraine. 
Authored first complete translation of the Qur’an into Ukrainian 
(seven editions issued since 2013, recent one by Diyanet Işleri 
Başkanlığı in Turkey). He held academic fellowships in Poland 
(Warsaw University, Warsaw), Saudi Arabia (Academic Department, 
King Fah d Qur’an Printing Complex, Medina), USA (Institute for 
Advanced Study, Princeton) and Germany (Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung, Regensburg, Free Universlity, Berlin). 
Cu rrently, he works on the history of Islamic intellectual traditions 
in Eastern Europe. His r ecent public ations include monographs on 
the history of the Islam in Ukraine and intellectual traditions of 
the Crimean Khanate (Kyiv, 2016) as well as Islam in Ukraine (Kyiv, 
2017) and Tatars in Western Ukraine (Kyiv, 2017).

Michał Łyszczarz: 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 pub-
lished: 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, Culture 
and Identity between the Local and Global, ed. by J. Pink (Newcastle 
2009).
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Ewa Machut-Mendecka: Professor of Department of Arabic and 
Islamic Studies, University of Warsaw, the arabist and orientalist. 
Interests: literature, religion, ethnology, culture, psychology with 
special reference to Arabic and Islamic studies, Arabic language. 
The most important publications: The Art of Arabic Drama. A Study 
in Typology (1997) Studies in Arabic Theatre and Literature (2000), 
Archetypy islamu (Archetypes of Islam, 2003) Na szlakach Sindbada. 
Koncepcje współczesnej prozy arabskiej (On Sinbad’s Trail. Concepts of 
Arabic Prose (2009). During her academic career she was the head 
of the Department of Cultures at Warsaw School of Social Sciences 
and Humanities (SWPS). She is a member of the editorial office of 
“Albo. Albo. Problemy Psychologii i Kultury (Either Or. Problems 
of Psychology and Culture), several scientific societies, includ-
ing Union Européenne des Arabisants et Islamisants and Polish 
Oriental Society.

Jacek Perzyński: journalist, history enthusiast, researcher of local 
history, primarily associ ated to the Łódź province. Collaborated 
with „Dziennik Łódzki”, „Świat Wiedzy”, „Nasza Historia”, „Ziemia 
Łódzka”, „Focus Historia”. Also writes: „Roczniki Łowickie”, „Roczniki 
Kutnowskie”, „Zgierskie Zeszyty Regionalne”. It was he author books: 
Smolar piłkarz z charakterem, Sekrety Łodzi, Żeglarz i Siłacz. In cur-
rent year will be released in USA his book Where you came from 
Superman?

Jan Jachja Sobolewski: (1925–2018), Polish Tatar born in Ivanovo 
(now in Belarus). During the occupation, collaborated with local 
Home Army branches, after being arrested by Russians in 1944, dra-
fted into Red Army. Seriously wounded at the Battle of Königsberg. 
Demobilized in 1946, he moved to Poland. He lived in Trzcianka and 
Poznan, in 1957 settled in Białystok. Meritorious member Moslem 
Religious Union in Poland, in the years 1991–2001 President of 
the Supreme College. Member of the Tatar Union of the Republic 
of Poland and Association of the Nobles of former Grand Duchy of 
Lithuania. Published in the Tatar-Moslem press, author of Żołnierskie 
wspomnienia (Soldiery Memories, 2014). Buried in the Tatar ceme-
tery in Bohoniki. 
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SUMMARY

In the latest issue of our magazine, related to Tatar and muslim 
history and culture, undoubtedly most of attention draws second part 
of great article „Mosques of Crimea” by Prof. Swietlana Czerwonnaja 
representing Torun University. This is the first so extensive text 
in Polish literature, dedicated to the unique sacral architecture of 
Crimean Tatars. Vast knowledge of subject and Prof. Czerwonnaja’s 
full of expression language is its great advantage. 

Mykhaylo Jakubovych, the young scientist at National Academy 
in Ostrog, Ukraine, presents us history of Koran translations into 
Ukrainian. Beyond doubt, he is an expert of this subject, the more 
that he is the author of the latest Ukrainian translation of islamic 
Holy Book.

In the literary part, we can recommend „Memories” of Jan Jachja 
Sobolewski, recently deceased senior of the Polish Tatars commu-
nity. Sobolewski, who was born in Ivanovo (currently in Belarus), it 
is probably the only contemporary Polish-Tatar author, so detailed 
and colorfully describing pre-war life.

It is also really worth to become familiar with other texts, among 
others about signs of Tatar settlements in Mąkolice, village in cen-
tral Poland, tracked and described by journalist Jacek Perzynski.

We wish you enjoy reading and we always invite you to cooperation.

     Editors
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

В последнем номере нашего журнала, посвященном истории и 
культуре татар и мусульман, несомненно, внимание обращается 
вторая часть отличной статьи под названием «Крымские мечети» 
профессор Светланы Червонной из Торунского университета. 
Это первый в польской литературе на столь обширный текст, 
посвященный уникальной священной архитектуре крымских 
татар. Его огромная ценность – обширное знание предмета и 
выразительный язык профессор Червонной.

Михайло Якубович, молодой ученый из Национальной акаде-
мии в городе Острог в Украине, представил историю переводов 
Корана на украинский язык. Несомненно, есть экспертом по этому 
вопросу, поскольку сам он является автором последнего украин-
ского перевода Священной Книги Ислама. 

В литературной части мы рекомендуем «Воспоминания» Яна 
Яхйи Соболевского, недавно умершего старейшины татарской 
общины Польши. Соболевски, который происходил из Иванова 
(в настоящее время в Беларуси), вероятно, является единствен-
ным современным польско-татарским автором, описывающим так 
детально и красочно довоенную жизнь.

Также стоит прочитать оставшиеся тексты, в том числе о сле-
дах татарского поселения в Монколицах, деревни в центральной 
части Польши, которые отслеживал и описал журналист Яцек 
Пежински.

Желаем приятного чтения и приглашаем вас к сотрудничеству.

Редакция
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WSKAZÓWKI 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. Przyjęte przez redakcję zasady recenzowania publikacji nauko-
wych są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w szczególności:
1. Każdą publikację (artykuł, rozprawę naukową) recenzuje dwóch 

niezależnych recenzentów spoza jednostki, do której jest afilio-
wany autor publikacji.

2. Każdą publikację obcojęzyczną recenzuje recenzent, który jest 
afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora 
pracy.

3. W procedurze recenzowania zawsze uwzględnia się wymóg tzw. 
double-blind review process (tzn. autor i recenzenci nie znają swo-
jej tożsamości).

4. W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje deklarację 
o braku konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach 
zachodzących między recenzentem a autorem publikacji:
 - bezpośrednie lub osobiste relacje (pokrewieństwo, związki 

prawne, konflikt itp.);
 - zależność zawodowa;
 - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch 

lat poprzedzających przygotowanie recenzji;
5. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz 

recenzyjny.
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II. Główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury 
recenzowania:
1. Temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma (redak-

cja przyjmuje wyłącznie rozprawy naukowe z zakresu historii, 
religioznawstwa, studiów kulturowych, językoznawstwa, nauk 
o prawie, medioznawstwa, socjologii, politologii i innych nauk 
pokrewnych, które dotycząc Tatarów polskich, a także szerzej 
Tatarów zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią oraz 
ludów turkijskich).

2. Artykuł powinien być wynikiem oryginalnych badań, w rzetelny 
i uczciwy prezentować rezultaty własnej pracy; autorzy w sto-
sowny sposób powinni zaznaczyć wkład innych osób w powsta-
wanie artykułu. Jeśli artykuł jest rezultatem badań finansowa-
nych, powinna zostać wskazana informacja o źródłach finanso-
wania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń 
i innych jednostek.

3. Artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane (ani w języku 
polskim, ani w językach obcych), jak też w tym samym czasie zło-
żone w redakcjach innych czasopism.

4. Artykuł musi być dobrze przygotowany od strony formalnej 
(logiczna struktura, język naukowy, streszczenia oraz słowa klu-
czowe, aparat naukowy, terminologia).

5. W przypadku gdy jedna z recenzji jest jednoznacznie negatywna, 
artykuł nie podlega dalszej procedurze wydawniczej i jest odrzu-
cony. Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji.

6. Decyzja autora o publikacji artykułu oznacza zgodę na archi-
wizowanie tekstu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych 
bazach danych i innych ogólnodostępnych repozytoriach, do 
których przystąpi czasopismo.

7. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwri-
ting i guest authorship) będą ujawniane, włącznie z powiadomie-
niem odpowiednich podmiotów.

8. Autorzy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z praw wydaw-
niczych i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel 
i wykresów z innych źródeł).

9. Do przesłanej redakcji propozycji publikacji należy dołączyć sto-
sowne oświadczenie o następującej treści: „Ja niżej podpisany 
(podpisana) przesyłam tekst pod tytułem (…) i oświadczam, że 
zapoznałem (zapoznałam) się z procedurą recenzowania artyku-
łów zgłoszonych do publikacji w «Roczniku Tatarów Polskich»”.
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III. Format tekstu
1. Objętość tekstu, wraz z przypisami dolnymi i bibliografią koń-

cową, nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, czyli 40 
tys. znaków ze spacjami.

2. Prosimy w całym tekście, także przypisach, używać czcionki 
w rozmiarze 12, marginesy prawy i lewy 2,5 cm, interlinia 1,5.

3. Jeżeli konieczne jest zamieszczenie przypisu przy tytule tekstu, 
taki przypis opatrujemy gwiazdką.

4. Przypisy, umieszczone na dole strony, powinny zawierać pełne opisy 
bibliograficzne 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, miejsco-
wość rok, s. 000.

b. Tomy zbiorowe
Imię i nazwisko (red.), tytuł książki, wydawnictwo, miejsco-
wość 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) nazwi-
sko, skrócony tytuł, op. cit., s. 000.
Jeśli przywołujemy ten sam tekst w następujących bezpośred-
nio po sobie przypisach:
Ibidem, s. 000.

5. Bibliografia 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).
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6. Między cyframi (m.in. daty, zakres stron) stosujemy półpauzę (np. 

1945–1954 lub s. 1–10).
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania zło-

żonych tekstów (także tytułów).

IV. Nadsyłanie tekstu
1. Artykuł należy opatrzyć następującymi informacjami:

a. dane o autorze/autorach wraz z informacją o stopniu/tytule 
naukowym 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, zastoso-
waną 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 przygo-
towanego zgodnie z powyższymi zasadami wraz z podpisa-
nym oświadczeniem powinny zostać przesłane pocztą trady-
cyjną na adres redakcji, a ponadto w postaci pliku elektro-
nicznego (format Word i PDF) pocztą elektroniczną na adres 
caxarxan@gmail.com lub ahma@wp.pl według punktu II.9.

3. Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załą-
czyć 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 

względem naukowym:  TAK / NIE1

2. Czy praca przedstawia oryginalne materiały autorskie, stanowi 
syntezę 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, 

wystarczająca (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 (pro-
blematyka + 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 ewentu-
alnych uzupełnień
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

9. Konkluzja
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

10. Czy Recenzent życzy sobie zapoznać się z artykułem po nanie-
sieniu zaproponowanych Autorowi wskazówek: TAK / NIE

      …..............             
           Podpis               

2 Wynik proszę umieścić w tabeli.
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287Jan Tyszkiewicz:  Dwie mapy arabskie z XI i XII w. ...

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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