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Drodzy Czytelnicy,

piszę ten tekst 14 sierpnia, w przeddzień 
99. rocznicy bitwy, która odmieniła losy 
Polski i Europy, oddalając od powstają-
cej dopiero po rozbiorach naszej młodej 
Ojczyzny straszne widmo bolszewizmu. Już 
wtedy, u zarania II Rzeczypospolitej, Tatarzy 
polsko-litewscy – nawiązując do pięknych 
przedrozbiorowych tradycji – chwycili za 
broń i przelewali krew w największych bata-
liach wojny polsko-bolszewickiej. Ponownie 
okryli się chwałą w kampanii wrześniowej 
i na froncie zachodnim. Ci, którzy dostali 
się do sowieckiej niewoli, konali w stali-
nowskich katowniach i na Syberii, byli też 
tacy, których życie zakończyło się w Katyniu, Miednoje, Charkowie. 
Większość z nich nie ma nawet grobu, przy którym moglibyśmy przy-
stanąć, aby zapalić po chrześcijańsku znicz lub po muzułmańsku 
odmówić Fatihę. Niech mi będzie wolno pochylić czoło przed bohater-
stwem i cierpieniem wiernych tatarskich synów polskiej ziemi. 

Muzułmański Związek Religijny w RP wydaje kolejny, szósty już tom 
drugiej serii „Rocznika Tatarów Polskich”, reaktywowanego w 2014 
roku. Jeśli doliczyć trzy tomy przedwojennego „Rocznika Tatarskiego” 
i jedenaście tomów pierwszej powojennej serii (1993–2006), niniejszy 
tom nosi numer XX. Piękna to liczba i piękny kawał historii. A jeśli 
spojrzeć na zawartość tomów, trzeba stwierdzić, że to przedsięwzię-
cie jest bogatym źródłem wiedzy dla odbiorców i cennym miejscem 
wymiany myśli dla autorów. 

„Rocznik Tatarów Polskich” w zamyśle redaktorów inicjujących 
w roku 2014 nową serię miał być czasopismem o charakterze nauko-
wym, ale także społeczno-kulturalnym, poruszającym szeroko pojętą 
tematykę tatarską. Zadanie to „Rocznik” wypełniał i wypełnia bardzo 
dobrze, wychodząc naprzeciw potrzebom badaczy i oczekiwaniom 
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czytelników, z których sporą część stanowią przedstawiciele grupy 
etnicznej polskich Tatarów. Natomiast najnowszy tom przynosi 
wyraźne wzbogacenie treści o zagadnienia wykraczające poza tema-
tykę tatarską, ale ściśle związane z szeroko pojętym muzułmańskim 
Wschodem. W moim przekonaniu jest to bardzo dobry krok w kie-
runku pogłębienia współpracy i wymiany myśli między polskimi 
i zagranicznymi badaczami, a dla czytelników ciekawa propozycja 
poszerzenia wiedzy o Wschodzie. 

Czy Wschód jest (bądź powinien być) dla nas ważny? Zapatrzeni na 
Zachód, który przyciąga uwagę rozwojem, bogactwem, technologią, 
krzykliwą, lecz nieraz bardzo pustą rozrywką, zapominamy o tym, że 
przez całe wieki bliżej było nam do Wschodu – do krajów i narodów 
należących do wielkiej rodziny turkijskiej oraz – szerzej – muzuł-
mańskiej. Polacy zawsze mogli tam liczyć na schronienie i pomoc. 
Jeśli tam zostawali, często dochodzili do wysokich stanowisk, ciesząc 
się sympatią i szacunkiem. Do dzisiaj pamięta się o nich w Turcji, na 
Krymie, w Azerbejdżanie, gdzie mają swoje ulice i pomniki. Te kraje 
nigdy Polski nie oszukały, nigdy nie zdradziły, w odróżnieniu od wia-
rołomnego Zachodu. Nawet gdy walczyliśmy z Turcją, nie były to wojny 
obliczone na wymordowanie, na unicestwienie, jak z naszymi najbliż-
szymi sąsiadami. Owszem, walczyliśmy z Chanatem Krymskim, ale 
oto w roku 1920 pragnący uwolnić się od bolszewii Krym zwrócił się 
do Ligi Narodów z prośbą o powierzenie właśnie Polsce opieki nad 
nim. Ponownie, w latach 90. XX wieku, krymscy bracia naszych pol-
skich Tatarów szukali w Polsce wsparcia i nadal na nas liczą. W obli-
czu rosyjskiej agresji na Krym i Ukrainę w roku 2014, zachodni świat, 
jak to ma w zwyczaju, ogłosił parę deklaracji, protestów i apeli, po 
czym skupił się na ważniejszym dla siebie problemie dostaw ropy 
z Federacji Rosyjskiej. 

Nie zapominajmy o Wschodzie. Poszerzajmy wiedzę o historii, kul-
turze, nauce, tradycjach ludów turkijskich – pobratymców naszych 
Tatarów. Łączą nas wielowiekowe więzi, które warto przypominać 
i wzmacniać. Wymykająca się spod kontroli globalizacja, moda na 
wyśmiewanie tego, co religijne i tradycyjne – niech nam nie będą 
przeszkodą w duchowej podróży na Wschód. Wierzę, że najnowszy 
tom „Rocznika Tatarów Polskich”, w którym znajdziemy teksty zwią-
zane m.in. z Arabią, Azerbejdżanem, Białorusią, Krymem, Turcją 
i Tatarstanem, spotka się z życzliwym odbiorem.

Zapraszam do lektury.
  Grażyna Zając
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I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marek M. Dziekan

ABU ABD ALLAH MUHAMMAD AL-BUSIRI 
(1212–1296) JAKO PANEGIRYSTA 

PROROKA MUHAMMADA

O centralnej pozycji Proroka Muhammada w życiu świata muzuł-
mańskiego jako całości i każdego muzułmanina z osobna nie trzeba 
nikogo przekonywać1. To wokół tej postaci po dziś dzień toczą się dys-
puty religijne, pozostaje on tematem coraz to nowszych opracowań 
naukowych, popularnonaukowych i popularnych. Jest także jednym 
ze stałych tematów muzułmańskiej, w tym arabskiej poezji religijnej. 
W tym kontekście Prorok najczęściej pojawia się jako przedmiot pa-
negiryku (arab. madih). Warto zresztą zauważyć, że poetycka forma 
panegiryku, przebrzmiała w poezji Zachodu, w świecie arabskim po 
dziś dzień pozostaje żywa i popularna zarówno wśród autorów, jak 
i czytelników, czy może nawet częściej, słuchaczy. Tak zresztą było 
już od czasów przedmuzułmańskich. Wprawdzie często można spo-
tkać się ze stwierdzeniem, że zarówno Koran, jak i sam Prorok byli 
wrogami poezji, ale ewidentnie zaprzeczają temu zarówno dowody 
z samego Koranu2, jak i fakty historyczne z życia Proroka – być może 
czasem osnute nieco legendą, ale przez to także uprawdopodobnia-

1 Jednym z najlepszych zachodnich opracowań tej problematyki jest książka Annemarie 
Schimmel, Und Muhammad ist sein Prophet. Die Verehrung des Propheten in der islamischen 
Frömmigkeit, München 1989.

2 Por. np. M.M. Dziekan, Die islamische Literaturtheorie und – kritik von Imād ad-Dīn Halīl. Ein 
Vergleichendes Studium, „Rocznik Orientalistyczny” 2009, t. 62, z. 2, s. 19.
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jące jeśli nie same konkretne wydarzenia, to na pewno kulturowy ich 
kontekst. To wierszem, słynnym poematem pochwalnym na cześć 
Muhammada, ocalił swoje życie poeta Kab Ibn Zuhajr, a jego utwór, 
pierwsza Al-Burda, jest po dziś dzień jednym z najbardziej znanych 
utworów na cześć muzułmańskiego Proroka3. Jednym z najbliższych 
współpracowników Muhammada był Hassan Ibn Sabit, raczej po-
śledni poeta, który przeszedł do historii literatury arabskiej i histo-
rii islamu dlatego właśnie, że tworzył panegiryki na cześć Muham-
mada4. 

Nurt ten trwa po dziś dzień, przybierając, zgodnie z duchem 
czasu, coraz to nowe formy. Oprócz typowej poezji powstającej we 
wszystkich językach, jakimi mówią muzułmanie, dość popularne są 
dziś piosenki w stylu bliskowschodniego popu, jak choćby Habibi ja 
Rasul Allah („O mój Ukochany, Proroku Boga”) w wykonaniu Tamira 
Husniego. To jednak temat na całkiem inną okazję.

Życie Al-Busiriego
Jednym z najsłynniejszych panegirystów Proroka islamu jest Mu-
hammad Ibn Sa’id Ibn Hammad Ibn Muhsin Ibn Abd Allah Ibn Haj-
jani Ibn Sanhadż Ibn Mallal as-Sanhadżi Szaraf ad-Din Abu Abd Al-
lah al-Busiri5. Urodził się w miejscowości Dalas w Egipcie we środę 1 
szawwala 608 r., to jest 7 marca 1212 r. Jego przodkowie przybyli do 
Egiptu z Maroka i wywodzili się z berberskiego plemienia Sanhadża, 
stąd w jego nazwisku pojawia się element „as-Sanhadżi”. Jedno z jego 

3 Por. o poecie oraz przekład jego Al-Burdy [w:] J. Danecki (red.), Poezja arabska. Wiek VI-XIII. 
Wybór, Wrocław, Ossolineum 1997, s. 196-201.

4 Por. tamże, s. 214-218.
5 Źródła i opracowania na temat Al-Busiriego: 1. Źródła: Salah ad-Din as-Safadi [zm. 1363], 

Al-Wafi bi-al-wafajat, Bajrut 2000, t. III, s. 88-94; Ibn Szakir al-Kutubi [zm. 1363], Fawat al-
-wafajat, Bajrut 1974, t. III, s. 362-369; Dżalal ad-Din as-Sujuti [zm. 1445], Husn al-muhadara 
fi tarich Misr wa-al-Kahira, [Al-Kahira?] 1967, t. I, s. 570; Ibn al-Imad al-Hanbali, Szazarat az-
-zahab fi achbar man zahab, Dimaszk-Bajrut 1991, t. VII, s. 753-753; Ali Mubarak, Al-Chutat al-
-dżadida li-Misr al-Kahira, Bulak 1305 r.h., t. X, s. 8. Opracowania: C. Brockelmann, Geschichte 
der arabischen Litteratur, Weimar 1989, Bd. I, s. 264-267; S.P. Stetkevych, The Mantle Odes. 
Arabic Praise Poems to the Prophet Muhammad, Bloomington-Indianapolis 2010, s. 70-150; 
K. Wa Mutiso, Al-Busiri and Muhammad Mshella: Two Great Sufi Poets, „Swahili Forum” 2004, 
11, s. 83-90; Biography of Imam Al-Busiri, https://qaseedaburdah.wordpress.com/biography/ 
(dostęp: 17.07.2018); P. Smith, Three Abbasid Sufi Poets Ibn al-Farid, Ibn ‘Arabi & al-Busiri. 
Lives & Poems. Translation & Introduction …, Campbells Creek 2015, s. 289-327; Al-Būsīrī, 
w: The Encyclopaedia of Islām. Supplément. Livraison 3-4, Leiden 1981, s. 158-159; A.N. Atawi, 
Al-Busiri sza’ir al-mada’ih an-nabawijja, Bajrut 1995; Sz. Dajf, Tarich al-adab al-arabi, t. VII 
Asr ad-duwal wa-al-imarat. Misr, Al-Kahira b.r.w., s. 361-365; Dż. Zajdan, Tarich adab al-lugha 
al-arabijja, [Al-Kahira] b.r.w., t. III, s. 130-131.
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rodziców pochodziło z Dalasu, drugie z Busiru, stąd znany był także 
jako Dalasi i Dalasiri – to ostatnie jest połączeniem „Busiri” i „Dalasi”. 
Poeta podobno lubił takie połączenia słów i np. swoje odzienie zwykł 
nazywać „dydzieniem” (kisat), ponieważ czasem je zakłada – wtedy jest 
odzieniem (kisa), a czasem na nim siedzi – wtedy jest dywanem (bisa-
t)6. Ostatecznie jednak przyjęła się powszechnie nisba Al-Busiri.

Choć Al-Busiri jest postacią powszechnie znaną, bardzo nie-
wiele informacji zachowało się odnośnie jego dzieciństwa i młodości. 
Wiadomo, że otrzymał typowe muzułmańskie wykształcenie i już jako 
dziecko znał na pamięć Koran. Jego rodzina musiała być uboga, bo 
wcześnie zaczął zarabiać na życie. Wcześnie też zaczął tworzyć poezję, 
ale nie religijną. Były to często satyry (to zresztą typowe połączenie ga-
tunków – większość wybitnych panegirystów była jednocześnie rów-
nie utalentowanymi satyrykami), w przeważającej części na nieuczci-
wość urzędników, których, jako jeden z nich, bardzo dobrze znał, oraz 
panegiryki na cześć władców ajjubidzkich i mameluckich7. W jego 
twórczości można dostrzec wiele elementów odzwierciedlających ży-
cie społeczne jego czasów, ale ukazuje ona także duchowy rozwój Al-
-Busiriego. Poeta miał trudny charakter, bardzo ciężko znosił wszel-
ką krytykę, określany był też często jako mizantrop, co powodowało, 
że trudno mu było znaleźć na dłużej jakąś pracę. Z tego też powodu 
pomieszkiwał w różnych miastach północnego Egiptu – w Al-Bilbisie, 
Al-Mahalli, Kairze i Aleksandrii, gdzie powierzano mu – z rozmaity-
mi skutkami – różne urzędy w administracji mameluckiej, ponieważ 
dobrze orientował się w przepisach prawa muzułmańskiego. Musiał 
się tym w miarę swoich sił i umiejętności zajmować, ponieważ miał 
na utrzymaniu dużą rodzinę, co niezwykle ponoć mu przeszkadza-
ło. 10 lat życia spędził także w Jerozolimie i na Półwyspie Arabskim 
przy okazji pielgrzymki do Mekki. Marzył o samotności, a jak twierdzi 
jego biograf Muhammad Sajjid Kilani, żałował nawet, że nie jest ho-
moseksualistą8, co pozwalałoby mu na większą swobodę. Paul Smith 
zwraca uwagę na rozbrat pomiędzy historykami piszącymi o Al-Busi-
rim a jego sufickimi hagiografami, którzy przedstawiali go zazwyczaj 
jako starszego siwego mężczyznę. Badacz podejrzewa, że być może 
włączenie się w krąg mistyków mogło wpłynąć na jego codzienne 
zachowanie9. 

6 As-Safadi, dz. cyt., s. 88.
7 Por. Sz. Dajf, dz. cyt., s. 362.
8 Cyt. Za: K. Wa Mutiso, dz. cyt., s. 84.
9 P. Smith, dz. cyt., s. 297.
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Al-Busiri był znawcą tradycji, interesował się również juda-
izmem i chrześcijaństwem. Zainteresowanie to służyło mu przede 
wszystkim krytyce tych religii, wyrażonej m.in. w wierszowanym 
utworze Al-Muchridż wa-al-mardud ala an-nasara wa-al-jahud [‘wy-
starczający atak na chrześcijan i żydów’]. Znane jest również jego 
dzieło z zakresu dialektologii, prawdopodobnie również napisane 
wierszem, ponieważ, jak piszą badacze jego twórczości, nie zachował 
się żaden jego utwór prozą10. Wystąpienia przeciwko innowiercom 
nie przysparzały mu oczywiście wśród nich popularności, ale i współ-
wyznawcy nie akceptowali jego sposobu życia i postępowania. Innym, 
poza pisaniem, zajęciem, jakie go pochłaniało, była kaligrafia – nie-
stety, nie zachował się żaden przykład tekstu napisanego jego ręką.

Al-Busiri był związany z sufickim bractwem szazilijja11. Nauki 
w tym zakresie odebrał u jednego z najwybitniejszych mistrzów su-
fickich swoich czasów, Abu al-Abbasa al-Mursiego (al-Marsi, 1219-
1286)12, właściwego twórcy zasad szazilijji, a jego towarzyszem był Ibn 
Ata Allah as-Sikandari (1260-1309)13. Choć nie wiadomo dokładnie 
kiedy przyjął nauki Al-Mursiego, stało się to najprawdopodobniej nie-
długo przed śmiercią szajcha. 

Wyrażając się o jego poezji, znawca biografii Proroka i uczeń po-
ety Ibn Sajjid an-Nas14 stwierdził, że jest lepszy od najbardziej cenio-
nych w tamtych czasach poetów egipskich Al-Dżazzara i Al-Warraka15. 
Opinię tę przytacza As-Sujuti16, a za nim późniejsi autorzy. Wydaje się 
jednak, że gdyby nie Al-Burda, Al-Busiri mógłby ulec zapomnieniu jak 
tysiące innych wierszopisów, choćby właśnie Al-Dżazzar i Al-Warrak, 
których twórczość znana jest wyłącznie specjalistom.

Al-Busiri zmarł w Aleksandrii, choć nie są znane okoliczno-
ści, w jakich tam się znalazł, i tam został pochowany. Istnieją różnice 

10 Biography of Imam Al-Busiri, https://qaseedaburdah.wordpress.com/biography/ (dostęp: 
11.08.2018).

11 Por. J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 408.
12 Por. D. M. Dunlop, A Spanish Muslim Saint: Abul-‘Abbas al-Mursi, „The Muslim World” 1945, 

Vol. 35, 3, s. 181-196.
13 G. Makdisi, Ibn Atā’ Allāh [w:] The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition v.1.1., Brill, Leiden 

2001.
14 F. Rozenthal, Ibn Sayyid al-Nās [w:] The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition v.1.1., Leiden 

2001 (dalej: EICD).
15 Chodzi o dwóch XIII-wiecznych poetów egipskich Abu al-Husajna al-Dżazzara i Siradż ad-

Dina al-Warraka, por. wstęp [w:] Siradż ad-Din al-Warrak, Raud al-azhar fi rakik al-aszar 
muntachab min luma As-Siradż, Bajrut 2017, s. 22.

16 As-Sujuti, dz. cyt., s. 570.

.
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przekazów dotyczące daty jego śmierci, co dziwi wobec popularności, 
jaką cieszył się za życia. Najwcześniejszą datę znajdujemy u Brockel-
manna – 694 r.h., Ibn al-Imad podaje 695, As-Safadi 696 lub 697, zaś 
Szauki Dajf – 698 r.h. A zatem stało się to pomiędzy 1294 a 1299 r.n.e. 

Jego grób znajduje się właśnie w Aleksandrii – zbudowano nad 
nim wspaniałe sanktuarium, jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc 
świętych miasta. W niektórych źródłach i opracowaniach, tak arab-
skich, jak i zachodnich, do końca XIX w. można znaleźć informację, 
że grób poety znajduje się obok mauzoleum Asz-Szafi’iego w Kairze, 
nastąpiła tu jednak pomyłka – kairski grób to miejsce pochówku in-
nego uczonego, również znanego jako Al-Busiri, Abu al-Kasima Hibat 
Allaha al-Munastiriego, który zmarł w roku 120217.

Mogiła Al-Busriego.

Al-Burda
Al-Busiri jest znany przede wszystkim jako autor poematu zwanego 
Kasidat al-Burda [‘kasyda o Burdzie’], najpopularniejszego w świe-
cie islamu dzieła pochwalnego o twórcy islamu. W tradycji muzuł-

17 Biography of Imam Al-Busiri, dz.cyt.
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mańskiej Al-Burda to płaszcz Proroka Muhammada przechowywany 
w skarbcu kalifów z dynastii Abbasydów i spalony przez najeźdźców 
mongolskich (1258). Według innych przekazów zachował się w Kon-
stantynopolu18. 

Pełny tytuł utworu brzmi Al-Kawakib ad-darrijja fi madh chajr al-
-barrijja, tj. „Wędrujące gwiazdy czyli pochwała najlepszego [człowie-
ka] na ziemi”. Poemat ten został nazwany przez Annemarie Schimmel 
swego rodzaju kompendium średniowiecznej muzułmańskiej profe-
tologii19. Utwór liczy – w różnych edycjach – od 160 do 170 wersów, 
z których 10 uznawana jest przez niektórych autorów za apokryficz-
ne. Kasyda o Burdzie znana jest i recytowana w całym świecie islamu, 
zarówno w języku arabskim, jak i w tłumaczeniach. Odbywają się na-
wet specjalne konkursy recytacji, melorecytacji i śpiewania poematu. 
Fragmenty wiersza są wyszywane i stanowią elementy ozdobne w do-
mach muzułmańskich, używa się ich także jako amuletów ochron-
nych. Poemat nosi nawet przydomek „szlachetny” – Al-Bueda asz-Sza-
rifa w kontekście religijnym nadawany wyjątkowo ważnych postaciom 
czy rzeczom.

Istnieje kilka legend dotyczących powstania poematu. Najsłyn-
niejsza jest ta, którą przytaczają za samym autorem As-Safadi i Al-
-Kutubi, uwzględniając jakoby znane już wtedy cudowne właściwości 
poematu:20

„Pisałem poematy na cześć Proroka Boga, niech Bóg się za 
niego modli i da mu pokój, wśród nich takie, które zamówił 
u mnie gubernator (sahib) Zajn ad-Din Jakub Ibn az-Zubajr. Ja-
kiś czas później zaatakowało mnie połowiczne porażenie i nie 
mogłem ruszać połową ciała. Wtedy pomyślałem, żeby napisać 
poemat Al-Burda, co też zrobiłem. Następnie ofiarowałem po-
emat Bogu Najwyższemu jako rodzaj wstawiennictwa z prośbą, 
żeby mnie uleczył. Recytowałem go, płakałem, prosiłem i błaga-
łem, po czym zasnąłem. We śnie ujrzałem Proroka, niech Bóg 
się za niego modli i da mu pokój. Dotknął on mojej twarzy swą 
szlachetną dłonią i narzucił na mnie swój płaszcz (burda). Wtedy 
obudziłem się, wyszedłem z domu, nikomu o tym nie mówiąc. 
Spotkał mnie pewien sufi i rzekł: 

18 R. Basset, Burda [w:] The Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition v.1.1., Brill, Leiden 2001.
19 A. Schimmel, dz. cyt., s. 162.
20 As-Safadi, dz. cyt., s. 93-94; Al-Kutubi, dz. cyt., s. 368-369. Przekład za As-Safadim.
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- Daj mi poemat, w którym wysławiałeś Proroka Boga, niech 
Bóg się za niego modli i da mu pokój. 

- Który? – zapytałem. 
- Ten, który napisałeś podczas swojej choroby.
I wyrecytował pierwszy jego wers. 
- Na Boga – rzekł – słyszałem, jak wczoraj był recytowany 

w obecności Proroka Boga, niech Bóg się za niego modli i da mu 
pokój, i widziałem, jak Prorok był nim zachwycony i narzucił na 
tego, kto go recytował, swój płaszcz. 

Dałem mu więc poemat. Sufi ten zaczął rozpowiadać ów 
sen, aż wieść dotarła do Baha ad-Dina, wezyra Az-Zahira21, któ-
ry przysłał do mnie ludzi po jego kopię. Rozkazał, żeby słuchać 
wiersza na stojąco, boso i z odkrytą głową. Sułtan i jego rodzina 
bardzo lubili go słuchać. Jakiś czas potem Sad ad-Dina al-Fari-
kiego al-Muwakki’a22 dopadło zapalenie spojówek i o mało nie 
oślepł. We śnie ujrzał, jak ktoś mówi: 

- Idź do gubernatora, weź płaszcz i połóż na oczy, a ozdrowie-
jesz, jeśli Bóg najwyższy zechce. 

Poszedł więc do gubernatora i opowiedział mu swój sen, a ten 
rzekł: 

- Nie mam płaszcza Proroka, niech Bóg się za niego modli i da 
mu pokój. 

Pomyślał następnie i powiedział: 
- Być może chodzi o poemat Al-Burda! Jakucie, zawołaj sługę, 

żeby otworzył skrzynię, wyjął poemat z bursztynowej szkatułki 
i przyniósł go tutaj. 

Przyniósł go, Sad ad-Din położył go na swych oczach i wy-
zdrowiał. I wtedy wiersz nazwany został Al-Burda”.

Zapewne ta opowieść sprawiła, że Al-Burda uważana jest często 
za środek leczniczy na wzrok. Niektóre bajty stosowane są przeciwko 
ubóstwu, mogą także chronić przed wrogami i zawistnikami. Wersy 
23 i 24, wyrecytowane rankiem, przynoszą uspokojenie skołatanemu 
sercu23. A zatem utwór charakteryzuje się cechami, które w islamie 
określa się jako baraka. Jako że sam Al-Busiri związany był z bractwem 
mistycznym, jego utwór odgrywa wielką rolę w obrzędach licznych 
bractw sufickich – głównie wywodzących się z szazilijji, ale nie tylko. 

21 Chodzi o sułtana mameluckiego Az-Zahira Bajbarsa, pan. 1260-1277.
22 Poeta, zm. 1292.
23 A. Schimmel, dz. cyt., s. 161; S.P. Stetkevych, dz. cyt., s. 85-87.
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Prorok w Al-Burdzie przedstawiony jako rodzaj Człowieka Doskona-
łego (Al-Insan al-Kamil), a właśnie ta koncepcja stoi w centrum wielu 
sufickich teorii struktury istnienia świata. Ten sam element sprawia, 
że od jakiegoś czasu Al-Burda bywa poddawana krytyce przez przed-
stawicieli skrajnie fundamentalistycznych i salafickich ugrupowań 
muzułmańskich. Niektórzy z nich twierdzą, że Prorok w tym panegi-
ryku został ukazany niemal jako bóstwo, a to przeczy muzułmańskie-
mu absolutnemu monoteizmowi.

Rękopis z Husrevbegovej Biblioteki.

Poemat stał się przedmiotem wielu komentarzy, których dziesiąt-
ki wymienia Brockelmann już pod koniec XIX w.24 – do dziś powstały 
ich jeszcze kolejne dziesiątki – Paul Smith twierdzi, że jest ich ponad 
9025. Poemat wykorzystywano także do tworzenia innych form poetyc-
kich, jak tasztir, taslis i tachmis26. Al-Burda została przetłumaczona na 
wiele języków, w tym chyba wszystkie „muzułmańskie”. Szczególne 

24 C. Brockelmann, dz. cyt.
25 P. Smith, dz. cyt., s. 299. Do najsłynniejszych należą komentarz Badr ad-Dina al-Ghazziego 

(zm. 1557) i Ibrahima al-Badżuriego (zm. 1859).
26 A. Schimmel, dz. cyt., s. 161; R. Basset, Burda [w:] EICD.
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znaczenie ma wersja perska, napisana przez słynnego poetę Dżamiego 
w XV w. W Europie znane są przekłady, m.in. na łacinę z 1761 r. (była to 
pierwsza edycja drukiem Al-Burdy i pierwszy przekład utworu na język 
europejski)27, angielski28, niemiecki29, włoski30 i francuski31. 

Poemat jest podzielony na 10 rozdziałów (fasl) i rymuje się na 
literę mim. Podział ten został jednak wprowadzony później i nie po-
chodzi bezpośrednio od autora32. 

1. O miłości (Fi al-ghazal wa-szakwa al-gharam)33

2. Ostrzeżenie przed poddawaniem się kaprysom duszy (Fi at-
-tahzir min hawa an-nafs)

3. Pochwała Proroka, niech Bóg się za niego modli i da mu po-
kój (Fi madh An-Nabi salla Allah alajhi wa-sallam)

4. O jego narodzinach, jemu modlitwa i pokój (Fi maulidihi alaj-
hi as-salat wa-as-salam)

5. O jego cudach, niech Bóg się za niego modli i da mu pokój (Fi 
mudżizatihi salla Allah alajhi wa-sallam)

6. O szlachetności Koranu i jego pochwała (Fi szaraf Al-Kuran 
wa-madhihi)

7. O jego podróży z Mekki do Jerozolimy i do Nieba (Fi Isra’ihi 
wa-Miradżihi salla Allah alajhi wa-sallam)

8. O dżihadzie Proroka, niech Bóg się za niego modli i da mu 
pokój (Fi dżihad An-Nabi salla Allah alajhi wa-sallam)

9. O wstawiennictwie poprzez proroka Boga, niech Bóg się za 
niego modli i da mu pokój (Fi at-tawassul bi-Rasul Allah salla 
Allah alajhi wa-sallam)

10. O kontemplacjach i prośbach (Fi al-munadżat wa-ard al-ha-
dżat)34

27 Carmen Mysticum Borda Dictum, tłum. J. Uri, Leiden 1761. 
28 Obecnie najpopularniejszy jest przekład T. Wintera (Abdal Hakim Murad) The Mantle 

Adorned, London 2009 – por. także: http://mantleadorned.com/ (dostęp: 10.06.2018); por. 
również przekład P. Smitha [w:] tenże, Threee Great Abbasid Sufi Poets…, s. 305-324. Swój 
przekład daje także S.P. Stetkevych, dz. cyt.

29 Die Burda. Ein Lobgedicht auf Muhammad von Al-Būsīrī, tłum. C.A. Ralfs, Wien 1860.
30 Al-Burdatayn, tłum. F. Gabrieli, Florence 1901.
31 La Bordah du cheikh el Bousiri poéme en l’honneur de Mohammed, tłum. R. Basset, Paris 1894 – 

por. recenzję tego przekładu: I. Goldziher, „Revue de l’histoire des religions” 1895, vol. XXXI, 
s. 304-311.

32 S.P. Stetkevych, dz. cyt., s. 90.
33 Część ta często tytułowana jest An-Nasib an-nabawi.
34 Tytuły wg tekstu zamieszczonego [w:] Dala’il al-chajrat… wa-jaliha salawat uchra wa-Burdat 
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Utwór zaczyna się w stylu dawnej kasydy i dopiero w 35 bajcie 
zaczyna się właściwy temat wiersza. Al-Busiri ukazuje w skrócie sirę 
(żywot) Proroka, zwracając uwagę na najważniejsze ze swojego punktu 
widzenia wydarzenia z jego życia, zarówno te, które uznać należy za hi-
storyczne, jak i legendarne. Podkreśla także świętość i sens największe-
go cudu Muhammada, czyli Koranu. Jako że był znawcą tradycji i prawa 
muzułmańskiego, a jednocześnie sufim, w treści Al-Burdy każdy mu-
zułmanin po dziś dzień może znaleźć punkt odniesienia dla siebie, co 
zresztą dzieje się już od ponad ośmiu wieków. Utwór ten nic nie traci na 
wewnętrznej sile, choć od strony literackiej nie przedstawia sobą naj-
wyższej klasy. Nie o to jednak przecież chodzi w poezji religijnej.

Sławę zdobyły także inne utwory Al-Busiriego o podobnej tema-
tyce, np. Hamzijja, czyli poemat rymujący się na literę hamza, utwór 
o dużo większej wartości literackiej niż Al-Burda. Jest on mniej popu-
larny, ale także doczekał się wielu obszernych komentarzy. Trzecim ze 
słynnych wierszy poświęconych Prorokowi jest Al-Kasida al-Muham-
madijja. Znaleźć ją można w formie aneksu w większości edycji samej 
Al-Burdy. Jak zwraca uwagę Szauki Dajf, w swojej twórczości Al-Busiri 
objął specyficzny kierunek – opiewał miłość do Proroka, inaczej, niż to 
miało miejsce w przypadku innego wybitnego poety sufickiego Umara 
Ibn al-Farida (1181-1235)35, który opiewał miłość do Boga36.

Al-Kasida al-Muhammadijja (Poemat o Proroku Muhammadzie)37

Al-Kasida al-Muhammadijja nie jest tak słynna jak wspomniane wyżej 
dwa utwory, ale należy do głównego zrębu panegirycznej twórczości 
Al-Busiriego. Wiersz liczy tylko 16 wersów i charakteryzuje się specy-
ficzną, litanijną strukturą. Każda połówka poszczególnych bajtów za-
czyna się od imienia Proroka, w dalszej zaś części każdego fragmentu 
dodawana jest kolejna charakterystyka Muhammada, ukazywanego 
jednoznacznie jako najdoskonalszy twór Boga i niedościgły wzór dla 
każdego muzułmanina. Utwór ma bez wątpienia charakter mistyczny. 
Podobnie jak w Al-Burdzie także i tu Prorok jest przedstawiony jako 
Al-Insan al-Kamil.

al-madih li-Al-Busiri, Tunus b.r.w.
35 Por. M.M. Dziekan, Pisarze muzułmańscy VII-XX w. Mały słownik, Warszawa 2003, s. 118.
36 Por. Sz. Dajf, dz. cyt., s. 363.
37 Podstawa przekładu: rękopis z Husrevbegovej Biblioteki, Sarajevo, sygn. 8939,1. Dostępne mi 

wydania utworu różnią się tylko nieznacznie od tego tekstu. Zmiany te nie wpływają na sens 
wiersza.
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W imię Boga Miłosiernego Miłościwego38

Muhammad – Najszlachetniejszy spośród Arabów i cudzoziemców39 
Muhammad – Najlepszy, kto chodzi na nogach

Muhammad – Ten, kto daruje wszystko, co najlepsze
Muhammad – Dobro dający i Szlachetny

Muhammad – ostateczna Korona proroków
Muhammad – Najbardziej prawdomówny w swoich słowach

Muhammad – Ten, który zawsze dotrzymuje danego słowa
Muhammad – Człowiek pełen moralności i cnót

Muhammad – Jego substancja została ożywiona światłem
Muhammad – Jest światłem istniejącym od niepamiętnych czasów

Muhammad – Szlachetny i sprawiedliwy sędzia
Muhammad – Źródło błogosławieństwa i mądrości

Muhammad – Najdoskonalszy twór Boga wywodzący się od Mudara40

Muhammad – najdoskonalszy ze wszystkich proroków Boga

Muhammad – Jego religia jest prawdziwa, w nią wierzymy
Muhammad – Doskonały, Ucieleśnienie Prawdy

Muhammad – Wspomnienie o nim ożywia nasze dusze
Muhammad – Obowiązkiem wszystkich jest Jemu dziękować

Muhammad – Ozdoba świata i jego chwała
Muhammad – Ten, który odsłania ciemności i cienie

38 W edycji Imam Sharaf-ud-Din al-Busiri, Qasidah Muhammadiya. Includes an English 
Translation with Transliteration, tłum. M.H. Ahmad, b.m.w. 2013 (https://pl.scribd.com/
doc/174165889/Qasida-Muhammadiya-by-al-Busiri, dostęp: 10.06.2018) właściwy tekst 
poprzedzony nie basmalą, jak w tym przypadku, lecz bajtem o brzmieniu: Maulaja salli 
wa-sallim da’iman abadan / ala habibika chajri al-chalki kullihim – „Panie Mój, módl się i daj 
pokój na zawsze Twojemu Ukochanemu, najlepszemu wśród całego stworzenia” – s. [1]. 
Wiersz rymuje się na –mi (mimijja).

39 Arab. Al-Adżam, co w klasycznej arabszczyźnie oznaczało przede wszystkim Persów, ale 
także wszystkich nie-Arabów.

40 Mudar Ibn Nizar Ibn Mad Ibn Adnan, przodek Proroka (17. pokolenie wstecz), por. 
H. Kondermann, Rabī ´a and Mu...ar, w: EICD.
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Muhammad – Pan o najdoskonalszych cechach
Muhammad – Ten, kogo Miłosierny stworzył z dobroci

Muhammad – Elita Stwórcy i przez Niego wybrany
Muhammad – Wolny od wszelkich podejrzeń

Muhammad – Zawsze gotów z radością przyjąć gościa
Muhammad – Jego gość nigdy nie doznał szkody

Muhammad – Świat stał się doskonalszy po Jego zesłaniu
Muhammad – Przybył z cudami i mądrością

Muhammad – Orędownik ludzi w dniu Zmartwychwstania
Muhammad – Jego światło prowadzi z ciemności

Muhammad – Oddany Bogu w swej pełni
Muhammad – Pieczęć wszystkich proroków

Zakończenie
Jak zauważyłem na początku niniejszego opracowania, poezja pane-
giryczna w kulturze arabsko-muzułmańskiej nie utraciła nic ze swej 
mocy i popularności, poczynając od jej początków jeszcze przed isla-
mem. Pojawienie się islamu nie sprawiło, że panegiryki zaczęto pisać 
także na cześć Muhammada, choć ta tematyka w rzeczywistości nie 
była zbyt popularna, szczególnie w okresie klasycznym (do XIII w.). 
Zaczęła natomiast szczególnie rozkwitać już po śmierci Al-Busiriego, 
przekształcając się w odrębny gatunek poetycki, zwany madih nabawi 
(panegiryk prorocki), który ukształtował się dopiero w okresie pokla-
sycznym41. Wiązało się to z ogromnym rozwojem literatury mistycz-
nej, skupionej m.in. na wspominanej wyżej koncepcji Człowieka Do-
skonałego. Jak wiadomo, całe życie każdego muzułmanina powinno 
być imitatio Muhammadi. Stąd wynika wielka popularność wszelkiego 
rodzaju „żywotów Proroka”, z których wiele przyjmowało formę po-
ezji, szczególnie ukochaną przez Arabów. I choć, jak wyżej była o tym 
mowa, pierwsza Al-Burda powstała jeszcze w VII w., to jednak Al-Bur-
da Al-Busiriego stała się wzorem dla wszystkich późniejszych poetów, 

41 Por. S.P. Stetkevych, dz. cyt., s. 149-150. Autorka dokonuje tu analizy procesu ukształtowania 
się tego specyficznego gatunku panegiryku.
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którzy stanęli wobec osobowości Proroka islamu i postanowili pora-
dzić sobie z ciążącym na nich brzemieniem tradycji i wiary. W XX w. 
swoją Al-Burdę napisał jeden z najsłynniejszych poetów egipskich Ah-
mad Szauki, co jest niezbitym dowodem na powyższe stwierdzenie42. 
Odważyłbym się przy tym stwierdzić, że z pewnością nie jest to ostatni 
prorocki „płaszcz” w literaturze arabskiej.

Marek M. Dziekan

Abu Abd Allah al-Busiri (1212–1296) as a Panegyrist of the Prophet 
Muhammad

Keywords: Al-Busiri, Prophet Muhammad, Arabic literature, panegyr-
ic, islam.

Abstract: Al-Busiri was an Egyptian mystic from Shadhiliyya broth-
erhood and a poet. In his writing the most important role played the 
panegyrical poems in honour of the Prophet Muhammad. The most 
important of them is Al-Burda (“The Mantle”), known in translations 
into many languages of the World. This poem is a sort of a compen-
dium of medieval Islamic prophetology. Another well-known poem of 
Al-Busiri is Al-Qasida al-Muhammadiyya (“A Poem on Muhammad”). 
In this paper the profile of the poet will be presented as the structure 
and contents of Al-Burda. The most important part of it is the trans-
lation of Al-Qasida al-Muhammadiyya into Polish proveded with the 
commentary.

42 Ten utwór szczegółowo analizuje S.P. Stetkevych, tamże, s. 151-233.
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Михайло Якубович

ІСЛАМСЬКА ПОМІРКОВАНІСТЬ 
У РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ ПОЛЬСЬКИХ ТАТАР

Серед усього розмаїття ідеологічних рухів у сучасному ісламі, кон-
цепт «поміркованості» або «серединності» (араб. аль-васатийя, англ. 
moderation) посідає чільне місце. За останні двадцять років було про-
ведено сотні різних конференцій і симпозіумів (у Саудівській Аравії, 
Катарі, Кувейті, Йорданії та ін.), вийшли друком тисячі книг, присвяче-
них «поміркованості ісламу», з’явилися спеціальні центри, які вивча-
ють «поміркованість» (найвідоміші – в Катарі, Боснії і Герцеговині, Ма-
лайзії). Фактично поняття «поміркованість» стало одним із ключових в 
риториці не лише релігійних, а і політичних лідерів, засобом дистанці-
ювання від радикальних і політично забарвлених рухів, спробою пока-
зати «справжні» ціннісні орієнтири Корану, Сунни й ісламської тради-
ції загалом. «Поміркованість» стала в один ряд із такими поняттями, як 
«гідність» (фадль), «толерантність» (’самаха), «гармонія» (’іттідаль), 
та іншими, які, попри згадку в середньовічних релігійно-правових тек-
стах, сьогодні набули модерного значення. І ще не менш важливе пи-
тання – якщо вважати поміркованість ісламу рисою, яка справді прита-
манна ісламу від самого початку, як її осмислювали мусульмани певних 
шкіл, традицій і регіонів, зокрема Центральної й  Східної Європи, де 
уже багато століть до послідовників ісламу належать корінні народи? 
Чи була ідея поміркованості у кримських татар, татар Великого князів-
ства Литовського, бошняків та інших «мусульманських народів» регіо-
ну? Незалежно від того, як ставитися до поняття «євроісламу» (чи, рад-
ше, «євроатлантичного ісламу»), цей регіон за багато століть набув своєї 
власної традиції, яка, втім, ніколи не була відірвана від іншої частини 
ісламського світу. Навіть на фоні тривалих протистоянь, тут відбувався 
постійний культурний обмін із Арабським халіфатом, Золотою Ордою, 
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Мамлюцьким султанатом, а пізніше – Османською імперією, не кажучи 
вже про те, що Кримське ханство було чи не єдиною мусульманською 
державою, яка була обмежена виключно територіальними межами схід-
ної Європи. 

Якщо говорити про ідею «поміркованості», то різні автори виво-
дять її з коранічного аяту «Так Ми зробили вас серединною громадою, 
щоб ви були свідками для людей, а Посланець, щоб був свідком для вас» 
(Коран, 2:137). Відомий коментатор Корану ат-Табарі (839 – 923 рр.) по-
яснює аят наступним чином. Розуміти «Так Ми зробили вас серединною 
громадою» потрібно наступним чином: «Як Ми скерували вас через Му-
хаммада, благословення йому й мир, і те, що прийшло до вас від Бога, 
Ми виділили вас відношенням до кибли Ібрагіма і його громади (мілля), 
пошанувавши вас цим над іншими громадами (міляль), і так само поша-
нувавши вас над іншими релігіями (адйан), зробивши вас серединною 
громадою. І, як ми вже пояснили, умма – це покоління людей, частина з 
них чи з інших». Ат-Табарі продовжує: «Середина (васат) в мові арабів 
– щось найкраще, і коли про когось говорять, що він – серединний, то це 
означає найвищий серед них за ступенем». «Я вважаю, що васат у цьо-
му місці означає частину, яка знаходиться між двома краями», – пише 
ат-Табарі. «Наприклад, середина будинку... І я вважаю, що Всевишній 
і Благословенний Господь описав їх такими тому, що вони серединні у 
релігії».1

Змістовнішим аналізом згаданого аяту можна вважати коментарі, 
написані в так званий «посткласичний період» ісламської інтелекту-
альної традиції (XII / XIII – XVIII/XIX ст.). Передусім тут виділяється 
тлумачення Корану, написане видатним богословом і мислителем Фахр 
ад-Діном ар-Разі (1149 – 1209). І хоча, вочевидь, сам Фахр ад-Дін ар-
Разі написав лише частину Мафатіх аль-Гайб («Ключі до потаємного»), 
а іншу завершили його учні на основі своїх конспектів з його ж лек-
цій, ця праця належить не лише до найбільш вагомих середньовічних 
тлумачень, а й до енциклопедичних робіт. Мислитель, послуговуючись 
тогочасним науковим контекстом, розглядав відповідні аяти у історич-
ному, філологічному, теологічному, філософському й природознавчому 
контексті. Серед іншого, він пише наступне про «ісламську поміркова-
ність»:

По-перше, серединність – це справжня відмінність двох позицій, 
і немає сумніву в тому, що перебільшення і применшення (аль-іфрат 
уа т-тафріт) ганебні. Тому помірність (тавассут) в етиці означає від-

1 Тафсір ат-Табарі. – Каїр: Дар Гаджар, б. д. – Т. 2. – С. 626 – 629.
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даленість від обох позицій, і таким чином стає чеснотою розміреності. 
По-друге, справедливість названа «серединністю» тому, що вона не схи-
ляється до двох протилежних думок, і справедливість – це розміреність, 
коли не стають на якийсь бік. По-третє, немає сумніву в тому, що слова 
Всевишнього «І так Ми зробили вас серединною громадою» – це по-
хвала, інакше ні вони, ні Посланець не могли би бути свідками. Отже, 
доведено, що під «серединністю» мається на увазі те, що заслуговує на 
хвалу в стосунку до релігії. І Бог хвалить лише справедливих свідків, і 
саме тому можна «серединність» розуміти як «потяг до справедливості» 
(’аддаля). По-четверте, найсправедливіша річ – це та, яка посередині, 
оскільки мудрість розміреності полягає в тому, щоб триматися на одній 
відстані від усіх сторін, але ж сторони підвладні знищенню, а середини 
тримаються найдовше, і тому якщо говорити про «серединне», то це 
розмірене, яке не звертається до інших сторін».2

Цікаво, що ця ідея відобразилася й в сучасних перекладах Корану 
на східноєвропейські мови. Так, якщо порівняти два найбільш популяр-
них польських переклади (Й. Белявські, 1986 і М. Чахоровські, 2018), 
побачимо наступні тлумачення виразу уммат-ан васат-ан з сури «Аль-
Бакара», 143: “W ten sposób My uczyniliśmy was narodem znajdującym 
się pośrodku” («В такий спосіб Ми зробили Вас народом, який знахо-
диться посередині», Й. Белявскі), “Tak uczyniliśmy was wspólnotą stojącą 
pośrodku” («Так зробили Ми вас спільнотою, що стоїть посередині», М. 
Чахоровські). 

У боснійських перекладах, зокрема новітніх, можна прочитати на-
ступне: «I  tako smo od vas stvorili pravednu zajednicu» («І так само з вас 
створили праведну громаду», Б. Коркут, 1977), “I tako smo vas učinili 
zajednicom srednjom”, М. Мліво, 1994); у болгарських перекладах чита-
ємо: «И така ви сторихме общност по средата» («І так створили вас гро-
мадою посередині», Ц. Теофанов, 1997), «Така сьтвори ви Той като един 
народ по средата» («Так створив вас Той як один народ посередині», І. 
Добрев, 2009); російською: «Мы сделали вас общиной, придерживаю-
щейся середины» («Ми зробили вас громадою, що тримається серед-
ини», Е. Кулієв, 2002). 

Македонською мовою цей аят перекладено «И ете, така, Ние ве  
направивме средишен народ» («І так Ми зробили вас серединним на-
родом», Хасан Джило, 1997), угорською: “Es Mi ekképpen benneteket 
a középúton járó” («І так Ми поставили вас на середній шлях», Окват 
Ксаба, 2012), румунською: “ Noi v-am făcut pe voi un neam de mijloc” 

2 Тафсір Фахр ар-Разі. – Бейрут: Дар аль-Фікр, 1981. – Т. 4. – С. 107-108.
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(«І так ми зробили вас середньою громадою» Г. Грегоре, 2000), чесь-
кою: “A takovýmto způsobem jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností” 
(«І таким способом ми зробили вас громадою, віддаленою від крайно-
щів», І. Грбек, 1972), нарешті словацькою: “Učinili sme vás (muslimovia) 
stredným a umierneným (striedmym a spravodlivým) spoločenstvom (vaše 
spoločH QV WYR� MH � SRG REQH � D NR�YD ã H � Qi ERå H Q VWYR� VWUL H GP H �� D QL � QL H � SU L YH ľmi 
tvrdé a ani nie priveľmi mäkké)” («Ми зробили вас (мусульманам) серед-
ньою і поміркованою (середньою і справедливою) спільнотою (ваша 
спільнота, як і ваша релігія, серединна, не надто тверда і не надто 
м’яка)», ’А. Аль-Сбенаті, 2006).

Цікаво, що тлумачення «серединності» як «справедливості» було 
характерно й для тафсірів Корану, написаних в середовищі татар Вели-
кого Князівства Литовського. Так, у перекладі Корану старопольською/
старобілоруською мовою, який зберігся в рукописі 1723 року (так зва-
ний «Тафсір з Алітуса», Алітус, Литва), вміщено варіант «справедливи-
ми людьми» (справедліви людзі) для уммат-ан уасат-ан; ймовірно, пере-
кладач спирався на тафсір ас-Салябі та інших ранніх тлумачів Корану.  

Мухаммад Асад (1900 – 1992), уродженець Львова й відомий му-
сульманський політик і громадський діяч, у своєму перекладі Корану 
пише наступне: 

««Йдеться про громаду, яка тримається рівного балансу між край-
нощами й реалістична в оцінках людської природи та її можливостей, 
заперечуючи як вседозволеність, так і надмірний аскетизм. Закликаючи 
до поміркованості (moderation) в кожному аспекті життя, Коран спону-
кає віруючих не віддавати надто сильної уваги фізичному й матеріально-
му аспекту свого життя, але встановлює, разом із тим, людські потяги й 
бажання до «плотського життя» як такі, що запланованого самим Богом 
і як законне. Якщо аналізувати глибше, то вислів «громада середнього 
шляху» можна трактувати як ісламський погляд на проблему людського 
існування як таку: заперечення ідеї про усталений конфлікт між духом 
і плоттю, і чітке підтвердженння того, що Бог запланував єдність цих 
двох аспектів життя. Цей виважений погляд походить безпосередньо 
із концепції Божественної Єдності, а також єдності мети, яка присут-
ня в Його творінні: більше того, згадка про «громаду середнього шля-
ху» в цьому місці слугує вступом до теми Кааби, тобто символу Божої 
єдності».

Можна переконатися, що більше десяти найбільш вживаних у 
Центральній і Східній Європі перекладів смислів Корану однозначно 
розуміють вказаний аят у контексті ідеї про поміркованість ісламу, а дея-
кі (зокрема, найпопулярніші чеські та словацькі) взагалі містять розлоге 
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пояснення того, що ісламська громада перебуває на однаковій відстані 
від «крайнощів перебільшення й применшення»; ймовірно, це результат 
як впливу посткласичного ісламського періоду, так і сучасних підходів 
до ісламської поміркованості, що були широко приняті в регіоні. 

Не чекаючи підтримки від колонізованого ісламського світу, євро-
пейські мусульмани першої половини ХХ ст. самостійно намагалися по-
ліпшити своє становище, відчуваючи себе повноцінними громадянами 
європейських країн. Мусульмани в Центральній Європі не просто були 
«інтегровані» в місцеві суспільства, вони складали їхню частину, маю-
чи спільні громадянські, патріотичні, національні, культурні й інші цін-
ності. Важливою була й військова участь, якщо мова йшла про захист 
інтересів держави й суспільства в цілому. Наприклад, у вихорі боротьби 
за відновлення держави польські татари сформували Полк татарської 
кінноти (січень 1919 року), який у лютому 1920 отримав назву «Татар-
ський полк уланів імені Мустафи Ахматовича». Влітку 1920 року, в ході 
подій радянсько-польської війни улани полку брали участь у боях на 
Волині, зазнавши значних втрат. Уже після 1936 року, коли іслам набув 
офіційного правового статусу в Польщі як визнана державою релігія, 
діяльність полку була поновлена, але вже в якості Татарського баталь-
йону 13-го полку Віленських уланів; під проводом Олександра Єлаше-
вича батальйон брав участь у боях з нацистами у вересні 1939 року. 
Загалом у цей період, особливо в часи діяльності муфтія Якуба Шинь-
кевича (1925–1939), польські мусульмани були активними учасниками 
суспільного й політичного життя, обіймаючи важливі посади в державі; 
наприклад, у 1938–1939 роках Ольгерд Найман Мірза Кричинський був 
прокурором Верховного Суду у Варшаві. У січні 1938 року у м. Вільно 
(нині Вільнюс, Литва) було проведено й Перший Всепольський мусуль-
манський конгрес, на якому створено Найвищу мусульманську колегію, 
що мала досить широкі повноваження й фактично обмежувала владу 
муфтія. Помітно, що, перебуваючи під впливом загальних суспільних 
настроїв, мусульманська громада Польщі тяжіла до певної демократи-
зації; приблизно так і ж зміни відбувалися й на Балканах та, в 1920-х 
роках, у Криму (Всекримські з’їзди мусульман, де відносно демокра-
тично обирали муфтія). Схожі процеси відбувалися й в Албанії, де в 
другій половині 1920-их років відбулася модернізація ісламської освіти 
й судочинства. 

Чим була ісламська поміркованість практично? Як приклад, мож-
на навести релігійне й суспільно-політичне тло, в якому формувалися 
громади татар Великого Князівсттва Литовського. Ця етнічна група, яка 
існує на просторах Східної Європи (Латвія, Литва, Білорусь, Польща, 
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Україна) понад 500 років, в цілому зберегла свою релігійну ідентичність, 
і це в тому регіоні, який найбільш страждав як від військових і етніч-
них конфліктів, так і кривавого ХХ століття, та й нині переживає досить 
складні трансформацїі. Татарські громади, які сформувалися внаслідок 
міграції окремої татарської знаті з простору Золотої Орди, були носіями 
сунітського ісламу ханафітської школи, з численими елементами суфій-
ської та інших популярних форм релігійності. Можна поставити цікаве 
питання: яку стратегію обрали ці громади для того, щоб зберегтися в 
ранньомодерних умовах, тим більше, конфліктів між християнським і 
мусульманським світом? 

Перше, в чому виявилася поміркованість польських мусульман – 
це питання мови. Так, занепад знання татарської відбувся досить рано, 
ще в XVI-XVII століттях, і литовські татари були змушені перейти на 
використання місцевих мов, але користуючись на письмі арабською 
графікою. Це було правильне рішення, оскільки воно дозволяло культи-
вувати знання арабської принаймні на рівні читання (і якогось лексич-
ного мінімуму знання Корану), але водночас ставило мусульман в одну 
мовну площину з іншими народами. І саме тому старопольська мова, з 
елементами старобілоруської й староукраїнської, співвідношення яких 
вар’ювалося в різних текстах, стала однією з «мов ісламу»; активно роз-
вивалися й переклади, передусім Корану, який було здійснено в тому ж 
таки XVI столітті, а чимало арабізмів і тюркізмів входили до польської, 
білоруської, української. Подібні феномени використанння арабської 
графіки для слов’янських мов, між іншим, спостерігалися й на Балканах 
(так звана «боснійська арабиця»). І попри це, століттями Коран читався 
в молитвах лише арабською мовою, тобто базова вимога ханафітського 
мазгабу не зазнавала змін.

Іще одне питання – статус жінки. Як і абсолютна більшість ран-
ньомодерного населення Східної Європи, литовські татари зберігали 
типову форму жіночого одягу, яка передбачала покриття голови; разом 
із тим, роль жінки в суспільстві не обмежувалася родиною, жінки мали 
велике значення в релігійних громадах як носії традиції (бували випад-
ки, що в ХІХ – ХХ ст. вони чи не єдині зберігали вміння читати тексти 
арабськими літерами), як передавачі релігійного знання; попри те, що 
дуже поширеними були міжрелігійні шлюби, зокрема одруження татар 
на місцевих жінках, полігамія практично не мала місця серед литовських 
мусульман. Звісно, значно вплинула на гендерні уявллення литовських 
мусульман модернізація ХХ століття, але в цілому, в умовах відроджен-
ня релігійності, існує тенденція поверенення до вихідних коранічних 
ціннностей в одязі, соціальних зв’язках та ін. Варто зауважити, що на 
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теренах Східної Європи роль жінки у відтворенні ісламської релігійної 
традиції в цілому була вищою, ніж в інших регіонах ісламського світу. 
Наприклад, у Сараєво кінця ХVIII століття жінки становили майже тре-
тину всіх задокументованих власників приватних бібліотек, серед яких 
були й такі, що мали у власності десятки рукописів і друкованих книг. 
Це, як відзначає Асім Зубцевич, вище від показників у Салоніках, Траб-
зоні й Дамаску тих часів.3

Цікаве явище – це ще й мечеті польських татар, які наслідували 
місцеву архітектуру. Зазвичай це були дерев’яні споруди (дуже рід-
ко кам’яні), схожі на невеликі православні чи католиці каплиці, й від-
різнялися лише прибудованими мінаретами або й одним мінаретом на 
даху. Вони чудово вписувалися в місцеву архітектуру, і, в певному сенсі, 
наслідували ідеал ранньоісламських часів, тобто простих молитовних 
споруд, які не будуть мати нічого зайвого. Втративши мережу релігійної 
освіти (невідомо, щоб у литовських татар існували якісь медресе), про-
довжилася традиційна система передачі знань від одного покоління до 
іншого.

Татари, які опинилися в нових умовах, не були дистанційованими 
від суспільного життя. Передусім, вони виконували функції захисників 
місцевих магнатів, і за це отримали статус шляхти; чимало з татар за-
ймали високе становище чиновників, і ще у XVIII ст. виконували різні 
функції з охорони правопорядку. Так, під час єврейського погрому 1726 
року в Острозі (нині Рівненська обл., Україна), ротмістр Халем-бек та 
інші татари заступилися за євреїв, унаслідок чого зазнали жорстких по-
боїв і переслідувань з боку місцевих погромників.4 Аналогічні випадки 
траплялися й пізніше, в часи гайдамацьких походів. ХХ століття узага-
лі позначилося значним представництвом литовських татар (зокрема, в 
Польщі) в суспільному житті, і приклади відродження ісламу на демо-
кратичних засадах уже наводилися дещо вище.

Якщо ж мова йде про доктринальні речі, то серед польських татар 
зберігалася відданість сунітським релігійним концепціям, принаймні 
у збережених текстах чітко простежується вплив середньоазійського 
матуридизму. Разом із тим, польські татари не знали тих проблемних 
дискусій, які відбувалися серед теологів посткласичного періоду – вони 
радше оперували поняттям іман, ніж іслам, викладали певні приписи 
віри в цілому, але були позбавлені тем «властивостей Божих», «створе-

3 Zubcevic, Asim. Book ownership in Ottoman Sarajevo 1707-1828 (unpublished doctoral 
thesis). – Leiden: Leiden University, 2015. – P. 266-267.

4 Kaźmierczyk A. Tumult w Ostrogu w roku 1726 // Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego. – 2000. – № 2. – S. 197-206.
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ності чи вічності матерільного світу», питань «свободи волі й передви-
значення» та інших розбіжностей, досі актуальних для різних напрямів 
ісламу. Корисутючись переважно напряцюваннями або пізнього класич-
ного, або раннього посткласичного періоду, литовські татари зверталися 
передусім до ритуальної й соціальної практики ісламу, а не до теоре-
тичних дискусій; останні фактично заміняли оповіді про пророків та 
різного роду екстракоранічні матеріали, зокрема хадіси (інколи навіть 
з існадами) та ін., а також фольклорні речі. Навіть посилання на якісь 
джерела, крім Корану й Сунни, були великою рідкістю, хоча детальний 
аналіз показує суттєву спільність татарських перекладів Корану із таф-
сіром ас-Са’лябі (пом. 1035), як і його коротким викладом в редакції 
аль-Багауві (пом. 1122), особливо популярними ще в період XII-XIII ст., 
ще до масового поширення тлумачень аз-Замахшарі й аль-Байдауві. У 
деяких текстах (так званий «Кітаб Луцкевича» XVIII ст.) зустрічається й 
посилання на працю Хулясату ль-Фатаува Тагіра бін Ахмада аль-Бухарі 
(пом. 1176 р.), тобто джерела ще класичного періоду, які литовські та-
тари інтерпретували своїм чином, відповідно до власних умов. Це не 
означає, утім, що вони мислили себе окремо від інших мусульман – ще 
в текстах середини XIX ст., створених на Волині, зберігалися молитви 
за султана Османської імперії як за халіфа всіх мусульман, тобто навіть 
в таких віддалених від всього ісламського світу регіонах мусульмани 
відчували загальну ісламську солідарність. 

Це не означає, втім, що польські татари сповідували якусь «полег-
шену» версію ісламу; насправді кетаби, тексти, написані слов’янськими 
мовами й писані арабськіми літерами, містять чимло етичних приписів 
і так само тематику заборон, передусім застереження від важких гріхів 
(невір’я, вжиток алкоголю та ін.). Наприклад, той самий Кітаб Луцкеви-
ча містить перелік дій, які можуть призвести до невір’я людини – це і 
багатобожжя, і невиконання «фарзів» (обов’язкових речей), і свідоме за-
перечення загальної згоди стосовно халялю й хараму та ін.5 Як помітно, 
литовські татари не запроваждували чогось «нового» у мусульманську 
традицію, як і не відмовлялися від «старого», але трималися «класич-
ного» ісламу, використовуючи весь потенціал поміркованості й серед-
инності задля збереження своєї ідентичності і, разом із тим, безконфлік-
тного  співіснування з оточенням, активної суспільної й політичної ролі 
на новій батьківщині.

Цей досвід був досить непогано занотований одним із найбільш ві-
домих представників «ісламського просвітництва» кримськотатарськи-

5 Мишкинене, Галина. Китаб Ивана Луцкевича. – Vilnus: Lietuvių kalbos institutas, 2009. – s. 786
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им педагогом, просвітником і вчениим Ісмаїлом Гаспринським (Ісмаїл 
Гаспиралі, 1851 – 1918). З 1881 року Гаспринський видає чи не першу 
в Російській імперії «тюркську» газету – «Терджиман» («Перекладач»), 
пропонує нові підходи до освіти, виступає за розвиток національної 
культури й мови, але, разом із тим, виступає за релігійне відроджен-
ня, зокрема вперше на теренах України друкує в Бахчисараї оригінальні 
арабомовні Корани (з 1894 року). Серед інших праць, у 1881 році Ісмаїл 
Гаспринський видав російськомовну працю «Русское мусульманство», 
яка багато в чому може вважатися «програмною». Тут варто наголоси-
ти, що поняття «руське» для Гаспринського було синонімом «сучасне», 
«європейське» й тому не повинно розглядатися в буквальному сенсі. 
Фактично стосунки між «татарами і руськими», про які говорить Гап-
спринський, були частковим випадком життя мусульманських народів 
у не-мусульманському оточенні; і так, як практично всіх мусульман 
(навіть кавказців) в Російській імпперії тих часів називали «татарами», 
так само Гаспринський під «руськими» має на увазі всіх не-мусульман 
імперії; більше того, в окремих тезах Гаспринський заувальовано кри-
тикує імперський лад, але якби його тези були більш відвертими, то, 
вочевидь, цензура не пропустила би працю до друку, а тому це саме той 
випадок, коли доводиться читати «між рядків». 

Ісмаїл Гаспринський, будучи солідарним із мусульманами ін-
ших країн, відзначає певні зрушення на Близькому Сході. Він, зокрема, 
пише: «Чи не дивно, що мусульманські суспільства багатьох азійських 
центрів, як Константинополь, Смірна, Каїр, Дамаск, Туніс і багато ін-
ших, – настільки випередили в усіх відношеннях суспільства російських 
мусульман, що серед тих мусульман ви відчуваєте Європу, пожвавлен-
ня розумового і морального життя, чуєте нові, далеко не азійські ідеї 
і прагнення; тим часом як сучасний стан яких-небудь бахчисарайців, 
казанців, касимовців і інших представляє нам матеріальну і розумову 
картину часів Івана Грозного, Єрмака та Чобан-Гірея, із затхлою атмос-
ферою непорушності й застою?» Цікаво, що, на його думку, набагато 
більш успішними виявилися мусульмани, що жили на просторі Вели-
кого Князівства Литовського: «Знаменний і єдиний виняток у цьому 
відношенні складають нечисленні громади литовських мусульман, роз-
киданих по Литві, які, зберігши і неухильно охороняючи свої мусуль-
манські традиції, добре засвоїли європейську культуру і спосіб життя 
і розумово стоять на чолі російського мусульманства». Звісно, певною 
мірою Гаспринський змальовує романтичний образ «литовських татар», 
але насправді він підкреслює їхню інтегрованість у суспільне й політич-
не життя, яка згодом, до речі, принесе свої плоди й для Криму (варто 
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згадати постать Сулаймана (Матвія) Сулкевича (1865 – 1920), який очо-
лював Кримський крайовий уряд у 1918 році, а в 1919-1920 стояв біля 
витоків Азербайджанської Демократичної Республіки).

Натомість, в силу втрати власної спадщини й відсутності спроби 
знайти спільну мову із новим світом, мусульманська громада зазнала ве-
личезних втрат: «Тільки напівзруйновані, розбиті пам’ятки старовини з 
їх написами, деякі засмальцьовані, запилені книги свідчать, що колись і 
татари могли писати і говорити красиво, вміли замислюватися над реча-
ми, які вимагають думки, розуміли краси Гафіза, людяність Шейха-Саа-
ді і сміливий політ думки Ібн-Сіни та інших арабських і перських пись-
менників і філософів». Як бачимо, Гаспринський захоплюється спад-
щиною минулого, але неконструктивна й непоміркована позиція його 
сучасників перекреслює ці здобутки: «Мусульманину майже байдуже, 
хто ним керує,  – він за своїм законом зобов’язаний покорою, – аби тіль-
ки влада над ним була справедлива і в проявах своїх не заважала релі-
гійно-побутовій стороні його життя. При цьому умови він не відчуває до 
навколишнього ні ворожнечі, ні симпатії; він робиться індиферентним. 
Все не своє його не цікавить, все, що не входить в коло його знань, зви-
чок і вірувань, – йому чуже і не потрібно. Для всіх випадків життя, для 
всіх питань розуму і серця він не потребує допомоги досвіду, критики і 
науки: все це замінює вічний Коран із незмінними відповідями та вка-
зівками на всі питання життя і смерті».6 

Проблема, як бачимо, полягає не у першоджерелах, а у ставлен-
ні до них, у тому, що, по-перше, мусульмани начебто втратили свою 
власну політичну теорію, перевторивши її на рабську покору будь-якій 
владі, а, по-друге, критично ставляться до раціональної науки, дивля-
чись на минуле як на завершене й усталене. Консерватизм також дає 
свої плоди: «Хоча мусульмани і позбавлені високої європейської куль-
тури як сили для самозбереження, але вони в своїй релігії, і тому що 
виникає з неї, тобто своєму громадському побуті мають досить міцну, 
майже непереборну силу опору різним чужим впливам на шкоду своїй 
національній індивідуальності. Звичайно інтерес, вигода – стимул дій 
людини, але і вони безсилі нерідко перед переконаннями мусульманина. 
Наприклад, по всій Росії ви не знайдете мусульманина, який торгує в 
шинку або тримає будинок терпимості». Прикладом Гаспринський зно-
ву наводить польських татар: «Незважаючи, однак, на настільки винят-
кові умови і крайню розпорошеність поселень, литовські мусульмани 
зберегли ісламізм, як релігію, тип і традиції – як татари. Незважаючи 

6 Див.: Гаспринский И. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. – 
Симферополь: Тип. Спиро, 1881. – 45 с.
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на масу вкрай несприятливих умов місцевості і життя, вони пережили 
кілька століть, зберігши свою релігію і наполегливо відстоюючи свою 
індивідуальність. У них такі ж мечеті, ті ж обряди, як у інших мусуль-
ман. Правда, через брак коштів вони не мають мектебів і медресе, але 
у них існують пересувні школи – ходжі, що переходять з однієї місце-
вості в іншу, де треба і бажають вчитися правилам ісламу. Кожна сім’я 
татар має необхідні священні книги з перекладами арабського тексту на 
польсько-литовську мову. Увійшовши до будинку, в хатину литовсько-
го мусульманина, ви неодмінно помітите на стінах рамки з красиво на-
писаними і розфарбованими висловами з Корану і вензелевим іменами 
Аллаха, Пророка, Алі, Омара та інших. Словом, подорож по Литві пере-
конало мене, що ісламізм (в сенсі іслам. – М. Я.) майже непереможний 
і що віровідступництво між литовськими татарами – явище настільки 
ж рідкісне, як, наприклад, в Криму». Знову ж таки, як би перебільше-
но ці тези не звучали, але «польські татари» століттями зберігали свою 
релігію, та й сьогодні це основний кістяк мусульманський організацій 
Польщі, Литви й Білорусі. 

У підсумку Гаспринський пропонує наступне: «Наша релігія 
вчить, що добро можна творити у три способи: працею, словом і милос-
тинею, – і те, і друге, і третє однаково бажані Богу і благородні: бідний 
допомагає ближньому роботою, вчений – повчанням, багатий – милос-
тинею. Отже, ви навчилися, набули знань і добрих правил: не зберігайте 
їх лише при собі, старайтеся передавати ваші знання ближнім, одно-
племінникам; перекладайте на татарську мову хороші руські книги, пи-
шіть для бідних, темних татар, намагайтеся відкривати й покращувати 
школи, поширювати мистецтва і ремесла». Цей дещо «народницький», 
певною мірою навіть соціалістичний ідеал просвітництва, вочевидь, був 
єдиним виходом для національного відродження в умовах кінця ХІХ 
століття. І «середній шлях», який був в своїх, особливих формулюван-
нях задекларований Гаспринським, надовго став зразком для кримських 
татар та їхнього відродження у ХХ й навіть ХХІ столітті.

ХХІ століття ставить нові виклики як перед мусульманами регі-
ону, так і перед представниками інших віросповідань. Видається, що 
ідея поміркованості ісламу, сформульована не як данина якимось по-
літичним трендам чи окремим групам, покликана  зберегти власну іден-
тичність за рахунок активної суспільно-політичної участі, і, разом із 
тим, забезпечити гармонійне й толерантне співіснування з оточенням. 
Більше того, це саме та основа, навколо якої можливий діалог самих му-
сульманських громад, а саме тих сил, які свідомо уникають крайнощів 
і займають конструктивну позицію в стосунку до етносів і держав, до 
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яких належать. Певно, у складний час геополітичної непевності, «по-
міркованість» залишається принципом, який допоможе вберегтись від 
неправильних рішень, і попри це не втратити того значного потенціалу, 
який багато років попри всі складнощі накопичувала східноєвропейська 
частина глобальної мусульманської Умми.

Михайло Якубович

Islamic Moderation in the Religious Life of the Polish Tatars

Keywords: Polish Tatars, Islamic Moderation, tafsir, Islamic Revival. 

Abstract: The idea of Islamic moderation (wasatiyah) belongs to one of 
the most developed intellectual trends of Islamic thought. Described 
in a contemporary way as “the middle way to avoid extremeties”, this 
concept nevertheless has some roots in classical Islamic texts and 
their interpretation. The article is dedicated to the social and textual 
experiences of the Central and Eastern European Muslims, first of all, 
Polish Tatars. Addressing both interpretative approaches as well as 
historical facts, the study analyses features of “Islamic moderation” 
in the context of the sociaty and culture of Polish Tatars, Finally, the 
proposed models of tolerance and coexistence could be taken as good 
example for the relations between Muslims communities and secular 
state. 



Daniel St. Czachorowski

LUSTRACJA PUŁKU ACHMECIA SKIRMONTA 
I PRZYSIĘGA WOJSKOWA Z ROKU 1765 

Niniejsza rozprawa przedstawia wycinek z historii wojskowości 
Tatarów polskich z czasów panowania Stanisława Augusta Ponia-
towskiego. Istniejąca literatura szeroko opisuje zagadnienie służby 
wojskowej Tatarów, od początków ich osadnictwa w Wielkim Księ-
stwie Litewskim do wieku XVII (prace J. Tyszkiewicza, P. Borawskie-
go, S. Dumina, G. U. Boriaka, K. Grygajtisa, A. Rachuby, H. Wisnera 
i inne) oraz od formowania się nowoczesnych pułków jazdy w wie-
ku XVIII, poprzez służbę polską, saską, pruską, francuską etc., aż do 
roku 1939.

Podstawą źródłową opracowania są Akta wojskowe sprzed 1776 r. 
(Pułk Tatarski Przedniej Straży Lekkiej Jazdy, Regiment Konny Buławy 
Wielkiej W. Ks. Lit.). Zarządzenia, rejestry, notaty, znajdujące się w Ar-
chiwum Narodowym w Krakowie pod sygnaturą 29/630/0/2.3/1223. 
Obejmują 34 dobrze zachowane strony, z czego 24 dotyczą lustracji, 
a pozostałe to luźne dokumenty raczej niezwiązane z tematem i nie-
brane pod uwagę w tym materiale. Zawierają list (ordynans) króla Sta-
nisława Poniatowskiego do Antoniego Czapskiego, komisarza w Ko-
misji Wojskowej Koronnej, nakazujący lustrację Pułku Tatarskiego 
i przekazanie rozkazów dla chorągwi tatarskiej, następnie wynikające 
z niego ordynansy Czapskiego do dowódców: Achmecia Skirmonta 
i Mustafy Józefowicza. Kolejne strony to wielopunktowa instrukcja po-
stępowania pułku, szczegółowo określająca przemarsze, miejsca dys-
lokacji i zadania żołnierzy i oficerów. Dalej lista imienna oficerów, to-
warzyszy i pocztowych czterech chorągwi pułku Skirmonta, instruk-
cje dla rotmistrzów, a także pełna rota przysięgi wojskowej, osobno 
dla Polaków i Tatarów.

37
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Zajmijmy się najpierw przypisaniem pułku Skirmonta do ist-

niejących w tym okresie jednostek Rzeczypospolitej. W listach od-
dział nazywany jest „Pułkiem Tatarskim J. K. Mci Lekkiej Jazdy Przed-
niej Straży”, „Pułkiem Nadwornym J. K. Mci”, „Pułkiem Nadwornym 
Tatarskim Przedniej Straży J. K. Mci”, bez jakiejkolwiek numeracji. 
Wiek XVIII to okres niekończących się zmian i reform w strukturach 
wojskowych. Poszczególne jednostki zmieniały przynależność po-
między wojskami prywatnymi, koronnymi i litewskimi, co trwało też 
w nowej sytuacji wieku XIX – Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego1. Zawęźmy jednak opis do pułków jazdy straży przedniej 
litewskiej i koronnej końca XVIII wieku, do których zalicza się nasz 
oddział. Do pułków koronnych straży przedniej należały: 1 Pułk im. 
Królowej (utworzony w roku 1789 z regimentu dragonów), 2 Pułk Bu-
ławy Wlk. Koronnej (utworzony w roku 1789 z regimentu dragonów), 
3 Pułk Buławy Polnej Koronnej (utworzony w roku 1789 z regimentu 
dragonów), 4 Pułk (utworzony w latach 1768–1776 z chorągwi lekkich), 
5 Pułk (utworzony w roku 1776 z chorągwi lekkich), 1 i 2 Pułki JKMci 
i Rzeczypospolitej czyli Ułani Królewscy Nadworni, 1 i 2 Pułki Wier-
nych Kozaków. Pułki straży przedniej litewskiej to: 1 Pułk (utworzo-
ny w roku 1776 z chorągwi lekkich), 2 Pułk Buławy Wielkiej Wlk. Ks. 
Lit. (utworzony w roku 1776 z chorągwi lekkich), 3 Pułk Buławy Polnej 
Wlk. Ks. Lit. (utworzony w roku 1776 z chorągwi lekkich), 4 Pułk (utwo-
rzony w roku 1733 z chorągwi woj. Potockiego, na służbie Rzeczypo-
spolitej od roku 1764), 5 Pułk (utworzony w roku 1733 z chorągwi woj. 
Potockiego, na służbie Rzeczypospolitej od roku 1764), 6 Pułk (utwo-
rzony w roku 1792 z 2 Pułku Ułanów Nadwornych), 7 Pułk (istniejący 
od maja do października 1792 roku), 8 Pułk (utworzony w roku 1794)2. 
Interesujący nas 6 Pułk Litewski powstał właśnie z 2 Pułku Ułanów 
(Tatarów) Nadwornych, w którym do roku 1775 pułkownikiem był 
Abraham Skirmunt vel Skirmont, a następnie Jakub Azulewicz (zgi-
nął w roku 1794 w obronie Wilna)3, który w niniejszym źródle jest rot-
mistrzem trzeciej chorągwi. Ale Stanisław Dziadulewicz, powołując 
się na Akta Komisji Wojskowej t. 158, nr 3 i 20, wymienia właśnie Ach-
mecia Skirmunta jako pułkownika w pułku straży przedniej wojsk ko-

1 B. Gembarzewski, Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, 
Warszawa 1925.

2 B. Gembarzewski, ibidem; M. Machynia, C. Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów 1717-1794. T.1: Oficerowie wojska koronnego, cz.1: Sztaby i kawaleria. Kraków 2002 .

3 M. Machynia, V. Rakutis, C. Srzednicki, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Sztab, kawaleria, artyleria, wojska inżynieryjne i piechota. Kraków 1999, s. 243.
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ronnych w roku 1773, nie wspominając o żadnym Abrahamie4. W tym 
pułku służył brat Achmecia, Dawid, chorąży w 1773 r.5, niewystępujący 
jeszcze w spisie z roku 1765, w przeciwieństwie do: Eliasza Skirmonta 
(chorążego pierwszej chorągwi), Józefa Skirmonta (towarzysza 1 cho-
rągwi) i właśnie Abrahama (towarzysza drugiej chorągwi). 6 Pułk pod 
dowództwem Azulewicza (po roku 1775) dość szeroko opisuje A. Koło-
dziejczyk6.

Ordynans królewski nakazywał Antoniemu Czapskiemu, gene-
rałowi-adiutantowi7, aby udał się do starostwa parczewskiego, gdzie 
stacjonował pułk, w celu dokonania lustracji. Instrukcja zalecała kon-
trolę umundurowania, broni i koni oraz sporządzenie raportu. Na-
stępnie pułk miał ruszyć do miejsc rozlokowania Komendy Solnej, 
aby zluzować dragonów i chorągiew tatarską Józefowicza, która miała 
odjechać do Sokala. Monopol na wydobycie, przewóz i handel solą był 
jednym z najistotniejszych źródeł dochodu skarbu królewskiego (do 
1/3 przychodów)8, nic więc dziwnego, że przykładano niezwykłą wagę 
do sumiennej kontroli, mającej zapobiec nielegalnemu przewozowi 
soli i handlowi nią, włączając do Komendy Solnej konne jednostki 
wojskowe. Posterunki kontrolne nakazano rozlokować na znacznym 
obszarze, nie tylko w bezpośredniej okolicy żup krakowskich, ale też 
m.in. w Zawichoście, Baranowie, Niepołomicach, Sandomierzu oraz 
Puławach, i śledzić statki na trasach rzecznych.

Kolejne dwa dokumenty, tym razem podpisane ręką Czapskiego, 
powtarzały rozkaz królewski, kierując go bezpośrednio do Skirmon-
ta i Józefowicza, dodając kilka szczegółów odnośnie drogi, terminów 
i zachowania wobec miejscowej ludności: „W marszu jako y na miey-
scu skromność spokoyność nie wymagaiąc od nikogo, ale za własny swoy 
żołd żyiąc”. A. Czapski rozwinął rozkaz królewski do 18. artykułów rot-
mistrzowskich, w których dokładnie opisał wymagania wobec pułku 
Achmecia Skirmonta:
1. Potwierdzenie przez żołnierzy wierności przysięgą. Dopiero wte-

dy ma być ujawniona tabela posterunków, według której Tatarzy 
mieli zluzować dragonów majora Straubego i kapitana Drzewiec-
kiego. Ci mieli przekazać posterunki i poinformować: „gdzie, iak, y 

4 S. Dziadulewicz, Herbarz Rodzin Tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 296.
5 S. Dziadulewicz, ibidem.
6 A. Kołodziejczyk, Pułkownik Jakub Azulewicz – dowódca 6 Pułku Przedniej Straży Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, „Przegląd Tatarski” nr 2(2), ss. 4-8.
7 Polski Słownik Biograficzny, t. 4, s. 177.
   8 A. K eckowa, Żupy krakowskie w XVI–XVIII wieku (do 1772 roku), Wrocław 1969.
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czego przeztrzegać maią”. Pierwszy na terenach sięgających do Du-
kli, drugi od Mławy do Wielkopolski.

2. Punkt nakazuje jak najlepsze spełnianie obowiązków w celu 
ochrony interesów Skarbu Królewskiego; wysyłanie jak najczęst-
szych raportów z wszystkich posterunków drogą służbową od 
chorążych i poruczników do rotmistrzów, od tych do pułkownika, 
który odprawiał raporty generalne: w sprawach solnych do Komi-
sji Skarbowej, a w sprawach służbowych do podstolego koronnego 
Branickiego [Franciszka Ksawerego].

3. Oficerowie mieli dopilnować działań żołnierzy, objeżdżania przez 
nich wyznaczonych terenów i dobrego zachowania w kwaterach. 
Konflikty z ludnością miały być natychmiast zażegnywane za od-
szkodowaniem.

4. Strażnicy powinni prowadzić pracę wywiadowczą, rozpytywać 
wśród miejscowych handlarzy i na jarmarkach o szlaki i sposoby 
nielegalnego sprowadzania soli spoza granic państwa.

5. Rewizje w domach, stodołach, stajniach itd. należało przeprowa-
dzać często, ale po dokładnym rozeznaniu się co do konkretnego 
miejsca, aby uniknąć niepotrzebnych zatargów z ludnością. Znale-
ziona sól miała być jak najszybciej zatopiona lub wrzucona w bło-
to. Zakaz wymagania łapówek i bezzwłocznego opuszczania miej-
sca rewizji, co wielokrotnie doprowadzało do „nieszczęść, hałasów, 
rąbaniny i kłótni”.

6. Dokładne sprawdzanie podejrzanych podróżnych, szczególnie 
w okolicach jarmarków. Sól należało topić, wóz i konie konfisko-
wać (z możliwością odbioru po opłaceniu miejskiego podatku). Ta-
kie postępowanie miało być dokumentowane przez odpowiednie 
urzędy celne dla potrzeb przypuszczalnych procesów sądowych.

7. Oddziały wydzielone dla kontroli spławu (defl uitacji) miały udać 
się do Niepołomic. Dotyczyło to chorągwi rotmistrza Buczackiego.

8. Chorągiew Buczackiego miała kontrolować wszystkie statki i tra-
twy. Tym razem odebranej soli nie topiono, a oddawano do żup 
królewskich. Wyjątkiem była sól na potrzeby flisaków.

9. Frachtownicy i szyprowie mieli obowiązek posiadania drukowa-
nych dokumentów (uniwersałów) na swoje nazwisko i zawierają-
cych informacje o przewożonej soli. 

10. Punkt ten zwracał uwagę na trębaczy. Powinni być wszyscy zebrani 
w sztabie, odpowiednio wyekwipowani w mundury i konie (siwe 
i dobre), a po przeszkoleniu, bądź też sprawdzeniu umiejętności 
grania pobudek i innych sygnałów, wyprawieni do chorągwi.
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11. Wszyscy rotmistrzowie mieli zapoznać się z artykułami i podpisać 

je własnoręcznie. Artykuły należało odczytywać w każdej chorągwi 
co miesiąc, a przynajmniej raz na kwartał.

12. W przypadku wystąpienia ze służby (abszejtu), o czym decydował 
pułkownik, powinien przesłać raport do podstolego Branickiego, 
a nowo zaciężni mieli każdorazowo złożyć przysięgę na wierność, 
zarówno Polacy, jak i Tatarzy.

13. Każdy z towarzyszy powinien mieć jednego lub dwóch pocztowych. 
Zdarzało się, że niektórzy nie mieli pocztowego, a inni dwóch lub 
trzech. Zgodnie z zaleceniem sprawę tę winni uporządkować rot-
mistrzowie.

14. Oficerowie powinni dopilnować, aby żołnierze nie przechodzili 
z jednej chorągwi do drugiej. Był to jeden z ciągłych problemów 
prowadzących do obniżenia dyscypliny, wspominany też w XV–
XVI w.9

15. Pułkownik zwalniał ze służby pocztowych niższych niż pięć stóp 
i trzy cale (około 157 cm), jednak nie prędzej niż po zaciągnięciu 
na ich miejsce nowych.

16. Wszyscy urlopowani żołnierze winni stawić się w miejscu dyslo-
kacji do 15 kwietnia, a dalsze urlopy wyznaczano tylko na prośbę 
pułkownika i za zgodą generała.

17. Rotmistrze byli osobiście odpowiedzialni za liczbę koni w cho-
rągwiach i dopilnowanie, aby żołnierze nie sprzedawali zwierząt 
zdatnych do służby.

18. Artykuł ten jeszcze raz podkreśla sprawę godnego zachowania się 
żołnierzy w marszu i na kwaterach – życiu na koszt własny, z żołdu, 
a nie wymagania czegokolwiek od miejscowych – pod groźbą od-
szkodowania i surowej kary. 

Artykuły zostały podpisane przez Antoniego Czapskiego i Ach-
mecia Skirmonta. 

Te krótkie zarządzenia normatywne, określające najważniej-
sze kwestie organizacji jednostek wojskowych, w Rzeczypospolitej 
pojawiły się w roku 1525 pod nazwą: „Mandat Jego Królewskiej Mi-
łości Pana naszego miłościwego ku popisowi wszystkich służebnych, 
jezdnych i pieszych”10. Potrzeba artykułów rotmistrzowskich wynika-
ła ze słabości organizacji wojska w wojnach z Krzyżakami i Tatarami 

9 Artykuły hetmańskie (1557-1586), w: Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, 
oprac. S. Kutrzeba, Kraków 1937, s. 311.

10 Corpus Iuris Polonici, t. 4 z. 1, Kraków 1910, s. 136-138.
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w pierwszej połowie XVI wieku. Stały się wzorcem służącym rozwojo-
wi instrukcji wojskowych do czasów reform stanisławowskich11. Choć 
właściwie funkcjonowały w czasach jagiellońskich, a stopniowo zani-
kły w latach późniejszych, należy sądzić, że w pewnej mierze ciągle 
istniały jakieś wytyczne przy listach zaciężnych, popisowych lub lu-
stracyjnych. W omawianym źródle artykuły są adresowane do pułkow-
nika i rotmistrzów i doskonale oddają charakter szesnastowiecznych 
wzorów. Omawiają dość ogólnie kwestie umundurowania i ekwipun-
ku, dyscypliny, dyslokacji i wyznaczonych zadań, wielkości pocztu, nie 
poruszają jednak spraw finansowych. Rotmistrzowie otrzymywali ar-
tykuły przed formowaniem oddziału i z tego względu opisywały one 
warunki zaciągu i postępowanie aż do popisu. W przypadku pułku 
Skirmonta mamy do czynienia z jednostką już sformowaną, przeno-
szoną na nowe miejsce służby. To zapewne tłumaczy brak danych o wy-
sokości żołdu, sposobu jego odbierania itp. Wspólne są także nakazy 
dbania o dyscyplinę w drodze na posterunki, na kwaterach i w czasie 
kontaktów z ludnością: kontroli, przeszukań, konfiskat.

Kolejna część źródeł zawiera imienne spisy oficerów, towarzyszy 
i pocztowych, według chorągwi i miejsc wyznaczonych posterunków. 
Odrębna, niezatytułowana kolumna mówi o stanie żołnierza – chory 
lub urlopowany. Listę przedstawiamy w formie tabelarycznej, zgod-
nej z oryginałem, co wyraźnie pokazuje prawdopodobne przypisanie 
pocztowych do towarzyszy i oficerów. 

Tabela 1. Chorągiew Imć Pana Rotmistrza Tokosza
Oficerowie i Towarzystwo Poczty

Dzidno Musztafa Jozefowicz Jozef Brozowski
Bilał Szabanowicz Antoni Kochanowski
Jan Kulakowski Jan Dąbrowski

Koronnow Alexander Aldukiewicz Jan Woczynski
Bydgoszcz Dobrcz 
przemiana

Gazey Heliaszewicz Tomasz Kozłowski

Franciszek Moroczkowski Jan Pietruszewski
Fordon Prim. Porucznik Jan Burnaz Grzegorz Trzcinski

Abraham Bohuszewicz Jan Burczyński
Chaszen Szalimbek chory Andrzej Wilkowski
Jan Wilczenski Tomasz Nobrytowicz

Szolec Musztafa Romanowski Jan Garliński
Abraham Romanowski Maciey Szymanski

11 K. Łopatecki, Disciplina Militaris wwojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012.
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Dybow Im. P. Rottmistrz Michał 

Tokosz
Jan Rembowicz

Chorąży Eliasz Skirmont Stanisław Fagorowicz
Musztafa Romanowski Tomasz 

Czyszczanowicz
Musztafa Chazbiewicz na urlopie Jan Sierakowski
Musztafa Szumski Jan Gluchowski
Alexander Miskiewicz vacat
Ludwik Baginski Marcin Golębiewski
Jakob Jablonski Szymon Zagurski

chory Jan Korzeniewski
Lubicz Szaban Achmatowicz Ant. Grudzinski

Jan Janczewski Piotr Kozak
Węgierki Szaban Jablonski Dmitter Szymanowski

Jan Usciłowski Alexander Rucki
Gorzno Musztafa Tokosz Woyciech Ladziszewski

Alexander Sobolewski Jan Czylinski
Mława Porucznik Samuel Chalecki Piotr Olszewski

Dawid Sobolewski Paweł Kaminski
Jozef Skirmont Ant. Wazylewski
Jakub Zalenski Piotr Malokowski

Chorszelle Dawid Juszewicz Tom. Zalewski
Jan Heleszewicz Grzeg. Herman

Myszyniec Alexander Jankiewicz Ignacy Nonowicz
Antoni Ruzicki Jerzy Banczukiewicz

Tabela 2. Chorągiew Imć Pana Pułkownika Skirmonta
Oficerowie i Towarzystwo Poczty

Lęczno Porucznik Jakub Chalecki Jan Jasinski
Achmet Chalecki Kasp. Jabluszewski
Franciszek Chudaiewicz - - -
Gazey Baranowski Fran. Niwinski
Tomasz Czarnowski Grzeg. Bielecki
Alexand. Sobolewski Jan Grabowski
Abduła Talarski Pawel Staszewski
Alexa. Zeweryn Kaz. Znarski
Achm. Seweryn Jozef Prusakowski
Muszta. Jankiewicz urlop Jozef Zaręczkowski
Samuel Chalecki vac.
Jozef Rutkowski Jan Olszewski

Lublin Im P. Pułkownik Ach. 
Skirmont

Ant. Piszkorzewski

Chorąży Zacharyasz 
Chalecki

And. Woyczychowski
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Regent Lud. Mieczkowski vacat
Mołła Jan Ambulewicz Jerzy Kapuszczynski
Regiments Feltszer Szmyt -
Dobosz Jerzy Iwanowski -
6 Trębaczow -
Kowal Fran. Nozyn -
Andr. Kwiatkowski Jerzy Lissowski
Ant. Grabowski Maciey Konopka
Piotr Stawski Jan Olszewski
Daw. Burłazycz Jan Idzitkowski
Aszon Burłazycz Fran. Ozmieiewski
Jozef Bazarewski Jakob Mostowski
Abrah. Skirmont urlop Muszt. Romanow
Bartl. Zdanowski Jan Janowski
Tad. Boczkowski Miko. Kurkowski

Oleszniki Jan Szabanowicz Jozef Kaminski
Dawi. Jankiewicz Mich. Warchocki

Czanow Musz. Melech Jan Makarski
Alex. Bagrzelewicz Jan Skalski

Targowice Fran. Urbanowicz And. Szatkowski
Mar. Jowgin Maciey Jankowski

Guran Secund. Porucz. Musz. 
Wilczynski

Maciey Borkowski

Bered. Jablonski Jakob Radzikowski
Samuel Jankiewicz Paweł Szteier
Jan Sztafkiewicz And. Janowicz
Ign. Karwacki Grze. Gustawski

Janow Aszon Jakubowski Woy. Brzozka
Szym. Chotkowski Mich. Bielinski

Tabela 3. Chorągiew Imć Pana Rotmistrza Azulewicza
Oficerowie i Towarzystwo Poczty

Bilgoray Jozef Mikolajewski Ant. Zytkiewicz
Jozef Rybaltowski Ign. Suchodolski
Musztafa Sobolewski Musz. Piotrowski

Ulanow Primier Poruczn. Muszt. 
Chalecki

Jan Borkowski

Jan Smolski Szym Chmilewski
Dawid Czymbaiewicz Jozef Rodakiewicz
Jan Kaczanowski Tomasz Woyna
Michał Bielinski - - -

Rudnik Alexand. Czymbaiewicz Jozef Lubaszewicz
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Jozef Dawidowski Ignacy Borowski
Jakub Czymbaiewicz Jan Pawłowski na urlopie

Szelunki Roman Szumski Ignacy Rodakiewicz
Alexand. Sufanowicz Jozef Malinowski
Jan Wierzbicki Anto. Jaworski

Widelki Im Pan Rottmistrz Jak. 
Azulewicz

Jędrzey Domanski

Chorąży Szumski Jan Szaryff.
Bartło. Jagiełło Stanisł. Troianowski
Alexand. Dawidowicz na urlopie Walent. Zaczynski
Jan Jozefowicz na urlopie Woy. Szomborski
- - - - - -
Bekir Los Kazim. Kuraczynski

Ropszycz Kaz. Kuczarski Lukasz Włodek
Woyciech Bayleowski Piotr Lotkowski
Samuel Lymont Alex. Sambor

Dębowicz Jan Petelczyc Jan Jędrzeiowski
Anto. Przełucki Ant. Lukawski

Duklo Secund Porucz. Jan Melech And. Rozynski
Alexand. Melech Adam Janowicz
Alexa. Kulakowski Bazyli Zukowski
Francisz. Wazylewski Adam Gieczewicz
Miko. Zaleski Woy. Zebrowski

Zawichost Samuel Assanowicz Jan Kowalewski
Abra. Assanowicz Karol Jankiewicz
Walenty Dąbrowski Woy. Sawicki
Jozef Adamowicz Ad. Olszewski

Tab. 4. Chorągiew Imć Pana Rotmistrza Buczackiego
Oficerowie i Towarzystwo Poczty

Zawichost Prim. Porucz. Alexand. 
Baranowski

Jerzy Kurczewicz

Ignacy Zelicz Fabyan Wysocki
August Nowacki Ant. Baronski
Do Defluitacyi
Im. P Rottmistrz Enoch 
Buczacki

Ant. Butkiewicz

Chorąży Dawid 
Baranowski

Wiktor Kufner

Jozef Wroblewski Michał Zuba
Ant. Dzierzynski Szym. Kociołkiewicz
Franciszek Koszczuszko Woy. Nestorowicz
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Paweł Jabłonowski Jacęty Kaszaianczek
Krzysztof Krogilewicz Kaz. Rybinski
Mateusz Posanka Jan Ziembicki
Jan Czernikiewicz Samuel Fedorewicz
Stefan Wołoszecki Tomasz Rudzianski
Maciey Gutowicz Mateusz Struszewski
Karol Nowohonski Bazyli Luzycki
Mich. Wielozynski Kaz. Dąbrowski
Walenty Zborowski Fran. Janicki
Paweł Miranski Jakub Protsza
Fran. Wielowiecki Jan Grotkowski
Jozef Saszyn Piotr Piotrzykowski
Ignacy Jagninski Kajetan Woiakowski
Fran. Kopczynski Kaz. Rębowicz
Paweł Sobaczynski Woy. Batowski
Michał Zaleski Mar. Nowacki
Stef. Owerkowicz Stan. Smutkowski
Tadeusz Muraszka Jozef Kodęski
Alexand. Los Karol Ginusz
Alexand. Mucharski Piotr Muraszewski
Abrah. Heliaszewicz Kaz. Rozanski
Alexand. Szelimowicz Alex. Kawaler
Bilal Chalecki Jan Konopka
Samuel Jasinski Piotr Wiguz
Musztafa Haydorowicz na urlopie Mich. Przytulski

Jak widzimy, pułk nie był zbyt liczny, bowiem służyło w nim za-
ledwie 283. żołnierzy. Plany organizacji pułków straży przedniej, jako 
części wojsk Rzeczypospolitej, zostały wprowadzone dopiero w roku 
1789, określając liczbę ludzi w chorągwi na 135. i trzy sztaby pułko-
we: wyższy, średni i niższy12. Etatowo pułki koronne miały liczyć 1099. 
ludzi, zaś pułki litewskie 612. (z niewielkimi różnicami w przypadku 
pojedynczych pułków). Stanów tych jednak do roku 1792 nie osiągnię-
to. Wcześniejsze stany osobowe, głównie z „raty marcowej” z roku 1777, 
przedstawiały się następująco dla kolejnych pułków: 1 – 135, 2 – 255, 
3 – 252, 4 – 378, 5 – 363 (koronne); 1 – 374, 2 – 150, 3 – 150, 4 – 395, 5 
– 301, 6 – 269 (litewskie)13. Chorągwie pułku Skirmonta liczyły od 66. 
(czwarta) do 77. (trzecia) ludzi, jednak ta druga miara obejmuje dodat-
kowych służbistów ponad towarzyszy i pocztowych. 16. oficerów puł-

12 M. Machynia, C. Srzednicki, Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1717-1794, t. 1: 
Oficerowie wojska koronnego, cz.1: Sztaby i kawaleria. Kraków 2002, s. 375.

13 M. Machynia, V. Rakutis, C. Srzednicki, ibidem.
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kowych również nie odpowiada planowanej obsadzie etatowej z roku 
1789: każda chorągiew powinna posiadać rotmistrza, porucznika, 
chorążego, czterech namiestników, pięćdziesięciu ośmiu towarzyszy, 
wachmistrza, sześciu podoficerów, dwóch trębaczy, pięćdziesięciu 
ośmiu pocztowych, felczera, kowala i siodlarza. Do tego doliczyć trze-
ba oficerów i specjalistów w sztabach wyższym, średnim i niższym14. 
Przy znacznie niższych stanach osobowych nie było prawdopodobnie 
potrzeby posiadania tylu oficerów, żołnierze mogli wykonywać napra-
wy sprzętu i leczyć konie sami lub u miejscowej ludności. 

Wymienieni oficerowie to (w nawiasie numer kolejny chorągwi): 
pułkownik Achmeć Skirmont (2), namiestnik Lud[wik] Mieczkowski 
(2), rotm. Michał Tokosz (1, towarzyszem w tej samej chorągwi był jego 
brat Mustafa)15, rotm. Jakub Azulewicz16, rotm. Enoch Buczacki17; po-
rucznicy – Jan Burnaz (1), Samuel Chalecki (1), Jakub Chalecki (2), Mu-
stafa Wilczyński (2)18, Mustafa Chalecki (3), Jan Melech (3)19, Aleksan-
der Baranowski (4); chorążowie: Eliasz Skirmont (1), Zachariasz Cha-
lecki (2)20, Szumski (3)21, Dawid Baranowski (4)22. Pułkowym duchow-
nym (mołłą) był Jan Ambulewicz, prawdopodobnie jest to przekręcone 
nazwisko Abulewicz lub Abdulewicz. Prawie wszyscy oficerowie i towa-
rzysze, a także mołła, mieli po jednym pocztowym. Pozostałe osoby 
służące w pułku, sądząc z nazwisk, nie były Tatarami: felczer Szmyt, 
dobosz Jerzy Iwanowski, kowal Fran[ciszek] Nożyn. Według badań M. 
Machyni, V. Rakutisa i C. Srzednickiego pułk był w 73% tatarski23, co 
charakteryzuje litewskie oddziały straży przedniej w przeciwieństwie 
do koronnych, w których dowodzili i służyli przede wszystkim Polacy. 
Zdarzało się, że Tatarzy przenosili się z jednostek koronnych do „swo-
ich” formacji na Litwie, jak np. w roku 1792, gdy oficerowie i żołnierze 
przeszli z 4 Pułku Koronnego do nowo utworzonego 7 Pułku Tatar-
skiego Wielkiego Księstwa24.

14 M. Machynia, C. Srzednicki, ibidem, s. 375.
15 S. Dziadulewicz, ibidem, s. 345; Akta Komisji Wojskowej, t. 158, nr 6 i 20.
16 S. Dziadulewicz, ibidem, s. 38.
17 Być może Daniel: S. Dziadulewicz, ibidem, s. 74.
18 S. Dziadulewicz, ibidem, s. 354; Akta Komisji Wojskowej, t. 158, nr 20.
19 S. Dziadulewicz, ibidem, s. 211; Akta Komisji Wojskowej, t. 158, nr 61.
20 S. Dziadulewicz, ibidem, s. 78; Akta Wileńskie, t. VII, s. 424.
21 Być może Samuel: S. Dziadulewicz, ibidem, s. 328; Akta Komisji Wojskowej, t. 158, nr 20.
22 S. Dziadulewicz, ibidem, s. 50; Akta Komisji Wojskowej, t. 158, nr 13 i 20.
23 M. Machynia, V. Rakutis, C. Srzednicki, ibidem, s. 245.
24 M. Machynia, C. Srzednicki, ibidem, s. 439.
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Poszczególni żołnierze i pocztowi byli przypisani do konkret-

nych posterunków. Pierwsza chorągiew rozlokowana była w miejsco-
wościach (w nawiasach liczba żołnierzy): Dzidno (6, raczej: Dziedno), 
Koronnow (2, Koronowo), Bydgoszcz – Dobrcz (4), Fordon (8), Szolec 
(4, Solec Kujawski), Dybów (16), Lubicz (4), Węgierki (4), Górzno (4), 
Mława (8), Chorszelle (4, Chorzele), Myszyniec (4). Rotmistrz stacjono-
wał w Dybowie. Położone są w pobliżu Bydgoszczy, ale niektóre, jak np. 
Mława czy Myszyniec, leżą nawet do 350 km w kierunku wschodnim. 
Druga chorągiew zajmowała posterunki: Łęczno (22), Lublin (24, moł-
ła, służba), Oleszniki (4, Oleśniki), Czanów (4), Targowica (4), Guran 
lub Gurasz (10), Janów (4). Centrum stanowił Lublin, gdzie stacjonował 
pułkownik Skirmont, jego zastępca, duchowny, felczer, kowal, dobosz 
i trębacze. Zgodnie z instrukcjami, choć bez wymienianej miejscowo-
ści, tam znajdował się sztab i szkolono trębaczy przed wysłaniem ich 
do chorągwi. 

Chorągiew Azulewicza stacjonowała w następujących miej-
scach: Biłgoraj (6), Ułanów (9), Rudnik (6), Szelunki (6), Widełki (12), 
Ropszycz (6, Ropczyce), Dębowicz (4), Dukla (10), Zawichost (8). Rot-
mistrz zatrzymywał się w Widełkach. Są to okolice Lublina i tereny na 
południe od niego. Czwarta chorągiew zajmowała posterunek w Za-
wichoście (6), a reszta oddziału (60) była przeznaczona dla defl uitacji, 
czyli kontroli spławu rzecznego. Był to niezwykle duży obszar, rozrzu-
cony po całej Koronie, z wyjątkiem Pomorza i Wielkopolski. Wątpliwe, 
aby tak skromne siły były wystarczające do powstrzymania przemytu 
i nielegalnego handlu solą, dokonującego się na znaczną skalę, co do-
prowadzało do olbrzymich strat dla Skarbu Królewskiego25.

Dokument przedstawia następnie siedmiopunktową instrukcję 
dla rtm. Buczackiego. To dosyć dokładny opis przeprowadzania kon-
troli spływu. Informacje o statkach miano uzyskiwać od pisarza Komo-
ry Mitrowskiej Kruczkowskiego i wystawiać warty przy stojących jed-
nostkach (z powodu niskiego poziomo wody itp.), aby zapobiegać kra-
dzieżom soli, oddalaniu się flisaków do miasta po wódkę, co mogłoby 
opóźnić transport. Należało też organizować pomoc w ratowaniu cen-
nego towaru w przypadku uszkodzenia statku, aby przetransportować 
sól do najbliższej wsi lub komory. Rzecz jasna, w razie niemożności jej 
odzyskania, miała być zatopiona. Określono również kolejne miejsca, 
w których żołnierze mieli dowiadywać się o transportach, i marszruty 
przejazdów: Baranów, Niepołomice, Wieliczka, Puławy, Kamieniec, Za-

25 A. Kuckowa, Kunegunda – żupa solna Lubomirskich w Sierczy [w:] Studia i Materiały do Dziejów 
Nauki Polskiej, Warszawa 1958.
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wichost, Sandomierz – znowu widzimy, jak olbrzymi to teren dla gar-
ści ludzi. Wszystkie wydarzenia związane z powyższymi działaniami 
należało, rzecz jasna, jak najczęściej raportować.

Ostatnim punktem, być może najciekawszym w omawianym 
dokumencie, jest pełna rota przysięgi wojskowej w dwóch wersjach: 
dla Polaków i dla Tatarów. Tę drugą przytoczymy tu in extenso. Przy-
sięga zaistniała i wykształciła się w prawodawstwie polskim jako śro-
dek dowodowy w procesach sądowych26. Analogicznie rzecz miała się 
i w wojsku – korzystanie z wojsk zaciężnych i walka z nieporządkiem 
w armii wymagała określenia praw – artykułów wojskowych, które na-
stępnie zaprzysięgano, co stanowiło podstawę dla kar za ich złama-
nie, wypłat żołdu i innych. Na wzór państw zachodnich żołnierze, ale 
przede wszystkim oficerowie, sami ustalali zasady swojej służby, które 
były spisywane, a potem podpisywane27. Widzimy tu wyraźną ewolucję 
do artykułów rotmistrzowskich i wojskowych: w wiekach późniejszych 
przysięgę na wierność królowi składali tylko hetmani przy obejmo-
waniu urzędów, przejmując tym samym pełnię władzy we wszelkich 
sprawach organizacyjnych, karnych, finansowych etc. w stosunku do 
podlegających im wojsk (co w obliczu narastającej prywaty doprowa-
dziło do ograniczenia stanowisk hetmańskich w reformach Sejmu 
Wielkiego). Hetmani wydawali pułkownikom rozkazy wraz z instruk-
cjami, których rozpowszechnieniem wśród towarzyszy zajmowali się 
rotmistrzowie. Artykuły podpisywali rotmistrzowie, stając się bezpo-
średnio odpowiedzialnymi za chorągwie. 

Najdawniejsza znana rota przysięgi w wojsku polskim znajduje 
się w Mandacie Jego Królewskiej Miłości Pana naszego miłościwego ku 
popisowi wszystkich służebnych, jezdnych i pieszych z 1525 r.28 K. Łopa-
tecki zaznacza, że nowością było tu odbieranie przysięgi od żołnierzy, 
wobec znanych już przysiąg rotmistrzowskich29. Z biegiem lat trady-
cja ta zmieniała się i ograniczała: przysięgi składały wojska zaciężne 
i piechota, nie widziano potrzeby dokonywania tego przez towarzyszy. 
Równolegle działały wzory niemieckie i polska racja, opierająca się 
na wrodzonej wierności i honorze szlacheckim, czego wielkimi orę-
downikami byli hetman Jan Tarnowski (1488–1561)30 i hetman Flo-

26 J. Matuszewski [wstęp i tłumaczenie], Najstarszy zwód prawa polskiego, Warszawa 1959, 
s. 162.

27 K. Łopatecki, Disciplina …, s. 98.
28 K. Łopatecki, ibidem, s. 102.
29 K. Łopatecki, ibidem, s. 103.
30 J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, s. 127-129.
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Oryginalny zapis Przysięgi Tatarów
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rian Zebrzydowski (zm. 1566)31. Przysięgi rotmistrzowskie zanikły już 
w czasach panowania króla Stefana Batorego, do XVII wieku nie obo-
wiązywały w piechocie szlacheckiej. Formami zastępczymi było pu-
bliczne i cykliczne czytanie artykułów wojskowych, co odzwierciedla 
się i w omawianym przez nas tekście. Kolejne lata przynosiły ewolucję 
sposobów narzucania reguł wojskowych: przysięga nie licowała z ho-
norem szlacheckim, ale uznanie artykułów nie przeszkadzało w ich 
negowaniu, jak podczas wyprawy pskowskiej w latach 1581–158232. 
Wariacje przysiąg i podpisywania artykułów istniały do unifikacyj-
nych reform stanisławowskich – ustaw Departamentu Wojskowego 
z roku 1787 i Komisji Wojskowej z roku 178833, gdy uchwalono jed-
nolitą rotę przysięgi dla wszystkich żołnierzy. Teksty rot są niezwykle 
rzadkie w historiografii polskiej wojskowości. Za najdawniejsze za-
chowane uznajemy wspomniany już Mandat Jego Królewskiej Mości... 
z roku 1525 i Przysięgę Puszkarską z roku 155734. Unikatowa jest nato-
miast osobna rota dla Tatarów.

Przysięga Tatarów

Ja N N Przysięgam Bogu y iak naywiększe czynię postanowienie 
według wiary moiei w Alkoranie opisaney podług którego sprawowac 
się y starac się o Zbawienie powinienem biorąc wszelkie rzeczy, które 
wierzyc mi przygodzi Wołłacha Bila ze tego wszystkiego dotrzymac 
obowiązanym zostaię Zdrowym rozumem, dobrowolnym umysłem 
Nayiasnieyszemu Stanisławowi Augustowi Krolowi Polskiemu y 
W Xwa Littgo P. N Mił. wiernym y posłusznym w jak naywiększych 
azardach bez Zawodu będę Tegoz Nayias. Pa y Całego Jego Nay-
ias. Domu Pozątkowi y Dobrym Sukcessom Honorowi y Godnosci 
ile można słuzyc y onez promowac, Szkodę zas wszelką y uszczer-
bek tamowac będę, wszystko przy tym cokolwiek by było przeciw-
nego i szkodliwego Za naypierwszą powziętą wiadomością wiernie 
doniesc y obiawic, do obrony Panstw y Poddanych J.K.Mci wszędzie 
jak czas y okoliczność tego wyciągac będą, ochotnie się y męznie sta-
wię, także w Służbie moiey tak w polu przy Boku Panskim jako y na 
naznaczonych Stacyach, expedicyach wiernym nieodpornym pilnym 

31 Floriana Zebrzydowskiego hetmana artykuły wojskowe, w: Polskie ustawy …, oprac. S. Kutrzeba, 
s. 83.

32 J. Piotrowski, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków, Kraków 1894, s. 41.
33 Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, pod. red J. Sikorskiego, Warszawa 1965-66.
34 Króla Zygmunta Augusta artykuły dla puszkarzy [w:] Polskie ustawy …, s. 74
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będę, rozkazom tak Nay. Pa NM. albo przełozonym w Pułku maią-
cym komendę Officerom wszelkie Posłuszenstwo, Respekt, Szczerość, 
Wierność Zachowac postanawiam y Zdaney na demną komendzie 
parierowac, iezeliby wiedział lub słyszał jakową Zdradę bez Zwłoki 
ochrony wyiawic, przestrzedz donieść postanawiam, także ni Sam 
przez Siebie ni bez drugich uwodzic ani nasadzac odmawiac ani 
bydz odmowionym. Wszystkim Artikułom Woyskowym w Regula-
mencie wyrazonym podług ich Zadosyc czynic, y Rygorowi podlegac 
obowiązanym Zostaię. Czego wszystkiego jak dotrzymam, tak Boga 
Biorę na Swiadectwo, gdy szczerze y wiernie słuzyc będę, niech Bo-
skiego dostąpię Błogosławienstwa, gdy niesprawiedliwie, niech mię 
ukarze na duszy y na Ciele na wieki wiekow Amen.

Tekst ten niewiele różni się od przysięgi dla Polaków. Zamiast 
odwołania do Boga Jedynego w Trójcy Świętej mamy odpowiednio Al-
laha i Koran. Dalej następuje potwierdzenie pełnego posłuszeństwa 
królowi, oficerom i artykułom wojskowym pod odpowiedzialnością 
karną wojskową (rygorów) i karą boską. W swych głównych punktach 
(odwołanie do Boga, wierność Rzeczypospolitej w osobie władcy i do-
wódcom) nie zmienia się od późnośredniowiecznych przysiąg euro-
pejskich, na których wzorowała się armia polska, aż do czasów II Rze-
czypospolitej (1927/28)35. 

Lustracja pułku Achmecia Skirmonta odkrywa nową kartę 
w mniej opracowanej historiografii tatarskiej wojskowości XVIII wie-
ku. A jest to właśnie okres kształtowania się nowoczesnych pułków 
tatarskich, które praktycznie osiągnęły zamierzony stan i organizację 
na moment przed upadkiem Rzeczypospolitej, kontynuując swój roz-
wój przez cały wiek następny. Interesujący jest imienny spis żołnierzy 
i oficerów, z których, niestety, większości nie udało się zidentyfikować. 
Kontrola transportów soli, towaru niezwykle cennego dla Skarbu, to 
jedno z zajęć wojskowych w czasie pokoju. Niespełna trzystu tatar-
skich jeźdźców na dużym obszarze Korony tropiło nieuczciwych han-
dlarzy, flisaków – złodziejów i przemytników soli. Dla pełnego obrazu 
pułku brakuje wyników i raportów z lustracji oraz listów i doniesień 
z odbywanej służby. Rota przysięgi to dokument unikatowy, doskonale 
wpisujący się w historię ewolucji organizacji wojskowej, specyficzny 
jednak tylko dla Rzeczypospolitej.

Daniel St. Czachorowski

35 M. Czachorowski, Tatarska przysięga, „Przegląd Tatarski” nr 1(5), s. 23.
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Lustration of the Achmec Skirmont Regiment and military oath 
of 1765

Keywords: Polish-Lithuanian Commonwealth, Tatars, army, vanguard 
regiment, Tatar cavalry, salt mine, visitation, Achmec Skirmont, Po-
lish Tatars, military oath.

Abstract: 1765 visitation of the Tatar Vanguard Regiment under com-
mandement of Achmec Skirmont presents fragment of the regimental 
history before the reforms of the Military Commission and the Great 
Sejm. In times of peace, regiment deals with the control of transporta-
tion and salt trade, which is one of the main sources of budget inflows, 
in a large area of Poland (The Crown). The document provides detailed 
instructions for the soldiers’ activities: routes, searches, confiscations, 
the most important points of internal organization and behavior to-
wards the local population. Lists of officers, companions and fellow-
ships are made, according to the banners and places of posts. It also 
contains a rare text of military oath, with separate versions for Poles 
and Tartars.
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Swietłana Czerwonnaja

POLSKA–AZERBEJDŻAN: 
ZWIĄZKI POLITYCZNE I KULTUROWE 

ORAZ ROLA POLSKICH TATARÓW 
W ICH ROZWOJU

Wartości kultury azerbejdżańskiej, skarby azerbejdżańskiego dzie-
dzictwa artystycznego i literackiego, są od dawna i w sposób trwa-
ły włączone do świadomości narodów europejskich – do szerokiego 
kontekstu europejskiej kultury. Stały się przedmiotem badań nauko-
wych, źródłem natchnienia oraz bogatych interpretacji twórczych 
w europejskiej poezji, muzyce, architekturze, teatrze i w sztukach 
pięknych.

W Polsce zainteresowanie kulturą azerbejdżańską objawiło się 
szczególnie jaskrawo i konsekwentnie. Przekładało się też na szer-
sze związki Polski z muzułmańskim Wschodem. Pisał o tym znany 
polski historyk sztuki, profesor Jerzy Malinowski: „Sąsiedztwo ze 
Wschodem Muzułmańskim nadało kulturze polskiej niepowtarzal-
ny koloryt, który odróżnia ją od kultur narodów Europy Zachodniej. 
Znajomość Polaków ze światem islamu zaczyna się od czasów po-
wstania arabskiego kalifatu. W odróżnieniu od tych regionów za-
chodniej i południowej Europy, które stały się obiektem najazdów 
i podbojów arabskich, państwo polskie, uformowane w X wieku, nie 
znajdowało się na drogach arabskiej interwencji do Europy. Dlatego 
nie zanotowano w historycznej pamięci Polaków żadnego komplek-
su ‘zagrożenia arabskiego’. Arabscy kupcy i podróżni, którzy docie-
rali w X wieku do brzegów Wisły, byli postrzegani jako gości pożąda-
ni, i jako pierwsze osiągnięcie w stosunkach polsko-muzułmańskich 
można rozpatrywać te opisania Polski, które pozostały w dziełach 
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arabskich podróżnych i które wprowadziły Polskę do światowego 
atlasu geograficznego”1. 

W szerokim krajobrazie, włączonym do tego „światowego atlasu 
geograficznego”, czerwoną nicią przewija się kierunek łączący polski 
i azerbejdżański świat w aspektach i wymiarach kulturowych, ducho-
wych oraz politycznych. Już w średniowieczu nawiązały się stosunki 
handlowe między państwem polskim a Giandżą, Nachiczewaniem, Te-
brizem. Na rynki azerbejdżańskie wieziono z Polski miód i bursztyn. 
Stamtąd wywożono przede wszystkim wyroby rzemiosła artystyczne-
go.

Podstawą stosunków dyplomatycznych między tymi dwoma 
krajami stała się misja ambasadorska posłów z Azerbejdżanu do pol-
skiego króla Kazimierza Jagiellończyka w latach 70. XV wieku, która 
zaproponowała zawarcie małżeństwa dynastycznego między królewi-
czem polskim a córką emira2.

Wymiana handlowa (w tym za pośrednictwem kupców ormiań-
skich ze Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Zamościa i innych miast 
południowo-wschodniej Polski) między I Rzeczpospolitą a Azerbej-
dżanem była szczególnie intensywną w wiekach XVII i XVIII. Wtedy 
w polskiej kulturze szlacheckiej rozpowszechnionym i popularnym 
stał się tak zwany sarmatyzm (orientalizm, zamiłowanie w muzułmań-
skim Wschodzie, którego mieszkańców jeszcze od czasów wypraw 
krzyżowych nazywano sarmatami). Ten sarmatyzm znalazł swoje od-
bicie w sztuce, w modzie, w życiu codziennym polskiej arystokracji 
i szlachty, w tym szlachty tatarskiej, zamieszkałej na ziemiach dawne-
go Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na rynku polskim wysoko cenio-
nymi towarami były dywany azerbejdżańskie, wyroby jedwabne, konie 
karabachskie.

Niewątpliwym faktem jest obecność Polaków (na początku, co 
prawda, jeszcze epizodyczna) na ziemiach Azerbejdżanu w wiekach 
XVII–XVIII. Występowali tam w różnych rolach: kupców, podróżni-
ków, zakonników w misjach katolickich (jednym z nich był w XVIII 
wieku Tadeusz Kruszyński, który zostawił dzieło – w języku łacińskim 

1 Е. Малиновский, Исследования исламского (особенно тюркского) искусства в Польше [w:] 
Актуальные вопросы развития искусствоведения в России, странах СНГ и тюркского мира. 
Материалы Международной научной конференции, посвященной 120-летию со дня рожде-
ния Петра Евгеньевича Корнилова (1896 – 1981), Часть II, составитель и научный редактор 
О.Л. Улемнова, Казань 2018, s. 135. Tu i dalej – autorskie tłumaczenia cytatów na język polski 
(S. Cz.).

2 Więcej: A. Chodubski, Azerbejdżan [w:] Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. 
Dopierała, t. 1, Toruń 2003, s. 122.
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– z opisaniami historii i geografii Azerbejdżanu), członków poselstw 
i delegacji udających się przez Azerbejdżan na dwór szachów per-
skich albo sułtanów osmańskich (dyplomatyczne stosunki Rzeczy-
pospolitej z Persją oraz z Imperium Osmańskim w pewnym stopniu 
obejmowały też związany z tymi państwami Azerbejdżan), czasem 
również jeńców, którzy mogli trafić do niewoli osmańskiej w wyniku 
konfliktów wojennych. Pośród tych „pierwszych Polaków na terenie 
Azerbejdżanu” byli ludzi wykształceni, zajmujący się pracą twórczą, 
w tym literacką i budowniczą. Zasługuje tu na uwagę informacja Mate-
usza Gralewskiego, który zwiedzał Azerbejdżan w połowie XIX wieku 
i w okolicy miasta Szemacha znalazł meczet z łacińskim napisem na 
kamieniu wmurowanym w jego mur: „Polonus Johannes Dembovscius 
fecit 1618 [Polak Jan Dembowski zbudował w roku 1618]”3. Prawdopo-
dobnie właśnie w Azerbejdżanie powstał pierwszy meczet, należący 
do historii polskiej architektury. Tradycję islamskiego budownictwa 
sakralnego w Azerbejdżanie architekci polscy wznowili na począt-
ku XX wieku, gdy Eugeniusz Skibiński uczestniczył w projektowaniu 
Wielkiego (Dżami) Meczetu Taza-Pir w Baku, zbudowanego w latach 
1902–1906, natomiast pracujący w tym samym Baku Józef Płosz-
ko stworzył projekt znakomitego meczetu dla miasta Władykaukaz 
(1906–1908). Udział polskich architektów i budowniczych w projekto-
waniu i budowie meczetów (zarówno drewnianych, jak i – już w XX wie-
ku – murowanych, także kamienic przeznaczonych dla Petersburga, 
Mińska, Wilna, Kowna, Warszawy, Gdańska), ściśle związanych przede 
wszystkim z kulturą i życiem religijnym Tatarów polskich (tatarskich 
wspólnot na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego), 
jest faktem znanym i bardzo istotnym dla całej historii architektury 
polskiej. Na tym tle „azerbejdżański wątek” zasługuje na szczególną 
uwagę, świadczy bowiem o tym, że polska myśl architektoniczna w po-
szukiwaniu wzorów muzułmańskiej architektury sakralnej sięgała 
daleko poza granice Rzeczypospolitej i tworzyła obiekty nie tylko dla 
własnych rodaków (Tatarów polskich) i bliskich sąsiadów (Tatarów za-
mieszkałych w europejskiej części Imperium Rosyjskiego), ale też dla 
muzułmanów dalekiego Kaukazu. Proces ten rozpoczął się w dodatku 
bardzo wcześnie. 

Pod koniec XVIII wieku znaczna część Azerbejdżanu oraz znacz-
na część Polski prawie jednocześnie znalazły się w granicach Impe-
rium Rosyjskiego. W pierwszej połowie XIX wieku zaczęła się formo-

3 Więcej: B. B. [Bogdan Baranowski], Słowo wstępne [w:] Złote kamienia. Dawne i nowe wiersze 
Azerbejdżanu, wyb. i opr. T. Chróścielewski, I. Sikirycki, Łódź 1975, s. 13. 
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wać i wzrastać polska diaspora w Azerbejdżanie4. Po stłumieniu po-
wstania listopadowego w roku 1830 dołączyli do niej liczni powstańcy, 
w tym oficerowie polscy zdegradowani i skierowani do służby wojsko-
wej w kaukaskich garnizonach. Najważniejszymi miejscami zamiesz-
kania polskich zesłańców stały się azerbejdżańskie miasta i osiedla: 
Kuba, Kusary, Szemacha, Baku, Nucha, Achty5. „Wśród wysłanych na 
Kaukaz Polaków – pisze historyk Bogdan Baranowski – znaczną część 
stanowiła młodzież, zaangażowana przed tym w działalność konspi-
racyjno-patriotyczną. Niemało było wśród nich ludzi uzdolnionych, 
doskonale władających piórem”6. Jednym z nich był poeta Tadeusz Ła-
da-Zabłocki, zesłany do służby wojskowej na Zakaukazie w roku 1837. 
Podczas pobytu w Azerbejdżanie zbierał i tłumaczył azerbejdżańskie 
pieśni ludowe, studiował historię tego kraju, miał ściśle kontakty z po-
stępowymi przedstawicielami azerbejdżańskiej inteligencji, m.in. 
z Abbasem Kuli-agą Bakichanowem (zwanym Kudsi – czysty, szlachet-
ny), Mirzą Szafim Wazefem, Mirzą Fatalim Achundowem7. W stacjo-
nujących na terenie Azerbejdżanu carskich garnizonach wojskowych 
przez wiele lat przebywał polski literat Władysław Strzelnicki, który 
w swoich utworach opisywał krajobrazy i życie mieszkańców Szema-
chy, Baku, Lenkoranu. Wybitny polski lingwista Konstanty Zach, służąc 
w carskiej armii na Zakaukaziu, nauczył się języka azerbejdżańskiego, 
opracowywał jego gramatykę, spisywał utwory folklorystyczne8. 

Obiektem uwagi i miejscem obecności Polaków stał się także po-
łudniowy Azerbejdżan, który pozostał w składzie państwa irańskiego. 
Na nim skupiła się działalność naukowa, literacka i dyplomatyczna 
poety Aleksandra Chodźki, który w młodości, jako student Uniwersy-
tetu Wileńskiego, należał do ugrupowania filaretów i filomatów, póź-
niej studiował orientalistykę na uniwersytecie w Petersburgu (jednym 
z jego nauczycieli był profesor Mirza Dżafar Topczybaszy z Azerbej-
dżanu). Po ukończeniu studiów w roku 1830 został tłumaczem rosyj-
skiego konsulatu w Tebrizie – stolicy perskiego Azerbejdżanu. Tam 
wykorzystywał każdą wolną chwilę na wędrówki po okolicach, zbierał 
pieśni i legendy ludowe, w tym dastany o baśniowym bohaterze zbój-

4 Więcej: J. A. Chodubski, Polacy w Azerbejdżanie, Toruń 2004.
5 Szczegóły: B. Baranowski, Polsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX 

wieku, Łódź 1979.
6 B.B. [Bogdan Baranowski], Słowo wstępne [w:] Złote kamienia. Dawne i nowe wiersze 

Azerbejdżanu, wyb. i opr. T. Chróścielewski, I. Sikirycki, Łódź 1975, s. 15.
7 Ibidem, s. 15-16.
8 Ibidem, s. 16.
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niku Karaöglu, który rabował bogatych i pomagał ubogim9. Właśnie 
dzięki staraniom Aleksandra Chodźki ta cudowna postać azerbej-
dżańskiego folkloru weszła do europejskiej folklorystyki.

Jednocześnie z dziejami Polonii w Azerbejdżanie formowała się 
wspólnota azerbejdżańska w Polce – w tej jej części, która znalazła się 
pod rosyjskim zaborem, przede wszystkim w Warszawie. W rozloko-
wanych tam rosyjskich garnizonach wojskowych służyło wielu ofice-
rów, pochodzących zarówno z gruzińskiej, jak też z azerbejdżańskiej 
szlachty i arystokracji. Przez kilkanaście lat przebywał w Warszawie 
Mirza Kazim Meszchedi Abdułła Ogłu, który napisał tu w języku per-
skim utwór poetycki poświęcony Warszawie. Młody literat Ismail Bej 
Kutkaszenły w trzydziestych latach XIX wieku napisał w Warszawie 
i wydał tam w języku francuskim poemat o miłości wojownika Ra-
szyda i pięknej Saadet, będący próbą połączenia klasycznych moty-
wów literatury muzułmańskiego Wschodu z ideałami europejskiego 
romantyzmu. Mieszkający przez pewny czas w Warszawie naukowiec 
Abbas Kuli-aga Bakichanow prowadził w tym mieście swoje badania 
historyczne i etnograficzne, nauczył się języka polskiego, nawiązał 
bliskie kontakty z tamtejszym środowiskiem intelektualnym10. 

Nie sposób wymienić wszystkich imion oraz wydarzeń i przed-
stawić w całej pełni długą historią polsko-azerbejdżańskich stosun-
ków w ciągu minionych stuleci. Bez wątpienia jednak wybrane z niej 
najważniejsze fakty świadczą o tym, że fenomen, który można okre-
ślić jako „Azerbejdżan w Polsce” (i jednocześnie „Polska w Azerbej-
dżanie”), jest zjawiskiem bogatym, nasyconym silnymi prądami kul-
turowego współdziałania, wzajemnego oddziaływania, wpływów twór-
czych, solidarności obywatelskiej między oboma narodami. 

Należy przypomnieć imiona mistrzów polskiej architektury, in-
żynierii, budownictwa miejskiego, przemysłu i handlu naftowego, któ-
rym wypadło pracować w Baku i na Półwyspie Apszerońskim pod ko-
niec XIX i na początku XX wieku. Są wśród nich architekci i inżynie-
rowie: Ignacy Krzyształowicz, Eugeniusz Skibiński, Józef Gosławski, 
Józef Płoszko, Kazimierz Skórewicz, Paweł Zalesski. Ich praca i dzieła 
nadały Baku nowe oblicze, przekształciły je w miasto światowej sławy 
i najbardziej postępowej urbanistyki tamtej epoki11. Polacy z wielkim 

9 Ibidem, s. 14.
10 Ibidem, s. 15.
11 Ich dorobkowi jest poświęcona książka wydana przez Ambasadę Republiki Azerbejdżanu 

w Polsce: R. E. G. Mustafajewa, Rola polskich architektów w kształtowaniu architektury miasta 
Baku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2014. 



6060 I. Artykuły i rozprawy

sukcesem przyczynili się do rozwoju tamtejszego przemysłu nafto-
wego. Witold Zglenicki, który wypracował nową metodę pozyskiwania 
ropy z głębin morskich, był zwany „polskim Noblem Azerbejdżanu”12. 
Pamięć o tych ludziach żyje we współczesnej azerbejdżańskiej i pol-
skiej kulturze, o czym świadczą, między innymi, muzea – Józefa Go-
sławskiego w Baku (w domu, gdzie architekt mieszkał, na dzisiejszej 
ulicy Mirzy Ibrahimowa), Witolda Zglenieckiego w Polsce, a także zbu-
dowany na sztucznie stworzonym lądzie zatoki Bibi-Ejbad nad Mo-
rzem Kaspijskim memoriał polskiego geologa Pawła Potockiego. 

Najważniejszym ogniwem naszej wspólnej pamięci historycznej 
jest wiedza o uczestnictwie Polaków w walce o niezależność Azerbej-
dżanu w latach 1918–1920. Wysokie stanowiska w rządowych struk-
turach Demokratycznej Republiki Azerbejdżan zajmowali Stanisław 
Wąsowicz, Wiktor Kleniewski i inni działacze polityczni polskiego po-
chodzenia. Polski biznesmen Stefan Rylski w latach 1917–1920 pro-
wadził przedstawicielstwo konsularne w Baku, które mieściło się przy 
ulicy Policyjnej 11 w pałacyku zbudowanym dla braci Rylskich w roku 
1912 przez architekta Józefa Płoszkę.

Pośród osób polskiego pochodzenia, których polityczna dzia-
łalność była ściśle związana z historią Demokratycznej Republi-
ki Azerbejdżanu, wybitną rolę odegrali polscy Tatarzy. Nie tylko ich 
tradycyjna religia (islam), kultura, pamięć o azjatyckiej praojczyźnie 
przodków, ale również ideały polityczne młodej generacji wycho-
wanej w znajdującej się pod zaborami i walczącej o wolność Polski, 
przyczyniły się do tego, że znaczna część wspólnoty polskich Tatarów, 
ich inteligencja, wojskowa elita, młodzież, z wielką uwagą i współczu-
ciem obserwowała rozwój ruchów narodowo-wyzwoleńczych muzuł-
mańskich narodów Imperium Rosyjskiego (na Krymie, nad Wołgą, na 
Urale, w Azji Środkowej, na Północnym Kaukazie i w Azerbejdżanie). 
Byli gotowi aktywnie włączyć się do ich walki wyzwoleńczej, postrze-
gając tamte narody jako własnych braci. Najważniejsza rola pomostu 
łączącego polskich Tatarów z narodami i regionami muzułmańskie-
go wschodu Rosji, objętego pożarem rewolucyjnym i wojną domową, 
przypadła Krymowi. Podążali tam z nadzieją wsparcia Tatarów Krym-
skich w ich bohaterskiej walce przeciwko rosyjskiemu imperializmu 
i bolszewizmowi. Właśnie przez Krym grupa Tatarów z Polski trafiła 
później (kiedy upadła Krymska Republika Ludowa) do Azerbejdżanu 
i wzięła udział w państwowym budownictwie, w organizacji sił zbroj-

12 Patrz: A. Chodubski, Witold Zglenecki „polski Nobel” 1850-1904, Płock 1984.
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nych, w pracy dyplomatycznej oraz życiu społecznym, naukowym 
i kulturowym Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu.

Wśród nich znajdowali się bracia Olgierd Najman-Mirza Kry-
czyński (1884–1942) i Leon Arsłan Najman-Mirza Kryczyński (1887–
1939)13, którzy przybyli na Krym w roku 1918. Leon Kryczyński pra-
cował tam na stanowisku dyrektora kancelarii premiera rządu krym-
skiego, zaś Olgierd był prokuratorem obwodowego sądu w Symfero-
polu. Po okupacji Krymu przez armię generała Denikina w roku 1919 
bracia Kryczyńscy przenieśli się do Azerbejdżanu. Leon Kryczyński 
objął obowiązki dyrektora kancelarii rządu Azerbejdżanu, redagował 
oficjalne dokumenty rządowe, zajmował się działalnością polityczną 
i naukową. Właśnie w Baku wydał najważniejsze dzieło w swojej karie-
rze naukowo-badawczej: Zarysy rosyjskiej polityki na kresach w dwóch 
tomach14. 

„W końcu grudnia 1919 roku – pisze historyk Jan Tyszkiewicz – 
przyjechał do Baku Wacław Ostrowski, przedstawiciel rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy narodowych rządach Gruzji, Azerbejdżanu 
i Armenii. Dnia 7 lutego 1920 Polska uznała de facto istnienie nieza-
leżnych państw kaukaskich. W tym czasie Olgierd Kryczyński był wi-
ceministrem sprawiedliwości Azerbejdżanu, Leon zaczął pełnić funk-
cje dyrektora kancelarii rządu i redaktora oficjalnych wydawnictw 
rządowych, a stanowisko wicedyrektora kancelarii MSZ sprawował 
inny Tatar Polski, Konstanty Sulkiewicz”15. 

Pośród polskich Tatarów, których droga życiowa podczas rewolu-
cji i wojny domowej wiodła z Polski i Litwy do Krymu i Azerbejdżanu, 
był także wybitny działacz polityczny i wojskowy – Maciej Sulejman 
Sulkiewicz (1865–1920), urodzony na Wileńszczyźnie. Od czerwca do 
listopada 1918 roku był premierem rządu krymskiego. Po okupacji 
Krymu w roku 1919 wyjechał do Baku, gdzie kontynuował działalność 
wojskową i polityczną na wysokim stanowisku szefa Sztabu General-
nego Armii Azerbejdżańskiej. Dzięki jego staraniom, w krótkim czasie 
jej liczebność wyrosła do 30 tysięcy żołnierzy. Sulkiewicz był jednym 
z inicjatorów rozejmu między Azerbejdżanem a Gruzją, podpisanego 
w czerwcu 1919 roku. W maju 1920 roku, po zajęciu Baku przez rosyj-

13 Z ich życiorysami można zapoznać się w książce: Słownik biograficzny Tatarów polskich XX 
wieku, red. A. Miśkiewicz, Białystok 1438/2016. s. 93-101. 

14 А. Б. Кричинский, Очерки русской политики на окраинах. Часть 1. К истории религиозных 
притеснений крымских татар, Баку 1919; Кричинский Арслан Бей, Очерки русской политики 
на окраинах. Часть 2. Борьба с просвещением и культурой крымских татар, Баку 1920.

15 J. Tyszkiewicz, Olgierd, Leon i Stanisław Kryczyńscy, działacze kulturalni i badacze przeszłości 
Tatarów, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, [nr 1], s. 7-8.
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sko-bolszewicką Armią Czerwoną, generał lejtnant M. Sulkiewicz zo-
stał aresztowany przez organa Komisji Nadzwyczajnej (CzK) i 15 lipca 
rozstrzelony16. 

W taki tragiczny sposób zaczynała się historia „radzieckiego” 
Azerbejdżanu, którego związki – polityczne i kulturowe – z Polską na 
długi czas zostały rozerwane. Demokratyczna Republika Azerbejdża-
nu, której krótkie i bohaterskie dzieje dobiegły końca w roku 1920, nie 
patrząc na to, że samo jej istnienie przypadło na dramatyczne i niepo-
myślne lata, okazała się wzorcem wysokiej tolerancji. Była państwem 
szczodrym, otwartym i wrażliwym na nieszczęścia innych narodów. 
Chętnie przyjmowała w swoje kruche jeszcze granice pierwsze fale 
emigracji politycznej z regionów już podbitych przez bolszewików 
lub zagrożonych bolszewicką okupacją. Można powiedzieć, że w od-
powiedzi na to młode polskie państwo – odrodzona w roku 1918 Druga 
Rzeczpospolita – gościnnie otworzyło swoje granicy dla politycznych 
emigrantów azerbejdżańskich, którzy w latach 20. XX wieku szukali 
ratunku przed terrorem bolszewickim oraz możliwości prowadzenia 
działalności politycznej poza granicami ZSRR. Lider azerbejdżań-
skiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego Muhammad (Mammad) 
Amin Rasulzade (1884–1955) – podobnie jak lider krymskotatarskie-
go ruchu narodowego na uchodźstwie, Dżafer Sejdamet – mieszkał 
w Polsce i uczestniczył w działalności utworzonej w Warszawie, pod 
patronatem marszałka Józefa Piłsudskiego, organizacji (Unii) „Pro-
meteusz”. Na łamach jej organu prasowego – miesięcznika „Promete-
usz” (“Prométée”) – wydawanego w Paryżu i wychodzącego od lutego 
1926 roku do kwietnia 1938, Rasulzade miał możliwość przedstawiać 
te idee, które położyły grunt pod jego książkę programową Panturkizm 
w kontekście problem kaukaskich17.

Warto zauważyć, że czasopismo „Prometeusz” od samego po-
czątku było określone jako „Organ obrony narodowej narodów Kauka-
zu i Ukrainy / Organe de Défence Nationale des Peuples du Caucase et 
de l’Ukraine” (później nosiło podtytuł „Organ obrony narodowej ucie-
miężonych narodów ZSRR / Organe de Défence Nationale des Peuples 
Opprimés de l’ U.R.S.S.”). Wynika z tego, że ani Azerbejdżan, ani Ukra-
ina, ani cały Kaukaz i inne regiony zasiedlone przez uciemiężone ludy 
dawnego rosyjskiego i nowego bolszewickiego imperium, nie były 

16 Patrz: A. Jakubauskas, G. Sitdykov, S. Dumin, Lietuvos Totoriai istorijoje ir kulturoje / Литовские 
татары в истории и культуре, Lietuvos Totorių bendruomnių sąjunga / Союз общин татар 
Литвы, Kaunas 2009, s. 117-119, 254-257.

17 M. A. Rasul-Zadeh, О пантюркизме в связи с кавказской проблемой, KNK, Paris 1930.
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obojętne dla przywódców odrodzonego Państwa Polskiego. Przedsta-
wiciele muzułmańskich i kaukaskich narodów na uchodźstwie ści-
śle współpracowali z liderami warszawskiego „Prometeusza”. Jeden 
z pierwszych dokumentów tworzących ideową podstawę organizacji, 
Odezwę obcych [nierosyjskich] narodów Rosji (Appel des Allogenes des 
Russie), złożoną 16 maja 1916 roku na ręce prezydenta USA T. Woodro-
wa Wilsona, podpisali Jusuf Akczura, Dżafer Sejdamet, Hussejn-Zade, 
Michaił Cereteli, Kazi Abduła Raszid Ibrahim oraz przedstawicieli in-
nych uciemiężonych narodów Imperium Rosyjskiego18. Polska okre-
su międzywojennego była najsilniejszą ostoją tego ruchu „allogenów” 
– nierosyjskich narodów Rosji, walczących o własne prawa, wolność 
i niezależność.

Niestety, po II wojnie światowej, po ustaleniu reżymu komuni-
stycznego w Polsce, stosunki między polskim a azerbejdżańskim na-
rodami zostały, można powiedzieć, na długi czas zamrożone. Wpraw-
dzie Polska (Polska Republika Ludowa) i Azerbejdżan (Azerbejdżań-
ska Socjalistyczna Republika Radziecka) należały do wspólnego 
„bloku wschodniego”, co ułatwiało rozwój turystyki oraz kontaktów 
między mieszkańcami naszych krajów, jednak w rzeczywistości takie 
kontakty były minimalne. „Przyjaźń” z narodami Związku Radzieckie-
go istniała raczej w ramach propagandy oficjalnej, niż w życiu praw-
dziwym. Informacje o tym, co dzieje się w radzieckim Azerbejdżanie 
nie docierały do Polski albo były sprowadzone do formalnych relacji19.

Inaczej jednak formowały się w powojennych czasach stosunki 
polsko-azerbejdżańskie w środowisku polskiej oraz kaukaskiej emi-
gracji politycznej w Europie Zachodniej. 20 kwietnia 1946 roku na 
kongresie założycielskim w Hadze powstała Liga Prometejska Karty 
Atlantyckiej20, która w nowych warunkach politycznych kontynuowała 
działalność warszawskiego „Prometeusza”. Na jej czele wstał Roman 

18 Appel des Allogenes de Russie au Président des Etats-Unis d’ Amérique, Prywatny Archiwum 
Ismaila Otara w Stanbulie, Teczka z materiałami Ligi Prometejskiej, s. 1-5.

19 Rzadkim wyjątkiem były próby literackie lat 60. i 70. XX w., należące do pióra zamieszkałego 
w Warszawie polskiego Tatara Sulejmana Mucharskiego (1900–1986). Podczas I wojny 
światowej, jako kilkunastolatek, przebywał w Gruzji i Azerbejdżanie. Krajobrazy 
Azerbejdżanu, życie ludności miast, trwogi czasów wojny znalazły swoje odzwierciedlenie 
w jego opowieściach i wspomnieniach. Jednak jego dzieła literackie, zawierające w siebie 
azerbejdżańskie motywy, zobaczyły światło dzienne dopiero po upadku PRL, w tym na 
łamach „Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2” (S. Mucharski, Pod niebem Kaukazu, „Rocznik 
Tatarów Polskich. Seria 2” 2017, t. IV (XVIII), s. 173-201). 

20 Historii, działalności i znaczeniu tej organizacji poświęciłam kilku publikacji, w tym 
wydrukowany w języku polskim artykuł: S. Czerwonnaja, Liga Prometejska Karty Atlantyckiej 
(z archiwum Dżafera Sejdameta). „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2003, nr 7, s. 109-145. 
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Smal-Stocki (przed wojną profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wie-
loletni przewodniczący „Prometeusza”, aktywny działacz ruchu oporu 
antyfaszystowskiego, internowany w marcu 1945 roku przez Gestapo 
w Pradze). We wszystkich swoich publikacjach, wystąpieniach, dekla-
racjach, w tym odezwach do Organizacji Narodów Zjednoczonych, po-
ruszał sprawę uciemiężonych narodów Związku Radzieckiego. Wiele 
uwagi poświęcał sytuacji na Kaukazie, podobnie jak czynił to niegdyś 
Stanisław Poniatowski (też profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 
członek Polskiej Akademii Nauk, członek honorowy „Prometeusza”, 
więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, zamęczony w lutym 
1945 roku), zyskując sławę szczerego przyjaciela narodów Kaukaza. 
Przedstawiciele azerbejdżańskiego ruchu narodowego na uchodź-
stwie od samego początku uczestniczyli w działalności Ligi Prometej-
skiej Karty Atlantyckiej, która była prawdziwą szkołą międzynarodo-
wej solidarności. Pośród 21 podmiotów Ligi, co poświadcza jej Rezolu-
cja opublikowana w wydaniu periodycznym, były: Armenia, Azerbej-
dżan, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Don, Gruzja, Idel-Ural, 
Ingria (okupowana przez sowietów ziemia fińska), Karelia, Kaukaz 
Północny, Komi, Krym, Kubań, Polska, Rumunia, Słowacja, Turkiestan, 
Ukraina, Węgry21. Na zorganizowanej przez Ligą konferencji przedsta-
wicieli narodów Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kozaczyzny, Kałmu-
cji, Krymu, Północnego Kaukazu, Turkiestanu i Ukrainy 4 marca 1951 
roku została przyjęta Rezolucja, która potępiała komunizm w Związ-
ku Radzieckim i politykę narodowościową Kremla, kontynuującego 
carski imperializm. W imieniu Komitetu Narodowego Azerbejdżanu 
podpisał ją A. Fatali-Bej22.

W tym samym okresie, w środowisku polskiej emigracji poli-
tycznej w Londynie, formowało się grono polskich Tatarów na uchodź-
stwie. Na łamach wydawanego przez nich czasopisma „Głos z mina-
retu” podejmowano problemy dotyczące praw obywatelskich i religij-
nych muzułmańskich narodów Związku Radzieckiego, przewijała się 
też nić solidarności, łącząca polską (polsko-tatarską) myśl polityczną 
z dalekim Azerbejdżanem. 

Pierwsze fundamentalne dzieła w nauce historycznej, które 
wzbogaciły światową historiografię drugiej połowy XX wieku wiedzą 
o wydarzeniach w Azerbejdżanie i w ogóle problematyką azerbej-

21 „Liga Promeyejska Karty Atlantyckiej”, Biuletyn 1949, nr 2, s. 30.
22 Resolutions adopted by the Conference of Representatives of the Peoples of Azerbaidjan, 

Byelorussia, Georgia, Cossacoa, Kalmukia, Crimea, North Caucasua, Turkestan and Ukraine on 
March 4th 1951, „Liga Promeyejska Karty Atlantyckiej”, Biuletyn 1951, s. 2.
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dżańską, zostały stworzone przez polskiego historyka Tadeusza Świę-
tochowskiego, pracującego na uchodźstwie w Stanach Zjednoczonych. 
W roku 1964 wydano tam w języku angielskim jego książkę Rosyjski 
Azerbejdżan (1905–1920). Formowanie tożsamości narodowej w spo-
łeczeństwie muzułmańskim23. Po obaleniu ustroju komunistycznego 
w Polsce publikacje T. Świętochowskiego, dające obiektywne i pełne 
przedstawienie historii Azerbejdżanu ze szczególnie dramatycznymi 
dwudziestowiecznymi wątkami, pojawiły się również w Warszawie 
w języku polskim24. 

Wydaje się, że jedynym pomnikiem literatury naukowej sugeru-
jącym, że Azerbejdżan nie został w PRL całkowicie zapomniany i nie-
znany, było wydanie antologii azerbejdżańskiej poezji. Ukazała się 
ona w Łodzi w roku 1975 pod romantycznym tytułem Złote kamienie 
(w objętości 10 arkuszy drukarskich, czyli 19 arkuszy autorskich tek-
stu), w nakładzie 2000 egzemplarzy, ze wstępem historyka Bogdana 
Baranowskiego25. Zadziwiającym był sam fakt tej publikacji, bowiem 
oficjalna, znajdująca się pod państwową kontrolą cenzuralną w sys-
temie ministerstw, uniwersytetów i instytutów akademickich PRL, 
humanistyka Polski rzadko zwracała się do światu islamu, do śre-
dniowiecznego dziedzictwa Orientu. Ujmowała całokształt piętnastu 
republik radzieckich jako zjawisko homogeniczne, nie rozróżniając 
w nim narodowych kultur różnych narodów, niepodobnych do kultu-
ry rosyjskiej. W każdym bądź razie żadna inna republika radziecka 
(od Estonii do Tadżykistanu) nie była zaszczycona w PRL wydaniem 
antologii jej poezji narodowej26. Żadna – z wyjątkiem Azerbejdżanu! 

Do zbioru wybranych autorów „dawnych i nowych wierszy Azer-
bejdżanu” zostało włączonych 56 poetów, zaczynając od twórców wcze-
snego średniowiecza (X–XII wieków), a kończąc na młodych literatach 
radzieckiego Azerbejdżanu siedemdziesiątych lat XX wieku. Nie dało 
to wszakże pełnej możliwości zapoznania się polskiej publiczności 
z klasyczną i współczesną poezją azerbejdżańską. Autorom i redak-
torom zarówno artykułu wstępnego, jak i rozdziału Noty o autorach 

23 T. Świętochowski, Russian Azerbaijan (1905-1920). The Shaping of National Identity in 
a Muslim Community, Cambridge 1984.

24 T. Świętochowski, Azerbejdżan: niepodległość po raz drugi, „Obóz” 1999, nr 35; T. Świętochowski, 
Azerbejdżan, Warszawa 2006.

25 Złote kamienie. Dawne i nowe wiersze Azerbejdżanu, wyb. i opr. T. Chróścielewski, I. Sikirycki, 
wstęp B. Baranowski, przyp. i noty T. Chróścielewski, Łódź 1975.

26 Gwoli ścisłości, stwierdzić należy, że w czasach PRL-u wydawano jednak liczne zbiory poezji 
narodów ZSRR, np. w roku 1977 ukazała się Antologia poezji ukraińskiej, w 1985 – Poezja 
gruzińska (ponad 800 stron), w 1989 – Poezja uzbecka (blisko 600 stron) [przyp. red. „RTP”].
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[wybranych poetach] nie udało się uniknąć błędów faktograficznych 
oraz stereotypów propagandy komunistycznej, dotyczących między 
innymi imperatywów „walki klasowej” pracującego ludu Azerbejdża-
nu przeciwko perskim, mongolskim, osmańskim i nie wiadomo jesz-
cze jakim (tylko nie rosyjskim!) feudałom, oraz deklaracji o „rozkwicie 
kultury narodowej w radzieckim Azerbejdżanie”. 

Jak bardzo niedoskonała była informacja historyczna zawarta 
w książce Złote kamienie, można zorientować się na przykładzie zarysu 
biografii znakomitego poety Imadaddina Nasimiego. „Imadaddin Na-
simi – czytamy tam – (przed 1501–1556/1562) – najwybitniejszy poeta 
persko-azerbejdżański w epoce Timura i zależności kraju od Mongo-
łów. Urodził się w Szyrwanie. Pisał wiersze w języku perskim, turecko-
-azerbejdżańskim i arabskim. Był uczniem mędrca-mistyka Fazłułły 
Astrabada, współtwórcy i przywódcy sekty muzułmańskiej hurufitów. 
Hurufici […] głosili pogląd, nieobcy pewnym kierunkom greckiej apo-
logetyki chrześcijańskiej z II w.n.e., że dusza ludzka posiada naturę 
boską, dzięki czemu ‘Allah to również i każdy wierny’. Po kaźni Astra-
bada z rąk oprawców Timura, Nasimi ruszył w wędrówkę misyjną po 
Bliskim Wschodzie, głosił zasady nowej interpretacji wiary. Pojmany 
w Aleppo przez ortodoksów, skazany został z woli wielkorządcy mia-
sta na śmierć przez odarcie żywcem ze skóry. Pozostawił znaczną spu-
ściznę poetyczną”27.

Łatwo zauważyć, ile w tym historycznych błędów. Już lata życia 
poety – 1501–1556/1562 – nie odpowiadają rzeczywistości. W dziełach 
azerbejdżańskich i tureckich badaczy (dawno opublikowanych i do-
brze znanych w połowie lat 70. XX wieku) wyglądają absolutnie ina-
czej, chociaż między tymi badaczami istnieją w tej sprawie sprzeczno-
ści. Przykładowo Fuad Köprülü pisze, że Nasimi został stracony w 807 
roku muzułmańskiej rachuby czasu (od hidżry), to znaczy około roku 
1504–150528, natomiast Wasfi Machir Kodżatiurk i Hamid Arasły prze-
suwają datę kaźni Nasimiego na rok 141729. Rzecz jasna, poeta, two-
rzący w wiekach XIV i XV, nie mógł urodzić się na początku XVI stule-
cia. Niedokładne w historycznych i etnograficznych aspektach jawią 
się również rozważania o „zależności kraju od Mongołów”. Oczywiście 
wyprawy wojskowe Timura/Tamerlana na Zakaukazie miały miejsce 

27 [T. Chróścielewski] Noty o autorach [w:] Złote kamienie. Dawne i nowe wiersze Azerbejdżanu, 
Łódź 1975, s. 271-272.

28 F. Köprülü, Nesimiye dair, „Hayat“ 1927, nr 1 (20).
29 V. M. Kocatürk, Tecce şiiri anatolojisi, Ankara: Buluş kitavebi, 1955; Arasli Hamid, Imadaddin 

Nesimi (life and creative acrivity), Baku 1973.
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i w znacznym stopniu określiły charakter epoki, w której żył Nasimi, 
ale przywódcy Azerbejdżanu nie byli żadnymi „Mongołami”. Mongol-
ski substrat etniczny w rządzącej elicie imperium Timura i jego spad-
kobierców – Timurydów – był znikomy. We wstępie Bogdan Baranow-
ski napisał: „Jednym z pierwszych mistrzów azerbejdżańskiego słowa 
wiązanego był błyskotliwy poeta i myśliciel Imadaddin Nasimi, który 
za swe wolnomyślne poglądy i wystąpienia przeciw dogmatom islamu 
poniósł straszliwą śmierć...”30. W tym stwierdzeniu „wystąpienia prze-
ciw dogmatom islamu” rzuca się w oczy pewne zbanalizowanie, które 
świadczy o nie dość głębokim zrozumieniu skomplikowanej dialek-
tyki rozwoju muzułmańskiej myśli filozoficznej oraz powiązań z su-
fizmem. Mistyka suficka (i odpowiednio – poezja suficka) w gruncie 
rzeczy nie była żadnym „wystąpieniem przeciw dogmatom islamu”, 
lecz stanowiła odgałęzienie (nurt) wewnątrz muzułmańskiej nauki 
wiary i kultury. Mówiąc zaś „odgałęzienie”, musimy podkreślić, że to 
była gałąź żywa, silna, kwitnąca, której kwiaty i owoce nie niszczyły 
muzułmańskiej cywilizację, lecz ją wzbogacały. 

Rozmaitego rodzaju błędów, uproszczeń i niedokładnych in-
formacji można w tekstach książki Złote kamienie znaleźć niemało. 
Jednak jej znaczenie, które nie sposób nie docenić, polegało nie na 
komentarzach naznaczonych kliszami ideologicznymi tamtej epoki, 
ale na samej publikacji jako takiej, w tłumaczeniu na język polski – 
w znacznej części po raz pierwszy – cudownych pomników literac-
kich poezji azerbejdżańskiej. Między jej arcydziełami są też wiersze 
Nasimiego: We mnie mieszczą się dwa światy... (w tłumaczeniu Tade-
usza Chróścielewskiego) oraz Ten, kto nie poznał bólu rozstania, sensu 
spotkania nie pojmie... (w tłumaczeniu Igora Sikiryckiego). Teraz polski 
czytelnik miał już możliwość samodzielnego ocenienia perłowej deli-
katności i przezroczystości tej poezji, jej lirycznej melodyki, całej wie-
lostronnej tożsamości człowieka, który, mówiąc językiem Nasimiego, 
nie może „pomieścić się” w przestrzeni jednowymiarowej – ani w lu-
strze, ani w ogniu, ani w słonce, ani w samym życiu. 

Zainteresowanie historią, kulturą, dziedzictwem oraz współcze-
sną sytuacją polityczną Azerbejdżanu podniosło się z nową siłą w Pol-
sce wyzwolonej w roku 1989 od dyktatury komunistycznej – w Trzeciej 
Rzeczypospolitej. Jej obywatele wiedzieli, że na masowych wiecach Lu-
dowego Frontu Azerbejdżanu brzmiały hasła zapożyczone z ideowego 
bagażu polskiej „Solidarności”. Bakińskiego robotnika, Nemeta Pana-

30 B. B. [Bogdan Baranowski], Słowo wstępne [w:] Złote kamienia. Dawne i nowe wiersze 
Azerbejdżanu, Łódź 1975, s. 9.
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chowa, który występował na nich z płomiennymi przemówieniami, 
nazywali azerbejdżańskim Wałęsą. Dramatyczne wydarzenie w Gór-
skim Karabachu w znacznym stopniu przyczyniły się do wzmocnie-
nia zainteresowania sprawami Azerbejdżanu. Sympatie i współczucie 
polskiej społeczności demokratycznej, która w pełni zdawała sobie 
sprawę z tego, jaka jest treść tego konfliktu i jakie siły stoją za prowo-
kacją ormiańskich separatystów, były całkowicie po stromie azerbej-
dżańskiej31. 

Istotny wkład do badań historii Azerbejdżanu, do przybliżania 
jej Polakom, należy do doktoranta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu Piotra Kwiatkiewicza – autora wydanej w Polsce w języku 
rosyjskim monografii Азербайджан: рождение республики (Azerbej-
dżan – narodziny republiki)32 i innych publikacji. 

We współczesnym polskim życiu naukowym i społecznym azer-
bejdżańska problematyka jest stale obecna. Chodzi tu nie o pojedyn-
cze, odosobnione epizody, lecz o trwały kontakt z historią, sztuką i ar-
chitekturą Azerbejdżanu. Przeprowadzone w Polsce na ich podstawie 
badania naukowe i publikacje nie są sprowadzone do kompilacji i tłu-
maczeń, lecz tworzą ważny dorobek światowej wiedzy o Azerbejdżanu 
– „azerbejdżanoznawstwa”.

Polskie zbiory muzealne systematycznie uzupełniane są war-
tościowymi eksponatami sztuki azerbejdżańskiej, przede wszystkim 
dywanami i kobiercami. Przedmioty sztuki i rzemiosła artystycznego 
azerbejdżańskiego pochodzenia zajęły widoczne miejsce na wysta-
wach zorganizowanych przez Jadwigą Chruścińską w Muzeum Na-
rodowym w Warszawie, „Tureckie wyroby tkane ze zbiorów polskich” 
(1983) i „Skarby sztuki tureckiej” (2000), oraz w projektach profesora 
Uniwersytety Warszawskiego, wybitnego turkologa Tadeusza Majdy, 
związanych z organizacją wystaw skierowanych w roku 2014 z War-
szawy do Stambułu: „Odległe sąsiedztwo – Bliska pamięć. 600 lat kon-
taktów polsko-tureckich” (dla Muzeum Sacıp Cabancı) i „Orientalizm 
w sztuce polskiej (dla Muzeum Pera).

Polska inteligencja twórcza oraz polityczna elita polskiego pań-
stwa aktywnie uczestniczy w realizacja licznych projektów azerbej-
dżańskich – edukacyjnych, oświatowych, wydawniczych, wystawowych 
i innych. Na konferencjach naukowych polscy badaczy występują z re-
feratami, dotyczącymi najważniejszych stron dziedzictwa i współcze-

31 Patrz np. Аскеров-Кенгерлинский Мемед-оглы, Трагедия Азербайджана, http://karabach-
-doc.azerall.info/ru/azerpeople/ap063.htm

32 П. Квяткевич, Азербайджан: рождение республики, Toruń 2009.
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snego rozwoju Azerbejdżanu. Artykuły, powstałe na podstawie tych 
referatów, wchodzą do naukowych dzieł zbiorowych, do najnowszych 
publikacji. Jako przykład można przytoczyć fundamentalne wydanie 
(w języku angielskim) pt. The Art of the Islamic World and the Artis-
tic Relationships between Poland and Islamic countries (Sztuka świata 
islamskiego oraz związki artystyczne między Polska a krajami islamu), 
które ukazało się w Krakowie w roku 2011. Jest ono efektem konfe-
rencji, która odbyła się w Krakowie w roku 200933. W referatach, które 
wówczas wygłoszono, oraz w dołączonych do księgi artykułach znala-
zły swoje odbicie i były poddany analizie naukowej problemy rozwo-
ju azerbejdżańskiego średniowiecznego malarstwa miniaturowego, 
sztuki dywanów oraz wyrobów (pasów) jedwabnych34, grafiki i karyka-
tury na łamach czasopism muzułmańskich, w tym czasopisma „Moł-
ła Nasretdin” wydawanego w Tyflisie35, osobliwości azerbejdżańskiej 
memorialnej rzeźby ludowej i epigrafiki, typowy dla niej motywy 
„zwierzęcego stylu”36, drogi formowania polskich kolekcji muzeal-
nych zawierających wyroby azerbejdżańskie, rozpatrywane zazwy-
czaj w szerszym paradygmacie sztuki „muzułmańskiej”, „wschodniej”, 
„kaukaskiej”” „perskiej’, „osmańskiej” lub „tureckiej/turkijskiej”37. Po-
nieważ autorami tych referatów / artykułów byli przedstawiciele róż-
nych szkół i ośrodków naukowych – badacze polscy oraz gości m.in. 
z Azerbejdżanu, Gruzji, Rosji i Turcji – sztuka azerbejdżańska rozpa-
trywana na konferencji krakowskiej oraz w książce wydanej na pod-

33 The Art of the Islamic World and the Artistic Relationships between Poland and Islamic coun-
tries, red. B. Biedrońska-Słota, M. Ginter-Frołow and J. Malinowski, „Manggha” – Muzeum of 
Japanese Art and Technology, Kraków 2011.

34 V. Pashayeva, Artistic and technical features of Azerbaijan’s kalagai and silk scarves [w:] The Art 
of the Islamic World and the Artistic Relationships between Poland and Islamic countries, red. B. 
Biedrońska-Słota, M. Ginter-Frołow and J.Malinowski, „Manggha” – Muzeum of Japanese Art 
and Technology, Kraków 2011, s. 253-256.

35 F. Pepinov, Caricature in Turcic Public life under the Russian Empire [w:] The Art of the Islamic 
World and the Artistic Relationships between Poland and Islamic countries, red. B. Biedrońska-
Słota, M. Ginter-Frołow and J. Malinowski, „Manggha” – Muzeum of Japanese Art and 
Technology, Kraków 2011? s. 449-458.

36 S. Czerwonnaja, Muslim epigraphy (tombs with inscriptions) as a phenomenon within the fine 
arts and architecture (based on the Caucasus, Crimea an Volga-Ural regions’ materials) [w:] 
The Art of the Islamic World and the Artistic Relationships between Poland and Islamic coun-
tries, red. B. Biedrońska-Słota, M. Ginter-Frołow and J. Malinowski, „Manggha” – Muzeum of 
Japanese Art and Technology, Kraków 2011, s. 173-185.

37 A. Kluczewska-Wójcik, A new approsh to Islamic art: the collecting of Eastern carpets in Poland 
at the beginning of the 20th century [w:] The Art of the Islamic World and the Artistic Relationships 
between Poland and Islamic countries, red. B. Biedrońska-Słota, M. Ginter-Frołow and J. 
Malinowski, „Manggha” – Muzeum of Japanese Art and Technology, Kraków 2011, s. 371-384.
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stawie materiałów konferencyjnych znalazła się w centrum między-
narodowego zainteresowania i zrozumienia. 

Tradycyjne międzynarodowe „Kongresy Azjatyckie”, które od 
roku 2014 odbywają się wiosną w Toruniu, zrzeszając przedstawicieli 
całej orientalistyki polskiej i badaczy-obcokrajowców, nigdy nie omi-
jają problematyki azerbejdżańską38. Polski Instytut Badań nad Sztuką 
Świata pod kierownictwem profesora Jerzego Malinowskiego (War-
szawa) w swoich wydaniach naukowych oddaje, można powiedzieć, 
honorowe miejsce sztuce Azerbejdżanu. Jedną z jego publikacji jest 
monografia Современная мечеть. Отечественный и мировой опыт 
Новейшего времени (Meczet współczesny. Krajowe oraz światowe do-
świadczenie najnowszych czasów) (2016), w której cały rozdział poświę-
cono meczetom Azerbejdżanu39. Przydano im znaczenie nie mniejsze 
niż meczetom Turcji, Iranu oraz państw Azji Środkowej.

W tym kontekście historiograficznym (nie wymieniono tu 
wszakże wszystkiego, co ukazało się w Polsce na temat azerbejdżań-
ski) nie można dziwić się, że takie wybitne zjawisko, jakim jest poezja 
Nasimiego, znalazło się w polu uwagi polskiej nauki i dziennikarstwa. 
Prawdziwe przedstawienie poety odbyło się w roku 2016 i wiązało się 
z wydaniem jego wierszy40 przez Instytut Ibn Khalduna, który pro-
wadzi wartościowe badania orientalistyczne, w tym dotyczące świata 
tatarskiego (przede wszystkim Krymu), tureckiego, kaukaskiego, per-
skiego i arabskiego oraz związków kulturowych i historycznych mię-
dzy tymi obszarami muzułmańskiej cywilizacji.

Instytut powstał w roku 1991 jako samodzielne centrum nauko-
we badań islamistycznych i arabistycznych. Jego założyciel i dyrektor, 
Bogusław R. Zagórski, absolwent wydziału arabistyki na Uniwersyte-
cie Warszawskim i studiów podyplomowych w Algierii, Tunezji, Fran-
cji i Danii, jest m.in. autorem system transkrypcji i transliteracji tłu-
maczeń z języków perskiego i arabskiego na język polski oraz współ-
autorem podobnego systemu tłumaczeń z języka urdu na język polski, 

38 Wyraźnie świadczą o tym programy „Azjatyckich Kongresów”: I Międzynarodowy Kongres 
Azjatycki, Toruń 15-16 maja 2014 r.; II Międzynarodowy Kongres Azjatycki 20-22 maja 2015 
r.; III Międzynarodowy Kongres Azjatycki „Zmieniająca się Azja we współczesnym świecie” 
18-20 maja 2017 r.; IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki oraz XI Międzynarodowa konferen-
cja „Jedwabny Szlak zmienia świat” 17-19 maja 2017 r.; V Międzynarodowy Kongres Azjatycki, 
Toruń 9-11 maja 2018 r.

39 С. Червонная, Современная мечеть. Отечественный и мировой опыт Новейшего времени, 
Торунь: Польский институт исследований мирового искусства, издательский дом ТАКО, 
2016, s. 301-317.

40 Nesimi, Rubajaty, tłum. S. Kazimova i J. Krzyżowski, Piastów [2016].
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ekspertem międzynarodowej skali w sprawach geografii historycznej 
i toponimii. Chociaż baza materialna niefinansowanego przez pań-
stwo Instytutu Ibn Khalduna jest ograniczoną, to występuje on z po-
ważnymi inicjatywami wydawniczymi. Wydanie w ich ramach książki 
Rubajaty Nasimiego jest symptomatyczne. Nie przypadkiem z całego 
bogactwa poezji wschodniej został wybranym właśnie poeta azerbej-
dżański, a z całej spuścizny literatury azerbejdżańskiej – właśnie Na-
simi: powodem była głęboka bliskości duchowego dziedzictwa poety 
do, można powiedzieć, „mainstreamu” – jednego z głównych nurtów 
współczesnej poezji polskiej, przenikniętej filozoficznymi refleksjami 
nad miejscem człowieka w świecie, nad wielowymiarową istotą ludz-
kiej Jaźni, która, mówiąc słowami Nasimiego, nie może pomieścić się 
w żadnych szorstkich granicach jakiejkolwiek narodowej, religijnej, 
klasowej i każdej innej wąskiej tożsamości. 

Współczesna poezja polska – niezależnie od wyznania poetów, 
pośród których są zarówno katolicy, jak też muzułmanie (przedsta-
wiciele grupy etnicznej polskich Tatarów), wyznawcy judaizmu oraz 
ludzie wychowani w duchu kultury świeckiej, w tym przedstawiciele 
młodych generacji, którzy nie utożsamiają swojej wiary z żadną religią 
świata – stale prowadzi dialog z Bogiem. Zmaga się w niej najsilniejszy 
prąd pragnienia zbliżania się do Siły Najwyższej, przełamania prze-
paści między kontrastami – bezwładu i potęgi, niewiedzy i cudownego 
przewidzenia. Brzmi tam zuchwałe wyzwanie wielkiej sufickiej here-
zji („Bóg żyje we mnie, i ja sam jestem Bogiem”), a szczególnie bliskim 
polskiej poezji jest lejtmotyw rubajatów Nasimiego:

Jestem przedwieczny, a wieczność jest moim końcem.
Jestem stworzony, lecz jestem też twórcą […]
Przeniknąłem wszystkie świata tajemnice.
I poznałem też wszystkich liter tajemnice.
Me źródło jest przedwieczne – jestem nieskończony.
Jak Najwyższy, Którego w sercu mam matrycę41. 

Wydane przez Instytut Ibn Khalduna Rubajaty są dla polskiego 
czytelnika podstawowym i w gruncie rzeczy jedynym źródłem wiedzy 
o poezji Nasimiego. Chodzi tu o przekład nie tylko w sensie dosłow-
nym, literalnym, lecz również w symbolicznym sensie translacji, tego 
ideału duchowego zbliżania się „reinkarnacji”, wcielania. Niewątpli-

41 Nesimi, Rubajaty, tłum. S. Kazimova i J. Krzyżowski, Piastów [2016], s. 47.
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wie to miał na myśli wielki działacz społeczno-oświatowy, Tatar Krym-
ski, Ismail Bej Gasprinski, gdy nazywał swoje czasopismo (pierwszy 
w Imperium Rosyjskim periodyk przeznaczony dla całego turecko-
-muzułmańskiego świata) „Terdżiman” [„Tłumacz”]. Precyzyjne wybrał 
słowo dobrze zrozumiałe dla wszystkich ludów grupy turkijskiej wiel-
kiej językowej rodziny ałtajskiej. Tłumaczenie oznaczało w tym przy-
padku włączenie poezji azerbejdżańskiej do kultury polskiej.

Książka Rubajaty zawiera w sobie dziesiątki czterowierszy Na-
simiego w tłumaczeniu na język polski. Jest to przekład nie dosłowny, 
lecz artystyczny, bo nawet przekład prozaiczny (nierymowany) zacho-
wuje tu cały urok autentycznego tekstu poetyckiego. Publikacja jest 
podstawą wszystkiego, co można określić jako „azerbejdżańska poezja 
w Polsce”, a także istotną prawdę naszej wspólnej kultury duchowej. 
Daje wyobrażenie o tym, jak pisał Nasimi, co porywało jego uczucia 
i myśli, jak nasycona była jego poezja cudowną magią liczb („Zawsze 
‘siedem’ wychodzi z mgły”42), w jakim kręgu metafor i alegorii rozwija 
się jego poezja, jakie są mitologiczne źródła jego religijności, formy 
i motywy jego liryki miłosnej, jego erotyki, jaka są głębia jego rozmy-
ślań filozoficznych dotyczących Uniwersum, jaka jest naprawdę ge-
nialna dialektyka jego myślenia („Szatan jest również tworem Boga 
Miłosiernego [...]”)43. 

To nie tylko digest przetłumaczonych wierszy, ale też naukowe 
(chociaż podane w przystępnej formie) badanie spuścizny twórczej 
Nasimiego, jego drogi życiowej, związków z sufizmem i z ruchem hu-
rufitów – słowem, tego wszystkiego, co składa się na fenomen „Nasimi 
w historii i kulturze islamu”, oraz tego, co można określić w słowach 
„Nasimi w legendach” – całego labiryntu mitów, utworzonych w ciągu 
wieków wokół jego życia i śmierci. Książka stanowi owoc współpra-
cy naukowej badaczy polskich i azerbejdżańskich. Shahla Kazimova, 
urodzona w Baku absolwentka Bakińskiego Uniwersytetu Słowiań-
skiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycz-
nych, wykładowczyni w Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej 
na Uniwersytecie Warszawskim, jest autorką włączonego do tej książ-
ki zarysu historycznego Imadeddin Nesimi i jego huruficka poezja44, 
zawierającego mnóstwo cytat poetyckich. Janusz Krzyżowski, zafa-
scynowany Orientem lekarz i podróżnik, mający duże doświadczenie 
w przekładach klasycznej poezji perskiej, tureckiej, uzbeckiej i urdu, 

42 Ibidem, s. 75.
43 Ibidem, s. 74.
44 Ibidem, s. 7-45.
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jest autorem większości przekładów rubajatów Nasimiego. W przed-
mowie Shahla Kazimova i Janusz Krzyżowski wyrażają wdzięczność 
dyrektorowi Instytutu Ibn Khalduna, Bogusławowi R. Zagórskiemu, 
podkreślając znaczenie jego wielostronnej pomocy i konsultacji m.in. 
w sprecyzowaniu terminologii orientalistycznej związanej z muzuł-
mańską nauką wiary oraz historią mistyki i filozofii sufizmu. „Jedynie 
dzięki Pana zaangażowaniu – stwierdzili – udało się nam tę książką 
doprowadzić do końca”45. Aneks bibliograficzny46 świadczy o tym, że 
książka powstałą na podstawie najnowszych badań i publikacji, które 
ukazały się w Azerbejdżanie, Turcji i Rosji. 

Ciekawą kwestią jest nawiązywanie polskiej poezji współczesnej 
do klasycznej spuścizny Nasimiego i do innych skarbów azerbejdżań-
skiej liryki średniowiecznej. Chodzi tu przede wszystkim o tatarskich 
poetów, którzy piszą swoje wiersze w języku polskim (Selim Chazbi-
jewicz, Musa Czachorowski) lub posługują się językami białoruskim, 
litewskim albo rosyjskim (jak np. mieszkający w Wilnie Adas Jaku-
bauskas, przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litwy). Ich twór-
czość stanowi istotny element współczesnej literatury krajów Europy 
Wschodniej, w tym również polskiej. Nie są tatarscy poeci jedynymi 
przedstawicielami polskiej literatury, szukającymi w azerbejdżań-
skim polu kulturowym źródło inspiracji. Nie powinniśmy zapominać, 
że na długo przed nimi do motywów orientalistycznych sięgali poeci 
młodej Polski: Tadeusz Miciński, Antoni Lange, Wacław Rolicz-Lieder. 
Pamiętamy o tym, że romantyczna poezja Adama Mickiewicz – tak 
samo, jak jego droga życiowa, która dobiegła końcu w Stambule – była 
swego rodzaju mostem duchowym, który łączył Polskę z Krymem, 
z Turcją, z Kaukazem. Dużą popularnością cieszyły się w Polsce prze-
kłady utworów Omara Chajjama pióra Andrzeja Gawrońskiego – pisa-
rza, uczonego, tłumacza z perskiego i sanskrytu.

Jednak dzieła (w tym niedawno opublikowane) poetów ze śro-
dowiska polskotatarskiego odróżnią się od epizodycznych przeja-
wów zainteresowania Wschodem w twórczości innych poetów pol-
skich dawnych i bliskich nam czasów. Polskim Tatarom, którzy za-
chowali w swojej mentalności, kulturze i tradycjach wiarę przodków 
i w znacznym stopniu należą do cywilizacji muzułmańskiej, przypa-
dła niezwykła rola w zbliżaniu kultury Polski z kulturą świata isla-
mu. Ich konsekwentne zainteresowanie motywami orientalistycz-

45 Ibidem, s. 5.
46 Ibidem, s. 90-93.
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nymi, głębokie i organiczne rozumienie treści i formy klasycznej 
poezji Wschodu oraz zdolność do naśladowania tych form i treści, 
do swobodnych wariacji na tej podstawie, prowadzą całą współcze-
sną polską poezję na nowy, wyższy poziom duchowego zjednoczenia 
z cywilizacją muzułmańską. 

Istotnym elementem współczesnej kultury polskiej jest wydany 
w Gdyni miniaturowego formatu zbiór pt. Rubaj’jjat albo czterowier-
sze47 Selima Chazbijewicza (1955) z przedmową samego autora. Pod 
koniec lat 90. ubiegłego wieku był on już znanym działaczem spo-
łecznym i religijnym we wspólnocie tatarskiej, autorem licznych pu-
blikacji naukowych, członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polski, który 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicz w Poznaniu obronił doktorat 
Ideologie Tatarów Polskich w międzywojennych czasach48. Przedmowa 
autorska do Rubai’jjatów zawiera krotki zarys powstania i rozwoju 
sufizmu oraz charakterystykę poezji sufickiej. Swoje własne zadanie 
autor zdefiniował „jako próbę adaptacji tej poezji w polskiej literatu-
rze”49, „jako próbę literackiej parafrazy klasycznej poezji muzułmań-
skiej – perskiej i osmańsko-tureckiej”50.

Mówiąc o bezpośrednich źródłach swego natchnienia, Selim 
Chazbijewicz wymienia imię Omara Chajjama i poświęca mu pięk-
ny rubajat zatytułowany właśnie imieniem poety: Omar Chajjam51. 
O Nasimim, podobnie jak o innych azerbejdżańskich („osmańsko-tu-
reckich”) poetach, Chazbijewicz nie wspomina, ale czytając z uwagą 
i zestawiając ze sobą rubajaty Chazbijewicza i gazele Nasimiego, znaj-
dziemy bez wątpienia rzucające się w oczy podobieństwo – rytmów, 
intonacji, wątków fabularnych, motywów lirycznych, elementów me-
taforycznych i alegorycznych, obrazów. Chazbijewicz pisze: 

Bóg jest drogą, celem i przyczyną,
Ja jestem kurzem drogi i pyłu drobiną,
Bóg jest deszczem obfitym w skwarze lata,
Ja jestem kropli deszczu niewielką drobiną52. 

47 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia [1997].
48 Patrz: S. Chazbijewicz, Ideologie Muzułmanów – Tatarów Polskich w latach 1918-1939, 

„Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t. I, s. 15-42.
49 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia [1997], s. 7.
50 Ibidem, s. 9.
51 Ibidem, s. 16.
52 Ibidem, s. 35.
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Bać się Boga myśl każe mi moja,
Pragnąć Boga każą mi serce i wola,
W głąb duszy pielgrzymkę odbywam,
Jest tam miejsce dla mnie obok Boga53.

Światło wiary jest lampą wiedzy przeznaczenia,
Cisza nocy – świadomą ucieczką z istnienia,
Czym jestem oczy zamykając duszy?
Niepewny, nagi, nieznany i bez przeznaczenia?54

Znak zapytania na końcu zdania świadczy o wątpieniach w wy-
daniu wyroku ostatecznego. Człowiek (Jaźń) w poezji Selima Chazbi-
jewicza, tak samo jak główny subiekt sufickiej antropologii, znajdu-
je się w stałym konflikcie między dążeniami do władzy i pokory, do 
majestatu i poddania; on jednocześnie czuje się wielkim i mizernym, 
boi się Boga i dąży ku Bogu, zbliża się z Bogiem, zbiega się, zlewa się 
z Nim w ekstazie miłości i sam może stać Bogiem. W gruncie rzeczy 
Rubai’jjaty Chazbijewicza są nawiązaniem, kontynuacją tego dialogu, 
który prowadził Nasimi z Bogiem, pytając i odpowiadając, wpadając 
w rozpacz i podnosząc się do najwyższych sfer błogości duchowej, ro-
zumiejąc: „Jestem trucizną śmiertelną i lekarstwem na nią”55, twier-
dząc: „Jam – tylko słaby człowiek”56, i sugerując: „Ja sam jestem Bo-
giem” (maksyma mistyki sufickiej na granicy z herezją).

Echo tego rozdwojenia jaźni – błogości i rozpacza – przebija się 
poprzez miąższość stuleci, poprzez dale geograficzne, poprzez barie-
ry językowe i brzmi we współczesnej poezji polskich Tatarów. Chazbi-
jewicz pisze:

Droga za mną i przede mną,
Raj i piekło wespół ze mną,
Niosę je u celu drogi
Która we mnie i przede mną57.

W wielu wierszach Musy Czachorowskiego odnajdziemy lekką 
ironię w stosunku do własnych poszukiwań drogi i błąkaniu się po 

53 Ibidem, s. 29.
54 Ibidem, s. 18.
55 Nesimi, Rubajaty, tłum. S. Kazimova i J. Krzyżowski, Piastów [2016], s. 49.
56 Ibidem, s. 70.
57 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia [1997], s. 25.
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niej. Nie jest to jednak dowód lekceważenia spraw duchowych, ale ra-
czej świadomość własnych ograniczeń, staranie się o niepopadnięcie 
w zarozumiałość, w nadmierną pewność zrozumienia tego, co ze swo-
jej natury bywa trudne do ogarnięcia: 

Wyszedłem z domu; gdzieś musiałem się spieszyć,
czułem bowiem to podskórnie zniecierpliwienie,
mrowienie między łopatkami,
które pogania nas nie wiadomo po co,
skoro tam gdzie trzeba i tak się nie spóźnimy.
Jednak równie dobrze mogłem właśnie wracać
z wielogodzinnej wędrówki bocznymi ulicami,
w nadziei, że któryś krok zbliży mnie wreszcie do Boga58.

W swoich rubajatach, składających się na zbiór zatytułowany Ru-
bajaty stepowe, opublikowany w roku 2009, jest pełen pogodzenia się 
i zgody na przeznaczenie, które z jednej strony uznaje za boskie po-
stanowienie, z drugiej zaś ma świadomość własnego tworzenia, oczy-
wiście w granicach ustalonych przez Najwyższego. Ma przekonanie, 
które odczuwa bardzo mocno, że cokolwiek robimy, to zawsze powró-
cimy przed oblicze Boga. Droga zaś ku Niemu musi być jak najprost-
sza:

Kiedy Bóg prowadzi, to każda ścieżka prosta,
jednak człowiek ułomny nie zawsze jej sprosta.
Idę na wyczucie, a wieczność coraz bliżej,
mój ślad na życia drodze trawą już porasta59.

Moje jest to, co moje. Nie chcę nic cudzego.
Kobietę, jurtę w stepie, konia mieć śmigłego:
to są moje marzenia, a jeszcze do tego,
najprostszą z dróg podążać w stronę Najwyższego60.

Głuchy już na światło inne, oczy przymyka,
jakby rozbrzmiewała w nim niebiańska muzyka.
Łączy się coraz bardziej z cieniem i powietrzem.

58 M. Czachorowski, Pamięć, Wrocław 1439/2018, s. 206.
59 M. Czachorowski, Rubajaty stepowe, Wrocław 2009, s. 13.
60 Ibidem, s. 20.
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Tato… tchnienie wszechświata wszystkich nas przenika...61

Trzeba pamiętać o tym, że pewne pojęcia w mistyce i poezji su-
fickiej miały podtekst tajemniczy, sens podwójny, zawierały w siebie 
swego rodzaju kod, zrozumiały tylko dla wtajemniczonych. Do takich 
pojęć należą kategorii „droga”, „szlak”, „ścieżka” (w języku arabskim 
„tarika”, z czego pochodzi nazwa bractw sufickich – „tarikatów”). Te sło-
wa mają przede wszystkim znaczenie „drogi, która zbliża człowieka 
z Bogiem”.

Wybór prawidłowej drogi, jedynie możliwej i słusznej, oraz dra-
mat niemożliwości dokonania takiego wyboru dodają aureolę mistyki 
sufickiej do wiersza Adasa Jakubauskasa, Tatara z Wilna. Opublikowa-
ny w tłumaczeniu na język polski na łamach „Rocznika Tatarów Pol-
skich” stał się składnikiem organicznym poezji polskiej. Jest opisem 
niepokojącej drzemki, w której tworzy się majak krzyżowania dróg 
prowadzących w różne strony:

„W kierunku miłości”,
„Do kraju tęsknoty”,
„Ku wiecznej rozłące”,
„Ku cierpieniom i smutku”,
„Ledwo jednak oczy otworzyłem –
Gdy wybraną drogę zaraz zapomniałem”62.

Adas Jakubauskas, znający kilka języków europejskich, pisze 
jednak swoje wiersze najczęściej po rosyjsku i w oryginale ten wiersz 
brzmi:

«... еду... лошади несут.
Куда? В какую даль? В проторенный ли путь?
Или, быть может, мчат тропой
Мне незнакомой и чужой?..
Я еду долго, вижу там и тут
Мелькают села, города бегут.
Но вот развилка нескольких дорог.
Устали мои кони, я продрог.
Я вышел из саней и вижу: у дороги каждой
Стоит дорожный столб с указкой:

61 Ibidem, s. 17.
62 A. Jakubauskas, Wiersze, „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”, 2016 (1437/38), t. III (XVIII), s. 

264.
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«В страну любви», «В страну разлук»,
«В страну страданий, горя, мук», «В страну тоски»
… Но только я глаза открыл
И путь, который выбрал вмиг забыл...»63.

Jest w tych wierszach ta sama rytmika ruchu-poszukiwania, 
powłóczystego i wzrastającego, niepewnego siebie i upartego, która 
wyjawia głębokie pokrewieństwo z poezją Nasimiego, dla której sło-
wem kluczowym pozostaje „droga”, natomiast postacią główną jest 
wizerunek podróżnego, który powinien wybrać swój cel i swoją ścież-
ką prowadzącą do celu: „[…] Szukałem prawdy a była to trudna droga, 
Idąc tak, szmat drogi przemierzyłem”64; „[…] Szedłem za Tobą, byłem 
bezużyteczny, nieudolny”65; „Czy wchodzę do meczetu, czy przecho-
dzę obok kościoła, Tak, czy idę naprawo, czy lewo, czy też prosto”66. 

Grzegorz Czerwiński, filolog i badacz współczesnej litera-
tury, określa tę bezgraniczną przestrzeń, która otwiera się na tych 
drogach z ich skomplikowaną dialektyką odwrotnych kierunków, 
„geografią wyobraźni”67. Alegoryczną figurą tej „geografii wyobraź-
ni” jest droga, prowadząca w nieznaną i nieosiągalną dal. Taka dro-
ga jest widoczna tak w spuściźnie artystycznej Nasimiego i innych 
azerbejdżańskich poetów, jak też we współczesnej poezji Tatarów 
polskich. Otwartym przy tym pozostaje pytanie, czy ta współczesna 
poezja zapożycza obraz drogi ze skarbnicy mistyki sufickiej, czy do-
chodzi do niego niezależnie od źródeł klasycznych, samodzielnie, 
w post-modernistycznym kontekście dynamiki duchowej, nieustan-
nego happeningu, niewiedzy, jakim będzie możliwy koniec tej drogi. 

Nie mniej skomplikowaną, wieloznaczną, zawierającą w sobie 
sens tajemniczy, okazuje się kategoria (pojęcie) „miłość” zarówno 
w poezji współczesnej, jak też w pierwotnych źródłach mistyki sufic-
kiej. Sama formuła, jako taka, „jestem zakochany” („kocham”), od daw-
na miała w kulturze islamu charakter alegorii, przenośni, domyślnej 
przynależności „zakochanego” do sufizmu, którego największymi im-
peratywami moralnymi są miłość człowieka do Boga i miłość miło-

63 A. Якубаускас, Начало Пути, Вильнюс 1993.
64 Nesimi, Rubajaty, tłum. Shahla Kazimova i Janusz Krzyżowski, Piastów [2016], s. 49.
65 Ibidem, s. 68.
66 Ibidem, s. 69.
67 G. Czerwiński, История – география – геопоэтика. О возможных методах анализа 

произведений современной художественной литературы польских, литовских и белорусских 
татар, «Slavia Orientalis” 2013, t. LXIV, № 2, s. 39.
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siernego Boga do człowieka, ich zjednoczenie (spływ, fuzja) w eksta-
zie takiej miłości. „Płonie moja dusza, a ja nie mogę ognia powstrzy-
mać...”68 – pisał Nasimi w jednym ze swoich przesłań miłośnych.

S. Chazbijewicz odpowiada na to przesłanie, jakby przejmując 
z rąk Nasimiego odczucie spopielającego duszę ognia miłości:

Miłość spala mnie, ogień i różę,
Miłość spala uczucia [...]69

W poezji Musy Czachorowskiego ta miłość, wyjawiona w katego-
riach „piękna” („To było pięknie...”), nieodłączna od dążenia do dosko-
nałości, przekształca się jednocześnie w smutek i ból utraty, nieosią-
galności, irrealności, zapomnienia, zanikania tego ideału:

To było pięknie, to było kiedyś,
sto lat temu, a może tysiąc,
w innej wieczności,
w innym życiu, przed życiem,
w życiu, które już się skończyło.
W życiu, którego jeszcze nie przeżyłem.
Pamiętam tylko, że było piękne,
chociaż co i gdzie, kiedy i z kim,
nieważne. Nie wiem.
To było piękne.
I tak pięknie boli...70

W jednym ze swych subtelnych rubajatów poeta stwierdza: mi-
łość jest ulotna, pojawia się i odchodzi, podobnie jak zajęci własnymi 
sprawami ludzie spotykają się i rozstają, a przecież cóż może być waż-
niejszego od miłości, jej skromności i pokory:

Spotkaliśmy się pod wiecznie błękitnym niebem 
i rozstaliśmy się pod równie błękitnym niebem. 
Świat zaś podążył obojętnie w swoją stronę, 
chociaż nie ma nic ważniejszego pod tym niebem...71

68 Nesimi, Rubajaty, tłum. S. Kazimova i J. Krzyżowski, Piastów [2016], s. 87.
69 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia [1997], s. 31.
70 M. Czachorowski, Pamięć, Wrocław 1439/2018, s. 213.
71 M. Czachorowski, Rubajaty stepowe, Wrocław 2009, s. 26.
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„Piłem wino i nim się upoiłem...”72 – pisze natomiast Nasimi. Mi-
łość wydaje się niemożliwą bez czaszy wina, co było nie tylko alego-
rią, zaproszeniem do duchowej uczty, do błogości samozapomnienia, 
do olśniewającego przepychu natchnienia i ekstazy. „Odejdę kiedyś, 
po sobie zostawię Pijane Ja swoje w poezji ruinach”73 – niby odpowia-
da mu Chazbijewicz i rozwija dalej cały łańcuch alegorii upajającego 
i spopielającego upojenia: 

„Miłość – Simurg, boski ptak. On nie zamieszka w sercach nie-
czystych”74 – twierdził Nasimi. Chazbijewicz przyjmuje to przesłanie, 
próbując pochwycić tego czarodziejskiego ptaka, Simurga, unieść się 
na jego skrzydłach:

Niech Feniksa Simurga skrzydła mnie uniosą,
By wyzbyć się Ja swego – ubogo i boso,
we śnie tym pragnąc unicestwić siebie,
Wybiegam w pustynię Światła, skrzydła mnie uniosą75. 

Zbieżność motywów, rytmów, postaci, wątków fabularnych, te-
matów, źródeł folklorystycznych we współczesnej poezji polskich Ta-
tarów i w klasycznej spuściźnie poezji azerbejdżańskiej czasem rzuca 
się w oczy i nietrudno prześledzić takie liczne zbiegi i podobieństwa. 
Znacznie ważniejszej jest odpowiedź na pytanie, czy ta zbieżność jest 
wynikiem świadomego naśladowania, znajduje się na płaszczyźnie 
stylizacji i powtarzań klasycznych motywów dobrze znanych z histo-
rii literatury, w tym z antologii azerbejdżańskiej poezji; czy, odwrotnie, 
występuje nadspodziewanie, w sposób nieprzewidziany, nieumyślny, 
żywiołowy, nieracjonalnie, niezależnie od deklarowanych intencji au-
torskich, to znaczy rodzi się w tej atmosferze eksplozji emocjonalnych, 
olśnień heurystycznych, przecinających się nawzajem impulsów, 
którą jeszcze na zorze XX wieku przedstawicieli wiedeńskiej szkoły 
psychologicznej określali jako „atmosfera kongenialności”, i która za-
wsze tworzy dobry grunt odżywczy dla zbliżania się rożnych kultur, 
rozdzielonych barierami czasów, przestrzeni geograficznej, języków 
narodowych i systemów piśmiennych. 

W związku z tym, warto zwrócić uwagę, że niektóre dzieła poezji 
polskiej, zdumiewająco bliskie do rubajatów Nasimiego według ich 

72 Nesimi, Rubajaty, tłum. S. Kazimova i J. Krzyżowski, Piastów [2016], s. 47.
73 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia [1997], s. 23.
74 Nesimi, Rubajaty, tłum. S. Kazimova i J. Krzyżowski, Piastów [2016], s. 75.
75 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia [1997], s. 12.
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treści, nastroju lirycznego, melodyki, mentalności twórczej, ukazały 
się wcześniej, niż te rubajaty zostały przetłumaczone na język polski 
albo na język rosyjski, wcześniej, niż polscy autorzy mogli fizycznie 
zapoznać z nimi, przeczytać te tłumaczenia. 

Selim Chazbijewicz w wierszu Tatarski sen, włączonym do zbior-
ku Krym i Wilno, który ukazał się w roku 1990, stwierdził: 

Mieszka we mnie Polak i Tatar
Jeden nosi maciejówkę drugi krymkę.
Szablę w snach ostrzą tak samo.
Szalony poezją na stepach Kipczaku
Tatarską szablą walczę o Wielką Polskę […]76

Poeta deklaruje tu podwójną tożsamość prawie dosłownie w tej 
samej formie, w jakiej Nasimi twierdził: „We mnie mieszczą się dwa 
światy, lecz ja w żadnym się nie mieszczę...”77. Czy Chazbijewicz czytał 
ten wiersz w tłumaczeniu Chróścielewskiego, a jeżeli czytał w latach 
studenckich, to czy pamiętał go, czy naśladował, rozwijając własną 
poetycką deklarację tożsamości? Nie zdążyłam zapytać o to, podczas 
naszych długich rozmów w Gdańsku i wspólnych wyjazdów na Krym. 
Nie wiem, prawdopodobnie nie czytał, nie pamiętał, nie naśladował 
Nasimiego, lecz znalazł podobną (prawie taką) intonację, łączącą 
w siebie dumę i smutek człowieka, w którego duszy żyją różne światy 
i który sam w żadnym z tych światów „się nie mieści”.

Oczywiste, że nie wszystko to znajduje się w przestrzeni żywio-
łowej, bo nawiązanie do sufizmu jest pewnym programem współcze-
snej poezji Tatarów polskich. Ten program jest organicznie wpisany 
do kontekstu kultury postmodernizmu, ma swoje uzasadnienie racjo-
nalne i opiera się nie na urojonych fantomach, których niewyraźne 
mgliste sylwetki zachowały się w zbiorowej pamięci narodowej, lecz 
na najnowszych badaniach naukowego pochodzenia, historii, filozo-
ficznej treści sufizmu. Poeci polscy (Tatarzy) znakomicie wiedzą (zna-
ją po nazwiskach i dziełach), jakich duchowych przodków „zaklinają” 
(egzorcyzmują), kogo „wywołują” , niby na seansie spirytualistycznym, 
z dawnej przeszłości w dzień dzisiejszy, w stosunku do jakich wzor-
ców pierwotnych budują swoje poetyckie parafrazy. Selim Chazbije-
wicz sam występuje jako historyk – badacz sufizmu, pisze na ten te-

76 S. Chazbijewicz, Krym i Wilno, Gdańsk 1990, b.n.s.
77 Złote kamienie. Dawne i nowe wiersze Azerbejdżanu, Łódź 1975, s. 45.
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mat artykuły78, a w swoich wierszach, m.in. włączonych do zbioru po-
etyckiego Hymn do Sofii, ujawnia czytelnikowi adres historyczny, pod 
którym trzeba szukać pierwotnego źródła jego natchnienia:

Tasawwuf – mistyka islamu
wspólnota pokornych i szukających
języka drzew 
[…]

Czterdzieści mistycznych
stacji między snem i jawią
pokonują szukający 

aż odnajdą i staną się [...]79

Tworzy cudowny w swojej głębi filozoficznej i emocjonalnej ob-
raz sufich Chorosanu: 

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 bramami80. 

W wierszu Światło sufich Nakszbandi podaje nie tylko adres geo-
graficzny, lecz wskazuje konkretny tarikat – bractwo Nakszbandija:

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 serce błogi81. 

Musa Czachorowski postrzega natomiast nie tyle sufizm, co pew-
ne jego elementy, bardzo osobiście: nie szuka tarikatów ani mistrzów, 

78 S. Chazbijewicz, Wpływ sufizmu (tasawwuf) na zwyczaje muzułmanów w Polsce, „ Życie 
Muzułmańskie” 1988, nr 9, s. 32; S. Chazbijewicz, Elementy sufizmu w tradycji i obrzędowości 
Tatarów polskich [w:] Tatarzy – historia i kultura, materiały z sesji naukowej w Szreniawie 26-27 
czerwca 2009, pod red. S. Chazbijewicza, Szreniawa 2009, s. 11-20.

79 S. Chazbijewicz, Hymn do Sofii, Olsztyn 2005, s. 60.
80 Ibidem, s. 65.
81 Ibidem, s. 66.
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nie odwiedza sufickich tekke, wszystko jest w nim, do wszystkiego 
musi dotrzeć poprzez osobiste doświadczenie bez typowo sufickich 
akcesoriów; nie jest mu potrzebna „czasza upojnego wina”. Trzeba tyl-
ko otworzyć własne wnętrze, zdaje się mówić, aby dawać z siebie to, co 
jest w nas najlepsze, i brać to samo z zewnątrz:

Moje oczy otwierają się na tę miękkość, 
moje serce otwiera się na tę dobroć. […] 
On jest bowiem wszędzie, 
i tylko nasza dobroć 
i nasze ciepło, miękkość naszych serc, 
otwierają nam drogę do Niego82.

Poeta podąża ku swemu przeznaczeniu, w ciszy, w bieli. Pozosta-
jąc w bezpośrednich, fizycznych i dotykalnych wręcz odniesieniach 
wobec tego, co go otacza, co czuje duszą i sercem, co przeżywa, jest 
w gruncie rzeczy samotny. Słowa są niepotrzebne, następuje połącze-
nie na płaszczyźnie pozazmysłowej. Tak dopełni się jego droga:

W białych sadach białe jabłonie w białej ciszy. 
Nie musisz nic mówić: On twe serce usłyszy. 
Otwiera się przed nami czuły bezkres nieba, 
idziemy coraz dalej, nic już się nie liczy83.

Nawet ziemska miłość, jeśli się zdarza, jeśli jest autentyczna 
i czysta, to zawsze – poprzez uczucie do drugiego człowieka – prowadzi 
tylko w jedną stronę – ku Najwyższemu Absolutowi:

Rozłożymy szeroko ręce 
i polecimy prosto w twoje oczy, 
na spotkanie Wszechmogącego84.

Poeci polskotatarscy znakomicie zdają sobie sprawę z tego, kie-
dy żyli, gdzie zamieszkiwali i wędrowali, jak wyglądali i co odczuwali, 
jak ruszali się po swoich ścieżkach i drogach (tarikach), które dawno 
zniknęły z map stepowych, pustynnych i górskich przestworów Eura-
zji, ci sufi – postaci historyczne, które wywołują z przeszłości na stro-

82 M. Czachorowski, Na zawsze * На всегда, Soleczniki-Wrocław 2008, s. 5.
83 M. Czachorowski, Rubajaty stepowe, Wrocław 2009, s. 40.
84 M. Czachorowski, S. Chazbijewicz, A. Jakubauskas, Trzy źródła, Białystok 1438/2017, s. 17.
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ny swoich nowoczesnych utworów. Ale właśnie to uczucie i rozumie-
nie „oddali przeszłości”, „oddali wieków” ulega w ich dziełach swego 
rodzaju mistycznej transformacji: przeszłość zbliża się, zbiega z od-
czuciem „naszych czasów”. Współcześni pisarze, którzy świetnie wie-
dzą, kim byli sufi i jak smutnie skończyła się albo dobiega końca hi-
storia ich bractw (tarikatów) oraz hadżdżu ich wędrujących derwiszów, 
nagle, być może nawet nadspodziewanie dla samych siebie, dołączają 
do łańcucha pielgrzymów, rozpaczliwie i daremnie szukających Boga. 
Swymi bosymi stopami wkraczają na ich ścieżki pokryte rozżarzonym 
pyłem pustyń, przymierzają na siebie ich białe, często porwane szaty. 
Rozpoczyna się wielki karnawał artystyczny reinkarnacji duchowych 
i w tym świetlistym, błyszczącym fajerwerkami widowisku polska po-
ezja epoki postmodernizmu i suficka klasyczna poezja Azerbejdżanu 
tworzą już integralną całość. 

 Swietłana Czerwonnaja

Poland–Azerbaijan: political and cultural relations 
and the role of Polish Tatars in their development

Keywords: Azerbaijan, Poland, cultural contacts and political ties, 
the role of the Polish intelligentsia in Azerbaijan, Polish Tatars in the 
Democratic Republic of Azerbaijan (1919–1920), Azerbaijani political 
emigration in the Second Polish Republic, motives of classical Azer-
baijani poetry in modern poetry of Polish Tatars, revival mystics of 
sufism in the paradigm of postmodern culture.

Abstract: Poland’s cultural contacts with the Muslim East, in general, 
and with Azerbaijan, in particular, have deep historical roots dating 
back to the Middle Ages. In the 19th century, the complex process of 
the formation of the Polish community (polonia) in Azerbaijan and 
the Azerbaijani diaspora in Poland took place. The rise of the national 
liberation movement of the oppressed peoples of Russia contributed 
to their rapprochement and cooperation with each other during the 
years of revolution and civil war. This was manifested in the active 
and fruitful activities of a significant group of Poles and especially 
Polish Tatars in the construction of the Democratic Republic of 
Azerbaijan in 1919-1920, in the creation and strengthening of its 
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armed forces, its state system. After a long period of cultural disunity 
between the Polish Peoples Republic and the Azerbaijan SSR, the 
mutual interest of these countries to each other awoke and intensified 
in the era of “perestroika”, the collapse of the USSR and democratic 
transformations in Poland, their political solidarity was outlined, in 
particular, due to the separatizm problems in the Mountain-Kara-
bakh. The beginning of the 21st century was marked by the revival of 
scientific and cultural cooperation between modern Azerbaijan and 
the Republic of Poland. The creative interpretation of the Azerbaijani 
national classics, in particular, the heritage of Nisami, in the modern 
poetry of the Polish-Lithuanian Tatars, in the verses of Selim Chaz-
bijewicz, Musa Czachorowski, Adas Jakubauskas deserves a special 
attention. There is an interesting process of reviving Sufi mysticism 
in the broad paradigm of postmodern thinking and modern Muslim 
culture, that develops in this poetry.
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Michał Łyszczarz

TZW. NÓŻ WIRUJĄCY 
JAKO PRZYKŁAD KREOWANIA ETNICZNOŚCI 

WOKÓŁ WSPÓLNOTY WYOBRAŻONEJ1

Wprowadzenie
Impulsem, który skłonił autora do wyboru takiej, a nie innej proble-
matyki niniejszych rozważań, była chęć rozwikłania zagadki interesu-
jącego artefaktu, określonego przez Jerzego Szahuniewicza jako tzw. 
nóż wirujący. Na ten tajemniczy przedmiot, przechowywany w zbio-
rach Narodowego Centrum Kultury Tatarów im. Leona Kryczyńskiego 
w Gdańsku (dalej NCKT), udało się natrafić w trakcie prowadzenia ba-
dań, ukierunkowanych na poznanie praktyk magicznych i ich znacze-
nia w tradycji i współczesnym życiu polskich Tatarów2. Celem autora 

1 Artykuł został oparty na tezach wystąpienia pt. „Nóż wirujący (kartika) jako hipotetyczny 
przykład związków tatarskich praktyk magicznych z buddyzmem wadżrajana”, wygłoszo-
nego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo kulturowe Tatarów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 50-lecie kitabistyki”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Centrum Badań Kitabistycznych UMK, Toruń 12-13.04.2018.

2 Materiał empiryczny dotyczący magii ludowej polskich Tatarów został przygotowany z myślą 
o wystąpieniu pt. „Elementy magii i wróżbiarstwa w tradycji polskich Tatarów”, które zostało 
wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Czarownice”, Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Wydawnictwo Sacrum, Chorzów, 12-13.05.2016. Swoje ustalenia 
autor zawarł w kilku publikacjach: M. Łyszczarz, Wiara w dni niechsiowe jako ludowy przesąd 
w kulturze polskich Tatarów, „Przegląd Tatarski”, nr 1 (37)/2018, s. 19-22; M. Łyszczarz, Znaczenie 
kultu Kontusia z Łowczyc dla polskich Tatarów – historia i współczesność [w:] Tożsamość a reli-
gia Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. A. Konopacki, Związek Tatarów RP, Białystok 
2017, s. 63-95; M. Łyszczarz, Zabiegi lecznicze znachorów oraz czarna magia w tradycji etnicz-
nej polskich Tatarów [w:] Czarownice. Studia z kulturowej historii fenomenu, red. A. Anczyk, 
J. Doroszewska, K. M. Hess, Wydawnictwo Sacrum, Katowice 2017, s. 93-102; M. Łyszczarz, 
Miejsce Kontusia z Łowczyc w tradycji religijnej polskich Tatarów, „Litteraria Copernicana” 
(w druku); M. Łyszczarz, Relikty magii ochronnej, meteorologicznej i wróżbiarstwa w pamięci 
polskich Tatarów, „Nurt SVD” (w druku).

87



888888 I. Artykuły i rozprawy

stało się nie tylko wyjaśnienie pochodzenia i znaczenia tzw. noża wi-
rującego, lecz także podjęcie próby interpretacji mitu powstałego wo-
kół tego przedmiotu. We wprowadzeniu, jako ogólny kontekst umiej-
scawiający analizowany artefakt, zostanie omówiona idea ochrony 
zabytków dziedzictwa tatarskiego. Tzw. nóż wirujący będzie również 
umieszczony w teoretycznych ramach koncepcji wspólnoty wyobra-
żonej oraz powiązany z dynamicznymi procesami zachodzącymi 
w obrębie etniczności. Autor przybliży go i krótko scharakteryzuje, 
aby w zasadniczej części artykułu omówić proces nadania znaczenia 
etnicznego temu przedmiotowi i wreszcie dokonać demityzacji oraz 
wykazać, że tzw. nóż wirujący jest w istocie buddyjską kartiką. 

Potrzebę zachowania zabytków tatarskich zauważył już przeszło 
80 lat temu Stanisław Kryczyński. Autor pionierskiego opracowania pt. 
Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej na łamach 
„Życia Tatarskiego” pisał, że: „Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak 
wielką wagę dla zachowania tradycji narodowej Tatarów polskich po-
siada sprawa ochrony i konserwacji wszelkich pamiątek, świadczą-
cych o ich pięknej rycerskiej przeszłości, o ich dawnych zwyczajach 
i obyczajach. Rozprawiano na ten temat już nieraz, uczyniono nawet 
próbę założenia Muzeum Tatarskiego w Wilnie, ale próba – jeśli mamy 
być szczerzy – właściwie się nie udała i dziś trudno mówić o istnieniu 
takiego muzeum […] zabytki, znajdujące się jeszcze pod dachami do-
mostw tatarskich, ulegają zniszczeniu, zatracie, lub przechodzą w nie-
właściwe ręce. Ratowanie ich powinno być jednym z najpilniejszych 
postulatów akcji kulturalnej społeczeństwa tatarskiego […] Wszystkie 
te rzeczy powinny znaleźć się w Muzeum Tatarskim, gdzie otrzymają 
należyte zabezpieczenie. Wiem z praktyki, jak trudno wydostać takie 
pamiątki z rąk właścicieli. […] Trzeba jednak uświadamiać ludność 
o właściwej intencji akcji zbierania przedmiotów zabytkowych i do-
kumentów, a uzyskane pamiątki składać w muzeum Tatarskim, jako 
depozyty. […] apelujemy do wszystkich Tatarów, którym zachowanie 
tradycji narodowej leży na sercu, aby nadsyłali wszelkiego rodzaju 
przedmioty o wartości zabytkowej, związane z historią, etnografią 
i religią narodu tatarskiego na obszarze b. Wielkiego Księstwa Litew-
skiego (więc broń, pieczęcie, monety, książki, dokumenty, fotografie, 
rysunki itd.) do Muftiatu R.P. w Wilnie. Prosimy też najusilniej o nad-
syłanie informacyj o takich zabytkach […]. Jeśli nie można wszystkiego 
zebrać w jednym miejscu (co byłoby najbardziej pożądane), to przy-
najmniej trzeba pamiątki opisać, sfotografować i zinwentaryzować”3.

3 S. Kryczyński, O ratowanie zabytków tatarskich, „Życie Tatarskie” nr 10/1937, s. 4-7.
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Pomimo upływu lat słowa te nie straciły aktualności, a w nowych 
powojennych warunkach wręcz zyskały na ważności. Problem zinsty-
tucjonalizowanej ochrony muzealnej zabytków tatarskich jako pierw-
szy dostrzegł najprawdopodobniej Maciej Konopacki. Temu niestru-
dzonemu popularyzatorowi tatarskości udało się – narażając na opór 
własnego środowiska (co trafnie przewidział cytowany S. Kryczyński) 
– przekuć w czyn powyższą ideę. W roku 1976, z inicjatywy M. Kono-
packiego (wspólnie m.in. z Aleksandrem Miśkiewiczem, Mahmudem 
Tahą Żukiem i Januszem Kamockim), powstała w Muzeum Ziemi So-
kólskiej pierwsza wystawa prezentująca dorobek polskich Tatarów. 
W roku 1979 Muzeum Okręgowe w Białymstoku (obecnie Muzeum 
Historyczne będące oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku) 
zorganizowało wystawę czasową pt. „Tatariana w zbiorach Muzeum 
Okręgowego w Białymstoku”, na której zaprezentowano sokólskie 
eksponaty. Zabytki zebrane przez M. Konopackiego zostały w roku 
1981 przekazane, w większości przypadków, białostockiej placówce 
i nie wróciły już do Sokółki. Rok później miało miejsce otwarcie wysta-
wy pt. „Muzułmanie polscy”, w skład której weszły zbiory eksponowa-
ne obecnie w Dziale Tatarskim Muzeum Ziemi Sokólskiej. Kolekcja ta 
jest stosunkowo skromna, ale dzięki wysiłkowi Józefa Konopackiego, 
a obecnie m.in. Aleksandry Pluty, stale się powiększa. Szczególną war-
tość mają tu pamiątki rodzinne, przekazane m.in. przez Halinę Szahi-
dewicz oraz Stefana Jasińskiego4.

Największe i ciągle poszerzane o nowe nabytki są niewątpliwie 
zbiory tatarianów, znajdujące się w posiadaniu Muzeum Historyczne-
go w Białymstoku. Placówka ta co kilka lat organizuje wystawy czaso-
we, na których prezentowane są zarówno najcenniejsze przykłady rę-
kopiśmiennictwa religijnego, jak też szereg przedmiotów związanych 

4 Por. L. Lesisz, Tatariana w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku [w:] Polska egzo-
tyka w polskich muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów 
w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów 1-2 października 1998 r., red. A. Bartosz, 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2000, s. 215-223; A. Pigiel, Tatarszczyzna w zbiorach 
Muzeum Ziemi Sokólskiej [w:] Polska egzotyka w polskich muzeach…, red. A. Bartosz, Tarnów 
2000, s. 224-228; J. Konopacki, Muzeum Ziemi Sokólskiej, „Życie Tatarskie”, nr 18 (95)/2008, 
s. 12-13; A. Konopacki, Muzeum Ziemi Sokólskiej i jego zasoby rękopiśmiennictwa tatarskiego 
[w:] Tatarskie dziedzictwo kulturowe. Rękopiśmienne księgi religijne. 50 lat kitabistyki, red. 
J. Kulwicka-Kamińska, C. Łapicz, G. Miškinienė, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, 
s. 93-101; R. Berger, Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej, Bydgoszcz 2013, s. 41, 52-55; R. Berger (oprac.), Idea Muzeum Tatarskiego 
w wybranych dokumentach i listach (1973-1975) Macieja Konopackiego, Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej, Warszawa 2018; A. Pluta, Koncepcja powołania Muzeum Tatarskiego 
w Sokółce w świetle archiwalnych dokumentów [w:] Tatarzy w Niepodległej. Tatarskie drogi do 
niepodległości, red. A. Konopacki, Związek Tatarów RP, Białystok 2018, s. 211-220.
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z obrzędowością religijną, militaria (wśród nich broń, umundurowanie 
oraz buńczuk), a także wydawnictwa, fotografie, dokumenty oraz plan-
sze omawiające historię osadnictwa, specyfikę życia społeczno-religij-
nego, udział Tatarów w wojsku polskim oraz dawne zawody, którymi 
trudnili się Tatarzy – garbarstwo, furmaństwo i ogrodnictwo. Ponadto, 
w ostatnich kilkunastu latach, zorganizowano w wielu polskich mia-
stach szereg wystaw czasowych, na których prezentowane były biało-
stockie tatariana (uzupełnione o zbiory prywatne oraz innych placówek 
muzealnych). Ekspozycje te, ze względu na stosunkowo niewielką liczbę 
dostępnych eksponatów, były jednak dość podobne i w zasadzie różniły 
się jedynie szczegółami aranżacji i wielkością zbiorów5. 

Tzw. nóż wirujący, jak już wspomniano, znajduje się w zbiorach 
izby pamięci, która funkcjonuje w ramach gdańskiego NCKT. Ośrodek 
ten został powołany do życia w roku 2004, ale działalność rozpoczął 
po zakończeniu generalnego remontu i uroczystym otwarciu 24 mar-
ca 2007 r. Centrum mieści się w Parku Oruńskim, w zabudowaniach 
gospodarczych dawnego dworu rodziny Schopenhauerów6. Powstało 
z inicjatywy lokalnych działaczy Związku Tatarów RP, jednakże szyb-
ko się usamodzielniło, stając się niezależną placówką pod kierownic-
twem J. Szahuniewicza. W październiku 2007 roku NCKT uzyskało 
osobowość prawną jako stowarzyszenie wraz z wpisem do Krajowego 
Rejestru Sądowego7. W jego siedzibie nadal mieści się Oddział Północ-
no-Zachodni ZTRP pod przewodnictwem Omara Asanowicza, a także 
powołany do życia w styczniu 2013 roku Związek Szlachty Tatarskiej 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego8. Obie instytucje, skupiające lo-
kalnych działaczy i sympatyków środowiska tatarskiego, ściśle współ-
pracują z NCKT. Głównym obszarem podejmowanych działań jest pro-
mowanie kultury tatarskiej oraz zacieśnianie związków kulturalnych 
i gospodarczych m.in. z Krymem, Tatarstanem i Azerbejdżanem. 

Z perspektywy niniejszego artykułu, najbardziej interesują-
cym aspektem funkcjonowania NCKT jest prowadzenie izby pamięci. 
W gdańskiej placówce od roku 2007 znajduje się jedyna – obok wspo-

5 M. Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży 
w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Katedra Socjologii UWM 
w Olsztynie, Muzułmański Związek Religijny w RP, Olsztyn-Białystok 2013, s. 108-111.

6 Budynek przy ul. Nowiny 2B jest własnością Miasta Gdańska. Po wprowadzeniu się w 2019 
Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury, nastąpiło ostateczne przeniesienie 
NCKT do sąsiedniego budynku przy ul. Nowiny 2 (również własność miasta), którego część 
była już wcześniej użytkowana jako przestrzeń biurowa.

7 NCKT wpisano do KRS w dniu 27 października 2007 pod numerem 0000291230.
8 ZSTBKL wpisano do KRS w dniu 3 stycznia 2013 pod numerem 0000446253.
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mnianego Muzeum Ziemi Sokólskiej oraz funkcjonującego od roku 
2015 Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich 
w Kruszynianach (prezentującego m.in. pamiątki rodzinne przeka-
zane przez Bronisława Talkowskiego) – stała wystawa eksponatów ta-
tarskich oraz przedmiotów mniej lub bardziej związanych z Tatarami. 
Wśród dość spontanicznie zgromadzonych przedmiotów znalazł się 
ciągle rozbudowywany zbiór archiwaliów (w większości kopie), zabyt-
ki rękopiśmiennictwa religijnego Tatarów Wielkiego Księstwa Litew-
skiego (pamiątki rodzinne J. Szahuniewicza), rekonstrukcje strojów, 
przedmioty związane z kultem religijnym (muhiry, taspihy, namazłyki), 
liczne wydawnictwa (w tym trudno dostępne książki rosyjskojęzycz-
ne), kilimy, obrazy, zdjęcia, reprodukcje herbów szlacheckich, orien-
talne monety, siodło i elementy rzędu końskiego, broń i uzbrojenie, 
a do niedawna także makiety podlaskich meczetów (uległy zniszcze-
niu podczas przenoszenia do nowej siedziby)9. 

W przeciwieństwie do zbiorów z Białegostoku, Sokółki, a nawet 
Kruszynian, gdańska ekspozycja jest od wielu lat w stanie permanent-
nej organizacji. Kolekcja NCKT nie została jak dotąd skatalogowana 
ani w żaden sposób opracowana. Istnieją tylko bliżej niesprecyzowane 
plany, aby klasyfikację zbiorów przeprowadził powiązany z gdańskim 
ośrodkiem Instytut Badawczy „Orient”. Wystawie nie towarzyszą, nie-
stety, choćby podstawowe opisy prezentowanych przedmiotów. Warto 
podkreślić, że nie nastąpiło formalne przekazanie w depozyt zgroma-
dzonych i prezentowanych tu przedmiotów, zatem formalnie wszyst-
kie są własnością J. Szahuniewicza. Z zainteresowaniem naukowców 
spotkały się jak dotąd tylko zabytki rękopiśmienne, które analizował 
zespół z toruńskiego Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Amator-
ski charakter oruńskiej kolekcji wyraźnie zbliża ją do wielu prywat-
nych wystaw etnograficznych, które po II wojnie światowej licznie po-
wstawały dzięki staraniom lokalnych entuzjastów kultury ludowej10. 
Brak pogłębionych badań i profesjonalnej opieki muzealnej nad zbio-
rami uniemożliwia nie tylko określenie liczby eksponatów, lecz tak-
że powoduje trudność w ich identyfikacji i ocenie wartości naukowej 
i materialnej. Kwestią podstawową, która szczególnie mocno uwypu-
kliła się w trakcie prowadzenia badań nad tzw. nożem wirującym, jest 

9 Szerzej w: M. Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów…, Olsztyn-Białystok 2013, s. 95-97.
10 Przykładem może być założony przez ks. Edwarda Nitkę ośrodek kultury ludowej w Paszynie 

koło Nowego Sącza, który obecnie funkcjonuje jako Muzeum Parafialne. Por. A. Kroh, 
Wesołego Alleluja Polsko Ludowa czyli o pogmatwanych dziejach chłopskiej kultury plastycznej 
na ziemiach polskich, Iskry, Warszawa 2014, s. 159-213.
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ustalenie wieku eksponatów, ich pochodzenia oraz znaczenia przypi-
sywanego artefaktom.

Warto dodać, że kontekst teoretyczny niniejszego artykułu został 
zogniskowany wokół teorii wspólnoty wyobrażonej. Choć Benedict An-
derson sformułował tę koncepcję w odniesieniu do procesów politycz-
nych zachodzących w narodach (zwłaszcza na nacjonalizmie), to wyda-
je się ona być użyteczną także w szerszym kontekście etnicznym, ponie-
waż zakłada dynamiczny charakter więzi budowanych wokół wspólnie 
podzielanych elementów tożsamości. Amerykański historyk i politolog 
stwierdził, że kategorię narodu wyróżnia bycie wspólnotą wyobrażo-
ną, ograniczoną przez świadomość różnic my-oni oraz suwerenną od-
dolnie (na poziomie identyfikacji tożsamościowych). Z perspektywy 
niniejszych rozważań najbardziej istotną cechą jest pierwsza z nich, 
tj. „wyobrażeniowy charakter więzi”. B. Anderson określił ją, pisząc: 
„[…] członkowie najmniej licznego narodu nigdy nie znają większości 
swych rodaków, nie spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a mimo 
to pielęgnują w umyśle obraz wspólnoty”11. Co więcej, naród tworzy 
wspólnotę pomimo wewnętrznych różnic i nierówności społecznych, 
gdyż istnieje poczucie solidarności łączącej jego członków. Wspólnota 
wyobrażona nie oznacza w tym wypadku fikcji, ponieważ społeczności 
te są realnymi bytami, aczkolwiek mogą podlegać procesom mityzacji. 
Taka sytuacja ma właśnie miejsce wśród polskich Tatarów w ich związ-
kach ze Wschodem. Kategoria wyobrażeniowości jest w tym przypadku 
bardzo rozciągliwa, pojemna i trudna do jednoznacznej identyfikacji. 
Dla Tatarów zmitologizowane więzi etniczne ze Wschodem mogą bo-
wiem obejmować wiele kodów, m.in. „Wielki Step”, „dziedzictwo ordyń-
skie”, „Turan” lub „przynależność do ludów turkijskich”.

Ramy teoretyczne uzupełnia kategoria etniczności rozumianej 
jako specyficzny typ stosunków społecznych, których wyjątkowość 
wiąże się z wewnętrznym zróżnicowaniem społeczeństwa, wynikają-
cym z istnienia istotnych cech kulturowych. Ten niezwykły typ tożsa-
mości zawiera w sobie element identyfikacji, pozwalający na zacho-
wanie odrębności względem otoczenia. Jej efektem jest wykształcenie 
poczucia dumy (lub wręcz przeciwnie, stygmatyzacji), określającego 
stosunek do innych grup rozpatrywanych w kategoriach swojskości 
i obcości. Świadomość etniczna przekłada się tym samym na ideolo-
giczny wizerunek kreowany przez daną grupę12. 

11 B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjo-
nalizmu, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-
Warszawa 1997, s. 18-21.

12 J. Mucha, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Nomos, Kraków 2005, s. 9-20, 51-62.



939393Michał Łyszczarz:  Tzw. nóż wirujący...

Więzi etniczne mają charakter prymodalny (pierwotnościowy) 
i instrumentalny (sytuacyjny). Właściwości te nie wykluczają się, wy-
stępują razem, choć różny jest poziom zależności między nimi. Pierw-
sza typ oparty jest na związkach genealogicznych i kulturowych. Więź 
prymodalna ma charakter nawykowy, jest zatem wynikiem istniejące-
go pokrewieństwa i komunikacji symbolicznej, budującej wspólnotę 
etniczną. Ten typ więzi jest względnie trwały i stale obecny, gdyż pod-
lega międzypokoleniowej transmisji wartości kulturowych. Niewielka 
liczebność grupy – tak jak w przypadku polskich Tatarów – sprzyja 
instrumentalizacji więzi etnicznej. W tym drugim typie zależności 
etniczne nie mają charakteru ciągłego, gdyż uaktywniają się jedynie 
w określonych sytuacjach, które wymagają podkreślenia odrębności 
etnicznej. Etniczność instrumentalna tworzona jest świadomie i celo-
wo, często w wyniku odgórnego działania elit przywódczych dążących 
do mobilizacji etnicznej grupy. Więź sytuacyjna ma charakter ideolo-
giczny, a jej szczególna aktywność związana jest często z zaistnieniem 
poczucia zagrożenia ze strony kultury dominującej i ewentualnością 
wystąpienia konfliktów na tle etnicznym13. 

Instrumentalizacja więzi, o czym przekonuje przykład etnicyz-
cji tzw. noża wirującego, służyć może także do niwelowania negatyw-
nych skutków statusu mniejszościowego. W tym wypadku niewiel-
ka grupa, aby wzmocnić swój potencjał, przedstawiać się może jako 
element szerszej całości, pewnego kręgu kulturowego czy wręcz cy-
wilizacyjnego. Taki krok zapewnia możliwość uzyskania wsparcia ze 
strony realnych lub wyobrażonych pobratymców, a zarazem poprawia 
wizerunek grupy w relacjach zewnętrznych, ukazując ją jako członka 
dużej i silnej wspólnoty (np. ludów turkijskich). Instrumentalizacja 
więzi etnicznych sprzyja też aktywizacji działań grup mniejszościo-
wych. Społeczności te korzystają z demokratycznych praw i plurali-
stycznych swobód, aby realizować właściwe sobie cele. Tego typu po-
lityzacja skutkować może renesansem etniczności jako formy ruchu 
obywatelskiego, sprowadzającego działania mniejszości etnicznej do 
roli specyficznych grup interesu. Aktywność tych społeczności powo-
duje, że są dostrzegane i formułują szereg postulatów, mających na 
celu wzmocnienie ich identyfikacji, najczęściej przejawiających się 
działaniami w sferze kultury14.

13 G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, 
Nomos, Kraków 1997, s. 28-30; Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, WN PWN, Warszawa 2006, 
s. 125-126.

14 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe…, Warszawa 2006, s. 97-100.
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Etniczność jest niewątpliwie czynnikiem dynamizującym struk-
turę społeczną. Związane są z nią wprawdzie elementy zapewniające 
ciągłość i trwałość, takie jak obecność więzi etnicznej, wspólnej re-
ligii, języka, dziedzictwa kulturowego, terytorium, pamięci i historii 
własnej grupy, a także poczucia swojskości i obcości15. Nie mają jed-
nak charakteru statycznych właściwości. Karolina Radłowska, w swo-
jej pogłębionej analizie tożsamości polskich Tatarów, wskazuje kilka 
głównych czynników wpływających na zmienność grupy etnicznej. 
Wśród nich wyodrębniony został m.in. postęp cywilizacyjny i trendy 
modernizacyjne współczesnych społeczeństw, globalizacja i demo-
kratyzacja oraz migracje i współistniejące z nimi procesy asymilacyj-
ne. Z perspektywy kreowania etniczności wokół wspólnoty wyobrażo-
nej szczególnie istotna wydaje się być jednak jej polityzacja. 

K. Radłowska zauważa, że grupy etniczne podejmują szereg 
działań na rzecz wzmocnienia własnej podmiotowości. Wśród nich 
szczególne miejsce zajmuje mobilizacja etniczna, która obejmuje 
procesy aktywizacji społecznej wokół cech związanych z tożsamością 
etniczną. Działania te podejmowane są w celu realizacji konkretnych 
zamierzeń16. Mogą dotyczyć terytorium etnicznego, które często po-
wiązane jest ze sferą sacrum (czasem są to miejsca o symbolicznym 
znaczeniu istotnym jednocześnie dla kilku wspólnot, co może gene-
rować konflikty etnoreligijne o władzę nad miejscami świętymi)17. 
W przypadku polskich Tatarów dobrym przykładem takich procesów 
jest opór wobec planów budowy ferm kurzych w sąsiedztwie meczetu 
w Kruszynianach oraz działalności kopalni kruszywa nieopodal Bo-
honik. Mobilizacja etniczna była także widoczna w roku 2011, kiedy 
to liderzy społeczności (działacze MZR i ZTRP) nawoływali Tatarów 
do wskazywania narodowości tatarskiej w deklaracjach Narodowego 
Spisu Powszechnego. 

Obok mobilizacji ważnym procesem związanym z tożsamością 
jest odrodzenie etniczne, które charakteryzuje się przywoływaniem 
tradycji, wzrostem zainteresowania przeszłością grupy oraz tworze-
niem nowej mitologii. K. Radłowska (za Ewą Nowicką18) konstatuje, że 
zabiegi te cechują jedynie grupy, które utraciły już swoją tożsamość. 

15 K. Radłowska, Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana, Fundacja Sąsiedzi, Białystok 2017, s. 42-54.
16 K. Radłowska, Tatarzy polscy…, Białystok 2017, s. 58-67.
17 P. Wróblewski, Mobilizacja i konfl ikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, 

Semper, Warszawa 2007, s. 66-69.
18 E. Nowicka, Romowie – pierwsi Europejczycy [w:] Wędrowcy i migranci, red. E. Nowicka, 

B. Cieślińska, Nomos, 2005, s. 49-50.
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Gdyby tak było w istocie, to odrodzenie etniczne oznaczałoby two-
rzenie zupełnie nowej identyfikacji. Wydaje się jednak, że renesans 
etniczności może mieć miejsce wtedy, kiedy obecne są chociażby mi-
nimalne podstawy, na których można oprzeć podejmowane działania 
pobudzające świadomość. Odrodzenie bowiem to rewitalizacja i pró-
ba odbudowy zanikającej tożsamości19. 

Proces odrodzenia etnicznego jest doskonale widoczny w przy-
padku polskich Tatarów. Przedstawiciele tej grupy ponieśli znaczne 
straty ludzkie i materialne podczas II wojny światowej, ponadto – 
w wyniku ładu jałtańskiego i utraty Kresów Wschodnich przez Polskę 
– utracili kontakt z ziemią ojczystą i rodakami, którzy nie chcieli, bądź 
nie mogli, uczestniczyć w akcji repatriacyjnej. Po roku 1945 nastąpiło 
również rozproszenie zwartej dotąd społeczności, które to – wraz z re-
strykcyjną polityką PRL wobec mniejszości (Tatarzy postrzegani jako 
„polscy muzułmanie”, czyli de facto Polacy wyznający islam20) – spowo-
dowało głębokie wycofanie się, zanik i ukrycie etniczności. Zanik toż-
samości i poczucia własnej odrębności był na tyle zaawansowany, że 
wśród badaczy tatarszczyzny pojawiły się głosy mówiące o przekształ-
ceniu grupy etnicznej w etnograficzną21. 

Od początku lat 90. (a ściśle mówiąc już pod koniec lat 80., kie-
dy to, jako pierwsza, nastąpiła aktywizacja środowiska gdańskich Ta-
tarów) miało miejsce odrodzenie etniczne, którego przejawem było 
m.in. założenie Związku Tatarów Polskich oraz bogata działalność wy-
dawnicza i badawcza, nawiązująca do tradycji międzywojnia22. Okres 
ten cechował duży entuzjazm i nadrabianie wieloletnich zaległości. 
Lata 90. to czas, w którym intensyfikacja więzi etnicznych dotyczyła 
głównie ich prymodalnego aspektu. Z początkiem XXI wieku podej-
ście Tatarów do kwestii tożsamościowych uległo zmianie. W przy-
padku tej grupy, więzi etniczne nabierają bowiem coraz bardziej in-
strumentalnego i wyobrażonego charakteru. Co więcej, etniczność 
Tatarów staje się podatna na typowy dla globalnej kultury popular-

19 K. Radłowska, Tatarzy polscy…, Białystok 2017, s. 58-60.
20 K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Universitas, Kraków 1999, 

s. 210-218.
21 Por. Z. Jasiewicz, Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnograficzna?, „Lud”, t. 64/1980, s. 145-157; 

J. Kamocki, Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna, „Rocznik Tatarów Polskich”, nr 1/1993, 
s. 43-47.

22 M. Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów…, Olsztyn-Białystok 2013, s. 93-105; 
K. Warmińska, Tatarska etniczność – ciągłość czy zmiana [w:] Tatarzy – Historia i Kultura. Sesja 
naukowa. Szreniawa, 26-27 czerwca 2009, red. S. Chazbijewicz, Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 2009, s. 35-44.
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nej trend folkloryzacyjny. Odkrywaniu etniczności towarzyszy zatem 
przekraczanie granic własnego dziedzictwa kulturowego i wychodze-
nie poza tradycje ściśle związane z tatarszczyzną w Wielkim Księstwie 
Litewskim. Przykładem mogą liczne festiwale kultury tatarskiej, czę-
sto organizowane na Podlasiu w formule festynu sabantuje (obcho-
dy święta pługa), którym towarzyszą do niedawna zupełnie w Polsce 
nieznane gry i zabawy, jak np. orientalny taniec brzucha lub zapasy 
kuresz. Naporowi folkloryzacji nie oparły się również tatarskie zespo-
ły pieśni i tańca „Buńczuk”, których stroje i układy taneczne wywo-
dzą się głównie z Krymu, Tatarstanu i Baszkirii. Jest to jednak o tyle 
zrozumiałe, że nie zachowały się żadne rdzenne formy kultury mu-
zycznej Tatarów. Wspomniany trend poszerzania własnych tradycji 
o elementy szerszej kultury narodów tatarskich, a nawet ludów tur-
kijskich widoczny jest także w kulinariach, które do niedawna były 
ostoją swojskości i reliktem tatarskiej ludowości, a obecnie stają się 
coraz bardziej podatne na orientalizację. W przypadku prowadzonej 
przez Tatarów komercyjnej gastronomii, tendencję tę można tłuma-
czyć chęcią zróżnicowania oferty i dopasowania się do gustu klientów. 
Tym niemniej, tego typu działania wywierają wpływ na świadomość 
środowiska tatarskiego. Współcześnie, oprócz tradycyjnego przekazu 
wzorów w rodzinie, zinstytucjonalizowane formy transmisji wartości 
mają bowiem coraz większe znaczenie. 

Interesującym przejawem instrumentalizacji tatarskich więzi 
etnicznych, a zarazem elementem potwierdzającym zmiany zachodzą-
ce w podejściu do tożsamości grupy, jest wreszcie kultywowanie pan-
turanizmu. Ideologia ta, mająca korzenie w myśli politycznej Ismaila 
Beja Gaspyrały (Gasprinskigo)23, rozwijała się przed II wojną światową 
dzięki wsparciu ówczesnych tatarskich i muzułmańskich elit intelek-
tualnych, które prowadziły działalność polityczną w celu odbudowy 
państwowości tatarskiej na Krymie24. Panturanizm ukierunkowany 
był przede wszystkim na zewnątrz, o czym świadczy współpraca anali-
tyczna i popularyzatorska z Instytutem Wschodnim w Warszawie. Ta-
tarscy działacze, optując za zbliżeniem z muzułmańskimi narodami 
w ZSRR, realizowali założenia antykomunistycznego prometeizmu, 

23 W. Wendland, „Trzy czoła proroków z matki obcej”. Myśl historyczna Tatarów polskich 
w II Rzeczypospolitej, Universitas, Kraków 2013, s. 32-48.

24 Szerzej w: M. Łyszczarz, Tatarzy polscy. Patriotyzm i przywiązanie do polskości w okresie 
II Rzeczypospolitej [w:] Tatarzy i Karaimi w stuleciu niepodległości, red. P. Krzyżanowski, 
A. Miśkiewicz, B. Orłowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 
Gorzów Wielkopolski (w druku).
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według którego państwo polskie, kanałami dyplomatycznymi i wy-
wiadowczymi, dążyło do zapewnienia bezpieczeństwa na wschodnich 
rubieżach, poprzez wspieranie dążeń niepodległościowych narodów 
podporządkowanych władzy radzieckiej25. Współcześnie pantura-
nizm, jako ideologia etniczna, zaczyna być na nowo obecny w świado-
mości polskich Tatarów. Akcentowanie związków ze wspólnotą ludów 
turkijskich, szczególnie mocno uwidacznia się w działalności gdań-
skiego NCKT. Kreowanie znaczenia etnicznego tzw. noża wirującego, 
w pełni wpisuje się w powyższe założenia ideologiczne.

1. Tzw. nóż wirujący – charakterystyka i opis zabytku
Na podstawie własnej, siłą rzeczy niedoskonałej analizy zabytku, 
autorowi udało się ustalić kilka podstawowych faktów charaktery-
zujących tzw. nóż wirujący. Otóż przedmiot ten waży 589 gramów, 
mierzy 17,5 cm długości oraz ma 15,5 cm wysokości. Rękojeść wy-
konano najprawdopodobniej z brązu, natomiast ostrze jest ze stali. 
Przedmiot ma zdecydowanie rytualny, a nie praktyczny charakter, 
ponieważ jego ostrze jest tępe i stosunkowo szerokie. Stan zacho-
wania zabytku jest dość dobry, artefakt nie nosi też zauważalnych 
śladów użytkowania ani ostrzenia. Na stalowym ostrzu wyryty został 
niekompletny herb Akszak, którym legitymował się ród Szahunie-
wiczów26, co ma potwierdzać rzekomy charakter pamiątki rodzinnej 
przedmiotu. Herb wygrawerowany na ostrzu tzw. noża wirującego 
jest jednak niepełny, ponieważ zabrakło w nim labrów. Oprócz zna-
ku heraldycznego – wyrytego zresztą w dość nieporadny i nieprecy-
zyjny sposób – artefakt nie posiada żadnych innych inskrypcji. Wiek 
przedmiotu jest trudny do oszacowania bez przeprowadzenia spe-
cjalistycznych badań. Na ostrzu, a zwłaszcza na rękojeści, obecne 

25 S. Chazbijewicz, Ideologie muzułmanów polskich w latach 1918-1939, „Rocznik Tatarów 
Polskich”, t. I/1993, s. 15-38; I.P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-
1939, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, Fundacja „Historia i 
Kultura”, Warszawa 2007, s. 25-56.

26 Wizerunek heraldyczny wyryty na tzw. nożu wirującym odnosi się do herbu Akszak, który 
powinien przedstawiać tarczę, a w niej purpurowe serce w czerwonym polu, które zostało 
przeszyte przez środek strzałą. Nad hełmem znaleźć powinny się trzy pióra strusie. W her-
bie umieszczonym na ostrzu tzw. noża wirującego zabrakło jednakże czerwono-srebrnych 
labrów. Stanisław Dumin podaje, że w herbie Akszak strzała przeszywająca serce poło-
żona jest ukośnie, a jej ostrze skierowane jest w dół. Według S. Dziadulewicza jego nazwa 
pochodzi od tureckiego terminu aksak, oznaczającego „kulawy”. Por. S. Dumin, Herbarz 
rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Związek Tatarów RP, Gdańsk 2006, s. 39-40, 
S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 
Warszawa 1986, s. 319-320.
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są ślady utleniania metalu. Co ciekawe, śniedź praktycznie nie jest 
widoczna na wyrytym herbie, co sugerować może, że grawerunek 
powstał znacznie później niż sam nóż. Eksponat stanowi własność 
i pamiątkę rodzinną J. Szahuniewicza, a od roku 2007 eksponowa-
ny jest w izbie pamięci w Narodowym Centrum Kultury Tatarów RP 
nim. L. Kryczyńskiego w Gdańsku.

2. Mityzacja – nadanie znaczenia etnicznego tzw. nożowi 
wirującemu
Podstawą empiryczną do analizy procesu etnicyzacji tzw. noża wiru-
jącego są informacje uzyskane podczas wywiadu z J. Szahuniewiczem, 
przeprowadzonego 19 kwietnia 2016 roku, a następnie uzupełnionego 
rozmową 4 lipca 2019 r. W jej trakcie prezes NCKT w następujących 
słowach wyjaśnił istotę przedmiotu przechowywanego w zbiorach 
gdańskiej izby pamięci:

„Nasze zwyczaje mocno osadzały się na kulturze Wschodu. To 
były Kresy oczywiście, ale nie tylko. My przecież pochodzimy z Azji, 
niektórzy nawet z Dalekiego Wschodu, z terenu Mongolii. […] Mam 
taką pamiątkę – nóż wirujący. To jest taki stary kindżał, nie wiem, jak 
bardzo stary. Nie wiem też, skąd pochodzi. W czasach szamańskich, 
zanim staliśmy się muzułmanami, ten nóż służył do tego, żeby duszę 
zmarłego odciąć od ciała. To był jakiś rytuał, nie wiem jednak, na czym 
on polegał. Po prostu, z pokolenia na pokolenie, ten nóż był przekazy-
wany jako pamiątka rodzinna, aż doszedł do mojej babki, która mnie 
go przekazała”.

W wypowiedzi tej widoczna jest próba racjonalizacji i oswo-
jenia niewiadomego. J. Szahuniewicz, na podstawie własnych przy-
puszczeń, a być może także opowieści rodzinnych przekazanych 
przez babcię, konstatuje, że nóż ma długą historię, sięgającą czasów 
przedmuzułmańskich. Prezes NCKT twierdzi, że tzw. nóż wirujący 
służył do tego, aby „duszę zmarłego odciąć od ciała”. Nie podaje jed-
nak szczegółów tego interesującego rytuału szamanistycznego. Co 
ciekawe, w żaden sposób nie wiąże go z kulturą świata islamu (np. 
stanem barzach). J. Szahuniewicz przedstawia tylko nazwę przed-
miotu oraz podstawę mitu, który ma wyjaśnić zagadkowy charakter 
zabytku. Ten typ myślenia bliski jest antropologicznej koncepcji, 
którą przed laty sformułował Bronisław Malinowski. Według słynne-
go badacza ludów tubylczych, na Trobriandach mit wyjaśnia najważ-
niejsze cechy danej zbiorowości (np. stratyfikację społeczną), odnosi 
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się do osób wybitnych (bohaterów), których istnienia nie poddaje 
się w wątpliwość, a ślady ich istnienia są upamiętnione i nadal wi-
doczne (pomniki, skały). Tak rozumiany mit to opowieść podobna 
do legendy, lecz nietożsama z nią. W przeciwieństwie do niej, nie 
należy bowiem całkowicie do świata przeszłości, lecz żyje własnym 
życiem, które zasadniczo wpływa na sposób strukturalizacji teraź-
niejszości27. Marian Golka wiąże natomiast mit ze świadomością, 
która cechować ma się „subiektywnym poczuciem prawdziwości, 
niemożliwym do subiektywnej weryfikacji, co umiejscawiałoby mit 
poza prawdą i fałszem”28. 

Z tych dwóch perspektyw wyłania się kilka istotnych cech mitu: 
jego ponadczasowy charakter, narracyjność oraz specyficzny związek 
ze świadomością, utrudniający weryfikację ich prawdziwości. Niezwy-
kle ciekawą koncepcję mitu, w kontekście analizy tzw. noża wirujące-
go, stworzył Roland Barthes. Francuski semiolog, badając mity życia 
codziennego we Francji, napisał: „[…] z całą pewnością chodziło o rze-
czywistość wokół mnie [...] U początku owej refleksji leżało najczęściej 
uczucie zniecierpliwienia wobec «naturalności», w jaką prasa, sztuka 
i opinia publiczna ubierają bezustannie rzeczywistość, która, mimo że 
do nas należy, pozostaje przecież całkiem historyczna [...] że w opisie 
rzeczywistości widzę pomieszanie Natury z Historią”29. Tak rozumia-
ny mit jest słowem, sposobem znaczenia oraz formą. R. Barthes kon-
statuje zatem: „Skoro mit jest słowem, to wszystko, co podpada pod 
wypowiedź, może być mitem. Mitu nie określa przedmiot jego komu-
nikatu, ale sposób jego wypowiadania”30. Mit nie jest więc kłamstwem, 
lecz naginaniem, zniekształceniem rzeczywistości, którą pragnie 
przedstawić się jako „naturalną”. Jest to specyficzna odmiana języka, 
którą charakteryzuje przekształcanie sensu w formę31. W ten sposób 
mit instrumentalizuje znaczenie służąc do realizacji partykularnych 
interesów32.

Na pierwszy rzut oka związki Tatarów z szamanizmem, wska-
zane przez J. Szahuniewicza w wypowiedzi dotyczącej znaczenia tzw. 

27 B. Malinowski, Mit, magia, religia. Dzieła tom VII, PWN, Warszawa 1990, s. 260.
28 M. Golka, Atrakcyjność mitu, „Kultura Współczesna”, nr 1-2/1996, s. 41.
29 R. Barthes, Mitologie, Aletheia, Kraków 2001, s. 27.
30 R. Barthes, Mitologie…, Kraków 2001, s. 261.
31 R. Barthes, Mitologie…, Kraków 2001, s. 264.
32 Szerzej w: M. Łyszczarz, Antropologiczne koncepcje mitu, „Pisma Humanistyczne – Studenckie 

Zeszyty Naukowe Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Śląskiego”, t. VII/2005, s. 109-120.
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noża wirującego, wydają się być zupełnie obce współczesnej świado-
mości tej grupy. Dzieje się tak, ponieważ wiedza o tego typu prakty-
kach niemal zupełnie zanikła po II wojnie światowej. Pomimo tego, 
dziedzictwo to jest dość mocno osadzone w tradycji. Świadectwem 
obecności związków Tatarów z szamanizmem są praktyki magicz-
ne, wśród których istotne znaczenie miała magia ochronna (trans-
misyjna)33. Przejawiała się w stosowaniu talizmanów, które niegdyś 
przybierały bardzo wiele różnorodnych form. Obok tradycyjnych 
hramotek były także obecne nuski robione z łopatek baranich. O ile 
wykonane z papieru hramotki, zawierające sury koraniczne i formu-
ły modlitewne, doskonale wpisywały się w lokalny kontekst religijno-
ści ludowej na Kresach (były bowiem bardzo popularne i cenione ze 
względu na ich moc, a przede wszystkim stanowiły rękopiśmienne 
pamiątki rodzinne), o tyle wykonane z kości nuski były niezwykłymi 
amuletami ze względu na ich rzadkość (znane są tylko dwa zacho-
wane egzemplarze)34, brak analogii w tatarskich społecznościach 
lokalnych, powiązanie z tradycją muzułmańską poprzez inskrypcje 
koraniczne i modlitewne w języku arabskim, a przede wszystkim 
dzięki etnograficznym świadectwom potwierdzającym stosowanie 
tego typu artefaktów przez ludy Wielkiego Stepu, w tym Mongołów 

33 Zasadniczymi formami tatarskich praktyk magicznych były: 1) magia meteorologiczna (kre-
acyjna), w której wykorzystywano ofiarę z barana; 2) wróżbiarstwo (magia prognostyczna) 
– oparte na Koranie (otwieranie fału alkuranowego), astrologii (fał planetny) i orintomancji 
(fał krukowy); 3) magia lecznicza (translacyjną, czyli przenoszącą urok), w której zamawia-
niu modlitwą (odpiewaniu) choroby lub opętania towarzyszyło dmuchanie na chorego (siuf-
kanie), okurzanie go dymem, obmywanie uświęconą wodą lub jej picie; 4) magia kontaktowa 
(stycznościowa), w której były obecne „relikwie” wzmacniające religijność (pochodzące m.in. 
z grobu auliji Kontusia w Łowczycach); 5) wiara w dni feralne tzw. niechsiowe (magia incep-
cyjna), która skłaniała do unikania ważnych działań w dniu uznanym za pechowy; 6) czarna 
magia – polegająca na rzucaniu uroku „złego oka”; 7) magia ochronna (transmisyjna), w któ-
rej wykorzystywano talizmany pod postacią rękopiśmiennych hramotek, daławarów, a także 
nusek z łopatek baranich. Por. M.M. Dziekan, Magia i tradycje ludowe Tatarów polsko-litew-
skich [w:] A. Drozd, M.M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, 
Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, s. 44-47.

34 Por. M. Lewicka, W świecie tatarskich amuletów, „Rocznik Tatarów Polskich. Seria 2”, 
t. III (XVII)/2016, s. 35-42; M. Lewicka, Melika's nuska: identification, classification, descrip-
tion [w:] 4th International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization (ICASIC 
2017), March 27-28, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia, eds.: R. Ghazali. Cyt. za: https://world-
conferences.net/proceedings/icasic2017/fullpaper/V1/IC_113.pdf (dostęp: 23.07.2019); 
L. Lesisz, K. Radłowska, Daławary, nuski, hramotki. Tatarskie talizmany pisane i ich współczesne 
kontynuacje na przykładzie zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i zbiorów rodzinnych 
[w:] Tatarzy – historia i kultura. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, red. S. Chazbijewicz, 
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Szreniawa 
2009, s. 26-31.
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m.in. we wróżbiarstwie35. Istotę znaczenia talizmanu z kości wyja-
śnił następująco Jerzy S. Wasilewski: „Kość jest – obok krwi – syno-
nimem życia i jako symbol zawiera w sobie konotację jego ciągłości, 
nieustającego, nieprzerwanego charakteru. Ponieważ jest – w prze-
ciwieństwie do krwi – obiektem konkretnym, trwałym, a przy tym 
obrazowo sugestywnym (widok zbielałych od słońca i wiatru kości 
na stepowym kurhanie…) służy często jako symbol więzi pokrewień-
stwa z przodkami”36.

Źródła tatarskiej magii i przesądów ludowych tkwiły przede 
wszystkim w dziedzictwie kulturowym wspólnym dla świata muzuł-
mańskiego, lokalnej tradycji ludowej pogranicza (w tym wzorów prze-
nikających z chrześcijaństwa), a w pewnym sensie także w reliktach 
dawnych wierzeń ludów turkijskich. Pierwotny mistycyzm szamański 
opierał się na niezwykłych technikach ekstazy, których pewne relikto-
we elementy bardzo długo zachowały się na Kresach. Sprzyjała temu 
atmosfera wielokulturowego pogranicza, znacznego oddalenia, a wręcz 
peryferyjności. Kresy były bowiem obszarem niezwykle tradycjonali-
stycznym, który długo – bo aż do II wojny światowej – opierał się tren-
dom modernizacyjnym. W takim środowisku możliwe było zakonser-
wowanie dawnych zwyczajów, które zanikły dopiero w wyniku zderze-
nia z nowoczesnością i postępem cywilizacyjnym. Na słabo rozwinię-
tym obszarze pogranicza elementy magii i towarzyszące im przesądy, 
których geneza tkwiła również w szamanizmie, stanowiły dla Tatarów 
ważny środek do poznania rzeczywistości. W sytuacji, gdy wyjaśnienia 
rozumowe nie były wystarczające, bądź w ogóle niemożliwe, tego typu 
praktyki mogły być alternatywą dla sfery racjonalnej. Istotne znaczenie 
ma w tym wypadku fakt, że elementy szamanizmu poszerzały spektrum 
działania zarezerwowane dla religii muzułmańskiej. Pierwotne tech-
niki ekstazy, choć wydawałoby się, że powinny zaniknąć w momencie 
przyjęcia islamu przez Tatarów, zostały w pewnym stopniu zachowane. 
Wspólnota mogła bowiem dokonać akulturacji części dziedzictwa sza-
mańskiego, poprzez włączenie go do religii muzułmańskiej37. 

Zanik praktyk magicznych spowodował, że odległe echa daw-
nych tradycji szamanistycznych w kulturze polskich Tatarów współ-

35 Por. J.S. Wasilewski, Podróże do piekieł. Rzecz o szamańskich misteriach, Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 59; A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2010, s. 148.

36 J.S. Wasilewski, Podróże do piekieł…, Warszawa 1985, s. 192.
37 M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Aletheia, Warszawa 2011, s. 178-180, 

305-306.
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cześnie przejawiają się wyłącznie pod postacią tzw. motywu tatar-
skiego w poezji. Jest on obecny w poszukiwaniach poetyckich m.in. 
Selima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego. W przypadku pierw-
szego twórcy dostrzec można drogę, której celem było dotarcie do 
źródeł tatarskiej religijności. S. Chazbijewicz, chcąc odkryć istotę 
mistycyzmu, uległ fascynacji sufizmem, aby następnie dotrzeć do ten-
gryzmu jako systemu wierzeń ludów Wielkiego Stepu, opartego na 
kulcie Nieba, który – w ramach pewnej wizji ideologii tożsamościo-
wej – wyznawać mieli koczujący przodkowie, zanim ulegli islamiza-
cji. W jego wierszach widoczne są również nawiązania do szamani-
zmu, czyli do pierwotnej warstwy znaczeniowej, wspólnej wszystkim 
Tatarom. Poeta twierdzi, że: „[…] szamanizm w swej pierwotnej formie 
– czyli te wszystkie rytuały i zaklęcia – są po prostu czystą poezją”38. 
Przedmuzułmańska tradycja Złotej Ordy jest, jego zdaniem, elemen-
tem pantureckiej idei, łączącej ludy Turanu bez względu na współ-
czesną sytuację społeczną i kulturową39. Wątek szamański twórczo 
eksploruje także Musa Czachorowski, którego wiersze dopełnia-
ją wizję S. Chazbijewicza, co znalazło potwierdzenie w wydanym 
wspólnie tomie pt. Tylko niebo. Wrocławski poeta, choć posługuje się 
innymi środkami wyrazu artystycznego i stosuje odmienną formę 
(jego Wiersze stepowe są rozbudowane narracyjnie i bardzo obrazo-
wo oddają emocje i atmosferę stepu), to w podobny sposób dotykają 
fascynacji szamanizmem. M. Czachorowski w poetyckim uniesieniu 
woła wręcz: „Usłysz, Tengri, nasze wołanie: oto my, Tatarzy!”40, wiążąc 
tym samym etniczność z pierwotną duchowością ludów turkijskich.

3. Demityzacja – tzw. nóż wirujący jako buddyjska kartika
Opowieść dotycząca związków tzw. noża wirującego z szamanizmem 
i dziedzictwem kulturowym ludów Wielkiego Stepu została poddana 
demityzacji. W trakcie pogłębionej analizy literatury przedmiotu au-
torowi udało się bowiem natrafić na artefakt wykorzystywany w bud-

38 M. Łyszczarz, Społeczny wymiar współczesnej poezji polskich Tatarów [w:] Estetyczne aspekty 
literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), red. G. Czerwiński, A. 
Konopacki, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, 
Związek Tatarów RP, Białystok 2015, s. 197.

39 Szerzej w: M. Łyszczarz, Społeczny wymiar współczesnej poezji polskich Tatarów…, Białystok 
2015, s. 196-197. Por. G. Czerwiński, „Jam z rodu nomadów”. Literatura polsko-tatarska po 1918 
roku, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku Białystok 207, s. 123-134.

40 M.Ç. Czachorowski, S.M. Chazbijewicz, Tylko niebo, Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan 
Xucalıq, Muzułmański Związek Religijny w RP, Białystok 2016, s. 19.
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dyjskim kulcie religijnym, który – choć przybiera wiele form (por. ryc. 
3) – jest bardzo podobny do eksponatu przechowywanego w NCKT 
w Gdańsku. Ten nietypowy nóż w kształcie półksiężyca wywodzi się 
z tradycji buddyzmu wadżrajana, czyli tzw. diamentowego wozu41. 

Przedmiot ten określany jest mianem kartiki (w sanskrycie kar-
tri lub katari). Artefakt jest obecny w rytuałach religijnych Mongołów 
i Buriatów, ale na północ zawędrował dopiero w drugiej połowie XVI 
w., wraz z mnichami tybetańskimi (tzw. Żółtymi Czapkami)42. Pojawie-
nie się buddyzmu nie oznaczało jednak gwałtownej zmiany religijnej. 
Przez długi czas nowa religia współegzystowała ze starymi wierzenia-
mi, stopniowo wchłaniając elementy pierwotnej obrzędowości sza-
manistycznej. W związku z tym nie ma raczej możliwości, aby miesz-
kający na Wielkim Stepie przodkowie polskich Tatarów mogli mieć 
kontakt z kartiką. W tym czasie w zasadzie zakończony był już bowiem 
proces migracji na zachód, którego zwieńczenie stanowiło osadnic-
two tatarskie na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Kartika to rytualny nóż o sierpowatym ostrzu, zakończony 
z jednej strony hakiem i zwieńczony charakterystycznym uchwytem 
w kształcie diamentowej korony, będącej głównym atrybutem buddy-
zmu wadżrajana43. Diamentowa korona to właściwie połowa wadżry 
(oznaczającej w sanskrycie „piorun”), która w doktrynie buddyjskiej 
oznacza twardość i potęgę. W ręku nauczyciela postrzegana jest jako 
broń przeciwko egoizmowi stanowiącemu przyczynę zła. Wadżra 
w swojej zrytualizowanej formie staje się berłem, powiązanym z kwia-
tem lotosu. Symbol ten bywa łączony z dzwonkiem, który reprezentuje 
mądrość wydawaną przez dźwięk pustki44. W przypadku omawianego 
artefaktu, wadżra jest zespolona z sierpowatym ostrzem, jednym z kil-
ku atrybutów dakiń (obok czary z czaszki wypełnionej krwią, obrzędo-
wego bębenka [damaru] i rytualnego kostura [khatvanga]). W ikono-

41 Wadżrajana to gałąź praktyki buddyjskiej, która rozwinęła się najpierw w Indiach około 
900 n.e., a następnie rozprzestrzeniła się na północ, do Tybetu, gdzie nabrała ostatecznego 
kształtu. Podstawowe zasady tej religii zostały zapożyczone z indyjskiego nurtu buddyzmu 
mahajana („wielki wóz”), dodano natomiast ezoteryczne praktyki związane z tantrą. Jedną 
z cech wadżrajany jest nacisk na rolę mistrza duchowego oraz stosowanie narzędzi (takich 
jak kartika), aby pomóc uczniom uzyskać stan oświecenia. Rytuały są stosunkowo złożone 
i zostały zintegrowane z życiem monastycznym. Por. Hasło „Vajrayana Buddhism” [w:] E.A. 
Irons, Encyclopedia of Buddhism, Facts On File, New York 2008, s. 542.

42 B. Jastrzębowski, Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 70-77.

43 Hasło „The Curved Knife or Chopper” [w:] R. Beer, The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols, 
Shambhala Publications, Boston 2003, s. 261-263.

44 Hasło „Vajra” [w:] E.A. Irons, Encyclopedia of Buddhism…, New York 2008, s. 540.
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grafii buddyjskiej te potężne istoty często wymachują specyficznym 
nożem, aby odpędzić nadchodzące zewsząd demony. Kartika służyć 
ma do symbolicznego odcinania i rozszarpywania demonów podczas 
ceremonii tantrycznych, niszczy również przeszkody stojące na dro-
dze do kontemplacji medytacyjnej, takie jak: duma, brak wiary, brak 
oddania, rozproszenie, nieuwaga i nuda. Ten rytualny artefakt wspiera 
metodę buddyjskiego działania, służąc pomocą w zerwaniu wszelkich 
więzi materialnych i doczesnych, które zagradzają drogę do pożąda-
nego, jako cel ziemskiej egzystencji, stanu oświecenia, tj. najwyższe-
go stanu umysłu. Kartika ma pomóc w zakończeniu wędrówki duszy, 
a tym samym sprzyjać uwolnieniu się z samsary, czyli nieustannego 
cyklu narodzin i śmierci45. Stan oświecenia jest przebudzeniem, któ-
re wyswobadza od ziemskiego cierpienia i prowadzi do zjednoczenia 
z Buddą. Symbolika związana z tym rytualnym przedmiotem przenik-
nęła do buddyzmu z kultury indyjskiej i hinduizmu. Podobny kształt 
miały bowiem tradycyjne noże rzeźnickie, służące do skórowania, któ-
re znalazły zastosowanie w tamtejszej działalności rytualnej46. 

Ważny element doktryny buddyzmu wadżrajana stanowi pro-
blem przygotowania się do śmierci (rozumianej jako wejście w do-
świadczenie umierania w niezakłóconym stanie umysłu), po to, aby 
nowe wcielenie było lepsze od poprzedniego, a najdoskonalsze było 
ostatnim z nich, prowadzącym prosto do nirwany (ostatecznego celu, 
wyzwolenia47). W tybetańskim systemie wierzeń istotne znaczenie ma 
stan bardo, który rozumiany jest jako stan pośredni – przestrzeń po-
między śmiercią a kolejnym wcieleniem48. Cykl życia ludzkiego skła-
dać się ma bowiem z czterech stanów: 1) poczęcia; 2) stanu poprzed-
niego (w stosunku do śmierci w następnym życiu – od narodzin do 

45 Hasło „Samsara” [w:] R.E. Buswell Jr., D.S. Lopez Jr., The Princeton Dictionary of Buddhism, 
Princeton University Press, Princeton 2014, s. 1854-1855.

46 Hasło „The Curved Knife or Chopper” [w:] R. Beer, The Handbook of Tibetan Buddhist Symbols…, 
Boston 2003, s. 261-263.

47 Hasło „Nirvana” [w:] R.E. Buswell Jr., D.S. Lopez Jr., The Princeton Dictionary of Buddhism…, 
Princeton 2014, s. 1451-1454.

48 Buddyjska koncepcja bardo ma pewnego rodzaju odpowiednik w islamie w postaci pojęcia 
barzach. Termin ten odnosi się do stanu pośredniego po śmierci a przed Sądem Ostatecznym, 
w którym to dusza ludzka śni o tym, na co zasłużyła podczas ziemskiej egzystencji. Barzach 
oznacza przegrodę, barierę pomiędzy piekłem a rajem lub grób, który leży pomiędzy życiem 
ziemskim a przyszłym – światem materialnym i duchowym (por. Koran: XXIII: 99-100). 
W eschatologii muzułmańskiej (zwłaszcza w sufizmie) używa się go, aby opisać granice 
świata, na który składają się niebiosa, ziemia oraz regiony dolne zamieszkane przez złe 
duchy. Por. Hasło „Barzakh” [w:] The Encyclopaedia of Islam. New Edition, red. H.A.R. Gibb, J.H. 
Kramers, E. Lévi-Provençal, J. Schacht, Vol. I (A-B), E.J. Brill, Leiden 1986, s. 1071-1072.



105105105Michał Łyszczarz:  Tzw. nóż wirujący...

śmierci); 3) śmierci; 4) stanu pośredniego (pomiędzy śmiercią a no-
wym poczęciem – bardo). Stan liminalny to podróż, która trwa 49 dni 
(10 dni barda „takości” i 39 dni barda „stawania się”) i prowadzi do 
kolejnych narodzin, w których ludzka „dusza” (ciało subtelne, umy-
słowe, energetyczne) odradza się w nowym wcieleniu. W ten sposób 
następować ma kołowrót ziemskiej egzystencji (samsara). Bardo jest 
niezwykle ważne, ponieważ doświadczenie przejścia umożliwia głęb-
sze otwarcie się na mądrość bez ograniczeń ziemskiej fizyczności49. 

Podczas pobytu w stanie pośrednim zmarłemu ukazują się da-
kinie50, które wystawiają człowieka na próbę tańcząc, trzymając w dło-
niach zakrzywiony nóż (kartikę). Dakinie uczestniczą w sądzie nad czło-
wiekiem, oceniają jego postępowanie, oglądając w lustrze odbijające 
się uczynki (karma)51. Dakinie mogą też przynosić pożytek, ponieważ 
nawiedzając medytującego człowieka znajdującego się w stanie limi-
nalnym, dają możliwość otwarcia się na mądrość. Charakter kolejnych 
wcieleń zależy od „zaprogramowania karmicznego” (tj. wiedzy ducho-
wej), wyboru własnej ścieżki życiowej i nauczycieli oraz doświadczeń 
życiowych, stanowiących inicjację duchową. Odrodzenie w koncepcji 
buddyzmu wadżrajana może przyjąć jeden z sześciu potencjalnych 
obszarów istnienia: piekło, głodne duchy, zwierzęta, ludzie, zazdrośni 
bogowie i bogowie. Co ciekawe, gdy w myśli boga pojawi się pierw-
sza negatywna myśl, to umiera i powraca do stanu bardo w oczeki-
waniu na nowe wcielenie. Przerwanie tego rytmu następuje dopiero 
w momencie nirwany. Oznacza ono przerwanie ciągu kolejnych wcie-
leń w kierowaniu się ku absolutnej doskonałości i osiągnięcie stanu 
oświecenia („czystego stanu Buddy”), w którym następuje ostateczne 
uwolnienie się człowieka od ograniczeń materii, pokus przyjemności 
(stan pustki) oraz cierpienia towarzyszącego egzystencji52. 

49 L. Rinpocze, J. Hopkins, Śmierć, stan pośredni i odrodzenie w buddyzmie tybetańskim, 
Wydawnictwo A, Kraków 1999, s. 53-62; K.P. Kramer, Śmierć w różnych religiach świata, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 105-118. Por. także: Tybetańska księga umarłych, tłum. 
I. Kania, Wydawnictwo A, Kraków 2013, wersja on-line: https://mahajana.net/teksty/tybetan-
ska-ksiega-umarlych.pdf (dostęp: 28.07.2019).

50 Dakinie („chodzące po niebie”, „poruszające się w przestrzeni”) – wielopostaciowe i zróżnico-
wane bóstwa kobiece: łagodne lub groźne, piękne i młode lub stare i brzydkie, uwodzicielskie 
lub odpychające, wszechmocne (królowa dakiń jako emanacja hinduistycznej bogini Kali) 
lub kobiety-lamowie jako inkarnowane ziemskie wcielenie bóstwa. Por. J. Simmer-Brown, 
Gorący oddech dakini…, Opole 2014; J.M. Reynolds, Czarownice i dakinie. Tantra na Wschodzie 
i Zachodzie, Wydawnictwo A, Kraków 2008, s. 79-141.

51 Hasło „Karma (Action)” [w:] Encyclopedia of Buddhism, red. R.E. Buswell Jr., Macmillan 
Reference USA, New York 2004, s. 415-417.

52 O. Nydahl, O śmierci i odrodzeniu czyli jak umrzeć bez lęku, Czarna Owca, Warszawa 2012, s. 
16-26, 145-172.
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W przytoczonej powyżej buddyjskiej symbolice dakini i kartiki 
jako jej ważnego atrybutu, jak również w koncepcji barda i zasadzie 
dążenia do stanu osiągnięcia nirwany, dostrzec można pewne luźne 
analogie do wspomnianego przez J. Szahuniewicza szamanistycznego 
rytuału, który miał jakoby polegać na tym, aby poprzez tzw. nóż wiru-
jący „duszę zmarłego odciąć od ciała”. Lakoniczny i nieweryfikowal-
ny charakter wypowiedzi prezesa NCKT sprawia jednak, że autorowi 
trudno jest ocenić, czy istniejące podobieństwa mogą w jakikolwiek 
sposób wykraczać poza czysty przypadek i typowe dla porównań mię-
dzyreligijnych prawidłowości natury soteriologicznej, łączące różne 
systemy wierzeń. 

Zakończenie
Podsumowując niniejsze rozważania, należy z całą mocą podkreślić, 
że powiązanie tzw. noża wirującego z szamanistycznym dziedzictwem 
polskich Tatarów ma charakter mityczny, nie zaś rzeczywisty. Tym 
niemniej, autor, kierując się klasycznym socjologicznym założeniem 
durkheimowskich faktów społecznych53, przyjął przytoczone w arty-
kule wypowiedzi J. Szahuniewicza z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, 
bez oceniania ich w kategoriach prawdy i fałszu. Są bowiem intere-
sującym punktem wyjścia do analizy szerszych procesów świadomo-
ściowych, związanych z chęcią kreowania etniczności wokół wspól-
noty wyobrażonej. Ta subiektywna, tożsamościowa płaszczyzna jest 
zdaniem autora niemniej ważna, niż próba obiektywnego ustalenia 
proweniencji i rzeczywistego znaczenia artefaktu.

Do podjęcia analizy skłoniła autora niezwykłość tzw. noża wi-
rującego, która wynika z kilku powodów. Po pierwsze, w istniejących 
zbiorach muzealnych oraz prywatnych kolekcjach zabytków tatar-
skich nie ma żadnego podobnego przedmiotu54. Po drugie, w dotych-
czasowych badaniach tradycji kulturowych Tatarów Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego nigdy wcześniej nie pojawiła się wzmianka o tzw. 
nożu wirującym, co utrudnia – a wręcz uniemożliwia – potwierdzenie 
tatarskiej proweniencji gdańskiego zabytku. Po trzecie, przedmiot ten 

53 „Faktem społecznym jest wszelki sposób postępowania, utrwalony lub nie, zdolny do wywiera-
nia na jednostkę zewnętrznego przymusu; albo inaczej: taki, który jest w danym społeczeństwie 
powszechny, mający jednak własną egzystencję, niezależną od jego jednostkowych manifestacji”. 
Por. É. Durkheim, Zasady metody socjologicznej, WN PWN, Warszawa 2000, s. 41.

54 Zabytkowe kartiki – wyraźnie powiązane z kontekstem buddyjskim – eksponowane są 
m.in. w zbiorach Museum der Kulturen w Bazylei. Por. https://www.himalayanart.org/
items/3314105; https://www.himalayanart.org/items/3314105 (dostęp: 29.07.2019).
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został powiązany przez J. Szahuniewicza z tradycyjną obrzędowością 
szamanistyczną obecną na obszarze Wielkiego Stepu. Zdaniem pre-
zesa NCKT, który przywoływał ustalenia Mustafy Konopackiego, jego 
przodkowie wywodzić mieli się z rodu Dżeraiłów (Dżałoirów), który 
– jako część ułańskiego stanu Assanczukowiczów – za czasów księ-
cia Witolda dobrowolnie przeniósł się na zachód i osiedlił w Wielkim 
Księstwie Litewskim55. Konstatacja ta stoi w sprzeczności z faktem, 
że związki buddyzmu, czyli systemu religijnego, z którym związana 
jest kartika, z szamanizmem na terenach, z których wywodzili się 
przodkowie Tatarów, datowane są dopiero na drugą połowę XVI w. Nie 
oznacza to jednak, że historia opowiedziana przez J. Szahuniewicza 
nie zawiera interesujących elementów o pewnym stopniu prawdopo-
dobieństwa. Obrzęd, o którym wspominał prezes NCKT, może być po-
wiązany z rolą szamana jako pośrednika pomiędzy ludźmi a duchami. 
Autorowi nie są jednak znane żadne świadectwa potwierdzające wy-
korzystanie buddyjskiej kartiki w praktykach szamanistycznych Wiel-
kiego Stepu. Ponadto wpływ tradycji ludów mongolskich i tureckich 
z południowej Syberii na polskich Tatarów – czy też szerzej Tatarów 
WKL – jest ograniczony do wspomnianych już zaledwie dwóch zna-
nych reliktów (nusek wykonanych na łopatkach baranich). 

Związki tzw. noża wirującego z buddyjską kartiką są ewident-
ne, zatem identyfikacja zabytku wydaje się bezdyskusyjna. Demityza-
cja znaczenia etnicznego tego artefaktu była możliwa dzięki ustale-
niu kilku istotnych faktów. Po pierwsze, J. Szahuniewicz nie posiadał 
wiedzy o pochodzeniu przedmiotu, jego wieku, sposobie wykorzysta-
nia oraz znaczeniu obrzędowym i szerszym – religijnym. Po drugie, 
prezes NCKT nie miał świadomości powiązań tzw. noża wirującego 
z buddyjską kartiką. Po trzecie, duże kontrowersje wzbudzać może 
sposób wykonania herbu znajdującego się na ostrzu noża. Jest bar-
dzo prosty, co kontrastuje z precyzyjną i kunsztowną robotą rzemieśl-
niczą twórcy przedmiotu – nieznanego bliżej płatnerza. Brak śniedzi 
skłania ponadto do wniosku, że herb prawdopodobnie został wyryty 
znacznie później niż sam nóż. Mając na względzie powyższe zastrze-
żenia, przyjąć można założenie, wedle którego tzw. nóż wirujący mógł 
trafić w ręce polskich Tatarów w sposób przypadkowy, a rytuał „od-
cinania duszy zmarłego od ciała” jest przykładem wtórnego nadania 
znaczenia temu przedmiotowi poprzez nawiązane do rytuałów sza-
manistycznych. W tym przypadku doszło zapewne do mityzacji, której 

55 M. Konopacki, O pochodzeniu Szahuniewiczów, „Przegląd Tatarski”, nr 3 (39)/2008, s. 15-17.
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celem była próba gloryfikacji przeszłości i własnych tradycji etnicz-
nych poprzez podkreślenie więzi z ludami Wielkiego Stepu w ramach 
wspólnoty panturkijskiej – wyobrażonego Turanu. 

Michał Łyszczarz

The so-called a rotating knife as an example of creating ethnicity 
around an imagined community

Keywords: Polish Tatars, ethnicity, pan-Turanism ideology, Natio-
nal Center for Tatar Culture in Gdańsk, Shamanism, Vajrayana Bud-
dhism, kartika knife, mythicisation and demythicisation

Abstract: The issue of the article was focused on a mysterious object, 
stored in the collections of the National Center for Tatar Culture in 
Gdańsk. The author’s goal was try to explain the origin and meaning 
of the so-called rotating knife, as well as the interpretation of the myth 
created around this object. The introduction discusses the idea of pro-
tecting monuments of Tatar heritage as a general context locating the 
analyzed artifact. The so-called rotating knife was also placed in the 
theoretical framework of the concept of imaginary community and 
related to dynamic processes occurring within ethnicity. Then the au-
thor briefly described and characterized the so-called knife rotating 
from the NCTC sets, in the main part of the article, discuss the pro-
cess of giving ethnic significance to this object and finally make de-
mythicisation and show that the so-called rotating knife is essentially 
a Buddhist artifact called kartika.
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II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ

Musa Czachorowski

BIAŁORUSKIE CZASOPIŚMIENNICTWO 
TATARSKIE PO ROKU 1991

W międzywojennym dwudziestoleciu społeczność tatarska, wywo-
dząca się z osadnictwa zapoczątkowanego w czasach wielkiego księ-
cia litewskiego Witolda, zamieszkiwała głównie północno-wschodnie 
kresy Rzeczypospolitej. W tymże okresie jej przedstawicieli coraz 
powszechniej zaczęto określać mianem Tatarów polskich. Po roku 
1945, gdy dokonała się zmiana granic państwowych, Wileńszczyznę 
przyłączono do sowieckiej Litwy, natomiast Nowogródczyznę 
i Mińszczyznę do również sowieckiej Białorusi. Od tego momentu 
zaczęły tworzyć się podobne, a jednak odrębne historie trzech gałęzi 
tego samego tatarskiego drzewa: Tatarów polskich, Tatarów litewskich 
oraz Tatarów białoruskich.

Najwięcej pozostało ich na terytorium Białorusi, gdzie wciąż 
zamieszkują odwieczne wioski i miasteczka. Tam też znalazła się naj-
większa liczba meczetów oraz mizarów, należących niegdyś do przed-
wojennych gmin Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Obecnie 
liczba tamtejszych muzułmanów sięgać ma nawet stu tysięcy osób1, 
samych zaś Tatarów ma być około dziesięciu tysięcy2. Jednak oficjalne 
dane z roku 2014 szacują liczbę muzułmanów na około 19 tysięcy3. 

1 http://milli-firka.org/ (dostęp: 1.09.2019 ).
2 https://posredi.ru/tatary-v-belorussii.html (dostęp: 1.09.2019 ).
3 Belarus Religion Facts & Stats (неопр.). www.nationmaster.com. Дата обращения 29 января 

2016. 
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Najliczniej zamieszkują stolicę kraju, Mińsk. Są to nie tylko muzuł-
manie miejscowego tatarskiego pochodzenia, ale również dwudzie-
sto- i dwudziestopierwszowieczni przybysze z rozmaitych krajów 
arabskich, środkowoazjatyckich państw powstałych po upadku ZSRR 
oraz z republik Federacji Rosyjskiej. Życie religijne tatarskiej wspól-
noty zaczęło odradzać się powoli już pod koniec lat 80. W roku 1989 
powołano regionalne tatarskie stowarzyszenia społeczno-kulturalne: 
„Al-Kitab” w Mińsku oraz „Kitab” w Grodnie4. 

7 maja 1993 roku zarejestrowane zostało w Mińsku Białoruskie 
Stowarzyszenie Tatarów-Muzułmanów „Al-Kitab”5, od roku 2000 
noszące nazwę Białoruskie Społeczne Stowarzyszenie Tatarów 
„Zikr-ul-Kitab”6. W październiku 1994 roku powstała natomiast 
organizacja typowo wyznaniowa – Muzułmański Związek Religijny 
w Republice Białoruś. Pierwszym białoruskim muftim został Ismail 
Aleksandrowicz, którego w roku 2005 zmienił Abu-Bekir (Borys) 
Szabanowicz. W roku 2002 pojawiło się, można powiedzieć opo-
zycyjne, Republikańskie Zrzeszenie Religijne „Duchowy Zarząd 
Muzułmanów w Republice Białoruś”7. Jego założycielem i pierwszym 
muftim był Ismail Woronowicz, który zmarł w sierpniu 2011 roku. 
Muftim wybrano wówczas jego syna, Alego Woronowicza.

Nieomal bezpośrednio z utworzeniem swoich stowarzyszeń bia-
łoruscy Tatarzy rozpoczęli działalność czasopiśmienniczą. Już w roku 
1991 staraniem Tatarskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 
„Al-Kitab” obwodu mińskiego ukazał się pierwszy numer kwartalnika 
„Bajram” („Байрам”). Redaktorem naczelnym nowego pisma został 
Jakub Jakubouski, będący jednym z inicjatorów jego utworzenia. 
Funkcję tę sprawował przez lat siedem, aż do swojej śmierci w roku 
1998. Wtedy to obowiązki naczelnego objął Ibrahim Kanapacki (1949–
2005). Pierwszy numer „Bajramu” z roku 1991 nosił podtytuł „Tatarzy 
na ziemi Białorusi. Kwartalnik Tatarskiego Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego »Al-Kitab«” obwodu mińskiego”. Od numeru 2 z roku 
1991 mamy „Kwartalnik Stowarzyszenia Tatarów-Muzułmanów 
na Białorusi »Al-Kitab«”, zaś od numeru 3 z roku 1993 „Kwartalnik 
Białoruskiego Stowarzyszenia Tatarów-Muzułmanów »Al-Kitab«”. 

4 M.A. Abuchova, Kułturnaje dradżiennie etnicznych mienszasciaj u BSSR (1987–lipień 1991 h.) 
[v:] Materyjały Miżnarodnaha kruhłaha stała, Hrodna, 18 maja 2018 h., Minsk 2018, s. 57.

5 https://kartoteka.by/unp-101126241 (dostęp: 1.09.2019).
6 https://jurist.by/service/unp/101126241 (dostęp: 1.09.2019).
7 S. Czausowa, Radikalnyj islam w Biełarusi: istorija protiwostojanija mirnych tatar i otdielnych 

ekstremistow,  nowosti.tut.by, 16.01.2015 r.
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Numer 1 z roku 1999 ukazał się jako „Kwartalnik Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Republice Białoruś i Białoruskiego Społecznego 
Stowarzyszenia Tatarów »Al-Kitab«”, a kolejna zmiana nastąpiła w roku 
2000 (nr 1–2) na „Kwartalnik Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Republice Białoruś i Białoruskiego Społecznego Stowarzyszenia 
Tatarów »Zikr-ul-Kitab«”. W ostatnich numerach, z roku 2001 i 2002, 
podtytuł przyjął formę: „Czasopismo Białoruskiego Społecznego 
Stowarzyszenia Tatarów »Zikr-ul-Kitab« i Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Republice Białoruś”.

Pismo od samego początku miało jednolity format A5 i zmienną 
liczbę stron – od 64 do ponad 150. Nakład pierwszego numeru wyno-
sił 500 egzemplarzy, drugiego i trzeciego (łączone) 400, czwartego 
300, a numer 1 z roku 1992 ukazał się już w ilości 200 egz. W następ-
nych wydaniach mamy po 300 egzemplarzy, chociaż zdarzają się 
nakłady po sto i dwieście sztuk. Objętość pisma oraz wielkość wyda-
nia zależały od finansowych możliwości zespołu redakcyjnego. Środki 
na druk większości numerów pozyskiwano z darowizn miejscowych 
Tatarów oraz osób mieszkających w Polsce, Niemczech, Szwajcarii 
i Stanach Zjednoczonych. „Bajramy” nr 1 i 2 z roku 1997 ukazały się 
dzięki wsparciu Związku Tatarów Polskich. W roku 1998 cztery wyda-
nia sfinansował Państwowy Komitet do spraw Religii i Narodowości 
Republiki Białoruś. Wszyscy darczyńcy wymieniani byli na pierw-
szych stronach kwartalnika. Kolejne wydania numerowano w syste-
mie rocznym – od 1 do 4. 

Początkowo „Bajram” drukowany był metodą małej poligrafii, co 
poprawiło się od roku 1995. Pierwsze wydanie miało oprawę zeszytową 
z białego papieru kredowego, z tytułem – BAJRAM – w górnej części, 
pośrodku białoruską flagą8 z półksiężycem i gwiazdą oraz podtytułem 
– TATARZY NA ZIEMI BIAŁORUSI – na dole. Strony wewnętrzne oraz 
tylna pozostały wolne. Co ciekawe, następne numery z 1991 roku (2–3, 
4) otrzymały kartonową okładkę malowaną prawdopodobnie przez 
szablon. Nawiązuje ona do tradycyjnego wzornictwa tatarskiego, ma 
czarne obramowania, biały tytuł i czarny podtytuł na zielonym tle oraz 
w centrum biało-czerwono-białą flagę Białorusi z białym półksięży-
cem i gwiazdą na czerwonym pasie. W górnej części okładki, a także 
po bokach flagi umieszczono napisy alfabetem arabskim9. 

Okładka zmieniała się jeszcze kilkakrotnie, pojawiały się na niej 

8 Flaga, w oryginale biało-czerwono-biała, oraz napisy w języku białoruski wykonane były 
czarnym kolorem na białym tle.

9 Niestety, zbyt niewyraźne, piszący te słowa nie zdołał ich odczytać.
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rozmaite religijne inskrypcje w języku arabskim, coraz częściej była 
kartonowa, klejona, w kolorze zielonym. Wreszcie, od numeru czwar-
tego z roku 1997, wzór się ustalił: na zielonym (w późniejszych wyda-
niach zdarzało się szare, szaroniebieskawe) tle czarny rysunek kopuły 
meczetu i minaretu nad rozłożoną księgą, a pod nią napis AL-KITAB. 
W dolnej części tytuł i podtytuł oraz rok i numer wydania. Strony 
wewnętrzne i tylna cały czas wolne. Kolejna zmiana dokonała się 
dopiero w roku 2002: na bladozielonym tle czarny obrazek z nagrob-
nymi kamieniami, tatarskimi meczetami, w tle tureckie, a nad nimi 
unosi się Kaaba pomiędzy rozłożonymi dłońmi. 

Artykuły w „Bajramie” przez cały czas publikowane były w języku 
białoruskim, chociaż zdarzały się również po rosyjsku. Pozyskiwaniem 
i przygotowaniem materiałów zajmowała się grupa redaktorska 
o zmiennym składzie. Byli w niej m.in. Ismail Aleksandrowicz, R10. 
Aleksandrowicz, W. Sadykowa, G. Fatychowa, T. Mucha, T. Panczanka, 
Ibrahim Kanapacki, L. Drabowicz, Jawhien Guczok, Rozalia Tufkreo, 
D. Czymbajewicz, Adam Jakubowski i Taccjana Jakubowska. Tematyka 
podejmowana w kwartalniku była bogata i zróżnicowana. We wstę-
pie do pierwszego numeru Jakub Jakubouski napisał m.in. „O czym 
będziemy pisać? O historii i wydarzeniach, w których uczestniczyli 
białoruscy Tatarzy, o podstawach islamu, o badaczach tatarskiej histo-
rii i kultury, o zawodach i rzemiośle, o życiu Tatarów w Tatarstanie, 
o krymskich, syberyjskich, astrachańskich, o pokrewnych nam 
i bliskich Tatarach litewskich oraz polskich”11. I tak czyniono 
w rzeczywistości.

Przez cały okres ukazywania się pisma wiele miejsca poświę-
cano w nim na problematykę religijną. Właściwie w każdym nume-
rze zamieszczano fragmenty Koranu w języku arabskim wraz z tłu-
maczeniem na białoruski (z języka rosyjskiego) autorstwa m.in. 
K. Skurata (nr. 1/1991, 2/1991), Jawhiena Guczoka (nr. 3/1993, 2/1995, 
2 (34)/1999) oraz Ibrahima Kanapackiego (nr 3 (35)/1999), które 
z zasady rozpoczynały zawartość kwartalnika. W niektórych nume-
rach (np. nr 1–2/1993) pojawia się przekład Koranu na język rosyjski 
Walerii Iman Porochowej z Rosji (1940–2019), która w roku 1991 prze-
tłumaczyła całą Świętą Księgę. Podawano również zapis tłumaczo-
nych sur cyrylicą dla osób nieznających arabskiego. Przypominano 
podstawy islamu, zasady wykonywania modlitw, hadisy, wyjaśniano 

10 W początkowych latach ukazywania się pisma podawano jedynie pierwszą literę imienia.
11 Ten i pozostałe cytaty w tłumaczeniu z jęz. białoruskiego oraz rosyjskiego w wykonaniu 

autora tekstu.
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rozmaite pojęcia związane z praktykowaniem religii, także w postaci 
słownika encyklopedycznego. Wiele miejsca zajmowały wiadomo-
ści z życia muzułmańskich wspólnot tatarskich Białorusi, Krymu, 
Tatarstanu, Federacji Rosyjskiej oraz krajów muzułmańskich. 
Pisali o tym sami przedstawiciele białoruskich Tatarów, m.in. Jakub 
Jakubouski oraz Ismail Aleksandrowicz, ale także wspomniana powy-
żej Waleria Iman Porochowa12.

Z czasem w „Bajramie” zaczęła coraz szerzej pojawiać się tema-
tyka związana z dawnymi dziejami tatarskimi, jak też dotycząca 
współczesnego życia tatarskiej społeczności na Białorusi i w Federacji 
Rosyjskiej. Nie brakowało również materiałów dotyczących Tatarów 
w Polsce, na Litwie oraz Krymie. Godna uznania jest rozległość podej-
mowanych zagadnień: od czasów Czyngis-chana po lata najnowsze, 
od problematyki militarnej, poprzez społeczną, naukową, polityczną 
– do kulturalnej włącznie. Z artykułów dotyczących historii dwudzie-
stowiecznej na uwagę zasługują niewątpliwie teksty odnoszące się do 
udziału Tatarów (nie tylko białoruskich, ale w ogóle) w II wojnie świa-
towej oraz artykuły opisujące prześladowania i represje, jakim podda-
wani byli Tatarzy przez sowiecki aparat ucisku. 

Polska społeczność tatarską zainteresują z pewnością materiały 
związane z Alim Woronowiczem, ostatnim przed II wojną światową 
imamem warszawskim i wojskowym. Aresztowany przez Rosjan 20 
stycznia 1941 roku poddawany był długotrwałym i drobiazgowym 
przesłuchaniom oraz naciskom, mającym na celu złamanie go psy-
chiczne i fizyczne. Po niemieckim ataku na Związek Sowiecki ślad po 
nim zaginął. Cykl rozpoczął tekst I. Kanapackiego i A. Łaszkiewicza 
pt. Niewiadomy los warszauskaha imama w numerze 3 z roku 1996. 
Następnie przez kilka lat publikowane były akta ze sprawy śledczej 
Alego Woronowicza: „Bajram” 4/1996; 1, 3, 4/1997; 1, 2, 3, 4/1998; 1 (33), 
2 (34), 3 (35)/1999. Pozyskanie tych dokumentów i udostępnienie było 
zasługą Chasienia Aleksandrowicza, tatarskiego działacza społeczno-
-kulturalnego, emerytowanego naukowca z Mińska. 

Po raz pierwszy zapewne podane zostały do szerokiej wiado-
mości tatarskiej (i nie tylko) społeczności nazwiska i krótkie notki 
Tatarów – ofiar sowieckich prześladowań na Białorusi. W numerze 
2 z roku 1998 ukazał się Tatarski martyraloh achwiar palitycznych repre-
sij u Biełarusi13, w którym znajdziemy nazwiska dobrze znane również 

12 W.I. Porochowa, Najlepszaje, szto Allah pasyłaje mużczynie – heta dobraja żonka, „Bajram” nr 
1/1994, s. 22–23.

13 „Bajram”, s. 23–32. 
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polskim Tatarom: m.in. Adamowicz, Aleksandrowicz, Jakubowski, 
Jasiński, Konopacki, Mucha, Muchla, Murza-Murzicz, Miśkiewicz, 
Ryzwanowicz, Smajkiewicz, Szahidewicz. W tym samym wydaniu 
„Bajramu” ukazał się tekst Ibrahima Kanapackiego – Sprawa № 35137 
Paunamocnaha pradstaunictwa ADPU BSSR ab kantrriewaljucyjinaj 
tatarskaj arganizacyi u Minsku14 – poświęcony kontrrewolucyjnej dzia-
łalności tatarskiej organizacji w Mińsku w pierwszej połowie lat 30. 
Zamieszani w nią mieli być tamtejsi Tatarzy, m.in. Josif Daszkiewicz, 
Dzmitryj Dowgiało, Iwan (Jachja) Giembicki, Ibrahim Murza-Murzicz, 
Ibrahim Muchla i Chasień Ryzwanowicz. Wszystkie te materiały sta-
nowią interesujący przyczynek do wciąż czekającej na pełne opraco-
wanie listy Tatarów represjonowanych, więzionych i zamordowanych 
przez sowiecki reżim. 

Podkreślane były różnorodne związki pomiędzy Tatarami bia-
łoruskimi a krymskotatarskimi. Już w numerze 1/1991 mamy słowa 
i nuty dwóch ludowych pieśni krymskotatarskich15, a w numerze 
2–3/1991 rozpoczął się druk słownika białorusko-krymskotatar-
skiego – 1100 slou i skazau ad dziadźki Ismaiła Miemietowa16 – konty-
nuowanego przez następne wydania, a także kolejne krymskotatar-
skie pieśni17. W wielu numerach zamieszczano „stronę poetycką”, na 
której prezentowano m.in. krótkie formy poetyckie m.in. Jawhiena 
Guczoka, tłumaczenia rozmaitych utworów z rosyjskiego w wyko-
naniu Michasia Malinouskiego i wiersze czytelników kwartalnika18. 
Oprócz poezji Tatarów białoruskich, litewskich (Adas Jakubauskas), 
polskich (Selim Chazbijewicz), krymskich oraz z Tatarstanu chęt-
nie sięgano do twórczości Adama Mickiewicza, co nie jest znowu 
niczym zaskakującym. Do wieszcza przyznają się przecież Polacy, 
Litwini, Białorusini oraz – z tytułu jego Sonetów Krymskich – także 
Krymscy Tatarzy. Na łamach „Bajramu” znajdziemy nie tylko same 
sonety i ballady [np. nr 1–2 (37–38)/2000 i 41/2001], ale również 
teksty analityczne, jak np. Wriosz, ja iz tatarskoj znati! (Tatarskije 
motiwy w tworczestwie i żizni Adama Mickiewicza) autorstwa Fajaza 
Fajzowa19.

14 Tamże, s. 33–44.
15 „Bajram”, s. 57.
16 „Bajram”, s. 71–74.
17 Tamże, s. 54 i 74.
18 Przykładowo w „Bajramie” nr 3–4 (39–40)/2000 są to wiersze Siarheja Szunkiewicza 

z Mińska i Adama Bajraszewskiego z Klecka.
19 „Bajram”, nr 3–4 (39–40)/2000, s. 24–29. 



115115115Musa Czachorowski: Białoruskie czasopiśmiennictwo tatarskie...

Cały czas pamiętano o Jakubie Jakubouskim (1932–1998), wybit-
nym tatarskim działaczu społeczno-kulturalnym, pierwszym redak-
torze naczelnym „Bajramu”, autorze wiersza My z imanam żywiom na 
ziemli Biełarusi, który stał się swoistym hymnem tamtejszych Tatarów. 
W roku 2002, gdy przypadała 70. rocznica jego urodzin, poświęcono 
mu znaczną część kwartalnika20. Przypomniano przy okazji o losach 
całej rodziny Jakubouskich „na rozdrożach XX wieku”21. Takich wspo-
mnieniowych materiałów, prezentujących tatarskie postaci i rody, 
było wcześniej znacznie więcej. Przykładowo, w numerze 41 z roku 
2001 ukazały się Zamietki iz żizni odnoj tatarskoj siemi w 20-m wie-
kie22 autorstwa Chasienia Aleksandrowicza oraz Aleksandrowiczi23 
pióra Zinaidy Szeszko z domu Aleksandrowicz, mieszkanki polskiego 
Lublina. 

Pomimo problemów finansowych kwartalnik wydawany był sys-
tematycznie. W latach 1991–1999 tylko trzy razy opublikowano wyda-
nia podwójne: 2–3/1991, 1–2/1993, 1–2 /1996. Od roku 1999 zaczęto sto-
sować numeracje podwójną: roczną, a w nawiasie ciągłą. W roku 2000 
ukazały się dwa łączone numery, 1–2 (37–38) i 3–4 (39–40), a w roku 
2001 tylko jeden, po raz pierwszy opatrzony jedynie numeracją cią-
głą – 41. Podobnie w roku 2002, wyszedł wyłącznie jeden „Bajram” – 
42 – i było to już ostatnie wydanie tego interesującego czasopisma. 
W sumie, w latach 1991–2002 do rąk czytelników trafiły 42 numery.

Po kilku latach wydawania „Bajramu” pojawił się nowy perio-
dyk: w lipcu 1994 roku opublikowano pierwszy numer magazynu 
muzułmanów Białorusi „Al-Dżihad” („Аль-Джихад”). We wstępie 
stwierdzono m.in. że „Muzułmanie, zamieszkujący na Białorusi na 
stałe i czasowo, wielokrotnie zwracali się do »Al-Kitab«, a po utwo-
rzeniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Republice Białoruś, 
do Zarządu (Muftiatu) z prośbą o to, aby kwartalnik »Bajram« druko-
wał więcej materiałów o islamie, muzułmańskich obrzędach, życiu 
narodów muzułmańskich. Ponieważ objętość naszego kwartalnika 
nie pozwala na znaczące zwiększenie liczby artykułów o tematyce 
religijnej, Zarząd Muzułmańskiego Związku Religijnego w Republice 
Białoruś postanowił wydawać muzułmański magazyn pod tytułem 
»DŻIHAD«, co w języku arabskim oznacza »WALKA«”24.

20 „Bajram”, nr 42.
21 Tamże, s. 36–39. 
22 Tamże, s. 41–55.
23 Tamże, s. 53–57. 
24 „Al-Dżihad”, 1 (1) 1994, s. 3.
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Zgodnie też z życzeniem czytelników, szczególnie tych przyby-
łych na Białoruś z republik Federacji Rosyjskiej oraz innych państw, 
np. z Azji Środkowej, językiem nowego pisma miał być rosyjski. 
„Al-Dżihad” pojawił się jednak tylko raz. Ten pierwszy i jedyny numer 
miał format A5, 88 stron w oprawie zeszytowej z białego cienkiego 
kartonu. Na stronie głównej zamieszczono tytuł po rosyjsku i arab-
sku oraz numer, miejsce i rok wydanie. Pierwsza strona wewnętrzna 
zawiera spis treści po rosyjsku, druga – również, ale w języku biało-
ruskim i arabskim (odręcznym pismem). W zespole redakcyjnym 
znaleźli się: Adnan Abduldżabar, Ammar al-Bahr, Ahmet Mżidila, 
Ismail Aleksandrowicz, Ibrahim al-Wadija, Motasem Hasan, Ibrahim 
Kanapacki (redaktor naczelny), Ali Skrickij, Haled el-Hamed i Jakub 
Jakubouski. 

Tekst otwierający „Dżihadu” nawiązywał do jednego ze znaczeń 
tego słowa, a mianowicie wojny obronnej: Wojna protiw giermanskogo 
faszizma – eto był dżihad25 autorstwa Jakuba Jakubouskiego. Po nim 
podano 53 krótkie biogramy Kawalerów Złotej Gwiazdy (bohaterów 
Związku Sowieckiego), wyróżniających się w walkach o Białoruś – 
urodzonych i wychowanych w rodzinach muzułmańskich26. Dalsze 
materiały w większym lub mniejszym stopniu wiązały się także 
z tematyką wojenną, np. Piatnicznaja propowied o wrażdiebnosti27, 
Otnoszenije musulman k wojne. Wymysiel naszich protiwnikow i prawda 
Swjashchennogo Kur’ana28 Jakuba Jakubouskiego lub Musulmanskij 
wieczer, poswiaszczonnyj 50-letiju oswobozhdienija Bielarusi ot nie-
miecko-faszistskich zachwatczikow29 Ibrahima Kanapackiego. 

Następny numer pisma wyszedł już pod tytułem „Al-Islam” 
(„Аль-Іслам”). Zmiana, jak wynika ze wstępu, była zgodna z życzeniami 
czytelników. Na łamach publikowano m.in. teksty szeroko związane 
z podstawami islamu i praktykowaniem tej religii. Przytaczano i wyja-
śniano fragmenty z Koranu oraz hadisy, zamieszczano informacje 
o wydarzeniach z życia muzułmanów białoruskich i z muzułmań-
skiego świata. Od trzeciego numeru znacznie poprawił się wygląd 
pisma, pojawiły się nowe rubryki, niejako dopełniające muzułmań-
skie treści, m.in. „W 50. rocznicę Zwycięstwa”, „Zapraszamy do poważ-
nej rozmowy”, „Kronika, wydarzenia, ludzie”, „Literackie strony” 

25 Tamże, s. 4–7. 
26 Tamże, s 7–15. 
27 Tamże, s. 16–19. 
28 Tamże, s. 21–26. 
29 Tamże, s. 53–55. 
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i inne30. Wreszcie „Al-Islam” raz jeszcze zmienił nazwę, tym razem na 
„Życie” („Жизнь”). Magazyn w założeniu miał być miesięcznikiem, jed-
nak nie ukazywał się systematycznie (raczej jako dwumiesięcznik), co 
niewątpliwie wiązało się z pozyskiwaniem środków na druk. W latach 
1994–1997 wydano w sumie dwadzieścia cztery numery pod wspo-
mnianymi trzema tytułami: „Al-Dżihad”, „Al-Islam”, „Życie”31.

Od roku 1997 „Życie” zaczęło ukazywać się jako gazeta comie-
sięczna32 w języku rosyjskim, wydawana przez Muzułmański Związek 
Religijny w Republice Białoruś oraz Białoruskie Społeczne Stowa-
rzyszenie Tatarów-Muzułmanów „Al-Kitab” w Mińsku, a po roku 
2000 już tylko przez MZR. Gazeta miała format A4 i liczyła osiem 
stron czarno-białych. Na początku lat dwutysięcznych zyskała zie-
loną winietę i zielone aple oraz tytuły na pierwszej i ósmej stronie. 
Pojawiła się też adnotacja: „Wydaje się w językach białoruskim, rosyj-
skim i arabskim. Na prawach wewnętrznej dokumentacji do bezpłat-
nego rozpowszechniania”. Stosowano numerację roczną i w nawiasie 
ciągłą. Składu redakcji nie podano. Każdy numer otwiera basmala 
w języku rosyjskim „Wo imia Allaha Miłostiwogo, Miłosierdnogo!”, zmie-
niona następnie na „S imieniem Allaha Miłostiwogo, Miłosierdnogo!”. 
Miesięcznik wychodził bardzo systematycznie, z rzadka pojawiały się 
numery podwójne. Nakład wynosił 299 egzemplarzy.

Zawartość „Życia” koncentrowała się na tematyce związanej 
z islamem. Publikowano komentarze koraniczne, pojawiał się temat 
„Nauka w islamie”, przybliżano koleje losy Proroka Muhammada. 
Ukazywały się nawet przepisy halal z kuchni arabskiej oraz tatarskiej. 
Znajdziemy tam również m.in. rozważania nad nieposłuszeństwem 
rodzicom33, co w islamie jest grzechem, oraz wynikające z Koranu 
medyczne ostrzeżenia dla ciężarnych kobiet34. Nie brakuje artyku-
łów wiążących się z tatarską społecznością muzułmańską, zarówno tą 
współczesną, jak i z dawniejszych czasów. W numerze 9 (93) z wrze-
śnia 2002 roku ukazał się np. tekst Ibrahima Kanapackiego nawią-
zujący do setnej rocznicy drugiego mińskiego meczetu. I. Kanapacki 

30 L. Szkucko, Ahliad czasopisau biełaruskich musułman [w:] Islamskaja kułtura tatarau-musuł-
man Biełarusi, Litwy i Połszczy i jaje uzajemadziejannie z biełaruskaj i inszymi kuĺłurami, Minsk 
1996, s. 71.

31 A. Aleksandrowicz, I. Kanapacki, Islam i Bielarus [w:] Islam u Respublicy Biełarus. 
Minuuszczyna i suczasnasć, Minsk 1999, s. 52.

32 I.B. Kanapacki, A.I. Smolik, Historyja i kułtura biełaruskich tatar, Minsk 2000, s. 224.
33 Neposłuszanije roditielam, „Żizn”, nr 3 (39), marzec 1998, s. 4.
34 Miedicina predupreżdajet bieriemiennuju żenszczinu, „Żizn”, nr 3 (39), marzec 1998, s. 6–7.
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był też autorem materiału przypominającego postać płk. Hassana 
Konopackiego (1879–1953), zmarłego i pochowanego w Bydgoszczy35. 
Na łamach miesięcznika publikował również Jan Sobolewski (1925–
2018), znany tatarsko-muzułmański działacz z Białegostoku36. Wśród 
autorów byli jeszcze m.in. Ismail Aleksandrowicz, Ali Woronowicz, 
Aleksander Żelkowski oraz Aleksander Krynicki. Większość jednak 
tekstów pozostawała niepodpisana, sporo było przedruków z rozma-
itych czasopism. Wydawanie „Życia”, które osiągnęło 127 numerów, 
zakończyło się z rokiem 200537. Bez wątpienia miało to związek ze 
śmiercią Ibrahima Kanapackiego, redaktora naczelnego, wybitnego 
działacza tamtejszej tatarskiej społeczności.

Równolegle wydawane było „Życie Tatarskie” („Жыццё татарскае”) 
jako biuletyn Białoruskiego Społecznego Stowarzyszenia Tatarów 
„A-Kitab”, następnie „Zikr-ul-Kitab”. Określić je można jako etniczny 
dodatek do „Życia” muzułmańskiego. Miało ten sam format i nakład, 
tę samą numerację, było czarno-białe, liczyło cztery strony. Opatrzone 
było podobną adnotacją: „Wydaje się w językach białoruskim i rosyj-
skim. Na prawach wewnętrznej dokumentacji do bezpłatnego rozpo-
wszechniania”. Odpowiedzialnymi za wydanie byli Ibrahim Kanapacki 
i Zmicier Czymbajewicz. Ukazywanie się „Życia Tatarskiego” trwało 
równie długo jak „Życia”.

Niewielka objętość pisma zawierała teksty pisane w większo-
ści (lub nawet w całości) przez korespondentów spośród białoruskiej 
społeczności tatarskiej. Były to m.in. wspomnienia o znanych, zasłużo-
nych w jakiejś dziedzinie osobach, np. Miarjema Hiembickaja z Widzau 
– czaławiek niespakojnaha serca38 autorstwa Michasia Malinouskiego 
lub 95 hod wuczonamu-muzakanaucu B.S. Smołskamu39 pióra Razalii 
Aleksandrowicz. Często dotyczyło to starszych, szanowanych człon-
ków rodziny, jak np. Moj dziadulia – Siamion (Ismaił) Jasiński40, o któ-
rym pisała wnuczka, Wiktoria Bykouska z Mińska. Znajdziemy nawet 
„Stronę literacką”, na której prezentowano m.in. wiersze Bronisławy 

35 I. Kanapacki, Komandujuszczij biełoruskoj armijej, „Żizn”, nr 2 (110), luty 2004, s. 5–6; nr 3 (111), 
marzec 2004; nr 4–5 (112–113), kwiecień-maj 2004.

36 J. Sobolewski, Agriesija, „Żizn”, nr 3 (111), marzec 2004, s. 4–5; także nr 4–5 (112–113), kwie-
cień-maj 2004, s. 1–2; nr 6–7 (114–115), czerwiec-lipiec 2004, s. 1–2.

37 Z. Kanapacka, Problemy i pierspiektivy razvitija tatarskoj diaspory v Riespublikie Biełarus, www.
islamrf.ru, 22.10.2012.

38 „Życie Tatarskie”, nr 2 (110), luty 2004, s. 1–3.
39 „Życie Tatarskie”, nr 8 (116), sierpień 2004, s. 2.
40 „Życie Tatarskie”, nr 6–7 (114–115), czerwiec-lipiec 2004, s. 1–2.
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Łapkouskiej41. Były zamieszczane również relacje z rozmaitych oko-
licznościowych wydarzeń. 

Już we wrześniu 2005 roku pojawiło się wszakże nowe czaso-
pismo: „Muzułmańskie Wieści” („Мусульманский вестник”), wyda-
wane przez Republikańskie Zrzeszenie Religijne „Duchowy Zarząd 
Muzułmanów w Republice Białoruś”42 z siedzibą w Mińsku. Jego 
pierwszym redaktorem naczelnym był Ismail Woronowicz. We wstę-
pie, który znalazł się na pierwszej stronie pierwszego numeru, napi-
sał m.in.: „Mamy nadzieję i, oczywiście, jesteśmy pewni, że nasza 
publikacja przyczyni się i będzie służyć sprawie połączenia starań 
w poznaniu nauk islamu, wspierać przyswojenie wartości islamskiej 
wiedzy, wiadomości o życiu, bycie, obyczajach i tradycjach muzułma-
nów. Obiektywnie prezentować materiały o muzułmanach, o naszej 
wspólnocie”. 

Gazeta ma format A4, początkowo liczyła osiem czarno-bia-
łych stron w nakładzie 299 egzemplarzy z numeracją roczną oraz 
ciągłą. W kolegium redakcyjnym byli Ali Talkowski, Biekir Murzicz 
i Ali Woronowicz – jako redaktor naczelny po śmierci Ismaila 
Woronowicza. W stopce zaznaczono, że pismo wydawane jest w języku 
rosyjskim na prawach wewnętrznej dokumentacji i rozprowadzane 
bezpłatnie. Na górze pierwszej strony widnieje basmala w jęz. rosyj-
skim: „Wo imia Allaha Miłostiwogo, Miłosierdnogo!”. Ze względu na 
brak stałego finansowania ukazuje się dość rzadko i nieregularnie. 
18 stycznia 2019 roku wyszedł jubileuszowy, setny numer. Tematyka 
koncentruje się na zagadnieniach dotyczących islamu, jego zasad 
i praktykowania religii. Publikowane są również artykuły i informacje 
związane z m.in. z meczetami, mizarami oraz wydarzeniami zacho-
dzącymi w społeczności muzułmańskiej Białorusi i nie tylko. Obecnie 
w składzie kolegium redakcyjnego znajdują się: Ali Woronowicz, 
Bekir Murzicz i Dmitrij Antonienko. 

W roku 2008 z numerem 1 (127) reaktywowane zostało rów-
nież „Życie” z redakcją w Mińsku, jako gazeta wydawana przez 
Republikańskie Zrzeszenie Religijne „Muzułmański Związek Religijny 
w Republice Białoruś”. W stopce redakcyjnej podano, że wychodzi 
w jęz. rosyjskim, na prawach dokumentacji wewnętrznej i rozprowa-
dzane jest bezpłatnie. Nakład wynosi 299 egzemplarzy. Pierwszymi 
redaktorami odpowiedzialnymi byli R. Chasieniewicz i O. Filimonowa. 

41 „Życie Tatarskie”, nr 3 (111), marzec 2004, s. 4.
42 https://www.islam.by/post/vyshel-v-svet-sotyj-nomer-gazety-musulmanskij-vestnik 

(dostęp: 29.09.2019 r.).
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Pismo ma zieloną winietę, nad którą widnieje basmala w jęz. rosyj-
skim: „S imieniem Allaha Miłostiwogo, Miłosierdnogo!”, a także zielone 
aple na pierwszej oraz ostatniej stronie. Dominuje w nim tematyka 
muzułmańska, relacje z wydarzeń w tatarskiej społeczności oraz 
informacje i komunikaty Muftiatu. Z czasem „Życie” powiększyło 
swoją objętość, dochodząc do czternastu stron. 

Interesującą inicjatywę stanowi niewątpliwie próba wznowie-
nia „Życia Tatarskiego” w wersji elektronicznej. W roku 2013 uka-
zało się kilka numerów w formacie A4, sygnowanych jako „Biuletyn 
Białoruskiego Społecznego Stowarzyszenia »Zikr ul-Kitab«”, liczących 
zaledwie po cztery strony. Znajdziemy na nich teksty w jęz. białoru-
skim dotyczące m.in. meczetów i mizarów Białorusi oraz tatarskich 
rodów, Rajeckich i Szynkiewiczów. W posiadanych przez piszącego 
te słowa numerach (2 i 3/2013 oraz 6 i 7/2014) widnieją jedynie trzy 
nazwiska autorów: Kamila Półtorzycka (Tatarka z Białegostoku), Józef 
Jakubouski i Lejla Musicz. Wszystko wskazuje na to, że kolejnych 
wydań już się nie było.

Niespodziewanie jednak, po kilkunastoletniej przerwie, uka-
zał się nowy „Bajram” z podtytułem „Czasopismo Białoruskiego 
Stowarzyszenia Tatarów-Muzułmanów »Zikr ul-Kitab«”. Na oliwko-
wego koloru kartonowej okładce widnieje barwna sylwetka nowego 
mińskiego meczetu, wsparta na półokrągłym kolorowym ornamencie. 
Pod dużym czarnym tytułem podano Mińsk 2017. Format A5, stron 84. 
Nakładu ani składu zespołu redakcyjnego nie zamieszczono. O tym, że 
jest to kontynuacja dawnego „Bajramu” z numerem 44, dowiadujemy 
się ze wstępu. 

Otwiera zawartość białoruski przekład 36 sury Koranu, wyko-
nany przez Dawyda Radkiewicza. Towarzyszą mu zdjęcia stron z tą 
surą z rękopiśmiennego Koranu ze zbiorów rękopisów muzeum 
mińskiego meczetu soborowego43. Dalej, wśród kilkunastu interesu-
jących materiałów, znajduje się tekst o Tatarach i 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich44 autorstwa Siarhieja Miśkiewicza. Tym razem nie jest 
to opisywanie dziejów jednostki, ale lista imion i nazwisk tatarskich 
ułanów. Cenne są bez wątpienia artykuły o tatarskich losach, m.in. 
Dołgaja doroga domoj, ili istorija tatar w Afrikie45, także Siarhieja 
Miśkiewicza, z wieloma unikatowymi zdjęciami. Mamy jeszcze cho-
ciażby Analiz koraniczeskich rukopisiej, pripisywajemych tirażu halifa 

43 „Bajram”, 44/2017, s. 3–14.
44 Tamże, s. 16–22. 
45 Tamże, s. 72–76.
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Osmana46 Maksata Owiezowa. Widać z powyższego, że redakcja sta-
rała się utrzymać równowagę treści tatarskich i muzułmańskich.

Następny numer, 45, wydany został po dwóch latach, w roku 
2019. Okładka przybrała barwę ciemnej zieleni, pozostał wizerunek 
mińskiego meczetu na kolorowym półokręgu, ale nad nim pojawiło 
się logo nowego wydawcy i jego nazwa: Republikańskie Zrzeszenie 
Religijne „Muzułmański Związek Religijny w Republice Białoruś”. 
W dolnej części widnieje numer wydania – 45 – Mińsk 2019. Tom liczy 
110 stron, liczonych razem z okładką. Redaktorem naczelnym jest 
Siarhiej Miśkiewicz, zaś radę redakcyjną tworzą: Dawyd Radkiewicz, 
Maksad Awiezau i Ałaksandr Niescier47. Nakład czasopisma wyniósł 
300 egzemplarzy48. Numer otwiera spis treści oraz niepodpisana 
przedmowa redakcyjna. Teksty opublikowane zostały w językach bia-
łoruskim i rosyjskim. 

W najnowszym „Bajramie” sporo miejsca poświęcono wizycie 
przedstawicieli amerykańskiej społeczności tatarskiej, która odwie-
dziła swoich białoruskich pobratymców we wrześniu ubiegłego roku. 
Goście zwiedzili Mińsk, Uzdę, Nieśwież, Osmołów, Kleck, Lachowicze, 
Nowogródek, Łowczyce oraz Iwie, czyli miejsca wiążące się z tatarską 
historią. Kilkoro gości odnalazło przy okazji swoich bliskich krew-
nych. Okazało się, że przodkowie większości z nich pochodzili właśnie 
z Iwia. Amerykańscy Tatarzy przekazali do redakcji „Bajramu” wiele 
cennych materiałów, m.in. stare zdjęcia, dokumenty, książki, które 
przywieźli do USA pierwsi emigranci49. Z ich wizytą wiąże się m.in. 
wywiad z mieszkanką Iwia Różą Kazakiewicz, opowiadającą o swo-
ich krewnych – zarówno tych, którzy wyjechali do Ameryki, jak i tych, 
pozostałych na Białorusi50. 

Ważnym nie tylko dla Tatarów białoruskich, ale również pol-
skich oraz litewskich, jest niewątpliwie artykuł Siarhieja Miśkiewicza 
pt. Sudby imamow XX wieka51. Prawdopodobnie po raz pierwszy 
otrzymaliśmy opisy życiowych losów imamów z dawnych tatarskich 
meczetów, z których wielu w okresie wojennym i powojennym wyje-
chało do Polski w nowych granicach, a także do USA. Wśród ilustracji 
znajdziemy zdjęcie muftiego Jakuba Szynkiewicza w gronie imamów 

46 Tamże, s. 42–68. 
47 „Bajram”, 45/2019, s. 2.
48 Tamże, s. 109.
49 Tamże, s. 5–6. 
50 S. Miśkiewicz, Intierwju u Rozy Kazakiewicz, tamże, s. 23–26. 
51 Tamże, s. 34–50. 
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i tatarskich działaczy II Rzeczypospolitej, a także Tatarów z Gorzowa 
Wlkp. wraz ze swoim imamem, Bekirem Rodkiewiczem, na „Tatarskich 
Górkach” pod koniec lat 50. W dalszej części periodyku znajdziemy 
m.in. białoruski przekład Fatihy i 85 wersetów sury Krowa52, wykonany 
przez Dawyda Radkiewicza, oraz interesujący tekst Maksata Owiezowa 
dotyczący badania stylu Koranu – Stilomietrija Korana: dwa wzglada53. 
M. Owiezow jest jeszcze autorem kolejnego artykułu o meczecie jako 
centrum kultury i jedności wierzących54. Kończy ten ciekawy numer 
opowieść Cierń ze zbioru Jaszara Kandemira pt. Czterdzieści hadisów 
w opowiadaniach55.

*
W sumie stwierdzić należy, że w ciągu ostatniego trzydziestolecia 
białoruska społeczność tatarska wykazała się znaczną inicjatywą 
w działalności czasopiśmienniczej oraz wydawniczej. W trudnych 
warunkach finansowych, dzięki wielkiemu zaangażowaniu niewiel-
kiej grupy działaczy, rozpoczęto publikowanie pism, które z czasem 
stały się zbiornicą wiedzy o tatarskiej historii i współczesności, w tym 
o ludziach ją tworzących. Bogata tematyka religijna wpłynęła na odzy-
skanie muzułmańskiej tożsamości, pozwoliła też na odbudowę więzi 
ze światem islamu. Wokół poszczególnych tytułów skupiły się lokalne 
wspólnoty tatarskie, utrzymujące kontakt z redakcjami, przysyłające 
relacje ze swoich działań oraz materiały wspomnieniowe. W ostatnich 
latach znacznie poprawiła się też jakość druku. Problemem pozostaje 
niewątpliwie pozyskiwanie środków, które umożliwiłyby stałe wyda-
wanie czasopism. Obecnie, w miarę systematycznie, ukazują się dwa 
tytuły: „Muzułmańskie Wieści” i „Życie”. Najbliższe lata pokażą, czy 
dołączy do nich „Bajram” w charakterze rocznika. 

Musa Czachorowski

52 Tamże, s. 83–91. 
53 Tamże, s. 92–99. 
54 Tamże, s. 100–107.
55 Tamże, s. 108.
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Belarusian Tatar journalism after 1991

Keywords: Tatars, Belarus, Soviet Union, Muslims, press, „Bajram” 
quarterly, „Life” monthly, identity.

Abstract: After the collapse of the Soviet Union, when the Republic 
of Belarus was established, revived activity of the Tatar Muslim com-
munity. Religious and socio-political organizations were established. 
Tatars also began publishing their own press. The first title was the 
quarterly „Bajram”, which began to appear since 1991. Then a few 
titles appeared, which usually disappeared after a few years. Currently 
two titles are published: „Мусульманский вестник” (“Muslim Herald”) 
since 2005 and „Жизнь” (“Life”), since 2008, which were reactivated 
after a break of several years. 
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Swietłana Czerwonnaja

MECZETY KRYMU (3)

Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu (DZMK): niektóre paradoksy 
najnowszej historii
Rozwój muzułmańskiej architektury sakralnej na „rosyjskim” Kry-
mie znajdował się w pewnej (nie zawsze prostej i wcale nieabsolutnej) 
zależności od organizacji życia religijnego krymskich muzułmanów. 
Dziesięć lat po aneksji Krymu ukazał się „imienny ukaz” carycy Kata-
rzyny II „О бытии в Таврической области Магометанскому Духовному 
Правлению под председательством Муфтия” (O istnieniu w regionie 
taurydzkim Mahometańskiego Duchowego Zarządu pod przewodnictwem 
Muftiego). Podpisany został 23 stycznia 1794 roku, jednak w wprowa-
dzono go w życie w epoce Mikołaja I1. Podobnie jak inne rosyjskie 
muftiaty, powstał nie tyle w interesach muzułmańskich mieszkańców 
jako organ ich samorządności, ale jako środek kontroli państwowej, 
dźwignia rządowego nacisku na duchowe życie muzułmanów. Jednak 
w niektórych przypadkach, rosyjskim wyznawcom islamu udawa-
ło się wykorzystać te ograniczone możliwości i prawa, przyznawane 
muftiatom przez rosyjskie prawodawstwo, w celu rozwoju własnej 
kultury, a nawet przeciwnych caratowi działań narodowo-wyzwoleń-
czych. Taka wyjątkowa sytuacja przydarzyła się na Krymie w począt-
kach XX wieku, gdy mufti Duchowego Zarządu Muzułmanów Guberni 
Taurydzkiej, wybitny poeta i rewolucjonista Noman Czelebi Dżihan, 
stał się wodzem ruchu narodowego, przewodniczącym Pierwszego 
Ogólnonarodowego Kurułtaja oraz głową rządu (Dyrektoriatu) Demo-
kratycznej Republiki Krymu. Krótki okres jej istnienia – 1917–1918 – 
był kamieniem milowym na drodze odzyskiwania krymskotatarskiej 

1 Patrz: D.J. Arapow (red.), Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, 
статистика). Moskwa 2001, s. 58.
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państwowości narodowej2. Taurydzki Muftiat powinien był przyczy-
niać się do zachowania istniejących oraz budownictwa nowych me-
czetów na Krymie, chociaż w rzeczywistości nie zawsze miał ku temu 
odpowiednie siły, fundusze, wpływy. Czasem zaś brakowało chęci, po-
nieważ społeczno-polityczne „iluzje” krymskich Tatarów, jak określił 
ideały ich ruchu narodowo-wyzwoleńczego jeden z autorów lat 20.3, 
nie zajmowały się problemami muzułmańskiej architektury sakral-
nej. 

Po zajęciu Krymu przez bolszewików, działalność taurydzkie-
go muftiatu została sparaliżowana (nowy Muftiat nie został wybrany) 
i formalnie zawieszona w roku 1926. Profesor Jakow Roj z Centrum 
Badań Rosyjskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Telawiw-
skiego, nauczający historii duchowych zarządów w ZSRR, napisał: 
„Do czasu rewolucji w Rosji było kilka duchowych zarządów muzuł-
mańskich, czyli muftiatów. Zostały rozwiązane i zamknięte w okresie 
przedwojennym [przed II wojną światową], poza – podobno – cen-
tralną administracją: Duchowym Zarządem w Ufie […] W roku 1943 
w ZSRR powstały cztery struktury administracyjne, które nazywały 
się Duchowymi Zarządami Muzułmanów […] Wszystkie meczety oraz 
muzułmańskie duchowieństwo podporządkowano właściwej admini-
stracji (muftiatom). Każdy muftiat obejmował swoją władzą starannie 
wyznaczony geograficzny region. Każdy muftiat posiadał swój oficjal-
nie przyjęty język, co służyło rozdzieleniu religijnych wspólnot. Znaj-
dujący się w Taszkencie Duchowy Zarząd Muzułmanów Azji Środko-
wej i Kazachstanu posługiwał się językiem arabskim, Duchowy Zarząd 
Muzułmanów europejskiej części ZSRR i Sybiru używał języka Tata-
rów kazańskich, Duchowy Zarząd Muzułmanów Północnego Kaukazu 
w Bujnaksku (Dagestan) [później w Machaczkale – S.Cz.] – języka ro-
syjskiego, a muzułmańska administracja Zakaukazia (w Baku) – azer-
bejdżańskiego"4.

W okresie sowieckim działalność wszystkich tych muftiatów, 
funkcjonujących aż do rozpadu ZSRR w roku 1991, podlegała kontroli 

2 W lutym 1918 r. Noman Czelebi Dżihan został aresztowany przez bolszewików, którzy opa-
nowali stolicę republiki i stał się jedną z pierwszych ofiar czerwonego terroru, będąc roz-
strzelanym bez sądu i śledztwa przez sewastopolskich marynarzy. 

3 W. Jełagin, Националистические иллюзии крымских татар в революционные годы, «Новый 
Восток» 1925, № 5, s. 190-216; № 6, s. 205-225.

4 J. Roj, Ислам в Советском Союзе после Второй мировой войны [w:] Иордан М.В., Кузеев Р.Г., 
Червонная С.М. (red.), Ислам в Евразии: современные этические и эстетические концепции 
суннитского ислама, их трансформация в массовом сознании и выражение в искусстве 
мусульманских народов России, Москва 2001, s. 158, 167.



127Swietłana Czerwonnaja:  Meczety Krymu (3)

państwa (specjalnie powołanego w tym celu Komitetu do spraw Wy-
znań Religijnych). Była również obserwowana przez specsłużby (orga-
ny bezpieczeństwa) i miała niewiele wspólnego z rzeczywistą obroną 
praw muzułmanów i rozwijaniem kultury islamu. Już w latach piere-
strojki – a w jeszcze większym stopniu po rozpadzie ZSRR – rozpo-
częły się procesy odnowy i demokratyzacji muzułmańskich instytucji 
religijnych (muftiatów), wyrażające się częściowo w ich rozdzielaniu 
(zamiast jednego, regionalnego, powstawały dziesiątki nowych mu-
ftiatów, blisko związanych z ruchami społecznymi rozmaitych naro-
dów i lokalnymi specyfikami muzułmańskich wspólnot). 

Tymczasem, można powiedzieć, że wszystko, co zaszło pod-
czas ewolucji „sowieckich muftiatów” w okresie między rokiem 1944 
a 1991, nie dotyczyło Krymskich Tatarów. Krótką wiosnę nieśmiałego 
„muzułmańskiego odrodzenia” przeżyli oni jedynie w latach niemiec-
ko-rumuńskiej okupacji Krymu (1941–1944), gdy religijne praktyki 
wznowiono w kilku odbudowanych, zwróconych muzułmanom po so-
wieckiej nacjonalizacji i ponownie otwartych meczetach. Jednak na-
zistowscy okupanci nie wyszli naprzeciw oczekiwaniom Krymskich 
Tatarów, dążących do ustanowienia Muftiatu Krymu, chociaż w roku 
1943 projekt ten był bliski realizacji. Popierał go wielki mufti Jerozo-
limy Muhammad Amin al-Husajni, była też nadzieja na znalezienie 
godnego kandydata na stanowisko muftiego – jednego z nielicznych 
ocalałych ze stalinowskich represji przedstawicieli muzułmańskiej 
inteligencji krymskiej, Ahmeda Ozenbaszłego. Czołowe postaci tur-
kijskiej emigracji starały się przekonać dowództwo Wehrmachtu 
i kierownictwo Rzeszy do czysto propagandowej potrzeby utworzenia 
krymskiego muftiatu, jednak nic z tego nie wyszło5.

Bezwzględna stalinowska deportacja, przeprowadzona 18 maja 
1944 roku, pozbawiła Krymskich Tatarów ich ojczyzny oraz narodo-
wo-terytorialnej autonomii. W roku 1945 zlikwidowano Krymską Au-
tonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką, przekształcając ją 
w Obwód Krymski, początkowo w składzie Rosyjskiej Socjalistycznej 
Federacyjnej Republice Radzieckiej, a od roku 1954 przynależnego do 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej – i żadnych „swo-
ich” krymskotatarskich muftiatów nie było ani na Krymie, ani w miej-
scach ich „wiecznego zesłania”. Jednakże to sami Tatarzy, z oddolnej 
inicjatywy, nie czekając na życzliwość rządu, dzięki swemu świetnie 

5 Historia ta została dokładnie opisana przez Edige Kyrymała. Zob.: Kirimal Edige, Der natio-
nale Kampf der Krimtürken mit besonderer Berücksichtigung der Jahre 1917-1918. Emsdetten 
1952, s. 313.
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zorganizowanemu ruchowi narodowemu, kierowanemu przez lide-
rów wychowanych w opozycyjnym podziemiu, takich jak Mustafa Dże-
milew, potrafili na przełomie lat 80. i 90. rozwiązać problem masowej 
repatriacji – powrotu do ojczyzny. Oni też wzięli w swoje ręce spra-
wę organizacji wspólnot religijnych i stworzyli, nie pytając właściwie 
o pozwolenie władz ani rosyjskich, ani ukraińskich, ani jakichkolwiek 
innych sąsiednich lub „zwierzchnich” muftiatów (np. z Kijowa albo 
Ufy), własny (rzeczywiście narodowy, krymskotatarski, chociaż ta na-
rodowa przynależność nie była zaznaczona ani w nazwie, ani statu-
cie organizacji religijnej) Duchowy Zarząd do spraw Muzułmanów 
Krymu. Początkowo funkcjonował jako Kadijat (sąd muzułmański) 
lub Muhtasibat (kontrola przestrzegania prawa muzułmańskiego). 
Pierwszym „głównym muzułmaninem Krymu”, jak nazywa go autor 
Крымскотатарской энциклопедии (Krymskotatarskiej encyklopedii), był 
wówczas całkiem młody człowiek (rocznik 1960), Seitdżelil Ibraimow 
(Seiddżelil Ibrahimow)6, niemający tytułu muftiego i prawa wydawa-
nia fatw7. Jednak bardzo szybko, samowolnym postanowieniem, Ka-
dijat przekształcono w Muftiat. W sierpniu 1991 roku na podstawie 
materiałów potwierdzających, że do roku 1927 na Krymie funkcjono-
wał Duchowy Zarząd Muzułmanów, podczas zebrania przedstawicieli 
wspólnot muzułmańskich przyjęto uchwałę „O przywróceniu Ducho-
wego Zarządu Muzułmanów Krymu”8. 

Już od początku roku 1994 Seitdżelil oficjalnie tytułował się mu-
ftim i swój apel do współwyznawców z wezwaniem do poparcia w wy-
borach do Najwyższej Rady kandydatów Kurułtaja Narodu Krymsko-
tatarskiego podpisał „Hadżi Seitdżelil-efendi – mufti muzułmanów 
Krymu”9. Pierwsza konferencja krymskich muzułmanów, w której 
pracach uczestniczyli delegaci 42 wspólnot, odbyła się 12 lipca 1994 
roku w niedawno odremontowanym budynku meczetu Kebir Dżami 
w Symferopolu.

W czerwcu 1991 roku drugi ogólnonarodowy zjazd Kurułtaja, 
będący jedynym pełnomocnym organem przedstawicielskim całej 
społeczności krymskotatarskiej, powołał Zgromadzenie Narodowe 
– Milli Medżlis. Była to struktura świecka, wyrażająca wolę i interes 
wszystkich Krymskich Tatarów, niewykazująca chęci całkowitego po-

6 Zmarł w roku 2013 w stolicy Tatarstanu, Kazaniu [przyp. red.].
7 Patrz.: P. Музафаров, Крымскотатарская энциклопедия, Симферополь 1992, c. 275.
8 Oficjalnie zarejestrowany w r. 1993. Od maja 1993 r. Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu 

rozpoczął wydawanie miesięcznika „Hidajet” w języku krymskotatarskim. 
9 Обращение Муфтия мусульман Крыма к единоверцам, «Авдет», 1994, № 5 (96), 10 марта, s. 2.
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wiązania działań religijnych (muzułmańskich) i narodowych (krym-
skotatarskich) i skoncentrowania w jednych rękach przewodniczące-
go Kurułtaja (jak było to w roku 1917 za Nomana Czelebiego Dżiha-
na) władzy i autorytetu muftiego oraz politycznego lidera. Dokonano 
precyzyjnego rozdzielenia funkcji pomiędzy Milli Medżlisem i Mu-
ftiatem. Nie oznaczało to wszakże ich wzajemnej izolacji. Biorąc pod 
uwagę rzeczywistą przynależność przytłaczającej większości Krym-
skich Tatarów do religii islamu, Milli Medżlis wykazał aktywne zainte-
resowanie rozwiązaniem problemów oraz ochroną praw wierzących 
muzułmanów (w tym związanych ze zwrotem meczetów wiernym, 
odrodzeniem tradycji kultury muzułmańskiej na Krymie, budową no-
wych meczetów, a przede wszystkim z realizacją projektu stworzenia 
głównego, Soborowego Dżami Meczetu w Symferopolu). Nie zajął rów-
nież neutralnego stanowiska w wyborze kierowniczych kadr Muftia-
tu i przełożonych meczetów we wszystkich regionach Krymu, a także 
w zdecydowanym przeciwstawieniu się (pozornemu lub rzeczywiste-
mu) niebezpieczeństwu, związanemu z przenikaniem na Krym – już 
od początku lat 90. – grup wahhabickich i radykalnych ruchów isla-
mistyczne, uosabianych przede wszystkim przez partię Hizbut Tah-
rir, nazywanych „hizbutczykami”. Zwyczajem stała się obecność mu-
ftiego na wszystkich kurułtajach (ich sesje rozpoczynają się od jego 
błogosławieństwa i modlitwy), podobnie jak zapraszanie liderów Milli 
Medżlisu do prezydium muzułmańskich zjazdów. Można śmiało po-
wiedzieć, że zmiana kierowniczych postaci w Duchowym Zarządzie 
Muzułmanów Krymu, w tym zajmowanie stanowiska muftiego (i odej-
ście z niego) kontrolowane było przez Milli Medżlis10. Muftiat ze swojej 
strony, aż do dramatycznych wydarzeń wiosną 2014 roku, wykazywał 
wyraźną lojalność wobec Milli Medżlisu, wspierając (w różny sposób, 
włącznie z deklaracjami skierowanymi do wszystkich wierzących, ka-
zaniami w meczetach i mobilizacją parafian) jego polityczne decyzje 
i działając z nim solidarnie, ręka w rękę.

Z początkiem lat 90. Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu 
przejął już na siebie znaczącą część odpowiedzialności za budowę no-
wych meczetów. Nie posiadał wprawdzie odpowiednich środków na 
ich wznoszenie, ale starał się o zagranicznych sponsorów, wspierał 
inicjatywy miejscowych wspólnot muzułmańskich i współpracował 

10 Na pierwszym Kurułtaju muzułmanów Krymu, który odbył się 18 listopada 1995 r., wybrany 
został nowy mufti – Nuri Mustafajew. Drugi Kurułtaj z udziałem 220 delegatów, odbywający 
się w Symferopolu 4 grudnia 1999 r., wybrał muftim Emira Alego Ablajewa, który do dziś 
pozostaje na tym stanowisku.
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ze społecznymi oraz państwowymi organizacjami (taką wiodąca in-
stytucją była Ukrproektrestawracija, mająca na Krymie swój oddział, 
kierowany przez krymskotatarskiego architekta Szukriego Chalilowa) 
zajmującymi się restauracją starych i budownictwem nowych mecze-
tów. 

Historia tego budownictwa zaczyna się na fali masowej repatria-
cji Krymskich Tatarów do ojczyzny, od modlitw pod odkrytym niebem. 
Jeden z pierwszych masowych namazów został przeprowadzony na 
dziedzińcu bachczysarajskiego pałacu-muzeum w marcu 1991 roku 
w związku z pierwszymi „dozwolonymi” w warunkach pierestrojki 
uroczystościami, poświęconymi 90-leciu urodzin Ismaila Gasprin-
skiego. Autorka była świadkiem tego, jak silne wrażenie wywarł ów 
namaz na Krymczanach, którzy nigdy wcześniej nie widzieli czegoś 
podobnego. Krymscy Tatarzy powracali na Krym razem ze swoją reli-
gią i od roku 1991 głos muezinów, wydawałoby się, na zawsze umilkły, 
ponownie rozległ się w duchowej i kulturalnej przestrzeni Krymu.

Zręby kamiennych murów przyszłych meczetów zaczęły poja-
wiać się jako tzw. samowolki budowlane – samostrojki – na samowol-
nie zajętych działkach – samozachwatach. Jeden z pierwszych samo-
zachwatów przeprowadzony został przez Krymskich Tatarów jesie-
nią 1990 na terenie pola tytoniowego sowchozu „Liwadija” nieopodal 
miejscowości Koreiz. Chodziło tam zarówno o zbudowanie ziemianek 
do zamieszkania, jak też postawienie fundamentów meczetu. Kie-
dy milicjanci oraz podżegani przez lokalną administrację robotnicy 
sowchozu próbowali zburzyć tatarską samostrojkę, to największą przy-
krością dla Tatarów było właśnie zniszczenie postawionego meczetu. 
Oburzeni tym aktem, stawili zbiorowy opór, ponownie ustawiając ka-
mień jako znak podstawy koreizskiego meczetu.

Przyjęcie ukraińskiego prawa o swobodzie wyznania i organiza-
cjach religijnych oraz aktów normatywnych, związanych ze zwrotem 
budynków wiernym w celu wykorzystania ich w celach kultowych, 
zapoczątkowało na Krymie odrodzenie wielu zabytków architektu-
ry. W bezpośredni sposób prawo to odnosiło się do meczetów, które 
powinny zostać zwrócone wierzącym muzułmanom. Jednak w prak-
tyce muzułmańskim wspólnotom przychodziło nierzadko prowadzić 
prawdziwą walkę o swoje prawa i z ogromnym trudem uzyskiwać zwrot 
budynków – na wpół zrujnowanych, przebudowanych, zajętych przez 
rozmaitego rodzaju instytucje lub struktury handlowe, niemające za-
miaru ich opuszczenia. Przykładem może być historia zwracania me-
czetu wspólnocie sewastopolskiej. Po wojnie w tym budynku ulokowa-
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no archiwum Floty Czarnomorskiej ZSRR i zarządzający nim potężny 
urząd (po roku 1991 dowództwo rosyjskiej Floty Czarnomorskiej) nie 
miał chęci liczyć się z jakimś ukraińskim prawodawstwem i przez dłu-
gi czas nie chciał nawet słyszeć o zwróceniu meczetu wiernym. 

Potrzebny był ogromny entuzjazm i wytrwałość ze strony lokal-
nej wspólnoty muzułmańskiej „Münever”, desperackie środki w po-
staci długotrwałych pikiet i głodówek, wspieranie tych działań przez 
Muftiat, a także Medżlis Narodu Krymskotatarskiego i ogół społeczeń-
stwa, aby przełamać opór urzędników wojskowego urzędu. W roku 
1994 usunięto archiwum i budynek przekazano muzułmańskiej 
wspólnocie, jednak w tej stanie (zmieniony do niepoznania, przystoso-
wany do potrzeb biura archiwalnego, wnętrze podzielone przegroda-
mi i piętrami, zamurowana nisza mihrabu, całkowity brak inwentarza 
dawnego meczetu, zdewastowane i zaśmiecone pomieszczenia wyma-
gające remontu) niezbędne było jeszcze sporo lat, aby doprowadzić 
go do porządku. Wiele podobnych faktów przytacza w swojej książce 
Elmira Muratowa. „Proces zwracania meczetów, podobnie jak i innych 
zabytków krymskotatarskiej kultury, nie dokonuje się bezboleśnie 
i bezkonfliktowo” – napisała w roku 2008. „Za przykład może posłu-
żyć sytuacja w miejscowości Nikita, gdzie od roku 2003 muzułmańska 
wspólnota Jałty próbująca na podstawie archiwalnych dokumentów 
odzyskać wystawiony na sprzedaż aukcyjną religijny budynek, musia-
ła zmierzyć się z sądami, atakami OMON-u11, a także bezpośrednimi 
groźbami pod swoim adresem. W Kezlevie [Eupatorii], muzułmańska 
wspólnota »Chan Dżami« starając się, również w oparciu o archiwal-
ne dokumenty, odzyskać przylegające do meczetu terytorium domu 
zajezdnego, w celu zbudowania pomieszczenia służącego do ablucji, 
spotyka się ze sprzeciwem ministerstwa obrony, w którego jurysdykcji 
znajduje się ten teren”12.

Jeśli nawet na początku lat 90. zachowane meczety zwracano 
muzułmanom, to w zrujnowanym, oszpeconym stanie, w najlepszym 
przypadku po przeprowadzeniu pospiesznego powierzchownego re-
montu. Przez ćwierć wieku (od roku 1990 do 2015) proces ten ewalu-
ował w kierunku opracowywania nowych projektów, wdrażania archi-
tektoniczno-artystycznych rekonstrukcji zabytków przeszłości na wy-
sokim profesjonalnym poziomie oraz znaczącego rozszerzenia strefy 
muzułmańskiego budownictwa religijnego na Krymie.

11 Oddział Milicji Specjalnego Przeznaczenia [przyp. tłum.].
12 E.S. Muratowa, Ислам в современном Крыму. Индикаторы и проблемы процесса возрожде-

ния, Симферополь, ЧП «Эльиньо», 2008, s. 32.
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Rekonstrukcja jako forma przeobrażenia i przywrócenia do nowe-
go życia starych meczetów Krymu
Przez dwadzieścia pięć lat istnienia Autonomicznej Republiki Krymu 
w składzie państwa ukraińskiego, krymscy architekci nabyli znaczące 
doświadczenie i zademonstrowali przykłady wspaniale przeprowa-
dzonej odbudowy (konserwacji oraz rekonstrukcji) zabytków o wy-
sokiej wartości artystycznej, tworzących dumę Krymu. Znamienity 
meczet Uzbeka, dzięki pracom restauracyjnym w latach 1987–1994, 
prowadzonym pod kierownictwem architekta W. P. Kuriłki, odzyskał 
utracone z czasem części (odtworzono górną część minaretu) i ukazał 
całą wspaniałość rzeźbionego białokamiennego wzoru upiększają-
cego jego północny portal oraz polichromie zdobiące niszę mihrabu. 
Obecnie w tym meczecie skupia się religijne życie dużej starokrym-
skiej wspólnoty muzułmańskiej.

Prace remontowe, które przeprowadzono w latach 80. i 90., były 
pierwszą stronicą nowego historycznego etapu rozwoju muzułmań-
skiego budownictwa sakralnego na Krymie. Właśnie wówczas, po nie-
skończenie długim okresie sowieckiej stagnacji, zakończyła się archi-
tektoniczno-artystyczna renowacja eupatoryjskiego Dżuma Dżami 
– dzieła wielkiego budowniczego Hodży Mimara Sinana. Jego mina-
rety nie zachowały się w autentycznym kształcie. Wznosząc się prawie 
trzysta lat, runęły i zostały rozebrane w latach 30. XIX wieku. Pozostały 
po nich jedynie fasetowane podstawy, na których postawiono współ-
cześnie 12-graniaste, przechodzące górą w ścięte piramidy, zwień-
czone metalowymi iglicami, osiągające 35 metrów wysokości mina-
rety z rzeźbionymi balkonami-szefre. To efekt jednego z pierwszych 
na Krymie konsekwentnych remontów zabytków krymskotatarskiego 
budownictwa. Rekonstrukcję Dżuma Dżami przeprowadzono z wy-
korzystaniem nowoczesnej techniki (np. iglice na minaretach usta-
wiano ze śmigłowców). Było to kolejne już zetknięcie restauratorów 
z budowlami Sinana. Meczet, remontowany i częściowo restaurowany 
w połowie XVIII wieku, następnie w latach 1827, 1839 i 1896 (podczas 
tego ostatniego pracami remontowymi kierował architekt gubernial-
ny W. A. von Hecker13), przygotowany był do nowego remontu w roku 
1914 (w czym przeszkodziła wojna światowa), jako tako odremonto-
wany w roku 1940 i, wreszcie, w roku 1962 przekazany do odnowy 
Krymskiej Pracowni Architektoniczno-Restauracyjnej „Ukrproektre-
stawracija”. Od tej pory prace restauracyjno-remontowe ciągnęły się 

13 Praca na 86 arkuszach „О ремонте Ханской мечети в Евпатории в 1891-1895 гг.” 
przechowywana w Państwowym Archiwum Republiki Krymu (fond 27, оp.13, jed. chr. 2084).



133Swietłana Czerwonnaja:  Meczety Krymu (3)

ponad dwa dziesięciolecia i jedynie entuzjazm oraz energia nowego 
pokolenia architektów i artystów-restauratorów (szczególnie cenne 
prace nad przywracaniem malowideł wnętrza prowadził J. I. Kraw-
czenko) wyciągnęły ten zabytek z beznadziejnego położenia i zwróciły 
go współczesnym jako wspaniałe architektoniczne arcydzieło. 

Poważne badania naukowe pod kierownictwem architekta S. U. 
Chalilowa, prowadzone na początku lat 90. w Symferopolu, w miejscu 
najstarszego miejskiego meczetu Kebir Dżami, pozwoliły datować ten 
zabytek na rok 150214. Postępowała za nimi szybko przeprowadzona 
rekonstrukcja, a właściwie postawienie na nowo całego budynku, któ-
rego najważniejsze części zostały do tego czasu bezpowrotnie utraco-
ne. Prace te uznano za narodowy interes Krymskich Tatarów, którym 
potrzebny był punkt wsparcia na Krymie – główny piątkowy meczet, 
siedziba muftiego i całość zebrana w jedno stołeczne centrum Ducho-
wego Zarządu Muzułmanów Krymu. Jego symboliczne znaczenie dla 
narodowego ruchu Krymskich Tatarów podkreślał fakt, że pierwszy 
kamień w jego fundamencie położył pod koniec października 1991 
roku przewodniczący Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego, Mustafa 
Dżemilew.

Meczet Kebir Dżami kilkakrotnie podawano remontom i prze-
budowom po wojnach, pożarach i zniszczeniach. Wiadomo, że pod-
czas pierwszej próby zawojowania Krymu przez Rosję w roku 1736 
meczet został spalony i odbudowany na nowo w roku 1740. Począt-
kowo był niewielkim budynkiem na planie kwadratu, który zawalił 
się już w XVII wieku. Wówczas dobudowano do niego nowe skrzydło 
i zmieniono formę zadaszenia. Od tamtego czasu Kebir Dżami pod-
legał wielokrotnym przebudowom. W latach 30. meczet zamknięto 
i urządzono w nim pracownię introligatorską. Praca specjalistycz-
nych pras wywoływała wibracje, które uszkadzały ściany, a chemikalia 
fotolaboratorium zżerały wapień. Zwrócenie meczetu muzułmańskiej 
wspólnocie i przeprowadzona w latach 1990–1994 odbudowa, ocaliło 
to, co jeszcze pozostało ze starego Kebir Dżami, i pozwoliło na odtwo-
rzenie tego, co zostało utracone15. I tak, całkowicie zniszczony mihrab 
został zaprojektowany na nowo (zgodnie z XVI-wiecznym wzorcem) 
jako stalaktytowa nisza otoczona łukiem i wykonany techniką rzeźby 

14 Tu i w dalszej części wykorzystywane są materiały Krymskiej Pracowni Ukrproektrestawracija, 
które zostały przekazane do dyspozycji autorki.

15 Środki na budowę zostały przydzielone na równych zasadach przez rząd Autonomicznej 
Republiki Krymu (Komitet do spraw Narodowości) i zagranicznego sponsora – turecką 
gazetę „Zaman”. 
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w kamieniu przez ludowych majstrów-parafian. Przywrócono mina-
ret w takim kształcie, jaki pierwotnie posiadał. 

W oryginalny sposób konserwatorzy rozwiązali sprawę pokrycia 
meczetu: nad salą modlitewną wzniesiono fałszywą kopułę, widocz-
ną z zewnątrz i oddającą oryginalny wygląd budynku, a wewnątrz sali 
odgrodzoną płaskim sufitem. Wcześniej przestrzeń podkopułowa do-
kładnie odpowiadała objętości pomieszczenia wielkości 7 x 7 metrów. 
Dla potrzeb powiększającej się wspólnoty sala ta już od dawna była 
zbyt ciasna, co spowodowało przebudowy i podziały w  XVII–XIX wie-
kach. Tym wyraźniej konieczność rozszerzenia meczetu ujawniła się 
w latach 90., gdy Kebir Dżami stał się głównym stołecznym meczetem 
Krymskich Tatarów (zadanie wystawienia nowego budynku soboro-
wego meczetu ustalono na początek XXI wieku). Obecnie Kebir Dżami 
przedstawia sobą prostokątny budynek o wymiarach 18 x 14 metrów. 
Główna sala modlitewna jest otynkowana i dobrze oświetlona. Okna 
rozmieszczone są w dwóch rzędach: w górnym ostrołukowe, w dol-
nym prostokątne. We wnętrzu ustawiono drewniany minbar z bardzo 
wysokimi schodami. 

Ciężką drogę długiej odnowy i postępującego przywracania do 
celów kultowych, dla których był początkowo przeznaczony, przeszedł 
meczet Mufti Dżami w Teodozji [krtat. Kefe]. Po zajęciu Krymu przez 
Rosję został odłączony od muzułmańskiej religii. Od końca XVIII do 
połowy XX wieku znajdował się w nim ormiański kościół, a po 2 wojnie 
światowej pozostawał w całkowitym opuszczeniu. Po pożarze w roku 
1987 budynek pozostawał niewykorzystywany i znajdował się w fatal-
nym stanie, co wiązało się m.in. z budową pobliskiego domu mieszkal-
nego, która naruszyła system odwadniający i wywołała pęknięcia fun-
damentów meczetu. Wreszcie, w latach 1993–1996, przeprowadzono 
tam prace remontowe, dzięki którym przywrócono minaret, północny 
rzeźbiony portal, otwartą kolumnadę połączoną łukowymi przęsłami 
oraz malowniczy wystrój wnętrza (zgodnie ze wskazaniami zdobień 
z XVII–XVIII wieku wykonanymi przez artystę J. I. Krawczenkę). Mufti 
Dżami został zwrócony teodozyjskiej wspólnocie muzułmańskiej.

W pierwszej połowie lat 90. Krymska Pracownia Architektonicz-
no-Restauracyjna „Ukrproektrestawracija” z powodzeniem przepro-
wadziła remont meczetu w Kerczu [krtat. Keriç]. 

W rejonie bachczysarajskim oraz w samym Bachczysaraju w la-
tach 90. wspólnotom muzułmańskim zwrócono dziesięć meczetów. 
Wśród nich znalazły się wybitne zabytki architektury różnych epok 
(od XVI do XX wieku), które odzyskały swój oryginalny urok.
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Krymskotatarska inteligencja twórcza w Autonomicznej Re-
publice Krymu wzmocniła się w warunkach przynależności do nie-
podległego państwa ukraińskiego (w latach 1991–2014). Pojawili się 
profesjonalni mistrzowie muzułmańskiej architektury sakralnej, spe-
cjalizujący się w dziedzinie odbudowy zabytków przeszłości, projek-
towania i wzornictwa nowych, współczesnych meczetów.

Jednym z takich mistrzów jest Szakir Chalilow. Styl jego działań 
restauracyjnych wyróżnia wyjątkowa dbałość o zachowane zabytki ta-
tarskiej sztuki na Krymie. Pragnienie przywrócić im pierwotny wygląd 
na podstawie wszechstronnych badań naukowych, z maksymalną do-
kładnością historyczną oraz uwzględnieniem wszelkich okoliczności, 
wiążących się z funkcjonowaniem zabytku we współczesnych warun-
kach i wymagających pewnych kompromisów, zwłaszcza zachowania 
niektórych dobudówek z późniejszych okresów.

W roku 1992 z Taszkentu do Symferopola przyjechała architekt 
Tatjana Memetowa, mająca już wcześniej zarówno doświadczenie teo-
retyczne, badawcze (praca doktorska Общественная плoщадь города) 
[Publiczna przestrzeń miasta], jak i praktyczne: prace przy projekto-
waniu nowoczesnych osiedli oraz obszarów miejskich. Na Krymie 
przygotowała projekty całościowej współczesnej zabudowy osiedli 
Pionierskoje, Dobroje-1 i Dobroje-2, w których skupione są kompak-
towe grupy Krymskich Tatarów. Jedną z jej twórczych prac jest pro-
jekt kulturalnego centrum etnograficznego w Eupatorii. Zgodnie ze 
wstępnym projektem T. Memetowej (1993–1994) przygotowano pełne 
odtworzenie wschodniego kształtu starego Kezleva, rozbiórkę garaży, 
szop i wszelkiego innego śmiecia. W zamian przywrócone mają zostać 
warsztaty rzemieślniczo-handlowe, kawiarnia Aszyka Umera oraz 
stare winiarnie w piwnicach. Dokonana będzie także rekonstrukcja 
wewnętrznych podwórek i całego, przylegającego do meczetu Dżuma 
Dżami miejskiego obszaru.

Meczety zbudowane w latach 1991–2013 
Razem z restauracją i rekonstrukcją dawnych zabytków rozpoczęło się 
projektowanie i budownictwo nowych meczetów. Odbywało się ono na 
tle masowej repatriacji Krymskich Tatarów do historycznej ojczyzny 
oraz ich społeczno-kulturalnej integracji w ukraińskim państwie16.

16 Do r. 2014 liczba Krymskich Tatarów wzrosła do 300 tys., co stanowiło już około 13% ludności 
Krymu. Jednak po rosyjskiej aneksji półwyspu ponownie się zmniejszyła w związku z poto-
kiem uchodźców z okupowanego terytorium do Ukrainy, Polski i innych europejskich krajów. 
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W roku 1991 przeprowadzony został jeden z pierwszych konkur-
sów architektonicznych na najlepszy projekt meczetu dla miasta Qa-
rasubazar (Biełogorsk). Wzięli w nim udział nie tylko architekci, ale też 
artyści (np. Ismet Szejch-Zade, który zaprezentował fantastyczny mar-
ket). Konkurs ten nie przyniósł wprawdzie konkretnych rezultatów, ale 
samo pobudzenie zainteresowania architektów i artystów współcze-
snym budownictwem religijnym było na swój sposób znaczące.

O skali budownictwa nowych meczetów na Krymie można zorien-
tować się z poniższych danych: według stanu na 1 czerwca 2013 roku 
w rejonie symferopolskim zostało postawionych 26 nowych meczetów, 
w rejonie kirowskim i Teodozji – 13, w rejonie bachczysarajskim i Se-
wastopolu – 10, w miastach i w pobliżu miast Saki oraz Eupatoria – 8, 
w rejonie sudackim – 7, w biełogorskim – 6, w dżankojskim – 6, w kra-
snogwardiejskim – 5, w czernomorskim – 5, w osadzie Czapłynka – 5, 
w rejonie nowosiełowskim i Melitopolu – 5, w rejonie leninskim i Ker-
czu – 3, rejonie niżniegorskim – 3, w sowieckim – 3, w pierwomajskim 
– 3, w krasnopierekopskim – 3, w razdolnieńskim – 2. Jedynie w strefie 
turystycznej Ałuszty oraz Wielkiej Jałty w latach 1991–2013 nie wybu-
dowano ani jednego meczetu. W sumie w powyższym okresie pojawiło 
się na Krymie 112 nowych meczetów17, a jeśli doliczymy do tego zwró-
cone wspólnotom stare meczety, budynki przekształcone oraz tymcza-
sowe i stałę „ibadathany” (domy modlitewne), wówczas ogólna liczba 
działających muzułmańskich obiektów kultowych na Krymie sięga 317 
(przy czym do początku lat 90. równa była zeru). Oprócz tego 29 mu-
zułmańskich wspólnot w wymienionych powyżej rejonach zgłaszało, 
że chcą posiadać nowy meczet, siedemnaście z nich otrzymało w tym 
celu działki, a dwanaście do roku 2013 rozpoczęło już budowę (ogó-
łem 58). W DZMK do tego czasu było zarejestrowanych 347 wspólnot 
muzułmańskich (na terenie półwyspu i w przylegających do niego re-
jonach obwodu chersońskiego – mieście Heniczesk i osadzie Czapłyn-
ka). Liczby te wydają się robić wrażenie, ale trzeba mieć na uwadze, 
że do tej pory nie każda wspólnota, obejmująca muzułmanów jedne-
go miasta lub kilku sąsiednich wiosek i osad, posiada własne centrum 
religijne. Z 317 takich centrów jedynie 150 można nazwać meczetami 
w architektonicznym znaczeniu tego słowa, na które składa się 112 wy-
budowanych od nowa i 38 starych, zwróconych wiernym. Zaznaczmy 
dla porównania, że w roku 1805, to jest po upływie dwudziestu lat od 

17 Z informacji dostarczonych naszej ekspedycji naukowej, przebywającej na Krymie latem 
2014 r., przez Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu (dokument w osobistym archiwum 
autorki). 
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zagarnięciu Chanatu Krymskiego przez Rosję i zniszczeniu wielu jego 
zabytków, działało na tej ziemi 1556 meczetów. 

Wiele meczetów na Krymie zbudowano z pomocą zagranicznych 
inwestorów lub całkowicie za środki zagranicznych wspólnot muzuł-
mańskich jako dary od współwyznawców. Tak, na przykład, we wsi Sa-
rybasz [krtat. Sarıbaş] w rejonie pierwomajskim, gdzie zamieszkuje 
około 11 tysięcy Krymskich Tatarów, meczet zbudowali przedstawicie-
le tureckiej firmy. Jego minaret w formie gotowej do montażu przy-
wieźli z Turcji. W sumie, jak przekazał mufti Krymu, „Turcy postawili 
na Krymie dziewięć meczetów”18. Miejsca budowy znajdowane były 
zazwyczaj przez pracujących na kontraktach tureckich nauczycieli, 
dobrze orientujących się, gdzie działają muzułmańskie szkoły i ak-
tywne wspólnoty, gdzie w zwarty sposób zamieszkują znaczące grupy 
Krymskich Tatarów. Finansowanie przeprowadzane było zazwyczaj 
przez Diyanet – ministerstwo do spraw religii Turcji. Na drugiej po-
zycji wśród zagranicznych sponsorów, według muftiego, znalazła się 
Arabia Saudyjska19. Z funduszy tego muzułmańskiego królestwa zbu-
dowano w latach 90. wiele meczetów, w tym w Dubkach [krtat. Böt-
ke] i Kurcach [krtat. Qurçı] w pobliżu Sewastopola. Później nastąpiło 
„pewne ochłodzenie”, ale w roku 2003 kierownictwo DZMK podpisało 
umowę ze stowarzyszeniem „Arraid”20, które sfinansowało budownic-
two całego rzędu nowych meczetów ze środków saudyjskich sponso-
rów, często według projektów przygotowanych w Arabii Saudyjskiej. 
Swoją pomoc zaoferował również Iran, w szczególności projekt me-
czetu soborowego w Symferopolu, ale Medżlis Narodu Krymskotatar-
skiego (Mustafa Dżemilew) odrzucił go. 

Według danych E. Muratowej, która sponsorom nowych mecze-
tów Krymu poświęciła specjalny rozdział swojej monografii21, z 76 
nowo postawionych (zgodnie ze stanem na rok 2008) meczetów Ta-
tarzy Krymscy zbudowali jedenaście, czyli około 15 procent całości. 

18 Z zapisu autorskiej rozmowy z Muftim Krymu Emirem Alim Ablajewem w jego symferopol-
skiej rezydencji 1 maja 2013 r. (materiały ekspedycji naukowej, przeprowadzonej na Krymie, 
w osobistym archiwum autorki). 

19 Widocznie orzekając to „drugie miejsce” mufti wychodził nie z ilości i nie z artystycznej 
jakości „saudyjskich” meczetów na Krymie, a z ideologicznego znaczenia tego kierunku mię-
dzynarodowych związków: turecki kierunek tych kontaktów miał dla Krymskich Tatarów 
pierwszorzędne znaczenie. „Nasza orientacja na Stambuł – jest i estetyczna, i polityczna, 
i moralna – twierdził Emir Ali Ablajew. 

20 Od roku 2008 Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Organizacji Społecznych Alraid [przyp. tłum.]
21 E.C. Muratowa, Ислам в современном Крыму. Индикаторы и проблемы процесса возрождения, 

Симферополь, ЧП «Эльиньо», 2008, s. 36-45.
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Meczet w Kamience.
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Ponadto takie meczety pojawiły się nie wcześniej niż w roku 2000, 
w czasach, gdy całe budownictwo w latach 90. prowadzone było przez 
zagranicznych inwestorów, przywożących na Krym gotowe projek-
ty. 45 nowych meczetów powstało dzięki organizacjom religijnym 
oraz osobom prywatnym z krajów arabskich: 26 z Arabii Saudyjskiej, 
13 – Kuwejtu, 5 – Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 1 – Kataru. 
16 meczetów sponsorowały religijne i świeckie organizacje z Turcji, 
12 – muzułmanie Ukrainy, w tym mieszkańcy Autonomicznej Republi-
ki Krymu, 3 – wychodźcy z krajów (krewni muzułmańskich wspólnot) 
Zachodu. Ci ostatni przyczynili się do wzniesienia meczetu we wsi Tie-
płowka [krtat. Kün Tuvğan] w rejonie symferopolskim, który powstał 
ze środków Krymskiego Tatara mieszkającego w Wielkiej Brytanii, 
a także meczetu w osadzie Morskoje [krtat. Qapsihor] nieopodal Su-
daku zbudowany przez Krymskich Tatarów – obywateli USA. Wśród 
sponsorów tureckich główną rolę odegrały Diyanet (ministerstwo do 
spraw religii, mające w Symferopolu swojego stałego przedstawicie-
la, koordynującego budownictwo nowych meczetów) oraz prywatna 
Fundacja Aziz Mahmud Hüdayi, która do roku 2008 postawiła siedem 
meczetów: w rejonach bachczysarajskim, dżankojskim oraz pier-
womajskim, a także w mieście Kercz. Arabia Saudyjska finansowała 
budownictwo meczetów poprzez Światowe Zgromadzenie Młodzieży 
Muzułmańskiej, Międzynarodową Korporację Rozwoju, Fundację „Za-
mzam”, Fundację „Saar” i inne religijne (pozarządowe) organizacje. 
Prywatni sponsorzy saudyjscy działali najczęściej za pośrednictwem 
zarejestrowanego na Ukrainie stowarzyszenia „Arraid”.

Wątpliwe, czy typologia współczesnym krymskich meczetów 
określona jest tym, z jakiś środków powstała ta lub inna budowla. 
Dominujący w muzułmańskim budownictwie religijnym Krymu 
końca XX – początku XXI wieku typ minaretu (zwykle jeden, stojący 
oddzielnie obok meczetu, nadający ogólnej kompozycji asymetrycz-
ny charakter, chociaż istnieją rzadkie, opracowane na Krymie i już 
wdrożone projekty z dwoma symetrycznymi minaretami) w całości 
oparty jest na tradycyjnej osmańskiej architekturze. Takie mina-
rety spotkamy zarówno w budynkach autorów i sponsorów turec-
kich (np. w zespole meczet-medresa w osadzie Krasnogwardiejskoje 
[krtat. Qurman], powstały z funduszy tureckiej Fundacji Aziz Mah-
mud Hüdayi), co można uznać za zjawisko naturalne, jak i w pracach 
architektów krymskotatarskich, które przede wszystkim są oriento-
wane na osmańskie dziedzictwo artystyczne, np. w projektach Idri-
sa Jusupowa, Asana Kadyrowa, Rifata Ahmedowa lub w rekonstruk-
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cjach Szukriego Chalilowa. Podobnie jest w meczetach zbudowa-
nych – w całości albo częściowo, bezpośrednio i za pośrednictwem 
międzynarodowych fundacji – ze środków arabskich sponsorów (np. 
w wiosce Sołniecznaja Dolina [krtat. Qoz] w okręgu miejskim Su-
daku), co mogłoby się wydawać dziwne w każdym innym regionie, 
gdzie działają arabscy sponsorzy, wcale nieinspirujący się odrodze-
niem osmańskiej tradycji. Nie dotyczy to jednak Krymu, który stale 
spogląda w tureckie lustro, szukając tam oparcia dla swojej kultu-
rowej tożsamości. Ktokolwiek budowałby tutaj nowe meczety, powi-
nien liczyć się z tą orientacją. 

Jednocześnie w innych składnikach, nader ważnych dla stwo-
rzenia architektonicznego kształtu współczesnych meczetów, można 
zauważyć zwracanie się ku różnym źródłom, a także próby oryginal-
nych rozwiązań architektonicznych, niemających odpowiedników 
w przeszłości. 

Kopulaste meczety częściej powstają w ramach inwestycji po-
chodzących ze świata arabskiego. Ich kopuły powinny przede wszyst-
kim wywoływać skojarzenia z jerozolimską Kopułą na Skale – Kubbat 
as-Sachra – chociaż bardzo daleko im do jej wspaniałości i doskona-
łości. Niemniej jednak, wiele, nawet bardzo skromnych, blaszanych 
kopuł (np. srebrzysta kopuła pokrywająca meczet w osiedlu Sowieckij 
[krtat. İçki]), w zasadzie, można powiedzieć, „stąd pochodzi”. Ośmio-
boczny budynek meczetu sowieckiego nie tylko kopułą, ale całą swoją 
architektoniczną kompozycją przypomina tę trzecią (po Mekce i Me-
dynie) pod względem znaczenia i starożytności świątynię arabskiego 
kalifatu. Oczywiście, o podobieństwie między arcydziełem wczesnej 
architektury muzułmańskiej, które powstało w epoce Umajjadów, 
a skromnym budynkiem na stepowym wschodzie Krymu, w osadzie 
miejskiej o przygnębiającej nazwie „Sowieckij”, mówić można jedynie 
umownie. 

Poniżej przytoczymy kilka przykładów z historii współczesnego 
muzułmańskiego budownictwa sakralnego na Krymie, nie usiłując 
wcisnąć ich w ramy zakończonego systemu typologicznego, bowiem 
w praktyce takowego się nie tworzy. Nie są też klasyfikowane według 
regionów (rejonów Krymu), źródeł finansowania ani na podstawie 
jakichkolwiek innych cech, które ostatecznie okazują się nieważne, 
nieistotne dla kształtowania indywidualnego kształtu tego lub inne-
go meczetu. Wybór tych przykładów jest określony stopniem osobi-
stej autorskiej znajomości z tymi dziełami – nie z cudzych słów, nie 
z reprodukcji, a w toku badań terenowych prowadzonych na Krymie. 
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Nie chodzi również o tworzenie jakiejś hierarchii wartości, przytacza-
jąc, z naszego punktu widzenia, przykłady bardziej lub mniej udanych 
budowli. Staramy się jedynie konsekwentnie ułożyć je w określonej 
chronologicznej przestrzeni pomiędzy początkiem lat 90. a połową 
drugiego dziesięciolecia XXI wieku, kończąc ten przegląd projektami 
jeszcze niezbudowanych meczetów. 

Meczet Abu Bekir zbudowano w latach 90. razem z osadą-samo-
strojką Tahta Dżami (Andrusowo) w rejonie symferopolskim. Poma-
gali nowym osiedleńcom tureccy sponsorzy i budowniczy (miejscowa 
administracja w budowie tylko przeszkadzała; samo osiedle udało się 
„zalegalizować” dopiero w roku 2000). Niewielki, prostokątny budy-
nek pod spadzistym, krytym dachówką, czteropołaciowym dachem, 
otynkowany na jasnozielony kolor, z dwoma rzędami okien zapewnia-
jącymi oświetlenie modlitewnej sali, przypomina skromne meczety 
kazańskich Tatarów. Tylko minaret, utrzymany w klasycznej tradycji 
osmańskiej, nadaje całej budowli szczególny krymski charakter. Ażu-
rowa balustrada okrągłego balkonu-szefre obejmuje jego cylindrycz-
ny stołb; zainstalowane pod namiotowym zwieńczeniem głośniki 
wzmacniają dźwięki azanu. Zewnętrzny wygląd nie ma nic wspólnego 
z zachowanymi w pobliżu (na terenie tej samej rady wiejskiej Dobro-
je, w tatarskiej toponimii Mamut Sultan) pozostałościami (architek-
tonicznymi ruinami) wybitnego zabytku seldżuckiej architektury na 
Krymie – meczetem Eski Saraj z XIV wieku. Jednak sama jego bliskość 
i pamięć o sławnej historii tej miejscowości, gdzie funkcjonowało śre-
dniowieczne miasto z własną mennicą i karawansarajem, gdzie kwitło 
życie ułusu Złotej Ordy, daje tutejszym muzułmanom pewność w ich 
prawie do meczetu Abu Bekir (przez długi czas był zagrożony rozbiór-
ką jako nielegalna budowa) oraz do innych na tej ziemi, które zamie-
rzają zbudować aktywiści miejscowej wspólnoty. Nie patrząc na pro-
blemy materialne, parafianie, w dużej mierze dzięki tureckiej pomocy, 
zdołali godnie ozdobić wnętrze Abu Bekira, tworząc jednolity zespół, 
w który wchodzi rzeźbiony wysoki minbar, okrągłe ceramiczne i me-
talowe medaliony oraz panneau z kaligraficznymi tekstami, upiększa-
jącymi niszę mihrabu; kobierzec ciemnowiśniowej barwy podzielony 
na komórki, przeznaczone do indywidualnej modlitwy; balkon-maalif 
z ażurową, rzeźbioną w gipsie balustradą, dwupoziomowe żyrandole 
z szerokimi porcelanowymi kloszami, zawieszone w centrum płaskie-
go sufitu. 

Meczet ten był jednym z pierwszych siedmiu, zbudowanych 
na Krymie zgodnie z programem i ze środków Diyanetu. Pojawiły 
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Meczet Sary Su.
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się one prawie jednocześnie (około roku 1994) w różnych punktach 
(m.in. osada Kamienka [krtat. Kamenka] pod Symferopolem, wieś 
Hołmowka [krtat. Zalanköy] w rejonie bachczysarajskim oraz Zołoto-
je Pole [krtat. Caylav Saray] w rejonie kirowskim), oznaczając szeroką 
geograficzną linią najważniejsze nowe punkty tureckiego wpływu na 
Krymie. W osadzie Kamenka, gdzie wznoszenie meczetu podjęto już 
w roku 1993, budynek otoczono ogrodem, oddzielonym od ulicy me-
talowym ogrodzeniem z brama i furtką, które odznaczają się wyjąt-
kową doskonałością lekkiej, przezroczystej koronki odlewanej i kutej 
we wzory. W ogrodzie umieszczono fontannę do rytualnych ablucji, 
osłoniętą drewnianą altanką pod przezroczystym dachem. Meczet, 
pomalowany na jasnozielony kolor, uwydatniający biel pilastrów 
i ram okiennych, z przylegającym do niego minaretem, wydaje się 
skromny, nierzucający się w oczy. Tymczasem wnętrze sali modlitew-
nej sprawia wspaniałe wrażenie, podtrzymywane przez dwupozio-
mowy system oświetlenia oraz bogatą artystyczną rzeźbę w drewnie 
(minbar wykonany przez miejscowego mistrza rzeźbiarskiego Nurie-
go Agę, arkady maafilu).

Za jeden z najpiękniejszych w tej grupie pierwszych siedmiu 
„tureckich darów” dla Krymu można uznać meczet Sary Su w rejonie 
biełogorskim (nazwany tak od starego tatarskiego określenia obsza-
ru, gdzie wówczas nie było nawet tatarskiej osady). Zbudowany został 
niespodziewanie szybko (w ciągu roku 1994), nie tylko z pomocą tu-
reckich sponsorów, ale można powiedzieć, że rękoma tureckich bu-
downiczych. Wznieśli przylegający do budynku trzydziestometrowy 
minaret, opasany podwójnym pierścieniem balkonów-szefre. Odla-
ny z betonu cylindryczny trzon minaretu, opierający się na ośmio-
bocznej podstawie, przypomina klasyczne białokamienne minarety 
starych krymskich oraz osmańskich meczetów. Jest doskonale wi-
doczny od strony autostrady, która prowadzi z Symferopola do Bieło-
gorska. Rozjaśniony nocami elektrycznymi światłami odgrywa na tej 
trasie rolę ideologicznego akcentu – muzułmańskiego oznakowania 
terenu. Rozmieszczone na dwóch poziomach okna (w dolnym pro-
stokątne, w górnym ostrołukowe) zapewniają szeroki dopływ światła 
do wnętrza modlitewnej sali, która oddzielona jest od przedsionka 
zarówno bogato zdobionymi ceramicznymi panneaux z kaligraficz-
nymi tekstami, jak i tekstylnymi oraz drewnianymi wyrobami. Wśród 
tych ostatnich szczególnie wyróżnia się swoją elegancją wysoki min-
bar, wykonany z drewna przez mistrza Refata Jakubowa z Qarasuba-
zaru.
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W okresie 1994–1999 w osadzie Krasnogwardiejskoje powstał 
meczet Mekka Dżami ze środków tureckiej fundacji dobroczynnej 
Aziz Mahmud Hüdayi. Wpływ turecki (możliwe, że więcej niż wpływ 
– bardziej kopiowanie wzorców architektury osmańskiej) szczególnie 
zauważalny jest tu w kształcie i konstrukcji minaretu, postawionego 
z zachodniej strony (na prawo od północnej fasady, w której centrum 
znajduje się główne wejście do budynku) w pewnej przestrzennej od-
ległości od meczetu. Cała jego wertykalna kompozycja, składająca się 
ze stopniowo zwężających się ku górze obejm (podstawa w kształcie 
wysokiego ośmiokąta; dwunastościenny trzon, przechodzący w gór-
-nej części, nad otoczonym ażurowym metalowym ogrodzeniem bal-
konem-szefre, w cylindryczny; namiotowe zwieńczenie oraz iglica 
z trzema metalowymi kulami, cienkim półksiężycem i kaligraficzną 
metaloplastyką – imieniem Allaha, lśniący w nocy dzięki elektrycz-
nemu podświetleniu), całkowicie powtarza klasyczną kompozycję 
osmańskich „ołówkowych” minaretów.

Piękny sam z siebie, niezbyt związany jest z budynkiem meczetu. 

Wnętrze meczetu Sary Su. Widok na mihrab i minbar.
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Taki minaret, przygotowany zgodnie ze standardowymi wzora-
mi przez tureckich projektantów, można dostawić do każdego mecze-
tu (co robi się na Krymie dość często). Będzie odgrywał ważną rolę 
w definiowaniu swoją wyrazistą sylwetką lokalnego architektonicz-
nego krajobrazu, oznaczając terytorium jako „dar al-islam” i stając 
do apelu z głównymi typami tureckiej (osmańskiej) architektury oraz 
przykładami krymskotatarskiego klasycznego dziedzictwa. Sam zaś 
budynek meczetu, pokryty czterospadowym dachem z silnie wysta-
jącym gzymsem, trudno nazwać kopią jakichkolwiek wcześniejszych 
wzorców lub naśladownictwem budynków z dawnych czasów. Szero-
kie, horyzontalne, betonowe panele, szwy pomiędzy którymi określają 
swoiste „pasiaste” zdobienia zewnętrznych ścian, całym swoim wyglą-
dem, fakturą, barwą (nie śnieżnobiałą, ale ciemnoszarą), podkreśla-
ją współczesny charakter budynku i nie naśladują żadnych średnio-
wiecznych modeli. Nisza mihrabu jest wysunięta na zewnątrz, jako 
zawieszona (balkonowa) konstrukcja z pełnymi ścianami. 

Meczet w osadzie Krasnogwardiejskoje.
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Cała konstrukcja cechuje się rozmachem, bynajmniej niety-
powym dla starych wiejskich „miniaturowych” meczetów Krymu. 
Rzadka w krymskotatarskiej architekturze forma podwójnego porta-
lu (główne wejście – na poziomie „piętra”, ponad niższym portalem 
osadzonym w części cokołowej, połączone z ziemią dwoma odkrytymi 
biegami schodowymi, opadającymi od centrum ku narożom budynku) 
jednocześnie odwołująca się do kompozycji wielu znanych meczetów, 
zbudowanych w zachodniej Europie oraz w Ameryce, np. Szehitlik 
Dżami [tr. Şehitlik Camii] w Berlinie lub meczet wspólnoty tatarskiej 
w Nowym Jorku. Okna, obrysowane półokrągłymi łukami i ozdobione 
dekoracyjnymi listwami, rozłożono w dwa rzędy: jeden na poziomie 
górnego portalu, drugi nad nim, pod dachem – można byłoby powie-
dzieć, że na poziomie „drugiego piętra”, ale wnętrze stanowi jedną 
przestrzeń z dwupoziomowym oświetleniem. Okna niższego rzędu są 
znacznie szersze od wyższych i wykończone ostrołukowymi obramo-
waniami, podczas gdy węższe górne posiadają oryginalne obramowa-
nia przypominające sylwetkę dzwonka. Sufit meczetu utworzony jest 
z wgłębiających się kasetonów, co stwarza efekt jasnej lekkości, uno-
szenia się, zdejmującego ten ciężar, jaki powstałby przy jednolitym 
płaskim zakryciu szerokiej przestrzeni.

Rozwinięty kompleks zabudowań jedynego muzułmańskiego 
centrum udało się stworzyć w osadzie Azowskoje [krtat. Qalay] w re-
jonie dżankojskim. Budowa toczyła się w latach 1992–1997. Razem 
z budynkiem meczetu, wykończonym różowym rakuszecznikiem, wy-
rósł oddzielnie stojący biały betonowy minaret (cylindryczny stołb na 
ośmiościennej podstawie z namiotowym przykryciem, z wysoko po-
łożonym szefre; jego budową kierował miejscowy mistrz-budowniczy 
Remzi, który przeniósł się potem do Turcji). Powstał też jabłoniowy 
sad, a stare opuszczone przedszkole przerobiono na szkołę-medresę. 
Następnie zbudowano nowy budynek edukacyjny, internat, stołów-
kę. To, od czego wszystko się zaczęło, zachowało się jedynie w pamię-
ci pierwszych tatarskich przesiedleńców, którzy przybyli tu w roku 
1992. Na skrawku ziemi, wydzielonym dla muzułmańskiej wspólnoty 
poza osadą, na obrzeżach, dosłownie w gołym polu, stał samotnie dom 
modlitewny, w którym znajdowała się i kuchnia, i łaźnia, i początko-
we klasy muzułmańskiej szkoły. Turcja pomogła w budowie meczetu 
i całego muzułmańskiego centrum, lecz była to swoista forma pomocy 
pośredniej: Diyanet nie finansował przedsięwzięcia bezpośrednio (jak 
przy pierwszych siedmiu meczetetach), nie pracowali tu również tu-
reccy budowniczy. Niektóre cechy tureckich projektów, realizowanych 
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już w innych miejscach Krymu, określiły zewnętrzny i wewnętrzny 
kształt azowskiego meczetu. Tureccy nauczyciele, zaproszeni tu do 
pracy w medresie (za pośrednictwem Duchowego Zarządu Muzuł-
manów Krymu), doradzali budowniczym. Dużą uwagę zwracano na 
elegancką dekorację wnętrza. Barwne szkła w górnej części okien, 
ozdobne obramowanie niszy mihrabu (rzeźba w gipsie), dywanowe 
przykrycie podłogi, drewniany minbar, balkon maafil – wszystko tutaj 
wykonane dokładnie, starannie, doprowadzone do końca, utrzymuje 
się w dobrym stanie.

Jednocześnie z nową tatarską osadą w dolinie ałmańskiej rejo-
nu bachczysarajskiego stanął meczet Azat, zbudowany według projek-
tu przedstawionego sponsorom z Arabii Saudyjskiej przez stowarzy-
szenie „Arraid” (budowę zakończono w roku 1998, za osadą, w której 
osiedliło się ponad 70 rodzin. Zakupiły one działki od lokalnej rady 
wiejskiej, pozostawiając rosyjską nazwę Nowowasiljewka [krtat. No-
vovasilyevka]). Jest to skromny parterowy budynek z jednym rzędem 
okien o półokrągłym kształcie (zalewie trzy w północnej ścianie) i cy-
lindrycznym minaretem (jego metalowa konstrukcja pomalowana zo-

Azowskoje: meczet w sadzie.
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stała na biało). W architektonicznej kompozycji zasługują na uwagę 
tylko niektóre elementy, odróżniające go od wielu jemu podobnych: 
okrągłe lunety, umieszczone symetrycznie po bokach wejścia oraz 
bokach niszy mihrabu, stanowiące dodatkowe źródło górnego światła; 
oryginalny rysunek złamanego tympanonu północnej fasady. Miej-
scowi rzemieślnicy wykonali całą dekorację wnętrza, łącznie z malo-
waniem ścian (zielone obramowanie lunet, niebieska nisza mihrabu, 
niebieski sufit), nadając modlitewnej sali delikatną i jasną elegancję. 
Bezsprzecznym artyzmem wyróżnia się ażurowa metalowa konstruk-
cja, która okala zewnętrzne zadaszenie nad wejściem. 

Rzadkim przykładem połączenia w jednej budowie różnych 
wpływów i źródeł (w tym bezpośrednie źródła finansowania) jawi się 
meczet Ar-Rahmat we wsi Cwietocznoje [krtat. Yañı Burulça] w re-
jonie biełogorskim, budowany w latach 1999–200122. Postawiło go 
stowarzyszenie „Arraid”, jednak nie za pieniądze arabskich spon-

22 Burulcza – tatarska nazwa wioski oraz miejscowej wspólnoty muzułmańskiej, która z kolei 
wzięła swoją nazwę od toponimu „Kryształowej Rzeki”, płynącej w tej miejscowości.

Meczet we wsi Cwietocznoje.
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sorów, ale za środki krymskotatarskich przedsiębiorców, i według 
projektu przygotowanego nie w Arabii Saudyjskiej, a opracowanym 
przez tutejszego budowniczego, przewodniczącego wspólnoty „Bu-
rulcza” Nuriego Alijewa. To piętrowy budynek pod blaszaną kopułą 
osadzoną na bębnie, z małymi wieżyczkami po stronie północnej fa-
sady, posiadającej pozorny portal i takież „fałszywe” okna na pełnej 
ścianie (zaznaczone białą farbą na zielonym tle otynkowanej ściany, 
gdy prawdziwe wejście znajduje się od zachodu). W odróżnieniu od 
wielu kopułowych meczetów budowanych na Krymie w przeciągu 
XX i XXI wieku, jego wnętrze nie jest zakryte płaskim sufitem (jak 
dzieje się często z powodu pragmatycznych uzgodnień uproszczo-
nego przekazania obiektu do eksploatacji), a przechodzi w obecną 
podkopułową przestrzeń, przenikniętą światłem i dającą wizualny 
efekt rozbłyskującego błękitu. Zapewnia też czystość akustyki wnę-
trza modlitewnej sali. Było to kolejne doświadczenie budowy „praw-
dziwych” meczetów kopułowych we współczesnym Krymie (jeszcze 
w roku 1997 synowie Nuriego Alijewa, Emir i Muslim, postawili po-
dobny przy wjeździe do miasta Staryj Krym [krtat. Eski Qırım], jed-
nak w Cwietocznym rezultat okazał się bardziej imponujący. Mecze-
towi temu powiodło się również z pięknym dywanowym pokryciem, 
łączącym się swoimi ozdobno-graficznymi motywami z obecną ro-
syjską nazwą wioski. Być może najbardziej interesujące w tym ze-
spole było nieoczekiwane „tureckie wmieszanie się”. Meczet działał 
prawie dziewięć lat (wieżyczki spełniały rolę minaretów: z malutkich 
okienek rozbrzmiewał nagrany azan), gdy postanowiono dobudować 
do niego „prawdziwy” wysoki minaret w typie osmańskim. Zespół 
tureckich budowlańców postawił go w roku 2010 w błyskawicznym 
tempie – 40 dni, bez żelaznego rusztowania, z betonowych bloków, 
przypominających wielkie białe cegły siedemnastu różnych form 
(rozmiarów oraz kształtów), które odlewano na miejscu. Jeśli orygi-
nalność może być miarą twórczego powodzenia, to ów minaret za-
sługuje na wyróżnienie w historii współczesnego muzułmańskiego 
budownictwa sakralnego na Krymie. Niczego podobnego bowiem 
do tej pory na półwyspie nie zbudowano. Jeżeli początkowo, zapra-
szając tureckich budowniczych, wspólnota Burulcza chciała uczynić 
krok w stronę zbliżenia z osmańską tradycją, to ze względu na wyjąt-
kowość konstrukcji, proporcjonalność części, materiał, samą fakturę 
(wyraziste połączenia między betonowymi blokami, z których złożo-
no korpus minaretu) okazało się, że z osmańskimi „ołówkami” ten 
minaret nie ma podobieństwa. Nawet, wydawałoby się, tradycyjne 
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ażurowe balkony-szefre, położone jeden nad drugim, wyglądają cał-
kowicie inaczej, niż te osadzone na cylindrycznym trzonie „kolca”, 
jakie w ciągu wielu stuleci nagromadziły się w drogocennej szka-
tule osmańskiej i krymskotatarskiej architektury. Trudno powie-
dzieć, na ile trwałym okaże się ta pospiesznie wzniesiona budowla, 
ale nie można zaprzeczyć, że wciąż wywiera spektakularne wraże-
nie, zwłaszcza nocną porą, gdy jego niebieski kryształowy namiot, 
zwieńczony iglicą, rozświetla się elektrycznym światłem. 

Meczet zbudowany w osadzie Zuja.

Muzułmańskiej wspólnocie „Qırq Azizler” (Czterdziestu Świę-
tych) z osady Zuja [krtat. Zuya] w rejonie biełogorskim udało się 
w roku 1997 „wywalczyć”, jak określają ten proces miejscowi miesz-
kańcy, działkę pod budowę meczetu. Gotówką wspomógł honorowy 
sponsor ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale projekt budynku 
Krymscy Tatarzy opracowali samodzielnie, analogicznie do tego, co 
już zostało postawione, a im się spodobało, i na co pozwalały fundu-
sze. Rysunki robocze wykonał Sebran Walejew, który przez długi czas 
pracował jako brygadzista na budowach. W roku 2002 meczet otwarto, 
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ale jeszcze przez kilka lat był wykończany i wyposażany w religijny 
sprzęt. Z zewnątrz jest to skromny parterowy budynek, którego beto-
nowe ściany ozdobiono – w narożnikach, pod okapem i wokół okien – 
pasami różowego rakuszecznika. Najbardziej interesującym elemen-
tem tej zewnętrznej dekoracji jest tamga Czyngisydów (geometryczna 
figura, będąca symbolem krymskotatarskiej narodowej państwowo-
ści), umieszczona na wypukłym występie mihrabowej niszy. Wysokie 
półokrągłe okna (po cztery z każdego dłuższego boku budynku) w jed-
nym rzędzie, zapewniają wystarczająco duży dostęp światła do wnę-
trza. Wiele z jego wyposażenia zrobiły z miłością i starannością ręce 
miejscowych majstrów, na przykład toczony jedenastostopniowy min-
bar pod namiotowym baldachimem i ażurową drewnianą balustradę 
maafilu (dzieło tutejszego meblarza). W ciągu niespełna piętnastu lat 
zujewski meczet doświadczył wielu trudności, odzwierciedlających 
perypetie politycznego i religijnego życia krymskich muzułmanów 
(przez pewien czas znajdował się w rękach tzw. wahhabitów, nieraz 
był przeszukiwany przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa Au-
tonomicznej Republiki Krymu23).

W pewnym okresie (lata 2000–2004) z wielkim trudem posuwa-
ła się budowa meczetu w osadzie Marino [krtat. Maryino], wchodzącej 
w obręb miejski Symferopola. Rozpoczęła się ona w latach 90. na pu-
stej działce jako tatarska samostrojka. Lokalna wspólnota muzułmań-
ska „Ayan” włożyła wiele wysiłku, aby wznieść solidny budynek: każda 
tutejsza krymskotatarska rodzina przekazywała po sto hrywien rocz-
nie z przeznaczeniem na budowę, która jednak pozostała niedokoń-
czona. Do lata 2013 roku nie było tu jeszcze minaretu, jedynie żelazne 
pręty zbrojeniowe sterczące z betonowego postumentu, na którym za-
mierzano postawić minaret nieomal przylegający do zachodniej ścia-
ny. Niewysoka kopuła o złamanych konturach odgrywa rolę fałszywej 
dekoracyjnej konstrukcji, wzniesionej nad płaskim poszyciem. Szare 
ściany zewnętrza – w kolorze betonu lub asfaltu – nie cieszą oczu i nie 
upiększają budynku. Jednak w jego kompozycji, zwłaszcza w odkry-
tych schodach, prowadzących dwoma złamanymi kaskadami do pół-
nocnego portalu, w strzelistych i prostokątnych otworach okiennych, 

23 Podczas pobytu naszej ekspedycji w Zui (w maju 2013 r.) było tu całkiem spokojnie i nic nie 
przypominało o burzliwych wydarzeniach minionej dekady, ale najwyraźniej nieprzypad-
kowo właśnie tutaj parafianie zadawali nam wiele pytań dotyczących przyszłości muzuł-
mańskiej kultury i religii na Krymie, polityki Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego i sta-
nowiska organów władzy aresztującej aktywistów wspólnoty „Qırq Azizler”. Tej wiosny nie 
było można nawet przypuszczać, jakie nowe doświadczenia czekają parafian tego meczetu 
po rosyjskiej aneksji Krymu. 
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w surowym rysunku silnie wystającego okapu, zawiera się pewna na-
macalna powaga i dostojeństwo. Niestety, trudno jest ocenić pierwot-
ny zamiar projektanta meczetu, Szukriego Chalilowa, po tej niedopro-
wadzonej do końca budowie. Dość słabe wrażenie wywiera wnętrze 
z jego niskim, zaledwie trzystopniowym minbarem, niedostrzegalną 
niszą mihrabu, niskim sufitem i słabym naturalnym oświetleniem, 
wpadającym do sali modlitewnej jedynie z wąskich okien niższego 
poziomu. 

Z roku 2003 pochodzi budowa meczetu w wiosce Żurawli [krtat. 
Gortenştadt] w rejonie sackim, wzniesionego przez stowarzyszenie 
„Arraid”. Znaczne, pochodzące z Arabii Saudyjskiej fundusze, którymi 
rozporządzała, pozwoliły postawić w krótkim okresie wysoki (według 
rysunku zewnętrza – dwupiętrowy, w rzeczywistości mający piętro co-
kołowe i górną salę modlitewną z dwupoziomowym oświetleniem) bu-
dynek z przestronnym gankiem i przedsionkiem, do którego prowa-
dzą odkryte schody. Minaret przylega do jego północno-zachodniego 
rogu, nie za wiele wystając ponad meczet, ale jednocześnie wyraźnie 
wskazując swoją orientację na klasyczne osmańskie „ołówki”. Modli-

Meczet w osadzie Marino.
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tewna sala pokrywa kopuła hełmowa. Nisza mihrabu zaznaczona jest 
na południowej ścianie niezbyt głęboką, ale bardzo wysoką prosto-
kątną wypukłością. Biel tynku, pokrywającego minaret i górną część 
budynku, uwydatnia ciemną barwę piętra cokołowego i metalowego 
dachu, nadając całości świąteczną elegancję. Równocześnie w jego 
sylwetce oraz proporcjach zawiera się pewna niezgrabność, najpraw-
dopodobniej wynikająca z mechanicznego połączenia różnych archi-
tektonicznych prototypów (osmański minaret pod wysokim namio-
tem i kopulasta budowla, bardziej przypominająca teatr, klub lub mu-
zeum, a nie meczet).

Skomplikowana i długa jest historia budowy Ak Meczetu [krtat. 
Aqmescit] w osadzie o tej samej nazwie (mikrorejon Symferopola). 
Rozpoczęła się z inicjatywy miejscowej społeczności muzułmańskiej 
w roku 1995, a zakończyła wzniesieniem korpusu budynku w roku 
2003 i długim okresem wykańczania wnętrza aż do roku 2010, gdy 
meczet stał się „działający”. Był to przykład swoistej „ludowej budowy”. 
Chociaż wspólnota poszukiwała profesjonalnego architekta oraz boga-
tego sponsora, to pozyskała zaledwie niewielką i krótkoterminową po-

Ak Meczet.



154 II. Tatarzy w Europie Wschodniej

moc (w tym projekt przyszłego meczetu) ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich. Finansowanie z zewnątrz wkrótce ustało i doprowadzenie 
do porządku niedokończonego budynku wymagało przeprowadzenia 
zbiórki pieniędzy od mieszkańców (każda ulica miała zabezpieczyć 
konkretne zadanie – pokrycie podłóg, położenie dachu itd.) oraz inwe-
stycji ze strony krymskotatarskich biznesmenów. Rezultat okazał się 
niespodziewanie imponujący: zewnętrze budynku wyróżnia się inte-
gralnością, czystością rysunku, wyrazistą harmonijnością strzelistych 
łuków wyznaczających okna i portale (główny i boczny) oraz ekspre-
syjnym charakterem schodowych biegów. Wysokie okna zapewniają 
maksymalne oświetlenie, otwierając wnętrze na otaczającą je wolną 
przestrzeń. Ich szklane powierzchnie, rozdzielone dekoracyjnymi 
kratami, tworzą mozaikowy zbiór rozmaitych kolorów, dzięki czemu 
wnętrze meczetu staje się nie tylko jasne, ale również świąteczne. Są 
niczym ozdobne witraże, w których barwnej gamie przeważają ciepłe, 
bursztynowe i słoneczne tony, tworzące atmosferę artystycznego dzie-
ła, zmieniającego się w zależności od pory dnia i pogody.

W roku 1998 z inicjatywy muzułmańskiej wspólnoty „Alma Ta-
maq”, kierowanej wówczas przez Szakira Mueddinowa, rozpoczęto 
budowę meczetu w wiosce Wilino [krtat. Bürlük] w rejonie bachczy-
sarajskim. Jego projekt został opracowany w Krymskiej Pracowni 
Architektoniczno-Restauracyjnej „Ukrproektrestawracija” przez ar-
chitekta Rifata Achmetowa. Budowę, w zasadzie, zakończono w roku 
2001, niestety, ze znacznymi uproszczeniami w stosunku do począt-
kowego projektu. Prace trwały z przerwami jeszcze około dziesięciu 
lat, tak że meczet, mniej więcej już wykończony, świeżo pomalowany i 
zaopatrzony w podstawowe wyposażenie, został „poświęcony” dopiero 
w roku 2011.

Sześcienną bryłę tego budynku, złożonego z kamienia-raku-
szecznika na metalowym karkasie i otynkowanego, otaczają na naroż-
nikach cztery wieżyczki, powtarzające swoimi sylwetkami (w zmniej-
szonych proporcjach) rysunek minaretu, wzniesionego na zachód od 
północnej fasady w trzymetrowej odległości od samego meczetu. Mi-
naret, mający 23 metry wysokości, zgodnie z zamysłem architekta po-
winien odpowiadać klasycznemu wzorcowi osmańskiej architektury 
(kwadratowa podstawa, ośmiograniasty trzon, od 16 metra przecho-
dzący w bardziej wąski, cylindryczny, zwieńczony wysokim namiotem 
oraz iglicą) i odróżniać się od większości współczesnych muzułmań-
skich budowli religijnych na Krymie dwoma pierścieniami balkonów-
-szefre. Z powodu braku środków miejscowa wspólnota postanowiła 
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zrezygnować ze wzniesienia kamiennego minaretu, zastępując go że-
lazną cylindryczną konstrukcję, będącą rodzajem wysokiej rury. Jej 
prymitywna forma i „blaszana” faktura wywiera bardzo przygnębia-
jące wrażenie: w praktyce nie pozostało nic z idei rytmicznego prze-
chodzenia wielościanów i cylindrów o różnych promieniach. Meczet 
pokrywa stojąca na niskim bębnie ocynkowana kopuła przypłasz-
czonego kształtu. Zaznaczono na niej wyraźnie pasy południkowe, 
schodzące się w punkcie pod iglicą. Między kopułą a salą modlitew-
ną rozpościera się płaskie sklepienie, co nie było motywowane arty-
stycznym zamysłem, jedynie pragmatyczną kalkulacją (gdyby wnętrze 
miało dostęp do przestrzeni podkopułowej, wówczas obowiązywałyby 
znacznie większe wymogi bezpieczeństwa przy przekazaniu obiektu. 
Przeszedłby wówczas automatycznie do drugiej kategorii budowlanej, 
co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, a wspólnota i tak ledwie 
zebrała minimum niezbędnych funduszy). 

R. Achmedow w swoim projekcie zaproponował obramowa-
nie dwupołaciowego portalu reliefowym łukiem, prawie trzykrotnie 
przewyższającym wysokość drewnianych rzeźbionych drzwi (6,55 x 

Meczet w wiosce Wilino.
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2,40 m) i zawierającym w swoim prostokątnym konturze wewnętrzny 
strzelisty łuk, obejmujący położone nad drzwiami okno. W rysunku 
dwuskrzydłowych okien, rozłożonych w dwóch poziomach po każ-
dej stronie meczetu, wyczuwa się elegancki styl architekta, zgodnie 
z projektem którego Hamza Hamzajew, miejscowy mistrz stolarski, 
wykonał drewniane ramy o złożonej konfiguracji. Motyw podwójnej 
arki – wysokiej, zaznaczonej na południowej ścianie płaskim reliefem 
i niską głęboką niszą – został rozwinięty w kompozycji mihrabu. Wy-
posażenie wnętrza (stan, jaki widzieliśmy wiosną 2013 roku, dwana-
ście lat po rozpoczęciu budowy tego obiektu) pozostało bardzo ubogie: 
prawie całkowicie pusta sala modlitewna, gołe ściany ozdobione jedy-
nie białym i niebieskim tynkiem, prymitywny niski minbar. Na losie 
tego budynku zaciążyły te złożone, sprzeczne procesy, jakie pojawiają 
się w organizacji życia religijnego, w dziedzinie budowy nowych me-
czetów na Krymie. Według smutnego powiedzenia „gdzie dwie niańki, 
tam dziecko bez oka”, wznoszony meczet znalazł się w rękach nawet 
nie dwóch, a wielu różnych działających na tej scenie figur. Lokalna 
społeczność może wystąpić z inicjatywą postawienia meczetu, zaku-
pić działkę (entuzjastom „Alma Tamaq” udało się zdobyć dwa hektary 
pod budowę całego muzułmańskiego kompleksu), ale projekt zabudo-
wania opracowywany jest nie tutaj, a w najlepszym przypadku w Sym-
feropolu, gdzie w Krymskiej Pracowni Architektoniczno-Restaura-
cyjnej „Ukrproektrestawracija” pracują solidni zawodowcy. Rola tych 
zawodowych architektów (tutaj konkretnie Rifata Achmedowa) ogra-
niczona jest do stworzenia projektu, bowiem jego praktyczna realiza-
cja od nich już nie zależy. Pieniądze może dać ten lub inny sponsor 
(w tym przypadku była to Fundacja „Zamzam” z Arabii Saudyjskiej), 
ale w jaki sposób będzie się dalej zachowywał, właściwie nie wiadomo. 

„Zamzam” zniknął, nie doprowadzając budowy meczetu do koń-
ca. Stowarzyszenie „Arraid”, które go zmieniło, nie dbało zbytnio o ja-
kość budynku ani o wykonanie początkowego projektu. Pewną część 
robót wykonali własnymi siłami i dosłownie własnymi rękoma miej-
scowi majstrzy (wśród nich Hamza Hamzajew). W tym czasie w samej 
wspólnocie zmieniały się nastroje oraz przywódcy, czasem lejce wła-
dzy brali w swoje ręce przedstawiciele radykalnych muzułmańskich 
ugrupowań, mający swoje pojęcie o „poprawności” obrzędów, a także 
form budynków sakralnych. W rezultacie cały kompleks został nie-
ukończony (oprócz meczetu planowano zbudowanie zespołu eduka-
cyjnego medresy, fontanny, budynku do rytualnej ablucji, podział par-
ku, zasadzenie drzew), chociaż na ten cel od każdej krymskotatarskiej 
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rodziny, zamieszkującej w tej miejscowości, zbierano po sto rubli na 
rok. Niestety, budowie nie było widać końca, a w warunkach rosyjskiej 
aneksji Krymu sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. 

Zgodnie z projektem Rifata Achmadowa powstaje (na miejscu 
starego, który się nie zachował) nowy meczet z jednym minaretem 
w osadzie Sołniecznaja Dolina w okręgu miejskim Sudaku. Główny 
budynek zewnętrznie sprawia wrażenie rotundy przykrytej zieloną 
półokrągłą kopułą. W rzeczywistości jest to ośmiobok postawiony na 
ośmiościennej podstawie, ale połączenia między ścianami zrobiono 
pod płaskim kątem, wygładzone, niezauważalne, prawie okrągłe. Ze-
braną centryczną kompozycję rozbija przybudówka schodów prowa-
dzących do głównego portalu i pion samotnego minaretu, z najwyższą 
starannością i mistrzowską elegancją skopiowanego z klasycznych 
osmańskich i krymskich wzorów. 

W roku 2010 z funduszy Ramzana Kadyrowa (prezydenta Re-
publiki Czeczeńskiej) w wiosce Woinka [krtat. Voinka] w rejonie kra-
snopieriekopskim zbudowano meczet Sułtan24, nieomal dokładną ko-
pię meczetu soborowego w Groznym. Nie mogło tu chodzić o żaden 
organiczny rozwój tradycji krymskotatarskiego budownictwa albo 
wzbogacenie ich oryginalnymi współczesnymi elementami, chociaż 
jest to jedno z najbogatszych miejsc kultu na obecnym Krymie (mar-
mur np. przywieziono z Turcji). Meczet Ahmada Kadyrowa w Gro-
znym, zbudowany według wzorców architektury osmańskiej, był ob-
cym ciałem w kulturze Północnego Kaukazu; teraz jego pomniejszona 
i skromniejsza kopia pojawiła się na Przesmyku Perekopskim [krtat. 
Or boynu], nie uosabiając niczego, poza kaprysem bogatego donatora. 
Oczywiście, dla muzułmańskiej wspólnoty „Din Yolu” z wioski Woin-
ka i dla wszystkich muzułmanów północnej, stepowej części Krymu, 
dysponujących ograniczoną ilością meczetów i domów modlitwy, taki 
prezent przedstawiał niemałą wartość, ale w perspektywie rozwoju 
współczesnej muzułmańskiej architektury Krymu i jej związku z kul-
turami Kaukazu i Turcji nie ma żadnego znaczenia. To nie przypadek, 
że już dwa lata po rozpoczęciu budowy meczetu Sułtan religijny me-
dżlis regionu krasnopieriekopskiego wystąpił z pomysłem budowy 
nowego meczetu. Jego przewodnicząca, Sanie Ametowa, informująca 
korespondenta gazety „Avdet” o tym, że wśród mieszkańców już roz-
poczęto zbiórkę środków na budowę tego meczetu („każdy Krymski 
Tatar powinien wpłacić chociażby 10 hrywien”), podkreśliła: „Nie po-

24 Informacja o tym pojawiła się w gazecie „Awdet” – «Avdet», 2013, № 10 (745), 11 marca, s. 2.
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trzebujemy sponsorów. Chcemy zbudować meczet na swój rachunek 
i swoimi siłami”25. 

Jako jeden z ostatnich (przed zasadniczymi zmianami na Kry-
mie, które nastąpiły w roku 2014) powstał meczet Abu Bakr (tzw. Ró-
żowy Meczet) w wiosce Zielenogorskoje [krtat. Efendiköy] w rejonie 
biełogorskim. Jego otwarcie nastąpiło w grudniu 2012 roku. Tamtejsza 
wspólnota muzułmańska „Efendi Köy”, obejmująca 170 krymskotatar-
skich rodzin, budowała go własnymi siłami przy współudziale Ducho-
wego Zarządu Muzułmanów Krymu. Sprowadzało się to do tego, że bu-
dującym przekazano plany, według których postawiono już podobne 
meczety, m.in. w osadzie Zuja w tymże rejonie. Chwytliwe zewnetrzne 
malowanie jasnoróżowego koloru, podkreślone jeszcze zieloną bar-
wą przylegającego do meczetu niewysokiego minaretu, było pewnie 
jedynym sposobem na odróżnienie „swojego” meczetu od wielu doń 
podobnych, po jaki sięgnęli zielenogorscy budowniczy. Wnętrze z pła-
skim mihrabem (nie nisza, a tylko półokrągły łuk, obramowany pasem 
cegieł, pomalowanych na złocisty kolor) wyróżnia się skrajnym asce-
tyzmem: jedyną jego ozdobę, poza niskim trzystopniowym mihrabem 
w rogu, stanowił ciemnoczerwony dywan, pokrywający całkowicie 
podłogę. Tego rodzaju ascetyzm był często nie jakąś wydumaną kon-
cepcją, ale tylko rezultatem niezamożności miejscowej wspólnoty, 
która chętnie postawiłaby meczet według projektu profesjonalnego 
architekta i ozdobiła go dziełami sztuki zdobniczej, jednak na coś ta-
kiego nie miała pieniędzy26.

Wiosną 2013 roku pozostawał jeszcze niezbudowany meczet It-
tifak w wiosce Sofijewka [krtat. Sofiyevka] w rejonie symferopolskim. 
Nie tylko nie wydzielono wewnetrznych pomieszczeń, ale nie było też 
portalu ani minaretu. Chociaż cała, przeznaczona na centrum religij-
ne działka o powierzchni 0,9 hektara, była jednym placem budowy, 
to ustawiono jedynie dwuskrzydłową bramę, ozdobioną ażurową me-
talową koronką. Inicjatywę zbudowania meczetu zgłosił już w roku 
2009 Serwer Asanow, przewodniczący tutejszej wspólnoty muzu-
mańska „Ittifak”, który organizował wśród mieszkańców zbiórkę 
środków. Nie mogąc znaleźć zagranicznego sponsora, zwrócił się do 
Krymskiej Pracowni Architektoniczno-Restauracyjnej „Ukrproektre-
stawracija” z prośbą o przygotowanie oryginalnego, profesjonalnego 

25 E. Mustafa, В Красноперекопске планируют построить Джами, «Avdet», 2012, № 7 (690), 20 
февраля, s. 4.

26 Z zapisanej 3 maja 2013 r. rozmowy autorki z Mustafą Fukalajewem, imamem meczetu Abu 
Bakr.
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Meczet Abu Bakr w wiosce Zielenogorskoje.

Wnętrze meczetu Abu Bakr z nietypowym, płaskim mihrabem.
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projektu. To zamówienie zostało wykonane przez zespół architektów 
pod kierownictwem Szukriego Chalilowa. Możliwe, że uwzględniając 
to, że w danej okolicy (w tatarskim nazewnictwie Sarabuz, na obecnej 
mapie Krymu – okolice osady Gwardiejskoje) w przeszłości nie było 
tatarskiego osadnictwa i nie było meczetu27, autorzy stworzyli projekt 
budynku mającego niewiele wspólnego z tradycyjnym typem krym-
skotatarskich meczetów. Silnie wydłużony na osi północ-południe, 
mający na obu dłuższych bokach wysokie okna w jednym rzędzie, ob-
ramowane reliefowymi łukami takichże ostrołukowych konturów. Ja-
snozielona barwa płaskich reliefowych dekoracji (łuków nad oknami, 
pasów otaczających kwadrat południowej fasady z wkomponowanym 
weń łukiem mihrabu, figuralne symetryczne wyobrażenia półksięży-
ca po bokach mihrabu oraz tarcza „słoneczka” z trzema promieniami 
nad jego półkolem na płaszczyźnie tympanonu), współgra z zielonym 
łupkiem dachu, dając w połączeniu z bielą otynkowanych ścian wyra-
zisty (nie „krzyczący”, powściągliwy, „szlachetny”) malowniczy efekt. 
Wielostopniowa sylwetka tympanonu wnosi swobodny, silnie ryt-
miczny akcent do architektonicznej kompozycji, opierającej się na 
ścisłej, wyważonej kombinacji horyzontalnej i wertykalnej. 

Gdyby budowa sarabuskiego meczetu pozostała na tym etapie, 
wówczas można byłoby powiedzieć, że bardzo odróżnia się od trady-
cyjnego typu krymskotatarskich meczetów. Ich sylwetkę od dawna 
określał rysunek minaretu (minaretów) i (lub) kontury kopuły oraz 
podtrzymujących centralną kopułę ściętych i małych kopułek, czyli 
elementów niosących podstawowy symboliczny ładunek, ujawnia-
jący sakralne przeznaczenie meczetu. Tutaj nie ma takiego ładunku; 
jasny budynek (najbardziej prestiżowy i elegancki w kontekście ogól-
nego wyglądu budującej go wioski) może być postrzegany nie tylko 
i nie tyle jako religijny, ale jako najważniejsza budowla o charakterze 
świeckim (w takich murach można by umieścić klub, teatr, muzeum, 
urząd administracyjny wiejskiej społeczności). Astralne motywy jego 
zewnętrznej dekoracji nie zmieniają takiego postrzegania. Nad tym 
meczetem nie wznosi się iglica – nie tylko w dosłownym (nie ma jej, 
i trudno sobie wyobrazić, gdzie można byłoby ją postawić), ale i umow-
nym znaczeniu, metaforycznym: w całej atmosferze, stworzonej archi-
tektonicznym zamysłem, nie ma miejsca dla tak zdecydowanego pio-
nu – odwołania się z ziemi ku niebu.

27 Istniała tu duża bułgarska wioska, zniszczona po deportacji Bułgarów z Krymu w 1944 r. 
Krymscy Tatarzy, powracając do ojczyzny na przełomie lat 80. i 90. nabywali tam działki, 
budowali domy, zakładali ogrody i sady. Był to długi i ciężki proces. 
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Meczet w Sofijewce.

Brama do meczetu w Sofijewce czeka jeszcze na ogrodzenie.
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W roku 2013 sarabuska wspólnota ponownie zwróciła się do 
Krymskiej Pracowni Architektoniczno-Restauracyjnej „Ukrproektre-
stawracija” z zamówieniem na opracowanie projektu minaretu, któ-
ry można by „przystawić” do już zbudowanego meczetu. I taki projekt 
przygotował z całą starannością architekt Abu Ras, świetnie zaznajo-
miony z klasycznymi wzorcami osmańskiego i krymskotatarskiego 
budownictwa. Zaproponowano postawienie minaretu (ośmiobok na 
czworoboku) o wysokości 21 metrów, „przeciąć” jego trzon na pozio-
mie „złotego podziału” wielobocznym szefre, ozdobionym rzeźbionymi 
gwiazdami o ośmiu wierzchołkach, zwieńczonego spiczastym namio-
tem i piękną iglicą z prawie zamkniętym pierścieniem półksiężyca. 
Ten samodzielny projekt trudno to nazwać drugim etapem budowy. 
Samo usiłowanie „dostawienia” go do budynku gotowego i zaplanowa-
nego w w innym artystycznym zamyśle, świadczy o sprzecznościach 
w rozwoju współczesnej muzułmańskiej architektury sakralnej Kry-
mu. Twórcy (i zamawiający), którzy znajdowali się w niestabilnej sfe-
rze eksperymentów i kompromisów, próbują jednoczyć lub łączyć 
mechanicznie w jedną całość zasadniczo różne koncepcje współcze-
snego meczetu, narodowe tradycje oraz napływające z zewnątrz wpły-
wy, innowacje i normy. 

W wiosce Ugłowoje [krtat. Acı Bolat] w rejonie bachczysarajskim 
rozpoczęła się w roku 2013 budowa meczetu Adżi Bolat. Miał to być 
okazały budynek, dobrze widoczny z morza, do którego brzegu zbli-
żała się przydzielona pod niego działka. Zgodnie z projektem, jego 
północną fasadę przecinały trzy wysokie półokrągłe łuki, tworzące 
(rzadko spotykany w krymskotatarskiej architekturze) trzyczęścio-
wy portal. Salę modlitewną, obliczoną na dwieście osób, zamierza-
no przykryć jednolitą betonową kopułą, która z wierzchu miała być 
pozłocona. Razem z meczetem chciano postawić 26-metrowy mina-
ret według klasycznego wzorca osmańskie architektury. Już podczas 
budowy pojawiło się wiele odstępstw od początkowego projektu: salę 
modlitewną postanowiono przykryć płaskim sufitem, aby ułatwić 
„oddanie” obiektu; minaret zbudować dopiero wówczas, gdy meczet 
będzie funkcjonować. Po wydarzeniach 2014 roku nikt już nie może 
powiedzieć nie tylko tego, kiedy powstanie ten minaret i czy meczet 
nie zostanie bez niego, ale i tego, czy w ogóle uda się zakończyć rozpo-
czętą budowę meczetu. 
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„Tysiąc i jedna noc” w historii symferopolskiego meczetu 
soborowego: nie bajka, ale rzeczywistość
Kończącym akordem w historii muzułmańskiego budownictwa sa-
kralnego na Krymie tej ćwierci wieku, która rozciąga się od począt-
ków masowej repatriacji Krymskich Tatarów na przełomie lat 80. i 90. 
do historycznej ojczyzny i ich społeczno-kulturalnej oraz politycznej 
integracji z Ukrainą, stając się nieformalnym państwem południowo-
-wschodniej Europy, do rosyjskiej aneksji Krymu w roku 2014, okaza-
ło się zaprojektowanie symferopolskiego Bujuk Dżuma Dżami [krtat. 
Büyük Cuma Camii] – Wielkiego Meczetu Soborowego. 

Pomysł takiej budowy powstał jeszcze w latach 90. i z czasem stał 
się swojego rodzaju sztandarem całego krymskotatarskiego ruchu na-
rodowego oraz działań na rzecz obrony praw człowieka. Był nie tylko 
w pragnieniach wierzących i w ambicjach kierownictwa Duchowe-
go Zarządu Muzułmanów Krymu, któremu ciasno było w niewielkiej 
przestrzeni rekonstruowanego symferopolskiego Ak Meczetu. Z czy-
sto religijnej ta idea stała się ogólnonarodową, polityczną. W swojej 
stolicy Krymscy Tatarzy potrzebowali materialnej oparcia dla naro-
dowego odrodzenia, rozgałęzionych międzynarodowych kontaktów 
ze światem muzułmańskim, duchowej, oświatowej i kulturalnej dzia-
łalności – architektonicznego symbolu dominującej (lub w każdym 
przypadku niedrugorzędnej) roli w społecznym życiu Krymu, do któ-
rej pretendowali. Nieprzypadkowo Milli Medżlis Narodu Krymskota-
tarskiego – organizacja przecież nie religijna, a polityczna – nie tylko 
włączył się, ale kierował walką o zbudowanie soborowego meczetu. 
Walka zaś była zaciekła i długa. Później jej uczestnikom zaczęło się 
wydawać, że Krymscy Tatarzy starali się o pozwolenie na budowę swe-
go głównego meczetu w Symferopolu nieledwie od chwili powrotu do 
ojczyzny. Sprecyzował się ten pomysł, oczywiście, później, ale wciąż 
wystarczająco wcześnie, aby na początku drugiej dekady XXI wieku 
mieć już za sobą długą prehistorię. 

Od samego początku chodziło o stworzenie „Wielkiego” Mecze-
tu – i w realnym wymiarze objętości i wysokości przyszłego budynku, 
placu, na którym miał stanąć, oraz w tym tradycyjnym dla muzułmań-
skiej urbanistyki pojmowaniu różnicy „Wielkiego” („Głównego”, cen-
tralnego) Meczetu od malutkich „masdżidów” i zwykłych dzielnico-
wych meczetów piątkowych, jakich może być wiele. „Wielki” Meczet 
nie powinien mieć równych sobie. To nie przypadek, że prawie wszyst-
kim komentarzom, pojawiającym się na ten temat w mediach, towa-
rzyszyło przypominanie o tym, że w Symferopolu powinien zostać 
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zbudowany meczet „ogromny”, „największy na Krymie”, „największy 
na Ukrainie” i nawet „największy we wschodniej Europie”.

Sprawa o wydzielenie działki pod budowę ciągnęła się przez wie-
le lat. Początkowo Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu planował po-
stawienie meczetu w miejskim parku Sałgirka, następnie zgodził się 
na propozycję budowy na pustej działce, przylegającej do obwodnicy 
prowadzącej na lotnisko (na ulicy Jałtańskiej). W lipcu 2004 roku Rada 
Miejska Symferopola uzgodniła z DZMK lokalizację działki wielkości 
2,7 hektara z oddaniem jej w dzierżawę i wydała pozwolenie na opraco-
wanie technicznej dokumentacji budowy. Do walki włączyły się jednak 
siły niechcące dopuścić do powstania Wielkiego Meczetu w Symferopo-
lu. Organizowano „protesty” mieszkańców pobliskich domostw, a także 
znajdujących się nieopodal republikańskiego ambulatorium onkolo-
gicznego oraz dziecięcego szpitala zakaźnego, które nie zgadzały się na 
sąsiedztwo meczetu, ponieważ wzywanie muezina do modlitwy z wyko-
rzystaniem mocnych głośników naruszałoby poranny i wieczorny spo-
kój obywateli. Sprawa ciągnęła się i pogrążała w biurokratycznym bez-
władzie. W marcu 2006 roku wszedł w życie nowy Kodeks Leśny i po-
wstała konieczność powtórnego uzgodnienia sprawy z Radą Miejską, 
Radą Ministrów oraz Radą Najwyższą Autonomicznej Republiki Kry-
mu. Rada Miejska przyznała działkę w rejonie ulicy Jałtańskiej i przyle-
gającej do niej strefie lasoparku i na swojej sesji 10 stycznia 2008 roku 
podjął decyzję wydzielenia pod meczet innej działki – na ulicy Ługo-
wej. Ta lokalizacja w żaden sposób nie odpowiadała planom stworzenia 
Wielkiego Stołecznego Meczetu. Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu 
wyraził oburzenie z tego powodu i zwrócił się do sądu, domagając się 
przywrócenia swoich praw do dzierżawy działki na ulicy Jałtyńskiej, zaś 
oburzenie szerokiej rzeszy Krymskich Tatarów wyraziło się w akcjach 
protestu oraz próbach samozachwatu. Początkowo na miejsce, gdzie 
planowano budowę, zawieźli cegły i organizowali całodobowe dyżury28. 
Później zebrali setki tysięcy sztuk rakuszecznika i datki pieniężne na 
budowę, a także zaczęli stawiać ogrodzenie wokół działki29.

Konflikt został rozwiązany na początku 2011 roku postanowie-
niem nowego przewodniczącego Rady Ministrów Autonomicznej Re-
publiki Krymu, Wasyla Dżartego. W lutym 2011 roku Rada Miejska 

28 http://www.gazetavv.com/newsline/v-krymu-nachali-stroit-sobornuyu-mechet-030320111
72700 Скопировано: 3.03.2011.

29 novoross.info, «Новоросс.info - информационный портал» http://novoross.info/politiks/4429-v-
krymskom-edinom-centre-rasskazali-chto-esli-by-oni-prishli-k-vlasti-to-pervym-delom-
razreshili-by-tataram-stroit-sobornuyu-mechet-na-yaltinskoj.html Скопировано: 21.04.2011.
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Symferopola zaniechała sądowych sporów i dała Duchowemu Zarzą-
dowi Muzułmanów Krymu zezwolenie na opracowanie dokumentacji 
uwłaszczenia na działce o powierzchni 2,7 hektara przy ulicy Jałtań-
skiej – w celu budowy Meczetu Soborowego. Działka została przekaza-
na do stałego użytkowania zabudowującym30. 

3 marca 2011 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod budowę Bujuk Dżuma Dżami – Wielkiego Meczetu 
Soborowego. „Teraz na przyznanej nam działce musimy zbudować 
piękny meczet, który powinien stać się ozdobą i symbolem admini-
stracyjnego centrum Krymu. Powinien stać się głównym jednoczącym 
meczetem nie tylko Krymu, ale też całej Ukrainy” – powiedział tego 
dnia przewodniczący Medżlisu, Mustafa Dżemilew31. W toku ceremo-
nii metalowa kapsuła, na której wygrawerowano: „Jedność – w języku, 
myślach, czynach” oraz „Pomyślność – w jedności”, została umieszczo-
na w kamieniu węgielnym32. W znajdującym się w niej przesłaniu do 
potomnych, napisanym w trzech językach: ukraińskim, krymskotatar-
skim i rosyjskim, zaznaczono, że „przedstawiciele różnych narodowo-
ści i religii Krymu, zjednoczeni dla dobra wszystkich jego mieszkań-
ców, położyli pierwszy kamień fundamentu Dżuma Dżami – Meczetu 
Soborowego”33.

Ponad rok trwał etap przygotowawczy: wybór projektu oraz 
firm-wykonawców i poszukiwanie sponsorów. W roku 2011 Ducho-
wy Zarząd Muzułmanów Krymu ogłosił konkurs na najlepszy pro-
jekt wstępny Bujuk Dżuma Dżami: „Data rozpoczęcia konkursu – 23 
czerwca, data zakończenia [składania ofert] – 23 sierpnia. Publiczne 
rozpatrzenie projektów zgłoszonych na konkurs – do 1 września. Ogło-
szenie wyników – do 10 września. Zwycięzcy konkursu, którzy złożą 
najlepsze propozycje rozwiązań urbanistycznych, przestrzennych, 
funkcjonalnych i artystycznych obiektu, będą uhonorowani następu-
jącymi nagrodami: pierwsze miejsce – 8000 hrywien, drugie – 6000, 
trzecie – 400034. Należy zaznaczyć, że jeszcze przed rozpoczęciem 
konkursu mufti stwierdził, że już wyobraża sobie, jaki będzie Wielki 

30 http://crimeantatars.org/ru/content/musulmanam-peredali-v-arendu-zemlyu-po-ul-
yaltinskoipod-bulvar Скопировано: 1.04.2011.

31 http://simferopol-sovet.gov.ua/node/1570 Скопировано: 3.03.2011.
32 http://www.kport.info/news/crimean.php?ELEMENT_ID=14690&sphrase_id=1156456 

Скопировано: 13.06.2011.
33 http://kr-alemi.com/index.php?name=News&op=printpage&sid=3630 Скопировано: 3.03.2011.
34 http://transmradio.com/news/220611-avtor-proekta-sobornoi-mecheti-v-simferopole-

poluchit-8-tysgrn Скопировано: 23.06.2011.
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Meczet Soborowy: „o wielu kopułach, w typie osmańskim, z czterema 
minaretami [...]”35.

Takie oświadczenie nie mogło pozostać bez wpływu na przebieg 
twórczego projektowania: wszyscy uczestnicy konkursu starali się, aby 
ich projekty odpowiadały określonym parametrom. 

W konkursie 2011 roku uczestniczyło 11 zespołów, które przed-
stawiły 14 wstępnych projektów36. 14 września w Symferopolu, w bu-
dynku Republikańskiej Biblioteki im. Iwana Franki, została zapre-
zentowana wystawa zgłoszonych na konkurs wstępnych projektów 
meczetu soborowego (wszystkie prace, zgodnie z postanowieniami 
konkursu, oznaczone były jedynie hasłami, nazwiska autorów pozo-
stawały nieznane)37. 

W rezultacie wystawy i publicznej dyskusji na jej temat, rada 
nadzorująca wybrała trzy najlepsze projekty: numer 7 (pierwsze miej-
sce), numer 4 (drugie), numer 2 (trzecie)38. Wszystkie zakładały kopu-
laste zwieńczenia sali modlitewnej i postawienie na rogach czterech 
minaretów. Pod koniec roku 2011 z wyróżnionych prac została przyję-
ta do realizacji jedna, autorstwa Idrysa i Emila Junusowów. 

„Przed nami wielka praca – powiedział, podsumowując rezulta-
ty tego wstępnego okresu, Mustafa Dżemilew. – Początkowo myśleli-
śmy, że inwestycja będzie kosztowała 8–9 milionów dolarów, jednak 
projekt, który wybraliśmy, wyciągnie nie mniej niż 25–30 milionów”39. 
Zaczęło się poszukiwanie i zbiórka funduszy zarówno na Krymie, jak 
i wśród zagranicznych sponsorów (jako pierwsze odpowiedziały rzą-
dowe i społeczne organizacje Turcji i Azerbejdżanu).

Do wiosny 2014 roku budowa jeszcze się nie rozpoczęła. La-
tem 2013 roku, podczas wyprawy na Krym, zastaliśmy na miejscu 
przyszłego meczetu jedynie barak stróża i pamiątkowy kamień, po-
łożony 3 marca 2011 roku, z przymocowaną do niego tablicą w języ-
ku krymskotatarskim, ukraińskim oraz rosyjskim: „W tym miejscu 

35 http://www.youthcentre.kiev.ua/novosti-centra/v-krymu-nachinaetsya-sbor-sredstv-na-
sooruzhenie-bolshoj-sobornoj-mecheti.html Скопировано: 15.06.2011.

36 http://risu.org.ua/article_print.php?id=45761&name=temples_church_property&_lang=ua&
 Скопировано: 31.12.2011.
37 http://ruscrimea.org/news/crimnews/23152-v-simferopole-nachalas-vystavka-proektov-

sobornoj-mecheti.html Скопировано: 9.12.2011.
38 http://netnews.ua/ar-krym/simferopol-news/213-socialnaya-sfera-simferopol/11759-в-

симферополе-выбрали-три-проекта-по-строительству-будущей-мечети.html Скопировано: 
27.09.11.

39 Теги: главный символ мусульман Крыма, http://1.crimea.ua/stati/obschestvo/ataka-na-
glavnyi-simvol-musulman-kryma.html Скопировано: 9.12.2012.
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stanie Meczet Soborowy – Dżuma Dżami. Niech Najwyższy pobłogo-
sławi każdego, kto dołożył choćby grosz do budowy Domu Allaha!”. 
Meczetu nie było, ale istniał artystyczny projekt, który stał się fak-
tem w najnowszej historii muzułmańskiej architektury religijnej 
Krymu. 

Mówiąc o jego stworzeniu, Idrys Junusow stwierdził: „Gdyby 
był to zwykły meczet, można by szukać różnych stylów w przeszłości 
i, opierając się na nich lub od nich oddalając, zaproponować orygi-
nalne rozwiązanie. Jednak w tym przypadku nie mieliśmy wyboru. 
Byliśmy zobowiązani patrzeć w osmańskie zwierciadło”40. Jak wynika 
z oświadczenia muftiego Krymu, wydanego jeszcze przed ogłoszeniem 
konkursu, to „osmańskie zwierciadło”, można powiedzieć, było posta-
wione przed wszystkimi uczestnikami twórczego zmagania. W efekcie 
wielu z nich zrozumiało swoje zadanie jako maksymalne zbliżenie się 
do arcydzieł klasycznej architektury Stambułu, nieomal dokładne ko-
piowanie tworów Sinana, kontynuację porywającej gry w nakładające 
się kopuły, zgrywające się kształtem, odmienne średnicą, schodzące 
girlandami z góry w dół lub rozpościerające się na płaszczyźnie pod 
osłoną głównej kopuły. 

Idrys i Emil Junusowowie poszli nieco inną drogą. Główna i je-
dyna kopuła, wznosząca się nad salą modlitewną, nie ma poniżej lub 
w pobliżu podtrzymujących jej niebieską czaszę małych kopuł (bar-
wę zapewnia pokrycie kopuły miedzianą blachą, która z czasem, pod 
wpływem atmosfery, pokrywa się turkusowo-zieloną patyną). Jeśli 
kopuła nawiązuje do klasyki, to nie do jakiegoś jedynego jej ukierun-
kowania, ale do ogólnych wysokich tradycji muzułmańskiej archi-
tektury sakralnej. Pamięć o kopułach, wieńczących meczety Sinana 
i jego następców, jest tutaj obecna, podobnie jak pamięć o Kopule na 
Skale w Jerozolimie oraz magicznych kopułach Isfahanu. Za nowym 
budynkiem stoi i tradycja osmańska, i arabska, i  irańska: jednak nie 
zaznaczają się ostro, a tylko niewyraźnie i ich przeplatanie się jest 
ledwie wyczuwalne. Kopuła wznosi się nad rozświetloną salą modli-
tewną, prawie kwadratową w planie (42 x 45 metrów), na wysokości 
30 metrów, a jej średnica mierzy 24 metry. Opiera się na ośmiobocz-
nym bębnie i ośmiu potężnych kolumnach o przekroju 1,5 x 1,5 metra. 
Przeniesienie obciążeń z wielkiej kopuły rozkłada się w cztery strony 
na podwójne rzędy kolumn, słupów i przysłon, pracujących jako przy-
pory.

40 Z autorskiego zapisu rozmowy z Idrysem Junusowem, przeprowadzonej w jego pracowni 
w osadzie Marino (Symferopol) 2 maja 2013 r. 
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Główny akcent kompozycji wnętrza sali modlitewnej stanowi 
nisza mihrabu o strzelistym zarysie. Do wykończenia środka prze-
widziano jasny marmur z przewagą kamienia o niebieskich odcie-
niach. W dekoracji zamierzano wykorzystać połączenie techniki 
rzeźby w kamieniu i inkrustacji, w oszkleniu – użycie wielobarwnego 
witraża. 

Nad budynkiem meczetu wznoszą się rozmieszczone w rogach 
cztery minarety wysokości 58 metrów. Ich podstawy o kształcie ścięte-
go ostrosłupa spoczywają na dachu (metalowym dachu z płaskich ar-
kuszy z wielowarstwową powłoką ochronną, ułożonych na jednolitym 
żelbetonowym pokryciu), co bardziej przypomina tradycje ludowego 
budownictwa drewnianego Tatarów wołżańsko-uralskich i polsko-li-
tewskich, niż osmańską praktykę budowania minaretów wolnostoją-
cych lub przylegających do meczetu, jak gdyby wyrastających z ziemi. 
Narożne ściany meczetu i minarety zamierza się oblicować marmu-
rowym wapieniem-trawertynem w jasnych barwach, a detale fasad – 
kolumny, gzymsy, pasy i obramowania – wyciąć z białego i kolorowego 
marmuru.

Na zewnątrz dużą uwagę zwrócono na ukształtowanie licznych 
wejść (trzy główne od strony placu, trzy od strony wewnętrznego dzie-
dzińca i jeszcze cztery dodatkowe, zapewniające komunikację z ze-
wnętrzną przestrzenią rozlicznych pomieszczeń), obramowanych 
łukami portali, i szerokich biegów schodowych. Te łuki i schody nada-
ją meczetowi swoisty pałacowy charakter, co w tym przypadku wiąże 
się z przeznaczeniem budynku, który powinien być nie tylko domem 
modlitwy, ale i reprezentacyjnym centrum krymskotatarskiej kultury, 
swego rodzaju narodowym pałacem. 

Do meczetu przylega przestronny wewnętrzny dziedziniec za-
mkniętego typu. Jest to prostokątna budowla okrążona podwójną – 
wewnętrzną i zewnętrzną kolumnadą – bogata w zieleń i źródła wody, 
„gdzie odwiedzający mogą odpocząć w cieniu kolumn, kontaktować 
się z innymi przed i po namazie”, jak sami autorzy zaznaczyli w opi-
sie projektu. W celu lepszej wentylacji, wzdłuż długich boków fasa-
dy dziedzińca, w otaczających ścianach zrobiono prostokątne otwory, 
przysłonięte ozdobnymi metalowymi kratami.

Planowanie meczetu i całego kompleksu w możliwie najwięk-
szym stopniu uwzględniało konfigurację działki, rozmieszczenie 
istniejących tras oraz linii energetycznych. Chodziło też o ochronę 
wszystkich istniejących drzew iglastych i liściastych, w tym starego 
cedru i małego sosnowego zagajnika w północno-zachodnim rogu 
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działki. Roślinność wokół budynku meczetu rozmieszczono w formie 
trawników i klombów z kwiatami i ozdobnymi niskopiennymi krze-
wami liściastymi i iglastymi. Przewidziano również ustawienie przed 
meczetem dwóch fontann z prostokątnymi wodozbiorami. 

Trudno wybrać odpowiedni czas do opisania tego wszystkiego: 
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Tego bowiem jeszcze w Sym-
feropolu nie ma, chociaż budowa trwa i, prawdopodobnie, zostanie 
doprowadzona do końca. Może też być, że powstanie meczetu sobo-
rowego pozostanie jedynie obietnicą nowej administracji, złożoną 
Krymskim Tatarom, którą trzeba będzie spełnić, aby ocalić własny 
autorytet. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że Bujuk Dżuma Dżami 
powstanie zgodnie z początkowym projektem, ani że w ogóle będzie 
zbudowany. Tym niemniej sam projekt Idrysa i Emila Junusowów, za-
prezentowany i zwycięski w konkursie 2011 roku, stanowi żywą część 
współczesnej historii budownictwa meczetów na Krymie, której nie 
sposób wykreślić ani o niej zapomnieć. 

Trzeba powiedzieć, że w twórczości Idrysa Junusowa nie był 
to zwyczajny epizod i niejedyna okazja wniesienia swojego wkładu 
w muzułmańskie budownictwo sakralne na Krymie. Stworzył już kilka 
interesujących projektów meczetów: dla Biełogorska, Ałupki, Orłowki 
[krtat. Mamaşay]. Poświadczają one o jego wielokierunkowych poszu-
kiwaniach: są to meczety kopułowe lub pod czterospadowym dachem, 
meczety z płaskimi fasadami, z głębokimi ajwanami41 i lekkimi arka-
dami, meczety o asymetrycznej kompozycji z jednym minaretem lub 
z dwoma symetrycznymi. Najbliższym do osmańskiego pierwowzoru 
jest jego projekt meczetu dla Ałupki. Powinien stanąć nad brzegiem 
Morza Czarnego i posyłać stąd sygnały na przeciwległy brzeg, niczym 
latarnia morska, której światło stanowi jasny promień więzi między 
Krymem i Turcją. Jednak w tej dramatycznej sytuacji, w jakiej znaj-
duje się obecnie tatarski Krym, urzeczywistnienie tych projektów jest 
bardzo problematyczne. Są to raczej pałace z marzeń, pustynne wi-
dziadła, architektoniczne obrazy wciąż pulsującej, ale już słabnącej 
nadziei.

41 Także iwan, liwan – przesklepione pomieszczenie otwarte od strony dziedzińca, sklepione 
kolebką o załamanym łuku lub konchą, charakterystyczne dla architektury perskiej, z której 
przejęła ją architektura islamu (Wikipedia).
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Niszczenie i profanacja meczetów na Krymie 
Historia współczesnego muzułmańskiego budownictwa sakralnego 
na Krymie to ponowne tragiczne niszczenie oraz profanowanie me-
czetów. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, wyprzedzając władze pań-
stwowe, już od początku XXI wieku dążyła do udzielnego gospodaro-
wania na Krymie. Można powiedzieć, że przygotowując rosyjską anek-
sję, przeprowadziła próbę generalną, występując przeciwko Ukraiń-
skiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej (głównego krzewiciela 
proukraińskich nastrojów oraz ukraińskich wpływów kulturalnych 
na Krymie). Miała ona na celu przechwycenie duchowego panowania 
nad prawosławnymi wiernymi na terenie całego półwyspu, aby znisz-
czyć obywatelską lojalność Krymczan wobec państwa ukraińskiego 
oraz szerzyć wśród nich rosyjski nacjonalizm. Prowokacyjne działa-
nia pewnej części prawosławnego duchowieństwa i prawosławnych 
parafian, na których się opierali, zaogniły sytuację na Krymie, ura-
biając społeczną atmosferę do anszlusu, przeprowadzonego w marcu 
2014 roku.

Jednym z prowokacyjnych przedsięwzięć, wywołujących po-
wszechne oburzenie Krymskich Tatarów, było stawianie z inicjatywy 
Moskiewskiego Patriarchatu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (można 
by sądzić, że nie ma ona żadnych związków z Krymem, jednak nie-
ustannie stara się narzucać Krymczanom swoją wolę) pamiątkowych 
krzyży kultowych oraz tablic upamiętniających 2000-lecie narodzin 
Chrystusa. Wznoszenie tych olbrzymich krzyży (do roku 2001 posta-
wiono ich dziewięć w różnych rejonach półwyspu) w miejscach zwią-
zanych z dawnymi muzułmańskimi świątyniami, było demonstracyj-
nym wyzwaniem wobec muzułmanów. Na znak protestu mufti Krymu 
Hadżi Emir-Ali Ablajew wstrzymał członkostwo Duchowego Zarządu 
Muzułmanów Krymu w międzywyznaniowej radzie półwyspu „Pokój 
– dar Boży”, kierowanej przez Lazara, archiepiskopa symferopolskie-
go i krymskiego, który zignorował interesy swoich muzułmańskich 
współobywateli. W osadzie Morskoje [krtat. Qapsihor] w rejonie sun-
dackim krzyż ustawiono na górze Kamatra w bezpośredniej bliskości 
świętych miejsc muzułmańskich, a podobna sytuacja nastąpiła w In-
kermanie [krtat. İnkerman]. W rezultacie jesienią 2000 roku Krymscy 
Tatarzy zdemontowali instalacje, wzniesione samowolnie na ich zie-
mi i obrażające ich uczucia religijne. 

Duchowa ekspansja Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, pozo-
stającej pod jurysdykcją moskiewskiego patriarchatu, narastała na 
przestrzeni całego pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Cerkiew 
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ta, ubiegając się o administracyjne wsparcie Autonomicznej Repu-
bliki Krymu, starała się położyć swą rękę nie tylko na posiadłościach 
ziemskich, które niegdyś do niej należały, ale też zawładnąć nigdy doń 
nieprzynależącymi. Są wśród nich ważne obiekty historyczno-arche-
ologiczne i tereny, święte dla pamięci historycznej i świadomości re-
ligijnej krymskich muzułmanów. Ponadto wystąpiła z inicjatywami 
i niekonwencjonalnymi projektami na dużą skalę (gigantyczne krzy-
że wotywne, rzeźbione pomniki krzewicieli rosyjskiego prawosławia 
w miastach Krymu42 itd.), mającymi drastycznie zmienić całe oblicze 
półwyspu, przenosząc duchowe centrum na stronę prawosławia, któ-
rego „kolebką” Rosyjska Cerkiew Prawosławna obwołała Krym. Zbież-
ne z tym wystąpienia przeciwko islamowi na Krymie rozgrywały się 
już w atmosferze czysto kryminalnej.

Rozpasanie wandalizmu na „rosyjskim, prawosławnym Krymie” 
wyraża się w licznych aktach podpaleń meczetów i bezczeszczenia 
muzułmańskich cmentarzy [krtat. mezarlıq]. 5 września 2003 roku 
w Symferopolu, w parku Sałgirka [krtat. Salgirka], przestępcy spro-
fanowali i rozbili kamień upamiętniający ofiary deportacji Narodu 
Krymskotatarskiego. „To nie pierwszy akt wandalizmu wobec krym-
skotatarskich pomników – oświadczył Remiz Iljasow, zastępca prze-
wodniczącego Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego. – Zbezczeszczo-
no pomniki Ismaiła Gasprinskiego – wybitnego krzewiciela oświaty, 
Petra Hryhorenki – obrońcy praw człowieka i wiernego przyjaciela 
Krymskich Tatarów; w Eupatorii, w lutym obecnego roku, na skwerze 
Aszyka Omera rozbito pamiątkową płytę ku czci ofiar genocydu Na-
rodu Krymskotatarskiego. Te fakty znieważania świętej pamięci Na-
rodu Krymskotatarskiego dogłębnie oburzają i znieważają narodowe 
i patriotyczne uczucia Krymskich Tatarów. Ukazują również, że w Au-
tonomicznej Republice Krymu istnieją siły przeciwne porozumienia, 
pokoju i zgody pomiędzy różnymi nacjami, stawiające sobie za cel de-
stabilizację sytuacji”43.

Latem 2007 roku stwierdzono akty wandalizmu na muzułmań-
skich cmentarzach w wiosce Sofijewka [krtat. Sofiyevka] w rejonie 
symferopolskim oraz w posiołku Krymskaja Roza [krtat. Qrımskaya 

42 W r. 2006 metropolita Łazar ogłosił zamiar zbudowania prawosławnej świątyni Jana 
Ewangelisty i postawienie pomnika Andrzeja Apostoła w Kerczu i udało mu się nie 
tylko zdobyć środki od sponsorów, ale i wsparcie z budżetu miejskiego (według danych, 
opublikowanych w Ogólnokrymskiej Gazecie Społeczno–Politycznej „Dialog” 2006, № 35 
(49), 8–15.09. S. 3).

43 Informacja Służby Prasowej Medżlisu z 5.09.2003 r.
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Roza] w rejonie biełogorskim. Prawdziwa fala pogromów i zniszczeń 
symboli muzułmańskiej kultury przetoczyła się przez Krym z po-
czątkiem roku 2008; uszkodzono meczet we wsi Oktiabrskoje [krtat. 
Yudendorf] w rejonie pierwomajskim, meczet w Biełogorsku [krtat. 
Qarasuvbazar], sprofanowano i rozbito nagrobki na muzułmańskich 
cmentarzach w osadach Niżniegorodskije [krtat. Seyitler] i Czistien-
koje [krtat. Acı Qal]44. 

Nocą z 24 na 25 października 2010 roku bandyci podpalili me-
czet budowany w dzielnicy mieszkalnej Żigulina Roszcza [krtat. Jigu-
lina Roşça] w rejonie symferopolskim. „Od momentu zwołania Kuruł-
taja w roku 1991 – powiedział delegatom Wszechświatowego Kongre-
su Tatarów Krymskich Mustafa Dżemilew – na samo biuro Medżlisu 
w Symferopolu przeprowadzono ponad 10 nocnych napadów – rzuca-
no bomby zapalające, obrzucano kamieniami i wybijano szyby, oble-
wano ściany farbą, ostrzeliwano, wypisywano antytatarskie hasła itp. 
Ani jednego z tych przestępstw nie wykryto i nikogo w związku z tym 
nie zatrzymano”45.

1 grudnia 2012 roku wybuchy rozgrzmiały na terenie prze-
znaczonym pod budowę dżami meczetu soborowego w Symferopolu 
[krtat. Aqmescit]. Nieznani sprawcy podjęli próbę obrzucenia koktaj-
lami Mołotowa placu budowy oraz pomieszczenia ochrony tego tere-
nu46.

13 października 2013 roku, w przeddzień Kurban Bajramu, nie-
ustaleni chuligani podpalili meczet–medresę w mieście Saki. Znisz-
czone zostało wyposażenie wnętrza, książki, dywany, drewniane pod-
łogi i balustrady, rozbito okna.

15 października 2013 roku, w pierwszy dzień muzułmańskiego 
święta Kurban Bajram, zapalił się meczet w wiosce Rownoje [krtat. 
Qara Asan] w rejonie krasnogwardiejskim; podpalono również stojący 
w sąsiedztwie dom imama47. 

Kolejna nagonka na islam rozpoczęła się zaraz po tak zwanym 
„przyłączeniu Krymu do Rosji” 18 marca 2014 roku. Meczety i medresy 
stały się obiektami systematycznych napadów (czasem sił „organów 

44 Patrz: E.S. Muratowa, Islam na współczesnym Krymie. Wskaźniki i problemy odrodzenia, 
Symferopol, CzP „Elino”, 2008, s. 60–61.

45 Krymscy Tatarzy na Krymie i świecie: Problemy i perspektywy narodowego odrodzenia. Wykład 
przewodniczącego Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego Mustafy Dżemilewa 19.05.2009 r. 
Symferopol 2009, s. 72.

46 http://qirim–vilayeti.org/content/view/3047/249/ (dostęp: 6.12.2012).
47 Informacja Służby Prasowej Medżlisu z 16.10.2013 r.
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ścigania”, czasem zaś „nieustalonych osób”), rewizji, aresztowań wier-
nych oraz ich duchowych przywódców. Pod pozorem wycofania z me-
czetów „ekstremistycznej literatury muzułmańskiej” rekwiruje się 
i niszczy cenne księgi, wydania Koranu w języku arabskim. 13, 19 i 21 
sierpnia 2014 roku służba bezpieczeństwa i policja przeprowadziły 
rewizje w meczetach oraz muzułmańskich szkołach, medresach rejo-
nu dżankojskiego; imam jednego z meczetów Esadułła Bairow został 
aresztowany i 27 sierpnia wyrokiem sądu w Dżankoj [krtat. Canköy] 
skazany na karę grzywny za przechowywanie religijnej literatury48. 

18 grudnia 2014 roku w posiołku Turgieniewka [krtat. Teberti] 
siły policyjne (około 200 ludzi) wdarły się do domu Mustafy Jagjajewa, 
byłego przewodniczącego miejscowego Medżlisu, głowy tamtejszej 
wspólnoty muzułmańskiej. Przeszukaniu poddano nie tylko jego dom, 
ale również meczet, którego był imamem.

23 stycznia 2015 roku w Sewastopolu organa Federalnej Służby 
Bezpieczeństwa aresztowały Rusłana Zejtułłajewa i Rustema Waitowa. 
Oskarżono ich o przynależność do partii Hizbut Tahrir al-Islami, za co 
„organizatorowi” grupy grozi od 15 do 20 lat więzienia. Nie przedsta-
wiono jednak żadnych dowodów ich jakoby „terrorystycznej” działal-
ności.

Na ogromne trudności napotyka rejestracja wspólnot muzuł-
mańskich według rosyjskiego ustawodawstwa. Prawo do rejestracji 
wspólnota uzyskuje wyłącznie pod warunkiem przyjęcia do grona 
członków obywateli rosyjskich. 

Obraz budowania nowych meczetów na Krymie zmienił się rap-
townie i zdeformował po dramatycznych wydarzeniach 2014 roku 
(rosyjskiej aneksji półwyspu): przerwały się związki wspólnot z za-
granicznymi sponsorami, którzy są wypierani z Krymu; Duchowy 
Zarząd Muzułmanów Krymu przestaje kontrolować rozwój sytuacji 
w podległych sobie ośrodkach; przekazanie Krymskiej Kompleksowej 
Pracowni Architektoniczno-Remontowej rosyjskiemu resortowi spo-
wodowało prawie całkowite zaprzestanie jej działalności w zakresie 
projektowania meczetów. 

Nadzieję na to, że sytuacja ulegnie zmianie i Krymscy Tatarzy 
powrócą do budowy nowych meczetów, Medżlis Narodu Krymskota-

48 Tu i dalej podane są fakty, w których zbieraniu autorka uczestniczyła. W języku pol-
skim są publikowane po raz pierwszy; w całości znalazły się we wspólnym Memorandum 
Towarzystwa Ochrony Narodów Zagrożonych: Ein Jahr russische Annexion der Krim – Ein 
Jahr systematischer Verfolgung der Krimtataren und anderer Minderheiten. Memorandum der 
Gesellschaft für bedrohte Völker. Februar 2015, aktualisiert im Mai 2015, red. S. Naaky, Berlin–
Göttingen 2015, s. 6–27. 
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tarskiego (po zakazaniu przez obecną władzę jego funkcjonowania na 
Krymie urzędujący teraz w Kijowie), pozostający jedyną przewodnią 
siłą krymskotatarskich przedsięwzięć w obronie praw człowieka, wią-
że z perspektywą politycznego oswobodzenia Krymu i jego powrotem 
w skład demokratycznego państwa ukraińskiego. 

Tekst i zdjęcia: Swietłana Czerwonnaja
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Çaxarxan Czachorowski)

Mosques of Crimea (3)

Keywords: Tatars, Crimea, Russia, mosques, islam, Tatar architectu-
re, minaret, bolshevik repression, historical monuments, Russian ag-
gression. 

Abstract: The Tatar architecture, represented by sacred constructions 
– mosques and tombs-mausoleums in Crimea, is still barely known 
part of european material culture. Modesty and the same time gran-
deur of Tatar mosques was once an inseparable part of the Crimean 
landscape. Unfortunately, Russian bolshevik authorities destroyed 
these monuments od Islam and Tatar history on peninsula. The autor, 
with great passion and knowledge of things describes these unique 
buildings, being proof of Tatar craftsmanship and artists. Let us hoipe 
that the Russian annexation of Crimea will not destroy them.
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Daniel St. Czachorowski

TRAGEDIA WARSZAWSKIEGO IMAMA

Ali Woronowicz, przedwojenny imam warszawski i wojskowy, to jedna 
z tragicznych postaci przedwojennej tatarskiej społeczności muzuł-
mańskiej. Przed tym inteligentnym, wszechstronnie wykształconym 
człowiekiem, cieszącym się przychylnością władz państwowych, 
bez wątpienia rysowała się świetna przyszłość. Z czasem zapewne 
zostałby muftim albo, kto wie, może objąłby nawet jakieś, np. zwią-
zane ze sprawami tatarsko-muzułmańskimi, stanowisko w rządzie. 
Niestety, wojna wyznaczyła imamowi Woronowiczowi swoją własną 
drogę. Kiedy NKWD zainteresowało się jego wyższym wykształce-
niem, zdobytym na polskiej oraz muzułmańskiej uczelni, jego los był 
już właściwie przesądzony. Aresztowany 20 stycznia 1941 roku i pod-
dany drobiazgowemu śledztwu, tatarski imam został umiejętnie osa-
czony i wplątany w zdradliwą pajęczynę półprawd oraz domniemań. 
Każde jego działanie i każdą znajomość, każde wręcz słowo, śledczy 
wykorzystywali do potwierdzenia tezy o udziale Alego Woronowicza 
w tatarsko-muzułmańskim ruchu skierowanym przeciwko Związkowi 
Sowieckiemu. Został osadzony w więzieniu w Baranowiczach i ślad po 
nim zaginął. 

Próby wyjaśnienia, dowiedzenia się czegokolwiek o imamie 
Woronowiczu spełzały na niczym. Dopiero 7 czerwca 1991 roku 
Chasień Aleksandrowicz1, pamiętający Alego Woronowicza z cza-
sów, gdy ten był nauczycielem w Klecku, za radą sekretarza komisji 

1 Ch. Aleksandrowicz, Księga Pamięci, tłum. D. Czachorowski, Wrocław-Wilno 2007, s. 7-10.



176176176 III. Archiwum

Akademii Nauk Białorusi, która publikowała materiały o uczonych 
skazanych i zabitych w latach 1937–1950, zwrócił się w jego sprawie 
do Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi. Bardzo szybko 
otrzymał odpowiedź, że Ali Woronowicz, oskarżony o przynależność 
do działającej na terytorium Polski kontrrewolucyjnej organizacji 
„Idel-Ural”, w początkowym okresie wojny, czyli po 22 czerwca 1941 
roku, został uwolniony przez oddziały niemieckie. Dokąd się udał – 
nie wiadomo. Dodano też, że w roku 1964 przeprowadzona została 
kontrola, w trakcie której nie znaleziono dowodów uczestnictwa 
Alego Woronowicza we wspomnianej organizacji2. 

Chasień Aleksandrowicz był przekonany, że informacja ta jest 
już dobrze znana mieszkającej wówczas w Gorzowie Wlkp. Ewie 
Woronowicz, małżonce imama. Gdy okazało się inaczej, wysłał jej 
otrzymane z KGB pismo. Sam zaś powtórnie zwrócił się z prośbą 
o zezwolenie na zapoznanie się z archiwalnymi materiałami sprawy 
Alego Woronowicza. Niestety, odpowiedziano mu, że z aktami mogą 
zapoznać się jedynie osoby zrehabilitowane lub za ich zgodą albo 
w przypadku śmierci – krewni. W tej sytuacji, w marcu 1996 roku do 
Mińska przyjechała Ewa Woronowicz. Materiały ze śledztwa zostały 
częściowo opublikowane w „Bajramie”, kwartalniku białoruskiej spo-
łeczności Tatarów-muzułmanów, w latach 1996–19993. Dzisiaj przed-
stawiamy je naszym czytelnikom. W przetłumaczonym tekście pozo-
stawiony został oryginalny zapis nazw oraz imion i nazwisk, czasem 
odbiegający od rzeczywistych.

Zapraszając do lektury, prosimy zwrócić uwagę na to, co napisał 
Chasień Aleksandrowicz: „[…] można powiedzieć, że »przyznania się« 
i odpowiedzi Alego Woronowicza na pytania śledczego – to wymu-
szone przyznania się umęczonego człowieka, złamanego psychicznie 
podczas wielogodzinnych nocnych przesłuchań, a może i przy użyciu 
siły fizycznej. […] Sugerowana Alemu Woronowiczowi kontrrewolu-
cyjna działalność na stanowisku imama warszawskiego meczetu – to 
całkowicie sfabrykowane kłamstwo. [...] Nie ma wątpliwości, że publi-
kowane w magazynie »Bajram« materiały zostały dokładnie spreparo-
wane, obrobione, sprawdzone i wielokrotnie przerobione przez sto-
sowne służby [...]”4.

Daniel St. Czachorowski

2 Ch. Aleksandrowicz, Słowo ob Ali Woronowicze, „Bajram”, 4/1998, s. 32. 
3 „Bajram”: 3, 4/1996; 1, 3, 4/1997; 1, 2, 3, 4/1998; 1, 2, 3/1999.
4 Ch. Aleksandrowicz, Słowo ob Ali Woronowicze, „Bajram”, 4/1998, s. 33. 
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SPRAWA ŚLEDCZA WORONOWICZA ALEGO SAMUIŁOWICZA (1)
Archiwum Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, 

obwód baranowicki.

Sprawa nr 87266 oskarżonego Woronowicza Alego Samuiłowicza, 
rozpoczęta 21 stycznia 1941 roku, w jednym tomie, stron 333. Numer 
rejestru archiwalnego 075851.

W sprawie śledczej nr 87266 oskarżonego Woronowicza Alego 
Samuiłowicza znajdują się następujące dokumenty:

Orzeczenie aresztu – str. 1
O wyborze środków zapobiegawczych – str. 2
Nakaz aresztowania – str. 3
Akt – str. 4
Protokół przeszukania nr 125 – str. 5
Kopia pokwitowania nr 3402 – str. 6
Pokwitowanie nr 3402 – str. 7
Pokwitowanie nr 3401 – str. 8
Kopia pokwitowania nr 3401 – str. 9
Ankieta aresztowanego – str. 10-11
Karta daktyloskopijna – str. 12
Fotografie – str. 13
Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza z 21 stycznia 1941 r. – str. 14-15
Protokół przesłuchania z 26 stycznia 1941 r. – str. 16-23
Protokół przesłuchania z 27 stycznia 1941 r. – str. 24-29
Nakaz oskarżenia – str. 30
Protokół przesłuchania z 1.02.1941 r. – str. 31
Protokół przesłuchania z 3.02.1941 r. – str. 32-39
Protokół przesłuchania z 4.02.1941 r. – str. 40-45
Protokół przesłuchania z 6.02.1941 r. – str. 46-48
Protokół przesłuchania z 7.02.1941 r. – str. 49-61
Protokół przesłuchania z 11.02.1941 r. – str. 62-68
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 11.02.1941 r. – str. 69-84
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Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 12.02.1941 r. – str. 85-108
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 13.02.1941 r. – str. 108-121
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 14.02.1941 r. – str. 122-125
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 11.02.1941 r. – str. 126-150
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 12.02.1941 r. – str. 151-153
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 13.02.1941 r.  – str. 154-163
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 14.02.1941 r. – str. 164-166
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 25.02.1941 r. – str. 167-184
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 26.02.1941 r. – str. 185-187
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 25-26.02.1941 r. – str. 188-214
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 3.03.1941 r. – str. 215-219
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 6.03.1941 r. – str. 220-253
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 8.03.1941 r. – str. 254-263
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 26.03.1941 r. – str. 264-270
Własnoręczne zeznania oskarżonego 
Woronowicza z 24.01.1941 r. – str. 271-274
Orzeczenie o przedłużeniu okresu śledztwa – str. 278-279
Informacja do 3 oddziału GUWD N[K]GB 
ZSRR5 (Moskwa) – str. 280
Odpowiedź z Moskwy nr 34651 – str. 281
Postanowienie o przekazaniu śledztwa 
i przetransportowaniu oskarżonego – str. 282
Pakiet z dokumentami osobistymi 

5 Gławnyje Uprawlenije Wnutriennich Dieł Narodnogo Komissariata Gosudarstwiennoj 
Biezopasnosti SSSR – Główny Zarząd Spraw Wewnętrznych Ludowego Komisariatu 
Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR(wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza) .
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oskarżonego – str. 283
Kopie protokołów przesłuchań i własnoręczne 
zeznania – str. 283-343
Zaświadczenie – str. 344
Zapytanie – str. 345-347
Protokół przesłuchania – str. 348-349
Zaświadczenie – str. 350
Orzeczenie – str. 351-352
Załącznik – str. 353

Oprócz tego akta zawierają:
Kontrole rachunków   – 354-356
Weryfikacje z archiwów państwowych – 357-366
Zaświadczenia z biura adresowego – 367
Zaświadczenia śledcze – 368
Orzeczenie – 369-370

Postanowienie o aresztowaniu

Ja, naczelnik 2 wydziału 3 oddziału UGB UNKWD BSRR6 na obwód 
baranowicki, mł. lejtnant bezpieczeństwa Gułubiow, po rozpatrzeniu 
znajdujących się w NKWD ZSRR materiałów o działalności przestęp-
czej Woronowicza Alego Samuiłowicza, ur. 1902 r. w m. Lachowicze, 
obwodzie baranowickim, zamieszkałym w m. Klecku, obwodzie 
baranowickim, pracującym jako nauczyciel w niepełnej szkole śred-
niej, stwierdziłem, że Woronowicz A. S. w 1929 r. służył w byłej armii 
polskiej w stopniu kaprala, w 1932 r. ukończył Instytut Języków 
Wschodnich w m. Lwowie, od 1933 do 1936 r. będąc w delegacji byłego 
rządu polskiego mieszkał w m. Kair (Egipt), od 1936 do 1939 r. pra-
cował jako mułła w m. Warszawie i był członkiem kolegium Tatarów 
byłej Polski, okazując się członkiem kontrrewolucyjnej organizacji 
białej emigracji „Idel-Ural”.

Postanowiłem: Woronowicza Alego Samuiłowicza, zamiesz-
kałego w m. Klecku, na ulicy Tołstoja nr 24, aresztować i poddać 
przeszukaniu.

6 Uprawlenije Gosudarstwiennoj Biezopasnosti Uprawlenija Narodnogo Komissariata 
Wnutriennich Dieł Biełorusskoj Socjalisticzeskoj Riespubliki Sowieckoj – Zarząd Bezpieczeństwa 
Państwowego Kierownictwa Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Białoruskiej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
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Postanowienie podpisano przez naczelnika 2 wydziału 3 
oddziału UGB UNKWD mł. lejtnanta Gołubiowa.

Zatwierdził: naczelnik 3 oddziału UGB UNKWD obwodu barano-
wickiego kapitan bezpieczeństwa państwowego Zajcew.

Decyzję o aresztowaniu zatwierdził 18 stycznia 1941 r. naczelnik 
zarządu NKWD7 obwodu baranowickiego, kapitan bezpieczeństwa 
państwowego Krysanow.

Areszt sankcjonował 20 stycznia 1941 r. prokurator okręgowy 
(podpis nieczytelny).

Sprawa nr 075851, str. 1-2.

Decyzja o wyborze środka zapobiegawczego

M. Baranowicze, 17 stycznia 1941 r.

Ja, naczelnik 2 wydziału 3 oddziału UGB UNKWD BSRR obwodu bara-
nowickiego mł. lejtnant bezpieczeństwa państwowego Gułubiow, 
zapoznawszy się z otrzymanymi przez NKWD materiałami, stwier-
dzam, że Woronowicz A. S. jest podejrzany o przestępstwa z art. 74 KK 
BSRR i biorąc pod uwagę, że znajdując się na wolności może uchylić 
się od śledztwa i sądu, postanowiłem wybrać jako środek zapobie-
gawczy przed uchylaniem się Woronowicza A. S. od śledztwa i sądu 
zatrzymanie go pod strażą.

Powyższe postanowienie zostało przedstawione Woronowiczowi 
A. S. 21 stycznia 1941 r.

20 stycznia 1941 r., pracownikowi NKWD Ogorodnickiemu 
wydano nakaz przeprowadzenia przeszukania i aresztowania obywa-
tela Woronowicza A. S., zamieszkałego w Klecku, na ul. Tołstoja nr 24.

W akcie kleckiego NKWD o przeprowadzeniu przeszukania 
stwierdzono, że u Woronowicza A. S. (świadkiem był mieszkaniec 
domu nr 24 na ulicy Tołstoja I. Jakubowski) skonfiskowano:

1 książka polska, 2 paczki rękopisów w języku polskim – razem 3 
paczki książek. Akcja odbywała się 21 stycznia 1941 r. 

Ponadto w protokole NKWD nr 125 z 20.01.1941 r. stwierdzono, 
że u Woronowicza A. S. skonfiskowano w celu przekazania NKWD:

• Paszport.

7 Narodnyj Komissariat Wnutriennich Dieł – Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych. 
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• Książeczka wojskowa.
• Legitymacja związku zawodowego.
• Aparat fotograficzny.
• Fotografie – 32 sztuki.
• Różna korespondencja i dokumenty w języku polskim na 81 

kartkach.
• Monety bilon polski 9 zł. 85 groszy.
• Jedna moneta francuska – 5 franków.
• Jedna moneta turecka wartości 1 rubla.
• Moneta carska bilon 3 ruble.
• Portfel.

Ankieta aresztowanego

Woronowicz Ali Samuiłowicz, urodzony w 1902 roku, obwód 
baranowicki, m. Lachowicze, mieszkał w m. Klecku, ul. Tołstoja nr 24, 
zawód – nauczyciel. Ostatnie miejsce pracy – nauczyciel niepełnej 
szkoły średniej, w 1932 r. zakończył Wydział Historyczno-Filologiczny 
Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1928–29 służył w armii polskiej 
w stopniu podchorążego (młodszy dowódca rezerwy).

Ojciec  – Woronowicz Samuił Aliejewicz, zmarł w 1922 roku.
Matka  – Szynkiewicz-Woronowicz-Smolska, 56 lat, 
  gospodyni domowa.
Żona   – Woronowicz Ewa Chasieniewna, urodzona w 1917 r., 
  m. Kleck, gospodyni domowa.
Córka  – Tahira – 1 rok.
Siostra  – Połtorzycka Helena Samuiłowna, 39 lat, mieszkała 
  we wsi Olszymowo w rejonie wołkowyskim.
Brat   – Woronowicz Mustafa Samuiłowicz, urodzony 
  w 1905 r., zamieszkiwał w m. Wilno, ul. Tartalal 19, 
  rzemieślnik-garbarz.

Pierwsze przesłuchanie Woronowicza A. S. było przeprowa-
dzone 21 stycznia 1941 r. Rozpoczęto o godzinie 22.35 i zakończone 
o 23.15.

Pytanie: Kiedy i w jakim stopniu służyliście w byłej armii polskiej?
Odpowiedź: Służyłem od czerwca 1928 do października 1929 r. W tym 
okresie zakończyłem 9-miesięczną szkołę podchorążych rezerwy, 
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a w przeciągu trzech miesięcy służyłem w pułku na stanowisku 
kaprala podchorążego i w 1931 r. zostałem wzięty na sześć tygodni na 
powtórkę, po czym otrzymałem stopień podchorążego. Więcej w pol-
skiej armii nie służyłem.
Pytanie: Od kiedy mieszkacie w Klecku?
Odpowiedź: Do Klecka przybyłem dziewiątego września 1939 r.
Pytanie: Skąd przybyliście?
Odpowiedź: Z Warszawy.
Pytanie: Czym zajmowaliście się w Warszawie?
Odpowiedź: W Warszawie byłem mułłą.

24 stycznia 1941 r. przesłuchano w charakterze świadka żonę 
Woronowicza – Woronowicz Ewę Chasieniewnę, urodzona r. 1917 
w Taganrogu, Tatarka, gospodyni domowa, z pracowników umysło-
wych, ojciec był buchalterem.

Skład rodziny:
Matka  – Jakubowska Emilia Amuratowna, urodzona w 1883 r.
Brat   – Jakubowski Ali Chasieniewicz, ur. w 1921 r., mieszka 
  w Klecku.
Mąż   – Woronowicz Ali Samuiłowicz – aresztowany.
Wykształcenie – nieukończone wyższe.

Pytanie: Od jakiego czasu mieszkacie razem ze swoim mężem – 
Woronowiczem Alim?
Odpowiedź: Od 28 września 1937 r.
Pytanie: Od jakiego czasu znaliście go wcześniej?
Odpowiedź: Znam go od 1931 r. On znał mnie wcześniej.
Pytanie: Jaka była wasza znajomość od 1931 r.?
Odpowiedź: Woronowicz Ali – mój mąż, jest kuzynem mojej matki. 
Urodził się w miasteczku Lachowicze w obwodzie baranowickim. 
Jego ojciec pracował wcześniej jako garbarz. Jego brat Mustafa 
Woronowicz, młodszy od Alego o 2 lata, mieszka gdzieś w Litewskiej 
SRR.
Mój mąż Woronowicz Ali do r. 1926 mieszkał razem ze swoimi rodzi-
cami początkowo w Lachowiczach, a później w Wilnie. Nie wiem, jak 
długo mieszkali w Wilnie, ale wiem, że jego matka później z Wilna 
wróciła do Słonimia. Do r. 1922 mój mąż Woronowicz Ali razem 
z rodzicami mieszkał na Krymie. Tam ukończył gimnazjum. W 1926 
r. wstąpił na Uniwersytet Lwowski „Jana Kazimierza”, na Wydział 
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Języków Wschodnich, który zakończył w 1933 r. W tymże roku wyje-
chał do Kairu, gdzie studiował język arabski i otrzymywał stypendium 
od rządu polskiego. W sierpniu 1936 r., ukończył uniwersytet w Kairze 
i powrócił do Warszawy. Tam spotkałam się z nim, gdyż w tym czasie 
uczyłam się w politechnice. Mieszkał w Warszawie około jednego tygo-
dnia i wyjechał do matki do Słonimia. W styczniu 1937 r., w związku 
z wyborami mułły w Warszawie, wrócił ze Słonimia na wybory. Został 
wybrany mułłą i zamieszkał w Warszawie. Po tym uzgodniliśmy sprawę 
małżeństwa. Rzuciłam studia i wyjechałam do Klecka do rodziców. 
Z Woronowiczem korespondowałam. Prawie każdego dnia przysyłał 
mi listy do Klecka. 28 października 1937 r. pobraliśmy się i zamiesz-
kaliśmy w Warszawie, gdzie pozostawaliśmy do 5 września 1939 r. 9 
września 1939 r. wyjechaliśmy do Klecka, gdzie mieszkamy do dziś. 
W Warszawie Woronowicz cały czas pracował jako mułła. Żyłam z jego 
pensji. W okresie zamieszkiwania w Warszawie z Woronowiczem dwa 
razy wyjeżdżaliśmy na letni odpoczynek do rodziców do Słonimia 
i Klecka. W sierpniu 1938 r. byliśmy u jego matki w Słonimiu około 7 
dni i 20 dni w Klecku u mojej matki. W końcu czerwca 1939 r. byliśmy 
w Słonimiu u jego matki, a w sierpniu w Klecku u mojej matki.
Pytanie: Mieszkając w m. Warszawie, dokąd jeszcze wyjeżdżał wasz 
mąż Woronowicz?
Odpowiedź: Będąc mułłą Woronowicz zajmował się w Najwyższym 
Kolegium Muzułmańskim sprawami religii muzułmańskiej. W spra-
wach kolegium kilka razy w roku wyjeżdżał do m. Wilna na zjazdy 
tego kolegium. W 1938 r. jeździł mniej więcej 3–4 razy, podobnie 
i w r. 1939. Kolegium składało się z 4 osób. Należał do niego mój 
mąż Woronowicz, mułła o nazwisku Muchla, nie znam jego imienia, 
a także nie wiem, w jakiej parafii był mułłą. Do kolegium wchodziło 
jeszcze dwóch innych duchownych – jakiś Romanowicz i Kryczyński. 
Ale ja ich zupełnie nie znam, gdyż Romanowicz mieszkał w Wilnie, 
a Kryczyński chyba w Warszawie, nie wiem dokładnie. Nigdzie więcej 
mąż Woronowicz z Warszawy nie jeździł.
Pytanie: Gdy mieszkaliście w Warszawie, to których znajomych 
waszego męża znaliście?
Odpowiedź: Znajomym Woronowicza w Warszawie był poprzedni 
mułła Fazilew, nie znam jego imienia. Handlarz mięsem – Ibrahim. 
Handlarz Eksain Gafur i wielu innych kazańskich Tatarów. Mąż ich 
zna, bo był mułłą i spotykał się z nimi w sprawach religijnych. Bywał 
czasem u nich w mieszkaniach, ponieważ w Warszawie nie było 
meczetu.
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Pytanie: Kogo z rodziny waszego męża Woronowicza znacie?
Odpowiedź: Jak już mówiłam, znam jego brata Woronowicza Mustafę, 
mieszkającego gdzieś w Litewskiej SRR, pracuje w jakiejś wsi jako gar-
barz. Siostra Połtorzycka Alima zamieszkuje w jakiejś wsi w pobliżu 
Wołkowyska. Jej mąż Połtorzycki zajmuje się gospodarstwem rol-
nym, a ona, zdaje się, pracuje w prokuraturze m. Wołkowyska. Wuj 
Szynkiewicz Jakub, w wieku około 55 lat, mieszka w m. Wilno, adresu 
nie znam. W 1937 r. mieszkał chyba na ulicy Metelskiego, także pra-
cuje jako duchowny – jest muftim. To wyżej niż mułła. Bywał u nas 
w Warszawie, gdy tam mieszkaliśmy. Przyjeżdżał w sprawach religii 
muzułmańskiej, a widziałam go jeszcze wcześniej w Klecku, gdzie 
także przyjeżdżał w sprawach religijnych. W 1939 r., gdy rzuciłam 
uczelnię w Warszawie i wróciłam do Klecka, to w Wilnie zachodziłam 
do niego – Szynkiewicza, dlatego, że gdy bywał w Warszawie, to zacho-
dził do nas.
Nikogo więcej z jego rodziny nie znam.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza 

z 26 stycznia 1941 r. Przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 1.10.

Woronowicz A. S. urodzony w roku 1920, w m. Lachowiczach obwodu 
baranowickiego BSRR. Z pracowników umysłowych. Narodowość – 
Tatar. Obywatel ZSRR z wyższym wykształceniem. Bezpartyjny.
Do aresztowania mieszkał w mieście Kleck obwodu baranowickiego. 
Pracował jako nauczyciel białoruskiej NSŚ [Niepełnej szkoły średniej].

Pytanie: Urodziliście się w miasteczku Lachowicze. W jakim okresie 
tam, tj. w Lachowiczach, mieszkaliście?
Odpowiedź: W Lachowiczem właściwie nie mieszkałem, z wyjątkiem 
dwóch lat w dzieciństwie.
Od dzieciństwa do 1915 roku razem ze swoimi rodzicami mieszkałem 
w miasteczku Radziwiliszki byłej guberni kowieńskiej powiatu sza-
welskiego. Tam ukończyłem trzy klasy gimnazjum.
W roku 1915 razem ze swoją rodziną, ojcem i matką, wyjechałem do 
Lachowicz, gdzie mieszkaliśmy do miesiąca sierpnia tegoż 1915 roku. 
W sierpniu przenieśliśmy się do miasta Wiaźma. Ojciec w tym czasie 
był w armii. Byliśmy z matką w Wiaźmie do 1917 roku. Tam już uczy-
łem się w piątej klasie gimnazjum.
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W miesiącu sierpniu 1917 roku przeprowadziliśmy się z matką do m. 
Symferopol ze względu na to, że w tam w Symferopolu w tym czasie 
mieszkali nasi znajomi Tatarzy – Murzicz Zachary i Murzicz Mustafa.
W Symferopolu mieszkaliśmy do 1922 roku. Potem powróciliśmy do 
miasteczka Lachowicze jako uciekinierzy. W Symferopolu ukończy-
łem gimnazjum.
Po śmierci ojca, w roku 1922, razem ze swoją matką i młodszym bra-
tem Woronowiczem Mustafą Samuiłowiczem, urodzonym w 1905 
roku, zamieszkującym do wojny polsko-niemieckiej w m. Wilnie, ulica 
Tartoni d. 19, zajmującym się wyprawianiem skór, wyjechaliśmy do 
miasta Wilna.
W m. Wilno mieszkałem do roku 1926. Byłem wolnym słuchaczem 
Uniwersytetu Wileńskiego.
W roku 1926 postąpiłem na Uniwersytet Lwowski „Jana Kazimierza”, 
na Wydział Języków Wschodnich, który zakończyłem w roku 1932. 
W tym okresie, w roku 1928, odbyłem służbę wojskową, otrzymując 
stopień kaprala podchorążego artylerii.
Od 1932 do miesiąca lutego 1933 roku mieszkałem u swojej matki 
w m. Słonimiu, która do tego czasu przeniosła się z Wilna i zamiesz-
kała w Słonimiu.
W miesiącu lutym otrzymałem stanowisko w m. Wilnie w muzuł-
mańskim Muftiacie, gdzie katalogowałem księgi i rękopisy religii 
muzułmańskiej.
W miesiącu lipcu 1933 roku zostałem skierowany przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego b. Polski do egipskiego 
miasta Kair na Muzułmański Uniwersytetu Religijny na wydział dla 
obcokrajowców w celu studiowania teologii i historii islamu. Na czas 
nauki Ministerstwo b. Polski ustanowiło dla mnie stypendium. Tam 
studiowałem do października 1936 roku. Nie ukończyłem. Dlatego, 
że nie musiałem kończyć pełnego kursu, a tylko teologię i historię 
islamu. Po przestudiowaniu danych przedmiotów powróciłem do b. 
Polski do m. Warszawy.
W miesiącu styczniu 1937 roku w m. Warszawie zostałem wybrany 
mułłą warszawskiego muzułmańskiego związku religijnego, gdzie 
pracowałem do 5 września 1939 roku.
9 września tegoż 1939 roku wraz z żoną wyjechałem do m. Klecka do 
rodziców żony, gdzie dostałem pracę nauczyciela NSŚ.
Pytanie: Wymieńcie swoich krewnych i wskażcie, gdzie mieszkają 
i pracują?
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Odpowiedź: Oprócz brata Woronowicza Mustafy, odnośnie którego 
już wyjaśniałem, mam siostrę – Połtorzycką Helenę Samuiłowicz, 
urodzoną w roku 1901, zamieszkałą ze swoim mężem Połtorzyckim 
Konstantynem, nie znam jego otczestwa, we w. Olszymowo w rejonie 
wołkowyskim, zajmuje się gospodarstwem rolnym.
Wujek ze strony matki – Szynkiewicz Jakub Sulejmanowicz, w wieku 
lat 55 lub 56, w b. Polsce był muftim wyznania muzułmańskiego. 
Do wojny polsko-niemieckiej mieszkał w mieście Wilnie na ulicy 
Sierakowskiego dom 21. Nie wiem, gdzie mieszka obecnie. Ostatni 
raz spotkałem się z nim w miesiącu czerwcu 1939 roku, u niego w m. 
Wilno.
Brat Szynkiewicza Jakuba – Szynkiewicz Mustafa Sulejmanowicz, 
w wieku lat około 60, mieszka w mieście Symferopol, przy szosie 
Teodozyjskiej, nie pamiętam numeru domu. Pamiętam, że numer 
niski, 2 lub 4. Nie wiem, czym się tam zajmuje. Ostatni raz widziałem 
się z nim w 1921 lub 1922 roku, dokładnie nie pamiętam. Dostałem 
jeden list z Symferopola od jego żony w końcu 1939 lub początku 1940 
roku.
Pytanie: Czyżby ciocia nie podała wam w swoim liście, czym zajmuje 
się jej mąż Szynkiewicz Mustafa?
Odpowiedź: Pisała, że jest na zesłaniu. Powinien wrócić za półtora 
roku.
Pytanie: Dlaczego zeznaliście, że nie wiecie, czym się zajmuje?
Odpowiedź: Uważam, że po prostu nieprawidłowo się wyraziłam.
Pytanie: Czym zajmował się wasz wujek Szynkiewicz Mustafa?
Odpowiedź: Do rewolucji 1917 roku służył w armii carskiej w stopniu 
sztabskapitana. Nie wiem, czym zajmował się pod władzą radziecką.
Pytanie: Kontynuujcie wymienianie waszych krewnych.
Odpowiedź: Oprócz wymienionych mam dwie kuzynki. Jedna z nich 
– Woronowicz Zofia Mustafowna, w wieku około 50 lat, niezamężna, 
mieszka w Lachowiczach.
Druga – Murzicz Gala, mieszka ze swoim mężem – Murziczem 
Mustafą, nie znam jego otczestwa, mającym lat około 55, zajmującym 
się w Lachowiczach rzemiosłem wyprawiania skór.
Drugi mąż mojej matki – Kamber Smolski, nie znam jego otczestwa, 
w wieku około 67 lat, mieszka razem z moją matką w m. Słonimiu – 
mułła muzułmańskiej wspólnoty religijnej.
Nie znam więcej krewnych.

Przesłuchanie zakończone o godz. 3.40.
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Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza 

z 27 stycznia 1941 roku. Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 14.10.

Pytanie: Wymieńcie swoich znajomych?
Odpowiedź: W Warszawie, gdzie mieszkałem do 1939 roku, znałem 
się z następującymi osobami:
Eksakow Gafur, nie znam jego otczestwa, i jego żona Eksakowa Mambet. 
Narodowość – kazańscy Tatarzy. Mieszkają w mieście Warszawa – 
Niemcy. W b. Polsce Eksakow zajmował się handlem. Nasza znajo-
mość miała czysto rodzinny charakter. Kilka razy zapraszał mnie na 
obiad.
Brat Eksakowa Gafura – Eksakow, nie znam jego imienia. Mieszka 
w m. Warszawie, ulica Furmańska, dom 16. Do roku 1939 Eksakow był 
moim zastępcą, tj. zastępcą mułły. Nie wiem, czym się teraz zajmuje. 
Jeśli do tej pory nie było tam wyborów mułły, to pozostał muezinem, 
czyli zastępcą mułły.
Fazlel Asfandijar, zamieszkały w m. Warszawie – Niemcy, ulica Dobra 
20. Do roku 1937 pracował jako mułła. Został zmieniony ze względu 
na podeszły wiek. Nie wiem, czym się teraz zajmuje.
Churamowicz Abdulhamid, lat powyżej 50, zamieszkały w m. 
Warszawie. Do mojego wyjazdu z Warszawy pracował jako referent 
rachunków bieżących w kasie oszczędnościowej „PKO – Polska Kasa 
Oszczędnościowa”, był także członkiem Komitetu Budowy Meczetu 
w Warszawie.
Górka Olgierd, lat powyżej 50, profesor historii Wschodu. Do mojego 
wyjazdu z Warszawy pracował w Instytucie Wschodnim. Członek 
Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie. Najczęściej zwracałem 
się do niego w sprawie pozwolenia na użytkowanie sali instytutu do 
posług religijnych i spotkań.
Zajączkowski Ananij, lat około 38, profesor, językoznawca plemion tur-
kijskich. Do mojego wyjazdu z Warszawy pracował w instytucie i uni-
wersytecie. Pod jego kierownictwem pisałem pracę doktorską na temat 
„Poezja religijna polskich muzułmanów”. Nie zakończyłem tej pracy.
Połtorzycki Aleksander, lat około 60, zamieszkały w m. Warszawie. 
Pracował w kasie PKO, był sekretarzem Komitetu Budowy Meczetu 
w Warszawie.
Sajah Ahmed, poseł irański w Warszawie. W jego ambasadzie wyko-
nałem trzy obrzędy religijne – dwa zaślubienia, tj. dałem ślub dwom 
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parom i jedną z nich rozwiodłem. Miałem przy tym okazję długo z nim 
rozmawiać. Interesował się problemami życia muzułmanów w Polsce.
Kryczyński Olgierd – Tatar; mieszka, zdaje się, w Wilnie. W Warszawie 
pracował jako prokurator Sądu Najwyższego i był przewodniczą-
cym religijnego zarządu muzułmańskiego w mieście Warszawie. 
Spotykałem się z nim na zebraniach komitetu muzułmańskiego 
w Wilnie, a także byłem u niego na obiedzie. Na początku 1939 roku 
został przeniesiony z Warszawy do Wilna na stanowisko wiceprze-
wodniczącego sądu apelacyjnego.
Bazarewski Stefan, Tatar, lat około 68. Zamieszkały w m. Wilno, 
Sierakowskiego, dom 21. Profesor. W ostatnich czasach był na emery-
turze. Jeszcze gdy byłem studentem we Lwowie, dwa razy przesyłał mi 
pieniądze z Wilna. Po przybyciu z Warszawy w 1939 roku nie spotyka-
łem się z nim.
Romanowicz Jakub, Tatar, lat około 65. Pułkownik byłej rosyjskiej 
armii carskiej. Mieszka w m. Wilno. Adresu domowego nie znam. Jest 
zastępcą muftiego i członkiem kolegium.
Smajkowicz Ibrahim, Tatar, lat około 65. Zamieszkały w m. Wilno, 
ulica Moniuszki. Mułła gminy muzułmańskiej miasta Wilna.
Mucha Ibrahim, Tatar, mój daleki krewny. Mieszka w m. Wilno, ale 
adresu domowego nie znam. Telegrafista na stacji towarowej. Ale było 
to w 1936 roku, gdzie pracuje obecnie, nie wiem.
Baranowski Stefan, Tatar, lat około 70. Mieszka w m. Wilno. Jest sekre-
tarzem Muftiatu.
Szynkiewicz Edige Mustafowicz, lat około 27. Mieszkał wcześniej 
w ZSRR. Uciekł stamtąd do Polski w 1936 roku. Mieszkał w m. Wilno. 
Domowego adresu nie znam. Przed moim wyjazdem z Warszawy był 
u mnie w mieszkaniu. Potem wyjechał do Turcji. Szynkiewicz Edige 
jest moim kuzynem.

Przesłuchanie zakończone o godzinie 17.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z 1 lutego 1941 roku.

Pytanie: Oskarżono was z art. 68 i 74 UK8 BSRR, tj. o to, że prowadzili-
ście działalność szpiegowsko-wywiadowczą przeciw ZSRR na korzyść 

8 Ugołownyj kodieks – Kodeks karny.
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obcych wywiadów. Od 1936 do 1939 roku służyliście w Warszawie jako 
mułła i byliście członkiem Wyższego Kolegium Tatarów byłej Polski, 
członkiem kontrrewolucyjnej nacjonalistycznej organizacji „Idel-
Ural”. Czy uznajecie się winnym przedstawionych zarzutów?
Odpowiedź: W przedstawionym mi oskarżeniu z art. 68 i 74 UK BSRR 
uznaję się winnym jedynie tego, że od stycznia 1937 r. do sierpnia 
1939 r. służyłem jako mułła m. Warszawy, a także byłem członkiem 
Najwyższego Kolegium Muzułmanów byłej Polski. Nigdy nie zajmo-
wałem się szpiegostwem, nie należałem do organizacji „Idel-Ural”.
Pytanie: Gdzie uczyliście się w m. Kairze?
Odpowiedź: W Kairze uczyłem się na Muzułmańskim Uniwersytecie 
Religijnym „Al-Azhar”.
Pytanie: Na czyj koszt?
Odpowiedź: W Kairze na uniwersytecie uczyłem się na koszt Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego byłej Polski.

Protokół przesłuchania osk. Alego Samuiłowicza Woronowicza
z 3 lutego 1941 roku. Przesłuchanie rozpoczęto o godzinie 21.45.

Pytanie: Podczas przesłuchania z 26 stycznia 1941 roku, odpowiada-
jąc na pytanie o swoich krewnych, nie wymieniliście swojego kuzyna 
Szynkiewicza Edigeja?
Odpowiedź: Tak. Odpowiadając na pytanie o moich krewnych, nie 
wymieniłem wśród nich Szynkiewicza Edigeja. Ale wymieniłem go 
na następnym przesłuchaniu, odpowiadając na pytanie o moich 
znajomych.
Pytanie: W związku z czym nie wymieniliście go na pierwszym 
przesłuchaniu?
Odpowiedź: Nie wymieniłem Szynkiewicza Edigeja w związku 
z tym, aby nie uznano mnie za współpracującego z nim w działal-
ności kontrrewolucyjnej, którą prowadził przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu.
Pytanie: Na czym polegała działalność kontrrewolucyjna Szynkiewicza 
Edigeja, którą prowadził przeciwko Związkowi Radzieckiemu?
Odpowiedź: Nie mogę powiedzieć nic konkretnego o działalności 
Szynkiewicza przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Jego przestępcza 
działalność przeciwko Związkowi Radzieckiemu stała się mi wia-
doma, ponieważ on – Szynkiewicz – wraz z nadejściem oddziałów 
Armii Czerwonej uciekł z terytorium byłej Polski.
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Pytanie: Skąd dowiedzieliście się, że Szynkiewicz wraz z nadej-
ściem oddziałów Armii Czerwonej uciekł z byłej Polski na terytorium 
Zachodniej Białorusi?
Odpowiedź: Dokładnie stwierdzić nie mogę, czy Szynkiewicz uciekł 
z byłej Polski przed, czy wraz z przyjściem oddziałów Armii Czerwonej. 
Widziałem go osobiście w m. Warszawie 2 lub 3 września 1939 roku. 
Po przyjeździe z Warszawy zamieszkałem w Klecku u swojej teściowej 
Jakubowskiej. W listopadzie 1939 r., syn mojej teściowej, Jakubowski 
Amurat Chasieniewicz, wyjechał z Klecka do m. Warszawy, aby przy-
wieźć stamtąd moje rzeczy. Ale z Warszawy nie wrócił. W 1940 r. przy-
słał list z m. Stambułu (Turcja), że wyjechał z Warszawy do Turcji, 
gdzie mieszka, a także w swoim liście informował, że Szynkiewicz 
Edigej również znajduje się w Stambule.
Pytanie: Zeznaliście, że o działalności kontrrewolucyjnej Szynkiewicza 
wiecie tylko dlatego, że po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej 
uciekł z terytorium byłej Polski. Teraz oświadczacie, że nie możecie 
stwierdzić – czy uciekł z terytorium byłej Polski przed wkroczeniem, 
czy po wkroczeniu oddziałów Armii Czerwonej.
Odpowiedź: Tak, nie mogę tego stwierdzić, gdyż nie wiem dokładnie, 
kiedy wyjechał z Warszawy do Turcji.
Pytanie: Skąd zatem i jak dowiedzieliście się o kontrrewolucyjnej 
działalności Szynkiewicza?
Odpowiedź: Po prostu tak przypuszczam, że (Szynkiewicz) zaj-
mował się działalnością kontrrewolucyjną przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu, gdyż w 1936 r. uciekł z ZSRR do Polski. Oprócz tego, 
opowiadano, że jego ojciec – Szynkiewicz Mustafa, został aresztowany 
i skazany przez organy władzy radzieckiej.
Pytanie: W związku z czym Szynkiewicz Edigej uciekł w 1936 r. z tery-
torium ZSRR do byłej Polski?
Odpowiedź: Nie mogę tego powiedzieć, gdyż nigdy mi o tym nie mówił. 
Przypuszczam, że będąc w ZSRR prowadził jakąś działalność wśród 
Tatarów w związku z odłączeniem Krymu od Związku Radzieckiego 
i organizacji tam samodzielnego państwa tatarskiego.
Pytanie: Na jakiej podstawie powzięliście takie przypuszczenia?
Odpowiedź: Na podstawie jego działalności prowadzonej wśród 
Tatarów mieszkających na terytorium byłej Polski.
Pytanie: Jaką działalność prowadził Szynkiewicz wśród Tatarów na 
terytorium byłej Polski?
Odpowiedź: W latach 1937–1939 Szynkiewicz uczył się w m. Wilnie 
w instytucie badającym obszary państw graniczących z Polską ze 
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strony wschodniej. W czasie wakacji jeździł po tatarskich gminach, 
wśród których prowadził pogadanki o Tatarach krymskich, ich życiu 
i historii, sprowadzając je do tego, że Tatarzy zamieszkujący teryto-
rium Polski są częścią Tatarów krymskich i również powinni dążyć do 
podboju Krymu i utworzeniu tam narodowego państwa tatarskiego – 
Krymskiego Chanatu–Skurułtaju.
Pytanie: Czy braliście udział w zebraniach Tatarów, na których 
Szynkiewicz występował z wykładem?
Odpowiedź: Tak, w 1938 r. we wsi Iwanowo, zdaje się w rejonie klec-
kim. Brałem udział w jednym z takich zebrań. Ostanie odbywało się 
w obecności wielu Tatarów i mieszkańców innych narodowości. Na 
zebraniu tym byli komuniści. Ale chcę zaznaczyć, że na wspomnia-
nym zebraniu Szynkiewicz w swoim wystąpieniu w ogóle nie poruszał 
kwestii podbicia Krymu.
Pytanie: Z ramienia jakiej organizacji w byłej Polsce Szynkiewicz jeź-
dził ze swoimi wykładami?
Odpowiedź: Oczywiście z ramienia kontrrewolucyjnej organizacji 
krymskiej, istniejącej na terytorium byłej Polski. Dokładnie nie wiem.
Pytanie: Jakiej krymskiej organizacji?
Odpowiedź: Już zeznałem, że dokładnie nie wiem. On sam sformował 
wśród Tatarów mieszkających w Polsce tak zwaną organizację „Koło 
Młodzieży”, która początkowo w byłej Polsce istniała legalnie w cha-
rakterze organizacji oświatowej. Wśród członków danej organizacji 
propagował swoją ideę przygotowania walki przeciw władzy radziec-
kiej w celu oderwania Krymu i utworzenia tam narodowego chanatu 
tatarskiego.

Przesłuchanie zakończone o godz. 5.

Protokół przesłuchania osk. Woronowicza Alego Samuiłowicza 
z 4 lutego 1941 r. Przesłuchanie rozpoczęte o godz. 23.40.

Pytanie: Opowiedzcie o swojej przynależności do muzułmańskiego 
ruchu skierowanego przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Odpowiedź: Nie należę do żadnych organizacji muzułmańskich, 
prowadzących jakąkolwiek działalność przeciwko Związkowi 
Radzieckiemu. Z wyjątkiem udziału w ceremoniach prowadzo-
nych przez białych emigrantów Tatarów krymskich i organizację 
„Idel-Ural”.
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Pytanie: Na czym polegały ceremonie prowadzane przez białych 
emigrantów Tatarów krymskich i kontrrewolucyjną organizację 
„Idel-Ural”?
Odpowiedź: W roku 1937 lub 1938, dokładnie nie pamiętam, w m. 
Warszawie, w sali studentów Uniwersytetu Warszawskiego, przed-
stawiciele białoemigracyjnej kontrrewolucyjnej organizacji Tatarów 
krymskich przeprowadzili zebranie na temat „Jubileusz 20-lecia 
Kurułtaju Tatarów krymskich”. Dane zebranie było zorganizowane 
i prowadzone przez przedstawicieli białoemigracyjnej organizacji 
Tatarów krymskich, przybyłych z Rumunii i innych państw, zamiesz-
kujących na terytorium byłej Polski. Zasadniczo rozpatrywano kwe-
stie walki przeciwko władzy radzieckiej w celu podbicia Krymu i stwo-
rzenia burżuazyjnego państwa tatarskiego.
Tym razem na zebraniu nie było przewodniczącego białoemigra-
cyjnej organizacji tatarskiej – Sejdamata Dżafara, który mieszka 
w Turcji. Z kierownictwa białoemigracyjnych Tatarów na terytorium 
Polski w zebraniu uczestniczyli: doktor Abdullah Zihni – lektor języka 
tureckiego w Warszawskim Instytucie Wschodnim, Szynkiewicz 
Edigej, który zbiegł z Krymu w 1936 r. i inni. Na to zebranie zostałem 
zaproszony jako mułła warszawskich muzułmanów. Później, w r. 1938, 
w m. Warszawie, przedstawiciele organizacji „Idel-Ural”, w osobie 
przewodniczącego tej grupy Ajaza Ishakiego przybyłego do Warszawy 
z Berlina, przeprowadzili ceremonię złożenia wieńca na Grobie 
Nieznanego Żołnierza, a następnie odbyło się zebranie, również 
poświęcone rocznicy kurułtaju Tatarów kazańskich, w którym uczest-
niczyli Tatarzy z Filipin9 i Turcji, a także z białoemigracyjnej organi-
zacji Tatarów krymskich mieszkających na terytorium Polski. Na tym 
zebraniu omawiano również kwestie walki z władzą radziecką za pod-
bicie terytorium Powołża. Ajaz Ishaki przekazał organizacji białych 
emigrantów Tatarów krymskich swoje życzenia sukcesu w podboju 
Krymu. W imieniu białoemigracyjnej organizacji krymskich Tatarów 
wystąpił na tym zebraniu Abdullah Zihni, przekazując organizacji 
„Idel-Ural” swoje życzenia powodzenia w podboju Powołża. Ja również 
byłem zaproszony na tę ceremonię i zebranie jako mułła warszaw-
skich muzułmanów.
Pytanie: Mówicie nieprawdę odnośnie swojego uczestnictwa 
w zebraniach prowadzanych przez członków białoemigracyjnej 
organizacji Tatarów krymskich i „Idel-Ural”. Czy braliście aktywny 

9 Bez wątpienia chodzi o Finlandię.
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udział wśród muzułmanów w przygotowaniu walki przeciw władzy 
radzieckiej?
Odpowiedź: Nie, nie prowadziłem aktywnych działań w przygotowa-
niu walki przeciw władzy radzieckiej. Uczestniczyłem tylko w tym 
i podobnych zebraniach.
Pytanie: Czym zatem była spowodowana konieczność waszego uczest-
nictwa w tych zebraniach?
Odpowiedź: Byłem zapraszany na te zebrania jako duchowny wyzna-
nia muzułmańskiego.
Pytanie: W jakim celu byliście zapraszani?
Odpowiedź: Byłem zapraszany jako człowiek, który bierze udział 
w takich zebraniach.
Pytanie: Przecież we wspomnianych przez was zebraniach brali 
udział członkowie kontrrewolucyjnej organizacji białych emigrantów 
Tatarów krymskich „Idel-Ural”?
Odpowiedź: Tak, istotnie.
Pytanie: A zatem, wy także byliście zapraszani jako jeden z działaczy 
kontrrewolucyjnego ruchu muzułmanów?
Odpowiedź: Nie, byłem zapraszany jako duchowny miasta Warszawy.

Przesłuchanie zakończone o godz. 5.45.

Protokół przesłuchania oskarżonego 
Woronowicza Alego Samuiłowicza z dnia 6 lutego 1941 r. 

Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 0.35.

Pytanie: Na przesłuchaniu z 4 lutego 1941 r. zeznaliście, że brali-
ście udział w zebraniach prowadzonych przez uczestników kontrre-
wolucyjnej organizacji „Idel-Ural”, na które byliście zapraszani jako 
duchowny religijnego wyznania muzułmańskiego m. Warszawy. 
W jakim celu byliście zapraszani na te zebrania?
Odpowiedź: Zapewne w celu wykorzystania mnie dla działalności 
kontrrewolucyjnej wśród muzułmanów zamieszkujących na teryto-
rium b. Polski. Ale nie brałem aktywnego udziału w tej działalności 
ani nie podejmowałem żadnych czynności skierowanych przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu. Uważałem za nierealne wymysły człon-
ków i kierownictwa organizacji „Idel-Ural” i krymskotatarskiej emi-
gracji, którzy w zasadzie łączyli się w swoich działaniach z organiza-
cją „Idel-Ural” w zamyśle odłączenia szeregu terytoriów od Związku 
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Radzieckiego i utworzenia tam samodzielnego burżuazyjnego państwa.
Pytanie: Przestaniecie kłamać?
Odpowiedź: Nie kłamię.
Pytanie: Jakie pełniliście funkcje, bywając na zebraniach kontrrewo-
lucyjnej organizacji „Idel-Ural”?
Odpowiedź: Nie pełniłem żadnych funkcji, a bywałem na nich zapra-
szany jako gość.
Pytanie: Mówicie nieprawdę. Będąc mułłą i jednym z kierowników kontr-
rewolucyjnego ruchu muzułmańskiego, prowadziliście aktywną działal-
ność pośród muzułmanów, skierowaną przeciw Związkowi Radzieckiemu.
Odpowiedź: Nie, nie prowadziłem aktywnej działalności przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu, z wyjątkiem, jak już zeznałem, systema-
tycznego uczestnictwa w zebraniach przedstawicieli kontrrewolucyj-
nych organizacji muzułmańskich, na których rzeczywiście omawiano 
kwestie walki ze Związkiem Radzieckim.
Pytanie: Czym się zajmowaliście na podobnych zebraniach?
Odpowiedź: Po prostu uczestniczyłem. Prawda, podczas ceremonii 
przy Mogile Nieznanego Żołnierza prowadziłem modlitwę.

Przesłuchanie zakończone o godz. 6, 6.02.1941 r.
Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Protokół przesłuchania oskarżonego Woronowicza Alego 
Samuiłowicza z 7 lutego 1941 r. Przesłuchanie rozpoczęto o godz. 2.

Pytanie: Kto był zapraszany na ceremonie prowadzone przez człon-
ków organizacji „Idel-Ural” i emigrację Tatarów krymskich?
Odpowiedź: Przedstawiciele różnych organizacji.
Pytanie: Jakich organizacji?
Odpowiedź: Nie znam wszystkich organizacji, których przedsta-
wiciele brali udział w tych ceremoniach. Wiem, że byli to przedsta-
wiciele emigrantów gruzińskich, Tatarów kazańskich – „Idel-Ural”, 
krymskich Tatarów, polskich Tatarów, jakiś organizacji Ukraińców 
i Polaków, a także przedstawiciele „Idel-Ural” z Finlandii i Turcji.
Pytanie: Kto w szczególności z przedstawicieli tych organizacji brał 
udział w ceremoniach?
Odpowiedź: Z Tatarów kazańskich – przewodniczący organizacji „Idel-
Ural” Ajaz Ishakow, przez większość czasu zamieszkały w Berlinie; 
Eksanow Zaryf – muezin religii muzułmańskiej, a dokładnie mój 
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pomocnik – pomocnik mułły – mieszkaniec m. Warszawy i jego syno-
wie Abubeker, Deln; brat Eksanowa – Gafur Eksanow, także mieszka-
niec m. Warszawy; Muhomedżan handlarz w m. Warszawie i wielu 
innych muzułmanów mieszkających w m. Warszawie; Fazlejew 
Asfandijar ze swoimi synami. Z Wilna był Wajsew – nie znam jego 
imienia, w wieku około 30 lat, z Tatarów kazańskich, w tym cza-
sie uczący się w Warszawskim Instytucie Wschodnim; Szynkiewicz 
Edigej. Przedstawicielem Tatarów nowogródzkich był Mickiewicz 
Ibrahim, w wieku około 40 lat. Ze Słonimia Czaiński-Janowicz, nie 
znam jego imienia, major kawalerii b. Armii Polskiej, a także brał 
udział Kryczyński, o którym mówiłem już na wcześniejszych przesłu-
chaniach. Z Tatarów krymskich był przewodniczący organizacji emi-
gracyjnej, doktor Abdullah Zihni, a także wielu przyjezdnych, ale nie 
znam ich osobiście i nie wiem także, skąd przyjechali. Z organizacji 
emigrantów z Azerbejdżanu był Mirzobala, nie znam jego imienia, 
mieszkaniec m. Warszawy, nie znam jego roli w organizacji. Nie znam 
też przedstawicieli pozostałych organizacji.
Uczestniczyli również generalny sekretarz Warszawskiego Instytutu 
Wschodniego, profesor Olgierd Górka, i redaktor biuletynu polsko-
-ukraińskiego Bączkowski, nie znam jego imienia, przy podpisie 
zawsze stawiał inicjały – W. L. – ten ostatni brał udział w tych ceremo-
niach z ramienia polskiej organizacji „Prometeusz”. Aktywnie wystę-
powało na danych zebraniach wielu innych ludzi, do 400–500 osób.
Pytanie: Co wchodziło w zakres zadań organizacji „Prometeusz”?
Odpowiedź: To polska organizacja, która jednoczyła wszystkie organi-
zacje kontrrewolucyjne, szczególnie, o ile pamiętam, „Idel-Ural” i inne 
organizacje emigracyjne, w celu utworzenia jednego bloku tych orga-
nizacji do walki przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Pytanie: Oznacza to, że wymieniony aktyw uczestniczył w przeprowa-
dzanych ceremoniach kontrrewolucyjnych emigracyjnych organiza-
cji muzułmańskich?
Odpowiedź: Tak, istotnie.
Pytanie: Jakie konkretnie zagadnienia dotyczące walki ze Związkiem 
Radzieckim były omawiane?
Odpowiedź: Wszystkie wystąpienia były przede wszystkim ukierun-
kowane na wezwanie do zjednoczenia wszystkich kontrrewolucyj-
nych muzułmańskich organizacji emigracyjnych do walki przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu w celu oderwania szeregu terytoriów i stwo-
rzenie tam samodzielnego państwa burżuazyjnego. Dla Tatarów krym-
skich – terytorium Krymu, Azerbejdżanom – Zakaukazie, a Tatarom 
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kazańskim – Powołża – terytorium pomiędzy Wołgą a Uralem. Obecni 
przedstawiciele emigracyjnej organizacji Ukraińców-petlurowców 
mówili o swoich planach odbicia z rąk Związku Radzieckiego Ukrainy.
Pytanie: Dlaczego zapraszano was na te zebrania?
Odpowiedź: Jako duchownego wyznania muzułmańskiego.
Pytanie: Po co?
Odpowiedź: Sądząc, że znajdą we mnie swego zwolennika.

Przesłuchanie zakończone o godz. 6. 7.02.1941 r.
Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Protokół przesłuchania oskarżonego Woronowicza Alego 
Samuiłowicza z 7 lutego 1941 r. Przesłuchanie rozpoczęto 

o godz. 23.40.

Pytanie: Biorąc udział w zebraniach prowadzonych przez przedsta-
wicieli kontrrewolucyjnych emigracyjnych organizacji muzułmanów 
jako ich zwolennik, co należało do waszych zadań w kontrrewolucyj-
nej działalności wśród muzułmanów, skierowanej przeciw Związkowi 
Radzieckiemu?
Odpowiedź: Nie byłem zwolennikiem kontrrewolucyjnego elementu 
muzułmańskiej emigracji. Jak już zeznałem, byłem biernym uczest-
nikiem ceremonii, na których rzeczywiście omawiano kwestie walki 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Pytanie: Dlaczego w waszej obecności omawiano takie kwestie?
Odpowiedź: Te kwestie omawiano nie tylko w mojej obecności. 
Oprócz mnie, jak już zeznałem, na tych zebraniach było obecnych 
wielu innych ludzi.
Pytanie: Do pytania dotyczącego innych jeszcze wrócimy. Opowiedzcie, 
dlaczego byliście zapraszani na zebrania, na których omawiano kwe-
stie walki przeciwko Związkowi Radzieckiemu?
Odpowiedź: Byłem zapraszany na te zebrania jako duchowny religii 
muzułmańskiej. Ale z pewnością także w celu wykorzystania mnie 
do prowadzania wśród muzułmanów kontrrewolucyjnej propagandy 
przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Pytanie: Dlaczego właśnie was zapraszano w celu wykorzystania do 
działalności kontrrewolucyjnej?
Odpowiedź: Jako człowieka, w którym mieli nadzieję znaleźć poparcie.
Pytanie: Dlaczego?
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Odpowiedź: Nie wiem dlaczego. Nie mogę nawet dokładnie powie-
dzieć, jakiego wsparcia spodziewali się ode mnie, ponieważ mojego 
wsparcia religijnego nie potrzebowali.
Pytanie: Dlaczego na poprzednich przesłuchaniach próbowaliście 
utrzymywać, że byliście zapraszani na te zebrania tylko jako duchowny 
wyznania muzułmańskiego?
Odpowiedź: Po prostu w tych zebraniach uczestniczyłem jako gość.
Pytanie: Jak wyjaśnicie rozbieżność swoich odpowiedzi? Zeznaliście, 
że zapraszano was na zebrania jako potencjalnego zwolennika ele-
mentu kontrrewolucyjnego, w celu wykorzystania was do kontrre-
wolucyjnej działalności wśród muzułmanów, skierowanej przeciwko 
Związkowi Radzieckiemu. Teraz odpowiadacie, że uczestniczyliście 
w zebraniach jako gość?
Odpowiedź: Po prostu się zaplątałem. Na zebrania zapraszano mnie 
bez wątpienia jako duchownego wyznania muzułmańskiego, w celu 
wykorzystania do kontrrewolucyjnej działalności wśród muzułma-
nów, skierowanej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Być może, 
uważali mnie nawet za członka swojej organizacji, ale nie mam świa-
domego przekonania, aby brać udział w jakiejkolwiek organizacji 
kontrrewolucyjnej.
Pytanie: Dlaczego więc mogli uznać was za członka organizacji?
Odpowiedź: Przejęzyczyłem się. Nie uważali mnie za swojego członka, 
ale, być może, widzieli we mnie przyszłego członka ich kontrrewolu-
cyjnej organizacji.
Pytanie: Jak to mogli widzieć w was przyszłego członka orga-
nizacji kontrrewolucyjnej, skoro okazujecie się jednym z jej 
przewodniczących?
Odpowiedź: Temu zaprzeczam. Nie tylko [nie jestem] przewodni-
czącym, ale nie uważam się nawet za członka organizacji kontr-
rewolucyjnej.
Pytanie: Czy nie będąc członkiem organizacji kontrrewolucyjnej, 
mogliście uczestniczyć w ich zebraniach?
Odpowiedź: Tak, mogłem, ponieważ oprócz bezpośrednich członków 
organizacji emigracyjnych w zebraniach uczestniczyli też ich zwolen-
nicy i osoby sympatyzujące z nimi.
Pytanie: Ale przecież uczestniczyliście w zebraniach nie jako sympa-
tyk lub zwolennik, ale jeden z kierownictwa organizacji?
Odpowiedź: Nie. Nie byłem ani przewodniczącym, ani człon-
kiem. Ze względu na swoje stanowisko duchownego wyznania 
muzułmańskiego, musiałem uczestniczyć w tych zebraniach jako 
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przedstawiciel Tatarów mieszkających na terytorium b. Polski, tj. 
m. Warszawy.
Pytanie: Dlaczego musieliście występować w imieniu wszystkich 
Tatarów mieszkających na terenie Warszawy, skoro to zebranie nie 
było w imieniu wszystkich Tatarów, a kontrrewolucyjnych organizacji 
emigracyjnych?
Odpowiedź: Ze względu na swoje stanowisko, będąc duchownym 
religijnym m. Warszawy, nie mogłem nie brać udziału w tych zebra-
niach. Ponieważ były rząd polski był w kontakcie z działalnością 
danej organizacji, tzn. organizacji „Prometeusz”, która jednoczyła 
wszystkie formacje emigracyjne, kierujące swoje działania prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu, i wspierał ją finansowo.

Przesłuchanie zakończono o godz. 6. 8.02.1941 r.
Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Protokół przesłuchania oskarżonego Woronowicza Alego 
Samuiłowicza z 11 lutego 1941 r. Przesłuchanie rozpoczęte 

o godz. 9.20.

Pytanie: Podczas przesłuchania z 7 lutego 1941 r., zeznaliście, że 
ze względu na swoje stanowisko duchownego muzułmańskiego m. 
Warszawy, nie mogliście nie brać udziału w ceremoniach prowadzo-
nych przez emigracyjne organizacje kontrrewolucyjne?
Odpowiedź: Tak, rzeczywiście.
Pytanie: Co was do tego zobowiązywało?
Odpowiedź: Stosunek polskich władz do danego ruchu 
kontrrewolucyjnego.
Pytanie: W czym się to wyrażało?
Odpowiedź: Byłe władze polskie całkowicie wspierały i w zasadzie 
kierowały danym ruchem kontrrewolucyjnym.
Pytanie: I to zobowiązywało was do udziału w działalności organizacji 
kontrrewolucyjnej?
Odpowiedź: Tak, ponieważ przy zatwierdzeniu mnie na mułłę mia-
sta Warszawy, składałem przysięgę byłym władzom polskim, że całą 
swoją pracę będę kierował ku umocnieniu i ochronie byłego państwa 
polskiego.
Pytanie: Gdzie i kiedy przyłączyliście się do danego ruchu 
kontrrewolucyjnego?
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Odpowiedź: Nie przyłączyłem się bezpośrednio do danego kontrre-
wolucyjnego ruchu emigrantów-muzułmanów. Utrzymywałem kon-
takty z kierownictwem tego ruchu, jak Ajaz Ishakow, Szynkiewicz 
Edigej, doktor Abdullah Zihni i inni. W tej sprawie spotykaliśmy się 
na ceremoniach w 1937 r. w m. Warszawie.
Pytanie: Jak się z nimi spotykaliście?
Odpowiedź: Dokładnie to Ajaz Ishakow zwrócił się do mnie, abym 
w czasie ceremonii, podczas minuty milczenia, przeczytał modlitwę 
pierwszego rozdziału Koranu. Co też uczyniłem.
W czasie swojego wykładu Bączkowski ogłosił milczenie w sali, wów-
czas czytałem modlitwę. To samo wykonałem na ceremonii emigran-
tów Tatarów krymskich.
Pytanie: Dlaczego na poprzednich przesłuchaniach zeznaliście, że 
w danych ceremoniach jedynie uczestniczyliście. Teraz mówicie, że 
czytaliście modlitwę?
Odpowiedź: Świadomie o tym nie mówiłem, gdyż fakt ten świadczy 
nie o moim biernym, jak to starałem się przedstawić, udziale w cere-
moniach prowadzonych przez emigracyjne organizacje, ale aktyw-
nym udziale. Ale widzę, że zaplątałem się w swoich zeznaniach.
Pytanie: Dlaczego?
Odpowiedź: Ponieważ starałem się skryć swoją przynależność do 
kontrrewolucyjnych organizacji emigracyjnych i odczucia, które do 
nich miałem.
Pytanie: Do jakich emigracyjnych organizacji kontrrewolucyjnych 
należeliście?
Odpowiedź: Do zjednoczonych krymskotatarskiej i „Idel-Uralskiej” 
na terytorium byłej Polski.
Pytanie: Jak nazywała się ta zjednoczona organizacja kontr-
rewolucyjna?
Odpowiedź: To była sekcja koordynująca między sobą wszystkie kwe-
stie organizacji Tatarów krymskich i „Idel-Ural”. Oprócz tego była bez-
pośrednio związana z sekcją młodzieżową – młodych orientalistów 
przy Warszawskim Instytucie Wschodnim i, swoją drogą, wchodziła 
w skład organizacji „Prometeusz”.
Pytanie: Kto kierował danymi organizacjami?
Odpowiedź: Filią organizacji „Idel-Ural” kierował Ajaz Ishakow 
i Kimbirow Kibir; Tatarów krymskich: Dżefer Seidomet – miesz-
kaniec Stambułu (Turcja), doktor Abdułła Zihni – mieszkaniec m. 
Warszawy i Szynkiewicz Edigej – mieszkaniec m. Wilna. Organizacją 
„Prometeusz” kierował Bączkowski, pod jego kierownictwem 
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wydawano szereg publikacji danych organizacji i utrzymywano kon-
takt z Warszawskim Instytutem Wschodnim.
Pytanie: Kiedy i gdzie weszliście w skład danej organizacji?
Odpowiedź: Oficjalnie nie wszedłem w skład organizacji kontrrewo-
lucyjnej, zjednoczonej sekcji Tatarów krymskich i „Idel-Ural” – orga-
nizacji Tatarów kazańskich, a po prostu zacząłem z nią solidaryzować 
od 1938 r.
Pytanie: Jak wyrażało się wasze solidaryzowanie z wymienioną 
organizacją?
Odpowiedź: Podzielałem poglądy członków i kierownictwa tej orga-
nizacji, bywałem wraz z nimi na zebraniach i słuchałem wykładów, 
które były przygotowywane przez Warszawski Instytut Wschodni dla 
danych organizacji.
Pytanie: Jak jeszcze?
Odpowiedź: Więcej już nie, ale chcę jeszcze dodać, że wykłady były 
nie zamknięte, ale otwarte.

Przesłuchanie zakończono o godz. 17.30.
Z moich słów zapisano prawidłowo, odczytano mi. A. Woronowicz.

Własnoręczne zeznania oskarżonego Alego Samuiłowicza 
Woronowicza z dnia 11 lutego 1941 r.

W r. 1938, w Warszawie, przyłączyłem się do dwóch organizacji emi-
gracyjnych, a mianowicie: organizacji Tatarów kazańskich („Idel-
Ural”) i Tatarów krymskich (Krymu), których przestępcza działalność 
była mi znana jeszcze przed nimi, ale zanim przedstawię charaktery-
stykę swojej działalności w tych dwóch organizacjach, z pełną świado-
mością opiszę cele i działania wszystkich organizacji emigracyjnych 
operujących na terytorium b. Polski i tych kierowanych przez polskie 
instytucje – organizacji „Prometeusz” i „Instytut Wschodni”.

Od r. 1933, kiedy przy okazji mojej delegacji do Egiptu po raz 
pierwszy zetknąłem się z Instytutem Wschodnim w Warszawie, wie-
działem, że na terytorium b. Polski grupowały się wspólnoty emi-
grantów z terenów b. Imperium Rosyjskiego, mianowicie: Krymu, 
Północnego Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu i tak zwanego Idel Uralu 
(Powołża), tzn. narodowe zrzeszenia Tatarów krymskich, górali 
Północnego Kaukazu, Gruzinów, Tatarów azerbejdżańskich i idel-ural-
skich. Wspomniane grupy narodowe, w zależności od konsekwentnej 



201201201Sprawa śledcza Woronowicza Alego Samuiłowicza

polityki ZSRR, zaczynając od 1918 i kończąc w 1920, obowiązane były 
emigrować z terytorium ZSRR do Turcji, Polski, Niemiec, Francji, 
Finlandii i Rumunii. Znajdując w tych państwach większe lub mniej-
sze wsparcie materialne, utworzyły tam mniejsze lub większe cen-
tra walki z ZSRR o swoją niezależność. W szczególności przedsta-
wię wspomniane przeze mnie grupy narodowe, z którymi zacząłem 
bliżej się kontaktować w latach 1936–1939 w m. Warszawie, gdzie od 
stycznia 1937 r. do 5 września 1939 r. pełniłem obowiązki mułły war-
szawskiej gminy muzułmańskiej. Tu muszę zaznaczyć, że pierwsze 
bezpośrednie kontakty z tatarskimi emigrantami Krymu i Idel Uralu, 
miały miejsce na pierwszym i drugim zjeździe polskich muzułmanów 
w Wilnie w 1925 i 1928 r., gdy w tych zjazdach uczestniczyli przedsta-
wiciele danych grup, a mianowicie: Ajaz Ishakow, Asfandijar Fazlejew 
Sunczelej, którzy wtedy jeszcze wyrażali pragnienie znalezienia 
wśród polskich Tatarów dążenia do wspólnoty. Podczas 2 zjazdu 
delegatów tatarskich ze zjednoczenia kulturalno-oświeceniowego – 
Tatarów Polski, Ajaz Ishakow w swojej mowie powitalnej do Tatarów 
polskich powiedział, że Tatarzy Polski powinni powrócić do swojego 
macierzystego języka, który zapomnieli, żyjąc w Polsce przez około 
500–600 lat. Uczestniczyłem wtedy w zjeździe jako prywatna osoba, 
byłem na urlopie z armii (Włodzimierz Wołyński, w którym byłem 
w szkole podchorążych artylerii rezerwy). Znałem także dom emi-
granta, kazańskiego Tatara Ajana Wajsi, w którego cukierni pracowała 
moja siostra od momentu przyjazdu do m. Wilna latem 1922 r., a także 
moja matka w latach 1928–1931 do jej drugiego małżeństwa w 1931 
r. z duchownym muzułmańskim m. Słonimia Kamberem Smolskim. 
Wtedy też słyszałem w Wilnie od tegoż Ajana Wajsi, że na uniwersy-
tecie w Krakowie pisze pracę doktorską Tatar krymski Abdułła Zihni, 
który przybył z Turcji. Poznałem Zihni później w Wilnie, następnie 
w Warszawie, gdzie był bibliotekarzem, podobnie jak w Krakowie – 
lektorem języka tureckiego.

Dla polskiej rzeczywistości charakterystyczny jest fakt roz-
woju działalności narodowych grup Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, 
Azerbejdżanu i Idel Uralu w latach 1937 i 1938, gdy odbyły się uro-
czyste obchody w formie zjednoczonych zebrań: w 1937 r. „XX-lecia 
Kurułtaju Krymu” i w 1938 r. „XX-lecia Kurułtaju Idel-Uralu” i zło-
żenie wieńca przez grupę Tatarów-emigrantów z Idel-Uralu na pol-
skim Grobie Nieznanego Żołnierza. Właśnie w 1938 r., gdy po wytycz-
nych prof. Olgierda Górki z Instytutu Wschodniego przyłączyłem się 
do ruchu dwóch grup emigracyjnych: Tatarów Krymu i Idel-Uralu 
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– objawił mi się ogólnie znany fakt, że działalność grup emigracyjnych 
Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu i Idel-Uralu znalazła silne 
wsparcie instytucji – organizacji b. Polski, takich jak „Prometeusz” 
i Instytut Wschodni, które wszelkimi sposobami: zebraniami, wydaw-
nictwami i propagandą – starały się nadać szeroki rozgłos działal-
ności wspomnianych grup emigracyjnych, skierowanej przeciwko 
ZSRR w celu oderwania terytoriów Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, 
Azerbejdżanu i Idel-Uralu od ZSRR. W rezultacie pomocy polskich 
instytucji, a także wysiłków wszystkich wspomnianych grup emigra-
cyjnych, jeszcze przed 1938 r. sformowano na terytorium b. Polski, 
w Warszawie, następujące zrzeszenia narodowe:
a) Tatarzy Krymu, których aktywistami w Warszawie byli doktor 

Abdułła Zihni (latem 1939 r. wyjechał do Rumunii) i Ortaj (był 
w Warszawie), w Wilnie – Edigej Szynkiewicz (wyjechał z Warszawy 
do Turcji, do Stambułu), w Stambule – Dżafar Sejdimet;

b) Płn. Kaukazu (grupa górali różnego pochodzenia), kierowana do 
1938 r. w Warszawie przez Gireja Dżabagi Wassaka (w 1938 r. wyje-
chał z rodziną do Turcji), od 1938 r. grupą górali Płn. Kaukazu kie-
rował podpułkownik b. polskiej armii Bahaeddin Chursz (w maju 
1939 r. widziałem go na pogrzebie majora Edigera w Warszawie);

c) Gruzinów Gruzji. O tej grupie i kto nią kierował – niczego mi nie 
wiadomo;

d) Tatarów Azerbejdżanu, kierowanych przez Mirzę Bałoja, o którym 
niczego mi nie wiadomo;

e) Tatarów kazańskich (Idel-Uralu), kierowanych w Warszawie przez 
Ajaza Ishakiego i Kabira Kembirowa, w Wilnie – przez Ajana Wajsi. 
Nic mi nie wiadomo o teraźniejszym miejscu pobytu wspomnia-
nych osób, z wyjątkiem Kembirowa Kembira, zamieszkałego teraz 
w Stambule;

f) do wymienionych grup narodowych z Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, 
Azerbejdżanu i Idel-Uralu przyłączyła się grupa Ukraińców-
petlurowców, kierowana przez nieznane mi osoby, nie znam rów-
nież nazwisk występujących z mowami powitalnymi na cere-
moniach – zebraniach „XX-lecia Kurułtaju Krymu i Idel-Uralu” 
w latach 1937 i 1938.

Wszystkie grupy narodowe, opisane w punktach a-f, jedno-
czyły się w polskiej organizacji „Prometeusz” kierowanej przez Wł. 
Bączkowskiego (Polaka), redagującego do 1939 r. gazetę „Biuletyn 
Polsko-Ukraiński”, a od stycznia 1939 r., zamiast „Biuletynu 
Polsko-Ukraińskiego” – gazetę „Problemy Wschodu”. Organizacja 
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„Prometeusz” kierowała nie tylko narodowymi grupami emigracyj-
nymi prowadzącymi walkę z ZSRR, ale wspierała też polskich publicy-
stów, drukując ich prace związane ze Wschodem, bez rozróżnienia na 
Bliski i Daleki Wschód.

W ścisłym kontakcie z „Prometeuszem” pozostawał też „Instytut 
Wschodni”, kierowanym do końca 1938 r. przez profesora dok-
tora Olgierda Górkę (Rusin) i senatora Siedleckiego, którego nazy-
wano przewodniczącym instytutu. Górka był kierownikiem. Instytut 
Wschodni pozostawał, z jednej strony, do pewnego stopnia instytu-
cją naukową, gdyż był szkołą wyższą (co prawda, bez praw państwo-
wych WUZ10-ów) zajmującą się nowożytnymi językami wschodnimi 
z wydziałami Bliskiego i Dalekiego Wschodu, z katedrami i lek-
torami filologii arabskiej, tureckiej, japońskiej, chińskiej i indyj-
skiej. Profesorami i wykładowcami Instytutu Wschodniego byli 
naukowcy pracujący w Warszawskim Uniwersytecie Państwowym 
i Warszawskiej Wyższej Szkole Handlowej, a także lektorzy: Arab 
Ahmed Herbi, Tatar krymski Abdułła Zihni (zdaje się, do 1937 r.), 
lektorzy języków japońskiego, indyjskiego, chińskiego i japońskiego, 
przy czym język japoński prowadził pracownik ambasady japońskiej 
w Warszawie. Profesorami byli: Olgierd Górka, Zajączkowski, Szajer 
i inni, których nie znam osobiście, nie znam także ich nazwisk. Z dru-
giej zaś strony, grupował „Koło Młodych Orientalistów” z sekcjami 
Krymu, Płn. Kaukazu, Gruzji, Azerbejdżanu, Idel-Uralu i Dalekiego 
Wschodu, w których studenci Instytutu Wschodniego pracowali nad 
pogłębieniem swojej wiedzy i przygotowywali wykłady jednej z dowol-
nych sekcji dla wszystkich pozostałych, dosyć często z referatami na 
różne tematy.

Na początku 1939 r. Abdullah Zihni opuścił Warszawę i wyjechał 
do Rumunii, przed nim, jeszcze na początku 1937 r., do Turcji wyje-
chał Wali Selim (Tatar krymski), a w 1939 r. Ajaz Ishaki do Niemiec, do 
Berlina. Ze względu na mój wyjazd z Warszawy na urlop do m. Kleck 
i potem, 5 września 1939 r., ucieczkę z Warszawy z powodu działań 
wojennych, nie wiem, jak przebiegała dalsza reorganizacja i scalanie 
„Prometeusza” z Instytutem Wschodnim w nowy Instytut Wschodni 
od końca czerwca 1939 r. do początku wojny polsko-niemieckiej. 
Pozostawało wydawnictwo „Instytutu Wschodniego” – „Wschód”, gdyż 
jeszcze w kwietniu 1939 r., Bączkowski projektował numer „Wschodu” 
poświęcony problemom narodów pochodzenia turkijskiego 

10 Wysszeje uczebnoje zawiedienije – Wyższy Zakład Naukowy.
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i rozmawiał ze mną o przygotowaniu artykułu dotyczącego geografii 
i położenia politycznego narodów pochodzenia turkijskiego. Wraz 
z dużą aktywnością grup emigracyjnych w latach 1937–1938 zwięk-
szyła się również liczba wydawnictw Instytutu Wschodniego, z któ-
rych, jak mi wiadomo, ukazały się drukiem ze stemplem Instytutu 
Wschodniego następujące książki w języku polskim: „Niepodległy 
Krym” Ortaja, „Szamil w walce o niepodległość Kaukazu” pułkownika 
Chursza Bahaeddina, „Idel-Ural” Ajaza Ishakiego (być może wcze-
śniej), „Krymskie jarłyki” doktora Abdułły Zihni, a także praca profe-
sora Olgierda Górki o liczebności wojsk tatarskich w walkach z Rosją 
i Polską w okresie Chanatu Krymskiego i inne, których autorów i tytu-
łów nie pamiętam, ale swoją treścią odnoszące się do kwestii prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości narodów Bliskiego Wschodu.

Charakter działalności „Prometeusza” i Instytutu Wschodniego 
uwarunkowywał bieg prac grup emigracyjnych, wprowadzających 
w życie te lub inne zarządzenia i całkowicie podlegających dyrekty-
wom wspomnianych wyżej „Prometeusza” i Instytutu Wschodniego.

Teraz przechodzę do charakterystyki swojej działalności wśród 
emigrantów Idel-Uralu i Krymu. Po raz pierwszy zapoznanie z dzia-
łalnością obu wymienionych grup emigracyjnych nastąpiło w 1936 
i 1937 r., gdy spotkałem się w m. Wilno ze swoim kuzynem Edige 
Szynkiewiczem, który przez Iran i Turcję uciekł z ZSRR do Polski. 
Edige Szynkiewicza znałem już w latach 1917–1918, gdy mieszkał ze 
swoją matką i ojcem Mustafą Szynkiewiczem w Bachczysaraju, a ja 
ze swoją matką, bratem i siostrą w Symferopolu. Edige był wtedy 
niedużym chłopcem. Jest ode mnie młodszy o 10–11 lat. Pierwsze 
spotkanie z Edige Szynkiewiczem nastąpiło w 1936 r., w miesiącu 
grudniu lub listopadzie, po moim przyjeździe z Egiptu w paździer-
niku 1936 r. Edige nie wywarł wtedy najlepszego wrażenia: miłośnik 
wódki i hulanki. Po spotkaniu ze mną milczał o przyczynach swojej 
emigracji z ZSRR. Domyślałem się, że ucieczka Edige z ZSRR została 
powzięta z powodu jego dążeń do niezależności Krymu. Przy następ-
nych spotkaniach bezskutecznie ponawiałem próby dowiedzenia się 
o przyczynach emigracji Edige Szynkiewicza, ale on milczał i nie wta-
jemniczał mnie.

W 1937 r. dowiedziałem się od Edige, że jego ojciec Mustafa 
Szynkiewicz został aresztowany, że Mustafie Szynkiewiczowi grozi 
najwyższy wymiar kary, ale mówiąc o tym, Edige nie chciał przed-
stawić mi przyczyn konfliktu ojca z prawodawstwem ZSRR. W końcu 
Edige powiedział mi, że zapewne jego ojca nie ma już wśród żywych. 
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Po zajęciu przez RKKA11 regionów Zach. Białorusi, napisałem list 
do matki Edige Szynkiewicza, Lejli Szynkiewicz, zamieszkałej 
w Symferopolu, Teodozyjska Szosa nr 2 i 4, i w 1940 r. dostałem odpo-
wiedź, że Mustafa Szynkiewicz odbywa karę i wróci do domu za 1,5 
roku.

Po przyjeździe do Polski Edige Szynkiewicz zaczął energicznie 
propagować ideę narodowego powstania wśród polskich Tatarów, 
z których 75% uważało się za Polaków wiary muzułmańskiej. 

Apele Edige znalazły odzew wśród młodzieży, która zaczęła 
interesować się historyczną przeszłością narodu tatarskiego. 
Jednocześnie Edige Szynkiewicz zaczął wzywać polskich Tatarów do 
zbliżenia z Tatarami krymskimi, co napotkało znaczny opór ze strony 
starszych, oprócz braci Olgierda i Lwa Kryczyńskich, było to w 1937 r. 
Edige Szynkiewicz, przy spotkaniach z nim, proponował mi włączyć 
się w działalność emigracyjnych Tatarów krymskich na terytorium 
m. Warszawy, gdzie zacząłem wypełniać obowiązki mułły, ale ja ciągle 
nie zgadzałem się i do 1938 r. nie podtrzymywałem kontaktów z gru-
pami (Tatarów) Idel-Uralu i Krymu. Dyskusje z generalnym sekreta-
rzem Instytutu Wschodniego prof. Olgierdem Górką, którego znałem 
jeszcze z czasów swoich studiów w Uniwersytecie Lwowskim w latach 
1926–1932, gdzie był docentem i wykładał historię średniowie-
cza, a także z okresu 1933 r. do 1936 r., gdy przesyłałem do Instytutu 
Wschodniego swoje raporty o studiach w muzułmańskim uniwersyte-
cie Al-Azkar w Kairze i działalności wśród narodowych grup studenc-
kich w Al-Azkarze i społeczności egipskiej (o czym będę pisał poni-
żej), przekonały mnie do przyłączenia się do działalności tatarskich 
grup Idel-Uralu i Krymu, zgodnie z instrukcjami prof. Olgierda Górki. 
Instrukcje prof. Olgierda Górki nie wymagały specjalnej aktywności, 
ale określając charakter działalności w Warszawie, związaną z dzia-
łalnością „Prometeusza” i Instytutu Wschodniego, skierowanych 
przeciwko ZSRR, potrzebowały mojej obecności na świętach: zebrań 
„XX-lecia Kurułtaju” Krymu i Idel-Uralu, które w 1937 r. były w pro-
gramie działań „Prometeusza”, Instytutu Wschodniego i grup tatar-
skich – Uralu i Krymu. Zetknięcie się z działalnością wspomnianych 
grup i rozmowa z profesorem Olgierdem Górką spowodowały moją 
obecność, początkowo jako osoby oficjalnej z zaproszeniem, w 1937 
r. na ceremonii „XX-lecia Kurułtaju Tatarów Krymu”, a także cere-
moniach w 1938 r.: złożenie wieńca na Mogile Polskiego Nieznanego 

11 Rabocze-kriestjanskaja Krasnaja armija – Robotniczno-Chłopska Czerwona Armia.
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Żołnierza przez grupę Tatarów „Idel-Uralu” i „XX-lecia Kurułtaju 
Tatarów Idel-Uralu”. Na wspomnianych trzech ceremoniach mia-
łem odczytać modlitwę za zmarłych, 1 surę Koranu „Al-Fatiha”, przy 
czym w 1938 r. nastąpiła zamiana – moja wizyta u przewodniczą-
cego emigrantów tatarskich „Idel-Uralu” Ajaza Ishakiego. Muszę 
zaznaczyć, że moje zbliżenie z Tatarami Idel-Uralu, a w szczególno-
ści z grupą Tatarów kazańskich, kierowanych przez byłego przede 
mną mułłę Asfandijara Fazlejewa, utrudnione było przez wrogi do 
mnie stosunek części Tatarów kazańskich, którzy chcieli widzieć na 
stanowisku mułły w Warszawie kazańskiego, a nie polskiego Tatara. 
Dopiero w 1938 r., po moim spotkaniu z Ajazem Ishakim, nastą-
piło pełne uznanie mnie za mułłę m. Warszawy przez Tatarów Idel-
Uralu. O prawdziwości tego faktu świadczy to, że synowie Asfandijara 
Fazlejewa, Dajan i Bekir, a także syn Muhamedżana Ibrahima, Abdul-
Karim, będąc słuchaczami muzułmańskiego uniwersytetu Al-Azkar 
w Kairze w latach 1933–1938 i przebywając w Kairze, trzymali się 
blisko Pawła Korwina-Pawłowskiego, który w 1933 r. przyjął reli-
gię muzułmańską w Jerozolimie i w latach 1928–1931 był general-
nym sekretarzem Instytutu Wschodniego z mianowania profesora 
Olgierda Górki. Tym samym wspomniani Dajan i Bekir Fazlejewowie 
byli przeznaczeni przez ich ojca Asfandijara Fazlejewa na stanowi-
sko mułły. Sam były mułła Warszawy Asfandijar Fazlejew – bogaty 
właściciel wielkiego domu w Warszawie, przez długi czas domagał 
się od Muftiatu w Wilnie jakichś pieniędzy za odsunięcie od obo-
wiązków mułły i przy każdej okazji źle mówił o mnie i muftim Polski 
Jakubie Szynkiewiczu. Poniżej napiszę o stosunkach moich i Mustafy 
Aleksandrowicza, z którym byłem w Kairze na uniwersytecie Al-Azkar, 
z grupą Polaków, którzy przyjęli islam, kierowanych przez Korwina-
Pawłowskiego, a składającą się z lekarza Stankiewicza, „szofera” króla 
Saudii Ibn-Sauda, Jawłowskiego, i trzymających się z nimi Dajana 
i Bekira Fazlejewów z Abdul-Kajumem Muhamedżanem. Tu tylko 
wskazuję, że wspomniana grupa Polaków-renegatów i trzech Tatarów 
karaimskich12 wszelkimi sposobami starała się przeszkadzać mnie 
i Mustafie Aleksandrowiczowi. Powodem tego był fakt, że zarówno ja, 
jak i Mustafa Aleksandrowicz odmówiliśmy współpracy z nimi. Ale 
o tym poniżej.

Od momentu mojego spotkania z Ajazem Ishakim, który obie-
cał wspierać mnie jako mułłę Warszawy, tatarskie grupy emigracyjne 

12 Bez wątpienia chodzi o Tatarów kazańskich.
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zapraszały mnie, a także Instytut Wschodni, na otwarte wykłady sek-
cji „Koła Młodych Orientalistów” i zebrania poświęcone działalno-
ści zmarłego Gasprinskiego (Krym), podboju Kazania przez Rosjan 
(Idel-Ural). Poczynając od końca 1937 r. i kończąc na początku 1939 
r., brałem udział w trzech dużych ceremoniach-zebraniach organizo-
wanych przez grupy Tatarów Idel-Uralu i Krymu w specjalnie wyna-
jętych w tym celu salach (I. „XX-lecie Kurułtaju Krymu” i II. „XX-lecie 
Kurułtaju Idel-Uralu”, III. ceremonia złożenia wieńca na Mogile 
Polskiego Nieznanego Żołnierza) i 5 pomniejszych zebraniach, zor-
ganizowanych w sali Instytutu Wschodniego (I. Gasprinski (Krym), 
II. podbój Kazania (Idel-Ural), III. herbatka na cześć gości z Rumunii, 
Turcji (Krymu), IV. herbatka na cześć gości z Finlandii, Niemiec, Turcji 
(Idel-Ural), V. spotkanie muzułmanów m. Warszawy z pierwszym 
charge Egiptu (Instytut Wschodni). We wspomnianych większych 
ceremoniach I i II uczestniczyły wszystkie grupy emigracyjne prze-
bywające w Polsce, przedstawiciele emigrantów z Finlandii, Rumunii, 
Turcji i Niemiec, a także około 400–450 osób ze społeczności pol-
skiej, wśród których byli przedstawiciele polskich Tatarów. 1. Olgierd 
Kryczyński – Przewodniczący Rady Centralnej „Związku Kulturalno-
Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej” (stowarzyszenie 
kulturalno-oświatowe Tatarów Polski), będący także przewodniczą-
cym Duchowego Zarządu gminy muzułmańskiej m. Warszawy, zaj-
mujący stanowisko w Sądzie Najwyższym Polski; 2. Abdul-Hamid 
Churamowicz – Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, także 
referent Polskiej Kasy Oszczędnościowej w Warszawie; 3. Major 
Janowicz-Czaiński ze Słonimia; 4. Ibrahim Miskiewicz z Nowogródka; 
5. Edige Szynkiewicz z m. Wilno, i inni z innych miejscowości, których 
nie pamiętam, nie znałem.

Uczestniczyło także wielu muzułmanów m. Warszawy, większość 
z zapraszanych, około 400 ludzi, składała się z przedstawicieli społecz-
ności polskiej, zgrupowanych w różnych organizacjach politycznych 
i społecznych. Przedstawiciele byłych władz polskich we wspomnia-
nych ceremoniach nie brali udziału. W 3-ciej dużej ceremonii uczest-
niczyły grupy narodowe emigracji Idel-Uralu, Krymu, Azerbejdżanu, 
Gruzji, Ukrainy, Płn. Kaukazu mieszkające w Warszawie, a także 
Tatarzy Idel-Uralu przyjeżdżający z Finlandii, Turcji i Niemiec. 
Ceremonie I i II odbywały się rankiem do obiadu, na nich występowali: 
na I – profesor Olgierd Górka, z Instytutu Wschodniego – Bączkowski, 
z „Prometeusza” – kierujący grupami emigrantów z powitaniami. Na 
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II – Ajaz Ishaki, Bączkowski, kierujący grupami emigrantów z powi-
taniami. Na ceremonii Tatarów Krymu była wystawa rękodzielnictwa 
Tatarów krymskich z Rumunii. Wieczorem, na ceremoniach „XX-lecie 
Kurułtaju Krymu” i „XX-lecie Kurułtaju Idel-Uralu”, były ogólnoeu-
ropejskie tańce. W tych wieczorach z tańcami, ja, jako duchowny, 
nie brałem udziału. Główna tematyka wykładów i powitań dotyczyła 
wydarzeń z przeszłości grup narodowych, a także problemów odzy-
skania niezależności poprzez oderwanie Krymu, Idel-Uralu i innych 
obszarów od ZSRR.

Na wspomnianych pięciu małych zebraniach, oprócz profe-
sorów Górki i Bączkowskiego, udział brały emigracyjne grupy Idel-
Uralu, Krymu, Azerbejdżanu i Płn. Kaukazu, a także przedstawiciele 
różnych polskich organizacji społecznych.

W wykładach otwartych sekcji „Koła Młodych Orientalistów” 
i odczytach profesorów i znawców Wschodu zwykle uczestniczyła 
niewielka liczba słuchaczy, składająca się z młodzieży studenckiej 
Instytutu Wschodniego – Instytutu Orientalistyki, wydziału histo-
ryczno-filologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Państwowego, 
a także niewielkiej grupy Polaków. Rzadko bywałem na tych 
wykładach.

W sali Instytutu Wschodniego, prócz wykładów i odczytów, 
Oddział Warszawski Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
organizował 2 razy w roku na duże doroczne muzułmańskie święta 
Ramazan-Bajram i Kurban-Bajram wieczorki taneczne, na których 
zbierała się młodzież i dorośli wyznania muzułmańskiego, a także 
zaproszeni spośród niemuzułmanów. Wieczorki taneczne rozpo-
czynały się od występów młodzieży. Dzieciom rozdawano podarki. 
Dorośli tańczyli i był bufet. Te spotkania miały za cel jednoczenie róż-
nych grup narodowościowych. Na oficjalnych ceremoniach i zebra-
niach występowałem w stroju duchownego, na wykładach i wieczor-
kach tanecznych byłem w ubraniu cywilnym.

Wracając do swojej działalności w grupach tatarskiej emigra-
cji z Krymu i Idel-Uralu, podkreślam swoją krótkotrwałą działalność 
od 1938 r., polegającą na możliwie najlepszym obrazie troski byłego 
rządu polskiego o polskich Tatarów, a także, zgodnie z instrukcjami 
profesora Olgierda Górki, ukierunkowanej na zjednoczenie grup 
muzułmanów, wśród których obok przyjacielskich stosunków bywały 
i spory. Tatarska emigracja na terytorium byłej Polski była nieliczna: 
grupa Tatarów Krymu składała się przez pewien czas z 3 ludzi – 
Weli Selima, Ortaja i Abdułły Zinhni, grupa Tatarów Idel-Uralu była 
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liczniejsza, ale składała się głównie z Tatarów kazańskich, mieszkają-
cych z rodzinami w Warszawie 40–50 lat, jak Aksanowie, Fazlisowie, 
Muhamedżanowie, Kuramszynowie. Muzułmański element m. 
Warszawy był płynny, było wielu sezonowych handlarzy – Persów, 
Turków – właścicieli cukierni i piekarni, którzy nie brali udziału 
w życiu społecznym. Grupa polskich Tatarów składała się z całego sze-
regu urzędników w instytucjach państwowych, studentów i wojsko-
wych, którzy w większości nie uczestniczyli w ruchu tatarskich grup 
emigracyjnych, skierowanych przeciwko ZSRR.

Wymienione powyżej dwie większe ceremonie – zebrania świę-
towania „XX-lecia Kurułtaju Tatarów Krymu” i „XX-lecia Kurułtaju 
Tatarów Idel-Uralu” były szeroko opisywane w polskiej prasie przez 
korespondentów gazet zaproszonych na ceremonie. Opisy ceremonii 
równie szeroko zostały podane w gazetach grup emigracyjnych, takich 
jak „Płn. Kaukaz” (Paryż), „Milli Bajrok” – organ Idel-Uralu wydawany 
w Mukdenie, „Dogru Jol” – organ Tatarów krymskich zamieszkałych 
w Rumunii, „Jany Jol” – organ Idel-Uralu wydawany w Berlinie.

Rozmowa z profesorem Olgierdem Górką, która spowodowała 
moje zbliżenie z tatarskimi emigracjami Idel-Uralu i Krymu, doty-
czyła również moich obecności w ambasadach Turcji, Egiptu i Iranu. 
Te obecności były związane w ambasadzie Turcji ze śmiercią Kemala-
Paszy i rocznicą Republiki Tureckiej, w ambasadzie Egiptu – pracą 
Komitetu Budowy Meczetu w Warszawie. Były nadzieje, że amba-
sada Egiptu przyjdzie z pomocą materialną w budowie meczetu. 
Najlepiej znałem posła Iranu Ahmeda Sijahę, co wiązało się z faktem 
2 ceremonii ślubnych w ambasadzie Iranu, a także rozwodem jednej 
pary, której wcześniej dałem ślub. Małżeństwa w samej ambasadzie 
były spowodowane tym, że obywatele Iranu, z których jeden miesz-
kał w Berlinie, a drugi – w Bernie, żenili się z Niemkami. Ambasady 
Turcji, Iranu i Egiptu zapraszały mnie jako duchownego muzułmań-
skiego m. Warszawy, a ja ze swojej strony, w rozmowach z członkami 
ambasady i znajdującymi się tam gośćmi, mówiłem według instrukcji 
doktora Olgierda Górki o sytuacji muzułmanów w Polsce, ukazując ją 
z jak najlepszej strony.

Dalej przechodzę do charakterystyki swojej działalności, według 
instrukcji tegoż profesora Olgierda Górki, w latach 1933–1936 wśród 
narodowych grup studentów Al-Azkaru i społeczności egipskiej.

A. Woronowicz
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Własnoręczne zeznania oskarżonego Woronowicza Alego 
Samuiłowicza z dnia 12 lutego 1941 r.

W swojej autobiografii wspomniałem, że po ukończeniu wydziału 
wschodniego fakultetu historyczno-filologicznego Uniwersytetu 
Lwowskiego w 1932 r. nie miałem pracy, mieszkałem w Słonimiu 
w domu swojej matki od lipca 1932 r. do lutego 1933 r., gdy dosta-
łem wiadomość z muftiatu, że starania ich i Rady Głównej Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
zakończyły się sukcesem i zostanę skierowany do Kairu, do muzuł-
mańskiego uniwersytetu Al-Azkar, a jednocześnie zapropono-
wano mi skatalogowanie biblioteki muftiatu i rękopisów religijnych 
w Wilnie do początku lipca 1933 r. Na początku lipca 1933 r. dosta-
łem wezwanie z Instytutu Wschodniego w Warszawie o przybycie 
tam z paszportem zagranicznym. Po otrzymaniu paszportu przyby-
łem do Warszawy i zjawiłem się w Instytucie Wschodnim, którego 
sekretarz generalny Olgierd Górka wręczył mi zaświadczenie amba-
sady egipskiej w Berlinie, poświadczające o tym, że jadę na muzuł-
mański uniwersytet Al-Azkar w Kairze i proszące władze o okaza-
nie mi każdej możliwej pomocy na terytorium Egiptu. Jednocześnie 
profesor Olgierd Górka dał mi przepisane na maszynie instrukcje, 
które stwierdzały że wyjeżdżam na dwa lata studiów na uniwersy-
tecie Al-Azkar, że powinienem zamieszkać w akademiku studentów 
pochodzenia tureckiego, że powinienem zachowywać się zgodnie 
z etyką studentów muzułmańskiego uniwersytetu teologicznego i że 
co trzy miesiące (nie rzadziej) powinienem składać raporty o swojej 
nauce do Instytutu Wschodniego i ambasady polskiej w Kairze. Już 
ustnie, profesor Olgierd Górka w kategorycznej formie przekazał mi, 
że powinienem nawiązać kontakty z grupami turkijskimi uczącymi 
się na Al-Azkarze, a także innymi, jak malajska, chińska i indyjska, 
i z tych kontaktów będę posyłać raporty do Instytutu Wschodniego; 
że powinienem wszędzie podawać się za muzułmanina pochodzenia 
tatarskiego, następnie zaś, gdy dostatecznie zapoznam się z językiem 
arabskim w mowie i piśmie, będę musiał napisać możliwie duże arty-
kuły o Polsce i położeniu Tatarów polskich w Polsce w egipskiej prasie 
arabskiej, a także nieustannie zaznajamiać się z duchem różnych grup 
narodowościowych z całego muzułmańskiego Wschodu, uczęszczając 
na te lub inne manifestacje polityczne w Egipcie i, w miarę możliwości, 
w krajach sąsiednich. Jednocześnie profesor Olgierd Górka zakazał 
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mi zbliżać się do Pawła Korwina-Pawłowskiego, który był generalnym 
sekretarzem Instytutu Wschodniego w Warszawie przed profesorem 
Górką. W tym samym dniu profesor Olgierd Górka skierował mnie do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie zostawiłem 
swój paszport zagraniczny w celu szybszego otrzymania wiz – tranzy-
towej rumuńskiej i egipskiej na pobyt. W czasie dwuletniego pobytu 
w Warszawie zatrzymałem się w pensjonacie domu studentów m. 
Warszawy. Nie mając w Warszawie przyjaciół i znajomych, postano-
wiłem powiedzieć profesorowi Olgierdowi Górce, aby jak najszyb-
ciej przesłano [paszport] z wizami do Lwowa na adresu Uniwersytetu 
Lwowskiego. Mój paszport został wysłany do Berlina w celu uzyskania 
wizy egipskiej, gdyż w 1933 r. w Polsce nie było jeszcze ani ambasady 
ani konsulatu. We Lwowie przebywałem do 19 lipca 1933 r. Miałem we 
Lwowie wielu znajomych studentów – towarzyszy z uniwersytetu. Po 
otrzymaniu paszportu zagranicznego z wymaganymi wizami wyje-
chałem pociągiem ze Lwowa na Śniatyń, Czerniowce, Konstancę, skąd 
21 lipca na rumuńskim parowcu „Dacja”, bezpośrednio przez Stambuł 
i Pireus, przybyłem 25 lipca 1933 r. do Aleksandrii, a stamtąd pocią-
giem – do Kairu. Po przyjeździe do Kairu odwiedziłem ambasadę pol-
ską, która zorganizowała mi pobyt w polskim pensjonacie „Polonia” 
w Heluanie (27 km od Kairu) i rozpoczęła starania o umieszczenie 
mnie w akademiku studentów Al-Azkaru, co nastąpiło w pierwszych 
dniach sierpnia. Teoretyczny i praktyczny kurs języka arabskiego, 
który otrzymałem na Uniwersytecie Lwowskim, był niedostateczny, 
dlatego od razu, z pomocą jednego ze studentów Al-Azkaru, przystą-
piłem do pogłębiania wiedzy o języku arabskim. W październiku 1933 
r. zapisałem się na wydział studentów pochodzenia nieegipskiego 
uniwersytetu Al-Azkar i zacząłem uczęszczać na wykłady z gramatyki 
arabskiej, historii islamu i teologii muzułmańskiej. Już w miesiącu 
sierpniu przyszedł do mnie Paweł Korwin-Pawłowski, podając się za 
muzułmanina, w celu zapoznania się ze mną i projektami mojej dzia-
łalności w Kairze. Pamiętając słowa profesora Olgierda Górki, byłem 
z nim bardzo ostrożny. Korwin-Pawłowski powiedział mi, że przyjął 
islam w Jerozolimie, a potem dowiedziałem się, że rozwiódł się z żoną, 
pojedynkował się, wyjechał z Polski do Jerozolimy, gdzie przyjął 
islam. W 1933 r. przybył do Kairu i zapisał się na ten sam wydział uni-
wersytetu Al-Azkar Abdul-Kajum Muhamedżanow (tenże Ibrahimow, 
jak nazywał siebie w Al-Azkarze). Na początku 1934 r. do Kairu przy-
był i zapisał się do Al-Azkaru mój kolega z wydziału orientalistyki 
Uniwersytetu Lwowskiego Mustafa Aleksandrowicz, który zamieszkał 
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ze mną w jednym pokoju tegoż akademika „Rewak-al-Atrak” („Dom 
Turków”). I ja, i Mustafa Aleksandrowicz mieliśmy jednakowe instruk-
cje od profesora Olgierda Górki, co zbliżało nas do siebie, tym bardziej, 
że znałem Mustafę Aleksandrowicza jeszcze ze Lwowa, on rok później 
otrzymał dyplom z tej samej specjalizacji – „Historia Islamu” (w 1933 
r.). Stypendia moje i jego równały się 6 funtom angielskim miesięcz-
nie (150 złotych polskich) dla każdego, dostawaliśmy je regularnie co 
miesiąc w polskiej ambasadzie w Kairze. Już w końcu 1934 r. amba-
sada polska zleciła nam przekład na język polski „Zielonej Książki”, 
wydanej przez rząd króla Saudii Ibn-Sauda i zawierającą korespon-
dencję dyplomatyczną Saudii i Jemenu, i usprawiedliwiającą wojnę 
Saudii z Jemenem o prowincję Asir. Za tłumaczenie zapłacono nam 4 
funty egipskie (100 złotych) i zlecono nam przekłady informacji prasy 
arabskiej o Polsce dla ambasady. W tym celu ambasada dała nam 
środki na gazety i niektóre magazyny wydawane w Egipcie, a także 
płaciła nam od 1,5 do 2 funtów miesięcznie każdemu za przekłady. 
Tłumaczeń o Polsce było mało, gdyż w Egipcie nie interesowano się 
Polską. Sytuacja zmieniła się, gdy Polska podpisała w 1935 r. pakt 
o nieagresji z Niemcami. Wtedy zabrano od nas przekłady i zlecono 
specjalnemu tłumaczowi – Arabowi – wersję francuską.

W 1935 r. do Kairu przybyli bracia Dajan i Bekir Fazlejewowie, 
aby zapisać się do Al-Azkaru. W tym czasie, do początku 1935 r., zaczą-
łem używać języka arabskiego w mowie, i trzeba było przystąpić do 
propagandy o Polsce wśród grup narodowościowych – słuchaczy 
Al-Azkaru. W Al-Azkarze było około 1000 obcokrajowców różnych ras 
i narodowości, ale dla tej działalności potrzebne było inne miejsce. 
Ambasada polska zgodziła się, i ja z Mustafą Aleksandrowiczem prze-
nieśliśmy się do trzypokojowego mieszkania na placu Muhammeda 
Alego w Kairze. Ambasada dała nam środki na mieszkanie, dodając 
nam do stypendiów po 2 funty angielskie. W tym mieszkaniu roz-
poczęła się działalność propagandowa. Dowiedziawszy się, jakie ist-
nieją organizacje studenckie, zaczęliśmy je odwiedzać. Nasz krąg 
znajomych na tyle się zwiększył, że zaczęliśmy się już poznawać ze 
studentami Uniwersytetu Państwowego im. króla Fuada w Kairze, 
Wyższej Szkoły Handlowej w Kairze, a także organizacji społecznych, 
jak Klub Młodzieży Muzułmańskiej m. Kairu, klub studentów stowa-
rzyszenia politycznego „Bafd”, stowarzyszenie religijne „Al-Islam” itd. 
Jednocześnie podtrzymywaliśmy kontakty z różnymi grupami stu-
dentów Al-Azkaru: malajską, chińską, indyjską, czerkieską (studenci – 
potomkowie emigrantów z Kaukazu z czasów Szamila), a także z grupą 
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studentów przybyłych z Europy – Jugosłowianami, Bułgarami itd. 
Utworzył się krąg znajomych zarówno spośród mieszkańców Egiptu, 
jaki i spośród grup narodowościowych studentów Muzułmańskiego 
Uniwersytetu Al-Azkar i Państwowego Uniwersytetu imienia króla 
Fuada I. W tym okresie zaczęliśmy próby zamieszczania krótkich 
notek o Polsce i polskich Tatarach w arabsko-muzułmańskiej prasie 
egipskiej. Gazety przyjmowały notki i od razu prosiły o nowe. Oprócz 
zamieszczania informacji o Polsce i polskich Tatarach w prasie, sta-
raliśmy się przyciągnąć do siebie sympatię niektórych bardziej roz-
winiętych kolegów wśród studentów i innych znajomych, zapraszając 
ich do siebie do domu. W tym celu, od czasu do czasu, przyjmowali-
śmy u siebie w domu znajomych różnych muzułmańskich narodowo-
ści, organizując herbatki lub kawę za środki otrzymywane z polskiej 
ambasady. Takie przyjęcia były bardzo tanie, za 1 funt można było 
przyjąć i ugościć herbatą lub kawą 15–20 ludzi. Równolegle z moją 
i Mustafy Aleksandrowicza pracą na rzecz polskiej propagandy, pra-
cował także Paweł Korwin-Pawłowski razem z braćmi Fazlejewami 
i Abdul-Kajumem Muhamedżanem wśród studentów Al-Azkaru 
i emigracyjnych grup Tatarów Idel-Uralu i Krymu, którzy przybyli 
w 1935 r.: Idel-uralcy z Mandżurii w liczbie 6 osób w wieku od 12 do 16 
lat, którzy zapisali się do medresy Al-Azkara, i Krymcy z Bazarczuka 
(Rumunia) w liczbie 4 osób w wieku 15–18 lat, którzy również zapisali 
się do medresy Al-Azkaru (medresa – średnia instytucja szkolna).

Jeszcze w 1934 r. Korwin-Pawłowski zaproponował mnie 
i Mustafie Aleksandrowiczowi, aby wejść z nim w bliskie kontakty 
i pracować w tejże propagandzie. Widząc, że pragnie on wykorzystać 
naszą wiedzę naukową, a sam, nie mając specjalistycznego przygo-
towania orientalistycznego i będąc człowiekiem 50-letnim, nie mógł 
tak szybko oswoić się z językiem arabskim, odmówiliśmy współ-
pracy z nim. Wtedy zaczął pisać na nas donosy do ambasady w osobie 
Alfonsa Kuli, co pewnego razu postawiło nas pod groźbą utraty stypen-
diów, ale po rozeznaniu się w sprawie pracowaliśmy dalej sami, bez 
kontaktów z Pawłem Korwinem-Pawłowskim, Fazlejewami i Abdul-
Kajumem Muhamedżanem, których praca toczyła się oddzielnie, tym 
bardziej, że nasze mieszkanie znajdowało się daleko od akademika 
Turków, gdzie wyżej wymienieni cały czas mieszkali. O ile było mi wia-
domo, Korwin-Pawłowski przedstawiał się w środowiskach egipskich 
jako były sekretarz generalny instytutu żywych języków wschod-
nich, funkcjonował jako oficjalny agent PAT-u (Polskiej Agencji 
Telegraficznej), kontaktował się z lekarzem-dentystą Stankiewiczem, 
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który przyjął islam w Egipcie, byłym nadwornym dentystą króla 
Fuada I, oraz „szoferem” Jabłońskim, który w latach 1931–193? (nie 
wiem) kierował garażami samochodów kursujących między Mekką 
i Medyną na terytorium król Ibn-Sauda i także, jak Korwin-Pawłowski 
i lekarz Stankiewicz, przyjął religię muzułmańską. Niczego mi nie 
wiadomo o charakterze działalności wspomnianych Stankiewicza 
i Jabłońskiego, być może byli agentami Polski na terytorium Egiptu 
i Arabii Ibn-Sauda. Lekarz Stankiewicz przewodniczył niewielkiej 
kolonii polskiej Kairu i Heluanu, składającej się z rodziny Richtera 
i Sokolskiego w Heluanie – właścicieli pensjonatów „Polonia” i „Jola”, 
oraz kilku kairskich rodzin Żydów-handlarzy, inżyniera Zabłockiego 
i polskich robotników pracujących w fabryce włókienniczej wspól-
noty egipskiej koło Kairu, lekarza Goldberga i przybyłych z Polski na 
leczenie w siarkowych źródłach Heluanu, zamieszkałych w pensjona-
tach „Polonia” i „Jola”.

Latem 1935 r. ze względu na zakończenie 2-letniego okresu dele-
gacji w uniwersytecie Al-Azkar w Kairze, zwróciłem się z podaniem 
do ambasady polskiej w Kairze i Instytutu Wschodniego w Warszawie 
o przedłużenie delegacji o jeszcze jeden rok, co zostało spełnione po 
okazaniu zaświadczenia z rektoratu Al-Azkaru o dalszych studiach 
teologicznych.

Regularnie wysyłałem raporty o nauce i kontaktach z różnymi 
narodowymi grupami studentów Al-Azkaru dotyczących propagandy 
Polski i dobrego traktowania przez nią Tatarów polskich, a także 
o manifestacjach studentów Al-Azkaru i Państwowego Uniwersytetu 
imienia króla Fuada I. Trzeci rok pobytu w Kairze, gdzie przebywałem 
bez wyjazdów, zajmowałem się pisaniem materiałów o Polsce i pol-
skich muzułmanach w kairskich gazetach „Al-Balag”, „Al-Mukattam”, 
„Al-Ahram”, „Al-Islam”, ogólna liczba moich materiałów opublikowa-
nych w tym okresie – około 15. Pisałem je z pomocą któregoś dobrze 
mi znanego studenta. On poprawiał materiały stylistycznie, za co 
odwdzięczałem mu się jakimś ugoszczeniem. Podobne materiały 
dotyczące Polski i polskich Tatarów pisał Mustafa Aleksandrowicz, 
i równie regularnie, jak ja, wysyłał raporty do ambasady polskiej 
w Kairze i Instytutu Wschodniego w Warszawie.

Jednocześnie przygotowywałem do druku niewielką książeczkę 
w języku arabskim „Islam w Polsce” („Al-Islam Bulunija”), a mój 
kolega Mustafa Aleksandrowicz – książkę „Józef Piłsudski – jego życie 
i działalność”. Tematy książek były ustalone przez ambasadę w Kairze 
i Instytut Wschodni w Warszawie. „Islam w Polsce” pisałem nie sam, ale 
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z Egipcjaninem Sejidem Hamawi, który latem 1935 r. był w Warszawie 
na praktyce w polskim banku jako student wyższej szkoły handlowej 
w Kairze. Książeczka była formatu dużej broszury i liczyła 76 stron 
druku, podpisana przez dwóch autorów: Sejida Hamawi i mnie – opu-
blikowana w nakładzie 3000 egzemplarzy ze środków ambasady pol-
skiej w Kairze wiosną 1936 r.; zawartość książki odpowiadała okładce, 
składającej się z zieleni flagi Egiptu i bieli z czerwienią polską na zie-
lonym tle, a także tytułowi – „Islam w Polsce”. Książka zawierała kilka 
rozdziałów w następującym porządku: Tatarzy polscy, ich pochodze-
nie, historia Tatarów polskich od bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. do 
„złotego wieku” Polski. Od „złotego wieku” do zaborów Polski. Zabory 
Polski i Tatarzy polscy do 1918 r. Utworzenie niepodległej Polski 
i wojna z Sowietami (w tym rozdziale ukazywałem udział muzułma-
nów Polski w wojnie z Sowietami, opisując formację kawalerii Tatarów 
Rzeczypospolitej, której członkami byli nie tylko polscy Tatarzy, ale 
też muzułmanie z Kaukazu, Krymu i innych narodowych grup rozbitej 
Białej Armii). Kolejne rozdziały były poświęcone organizacji Tatarów 
w Polsce: a) muftiat, meczety, cmentarze, wychowanie religijne, pod-
ręczniki religii; b) działalności kulturalno-oświatowa polskich Tatarów, 
Związek Kulturalno-Oświatowy, wydawnictwa polskich Tatarów „Życie 
Tatarskie”, „Rocznik Tatarski”, „Przegląd Islamski”. Ostatni rozdział 
książeczki poświęcony był budowie meczetu w Warszawie z wezwa-
niem o darowizny na meczet w Warszawie. Książeczka-broszura była 
sprzedawana w cenie 1 piastra i została rozprowadzona na sprzedaż 
w księgarniach różnych dzielnic Kairu. 500 egzemplarzy zakupiła 
ambasada, 150 – Instytut Wschodni, 75 – muftiat. Koszty własne wyda-
nia książki zostały opłacone, pozostałe dostałem jako honorarium, 
a także mój współpracownik Sejid Hamawi.

Książka Mustafy Aleksandrowicza o Piłsudskim została wydana 
w Kairze w lipcu 1936 r. w nakładzie 2000 egzemplarzy, również ze 
środków ambasady i zatrzymana w ambasadzie do rozpowszechnia-
nia przez nich samych.

Także tu, w Kairze, przygotowałem do druku dwie prace naukowe: 
„Szczątki językowe Tatarów litewskich” i „Kitab Tatarów litewskich 
i jego zawartość”, które opublikowano w drugim tomie „Rocznika 
Tatarskiego” w 1935 r. Oprócz tych prac naukowych opublikowa-
łem szereg materiałów o Egipcie, islamie, meczetach itp. w wydaw-
nictwach polskich Tatarów, takich jak „Życie Tatarskie” i „Przegląd 
Islamski”. Zamieściłem także szereg materiałów popularno-nauko-
wych o Egipcie i islamie w polskiej prasie: „Słowo” (gazeta polska) 
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w Wilnie, „Chwila” we Lwowie, „Wschód” w Warszawie (o uniwersyte-
cie Al-Azkar).

W październiku 1936 r. Instytut Wschodni poinformował mnie 
i mojego kolegę Mustafę Aleksandrowicza o zakończeniu delegacji 
i 22 października 1936 r., przez Aleksandrię, Wenecję i Wiedeń, przy-
jechaliśmy do Warszawy. Środki na drogę powrotną dała ambasada 
polska w Kairze.

Następnego dnia przyszliśmy do Instytutu Wschodniego, 
gdzie profesor Olgierd Górka zapytał nas, jakiego rodzaju pracę 
chcemy sobie wybrać. Mustafa Aleksandrowicz chciał pracować 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych byłej Polski, a ja, jeszcze 
będąc w Kairze, wyraziłem życzenie pełnić obowiązki mułły gminy 
muzułmańskiej m. Warszawy. Podczas swojego pobytu w Warszawie 
dowiedziałem się, że w Instytucie Politechnicznym uczy się moja 
krewniaczka Ewa Chasieniewna Jakubowska. Pospieszyłem ją zna-
leźć, znalazłem, i po spędzeniu tygodnia w Warszawie wyjechałem 
do Słonimia, do swojej matki Aminii Smolskiej. Ze Słonimia poje-
chałem do Wilna, do swojego brata Mustafy Woronowicza, u któ-
rego spotkałem się z moim kuzynem Edigejem Szynkiewiczem. 
O tym, że Edige jest w Polsce, wiedziałem w Kairze z listów mojej 
matki i ojczyma. Później widziałem Edige w Słonimiu, przyjeżdżał 
do swojej dzisiejszej żony Tamary Bielak, słonimskiej Tatarki. Edige 
Szynkiewicz starał się nawiązać ze mną kontakt odnośnie swojej 
pracy, ale ze względu na moją nieuporządkowaną sytuację mate-
rialną nie mogłem wtedy nic zrobić ani dyskutować, tym bardziej, 
że nasze wzajemne stosunki nie układały się poprawnie. Wpłynęły 
na to działania mojego wuja Jakuba Szynkiewicza, który wyłożył 
dużo pieniędzy na materialne urządzenie Edige, a także negatywnie 
wyrażającego się o ideach Edige Szynkiewicza, mówiącego o nie-
zależności Krymu. W tym momencie bardziej interesowała mnie 
sprawa wybrania mnie na mułłę miasta Warszawy, a także rodząca 
się już myśl o ślubie z Ewą Jakubowską. Muftiego nie było w Wilnie, 
znajdował się wówczas w Indiach, gdzie zbierał wśród muzułma-
nów, a w szczególności u nizama Hajdarabadu, środki na budowę 
meczetu w Warszawie. Zastępca muftiego Jakub Romanowicz poin-
formował mnie, że wybór mnie na mułłę m. Warszawy odbędzie się 
nie wcześniej niż w styczniu 1937 r. i że wiążą się z postanowieniem 
prawa o muzułmańskich gminach religijnych w Polsce, przyjętym 
przez Sejm Polski w 1936 r., ze zgodą wojewody warszawskiego na 
moją kandydaturę na mułłę m. Warszawy. Dlatego też powróciłem do 
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Słonimia, do mojej matki, gdzie cierpliwie oczekiwałem zawiadomie-
nia muftiatu o dniu wybrania mnie na mułłę m. Warszawy i pisałem 
listy do swojej przyszłej żony. Czas mijał i w końcu dostałem zawiado-
mienie, że 17 stycznia 1937 r. odbędą się wybory mułły. Otrzymawszy 
przy tym od muftiatu 100 zł na początek życia w Warszawie, wyje-
chałem ze Słonimia. 17 stycznia 1937 r. ogólne zebranie muzułma-
nów m. Warszawy wybrało mnie na mułłę i tym samym mogłem 
przystąpić do wypełniania swoich obowiązków. Rozpocząłem je 
wizytą w Instytucie Wschodnim u profesora Olgierda Górki, którego 
zapytałem o zgodę na wykonywanie tam modlitw piątkowych i więk-
szych corocznych świąt muzułmańskich. Mój poprzednik Alfandijar 
Fazlejew również korzystał z sal Instytutu Wschodniego. Profesor 
Olgierd Górka powiedział mi przy tym, że bardzo chętnie będzie 
widział mnie i muzułmanów w murach Instytutu Wschodniego, i że 
jako duchowny powinienem koniecznie znać wszystkich muzuł-
manów m. Warszawy, a także założyć sobie alfabetyczny notat-
nik o wszystkich muzułmanach przyjeżdżających i mieszkających 
na terytorium m. Warszawy. Jednocześnie poradził mi nie zwra-
cać uwagi na pewne niewygody w Instytucie, co zrozumiałem jako 
pragnienie widzenia we mnie człowieka mogącego żyć zgodnie ze 
wszystkimi grupami muzułmanów w m. Warszawie. W tymże cza-
sie dowiedziałem się, że mój kolega Mustafa Aleksandrowicz otrzy-
mał skierowanie do konsulatu w Palestynie, w Jerozolimie, i ma tam 
wyjechać w pierwszych dniach lutego 1937 r.

Nie miałem jeszcze pokoju, mieszkałem w centralnym hotelu, 
ale nie patrząc na to, odnaleźli mnie korespondenci warszawski 
gazet, sfotografowali, przeprowadzili ze mną wywiad i 20 stycznia 
1937 r. ogłosili Warszawie o istnieniu nowego mułły miasta Warszawy, 
zamieścili moją fotografię, krótką biografię, a także zdjęcie planu 
meczetu projektowanego w Warszawie. Materiały ze stołecznej 
prasy były przedrukowane w prowincjonalnych gazetach. Tak sze-
rokie obwieszczenie o nowym mulle m. Warszawy zostało dokonane 
przez Instytut Wschodni i przewodniczącego Zarządu Duchowego 
Związku Muzułmańskiego m. Warszawy Olgierda Kryczyńskiego, 
będącego także przewodniczącym Rady Głównej Związku Kulturalno-
Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i prokuratorem Sądu 
Najwyższego Polski, a także Komitet Budowy Meczetu w Warszawie 
w osobie Abdul-Hamida Churamowicza – referenta Polskiej Kasy 
Oszczędnościowej, i Aleksandra Połtorzyckiego – dyrektora jednego 
z oddziałów tejże Polskiej Kasy Oszczędnościowej.
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Znalazłszy umeblowany pokój na ulicy Leszno 54, przeniosłem 
się tam z hotelu. Później wyprawiłem się do Olgierda Kryczyńskiego, 
który zdał mi akta, aktywa i pasywa zarządu duchowego gminy 
muzułmańskiej m. Warszawy, gdyż zgodnie z ustawą z 1936 r. 
o Muzułmańskim Związku Religijnym zarząd duchowy przestał ist-
nieć i mułła był jedynym dysponentem Muzułmańskiego Związku 
Religijnego m. Warszawy, tzn. jego opiece podlegał majątek Związku. 
Następnego dnia, a było to pod koniec stycznia 1937 r., nastąpiło 
przekazanie mi przez mojego poprzednika Alfandijara Fazlejewa 
(ul. Dobra nr 20) ksiąg metrykalnych i pieczęci gminy religijnej m. 
Warszawy. Pozostało mi tylko poznać się z moim zastępcą, muezi-
nem Zarifem Eksanowem (Furmańska 16), który okazał się mało roz-
garniętym człowiekiem lat około 60, staroświeckim, zajmującym się 
handlem starzyzną i wykonującym obowiązki muezina bez wynagro-
dzenia. Następne dni poświęciłem na zaznajomienie się z muzułma-
nami m. Warszawy, na początku z posiadającymi rodziny, pozostałych 
zostawiając na później.

21 stycznia 1937 r. poprosiłem o rękę Ewę Jakubowską, zwra-
cając się z tym do jej matki Aminii Jakubowskiej, mojej kuzynki, 
i zostałem przyjęty. Jednocześnie zbliżyłem się z bratem mojej 
narzeczonej, Amuratem Jakubowskim, który w niedzielę przyjechał 
do mnie, do Warszawy, z Modlina, gdzie odbywał służbę w szkole 
podchorążych saperów rezerwy. W pierwszych dniach lutego okre-
ślono wysokość mojej pensji – 250 złotych miesięcznie, na rękę 231 
złotych po odliczeniu podatku dochodowego. Moja narzeczona i jej 
brat nie mieli środków finansowych i często bywając w domu studen-
tek, gdzie mieszkała moja narzeczona, jedliśmy razem kolację, a cza-
sem i obiad. Widząc, że mojej narzeczonej nauka nie idzie najlepiej, 
zacząłem codziennie do niej chodzić i postanowiliśmy, że rzuci insty-
tut politechniczny i przeprowadzi się do matki do Klecka, a po ślu-
bie zapisze się na wydział historyczno-filologiczny Warszawskiego 
Uniwersytetu Państwowego. I w marcu moja narzeczona opuściła 
Warszawę, a ja zacząłem jeździć do Klecka każdego miesiąca, pozo-
stawiając tam po 2–3 tygodnie. Nabożeństwa piątkowe się nie odby-
wały, szukali mnie w Warszawie, a ja byłem w Klecku. Krótko przed 
wyjazdem narzeczonej do Klecka było święto Kurban-Bajram (jeśli 
się nie mylę, mógł być Ramazan-Bajram), odbyło się nabożeństwo 
(miałem już strój duchownego uszyty na koszt muftiatu) i wieczo-
rek taneczny w Instytucie, na którym poznałem prawie wszystkich 
muzułmanów m. Warszawy.
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Organizatorem tego wieczorku był Kebir Kembirowicz, którego 
spotkałem jeszcze w 1932 r. w Słonimiu, gdzie przyjeżdżał sprzeda-
wać rysowane przez niego wersety z Koranu, i od którego dowiedzia-
łem się, że on – Kembirowicz – uciekł z szeregów Armii Czerwonej do 
Polski. Początkowo był na Wołyniu, później przeniósł się do Warszawy, 
gdzie uczęszczał na kursy eksternistyczne. W Warszawie Kembirowicz 
uczył muzułmańskie dzieci prawa Bożego, a dzieci Tatarów kazań-
skich (Idel-Uralu) – języka tatarskiego, za co dostawał od muftiatu 50 
złotych miesięcznie (uczył raz w tygodniu, 2 godziny w niedzielę). Gdy 
Kembirowicz dostał pismo, że teraz dzieci będę uczył ja, a nie on, że 
te 50 złotych wliczono do mojej pensji, że ja, jako nieznający języka 
tatarskiego, pozostawię dzieci kazańskich Tatarów bez ich macierzy-
stego języka, zaczęło się wśród Tatarów Idel-Uralu bojkotowanie lek-
cji prawa Bożego, dzieci Idel-Uralu przestałych uczęszczać na moje 
lekcje prawa Bożego. Dopiero wmieszanie się w te sprawy Olgierda 
Kryczyńskiego i jego list do muftiego doprowadziło do pojednania. 
Kembirowicz zaczął uczyć języka tatarskiego i za to w latach 1937–
1938 dostawał od muftiatu 25 złotych miesięcznie, a w roku szkol-
nym 1938–1939 muftiat cofnął Kembirowiczowi i to, dochodząc do 
wniosku, że muftiat jako instytucja religijna nie jest zobowiązany 
do nauczania języka tatarskiego. Asfandijar Fazlejew nie mógł zapo-
mnieć obrazy wyrządzonej mu przez muftiat, a dokładnie: jeszcze 
przed moim przyjazdem z Egiptu mufti polecił odprawić nabożeń-
stwo Arabowi Ahmedowi Herbiemu – lektorowi języka arabskiego na 
Uniwersytecie Państwowym i w Instytucie Wschodnim, a Fazlejewa 
odsunął. Fazlejew uważał, że przy odsunięciu powinien dostać pen-
sję za trzy miesiące. I ta obraza Fazlejewa i obraza Kembirowicza 
doprowadziły do tego, że nikt nie przychodził na piątkowe nabożeń-
stwa. Z moim mianowaniem i wyborem na mułłę m. Warszawy wśród 
Tatarów kazańskich (Idel-Uralu) utworzyły się jakby dwie partie: 
fazlejewców i eksanowców. Eksanowcy popierali muftiat i mnie, fazle-
jewcy – byli przeciwko mnie i muftiatowi. Fazlejew, będąc mułłą, nie 
zezwalał muezinowi Zarifowi Eksanowowi wzywać na nabożeństwa – 
jednym słowem, sytuacja wymagała wmieszania się Ajaza Ishakiego 
i Olgierda Kryczyńskiego. Pojednanie dwóch „partii” dokonało się na 
obiedzie, wydanym przez Gafura Eksanowa (Browarna 15), w którym 
uczestniczyli idel-uralcy, Ajaz Ishaki i ja z Olgierdem Kryczyńskim. 
Było to jesienią 1937 r., gdy Ishaki przybył z Berlina do Warszawy, 
to jest przed uroczystością „XX-lecia Kurułtaju” – Kulyman. Na tym 
na długo się zatrzymało, ale ten w rzeczywistości „głupi” przykład 
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wystarczająco dowodzi o stanie umysłów kolonii Idel-Uralu, a także 
o warunkach, w jakich musiałem zaczynać swoją pracę na nowym dla 
mnie terenie.

Wracając do dalszego opowiadania, przerwanego konfliktem 
fazlejewców i eksanowców – myślałem tylko o ślubie i jeździłem do 
Klecka do narzeczonej. W maju 1937 r. znalazłem mieszkanie, skła-
dające się z pokoju i kuchni z wygodami, na peryferiach m. Warszawy 
– Grochowie, ul. Grochowska 83 m. 11. Gafur (brat Zarifa) poręczył 
moje weksle na sumę 650 złotych, które byłem winien za meble do 
mieszkania, i które miałem zwracać po 50 złotych miesięcznie. 
W połowie maja, być może czerwca 1937 r., przeniosłem się do wła-
snego mieszkania i zacząłem popędzać narzeczoną ze ślubem, ale 
o ślubie zdecydowaliśmy latem, gdy byłem w Klecku, w dniu 28 sierp-
nia 1937 r. Tymczasem, w czerwcu 1937 r., do Warszawy przyjechał 
Edige Szynkiewicz i odwiedził mnie, ale widząc, że moje mieszka-
nie leży daleko od centrum miasta, to jest od Instytutu Wschodniego 
i „Prometeusza”, przenocował u mnie i zatrzymał się gdzieś indziej, 
nie mówiąc gdzie. Przypuszczam, że był u Selima Weli lub Ortaja – 
Tatarów krymskich. Nocując u mnie, Edige Szynkiewicz wspominał, 
że podejmie jakieś kroki w celu uratowania swojego ojca Mustafy 
Szynkiewicza, znajdującego się w więzieniu w Moskwie pod groźbą 
rozstrzelania. Jednocześnie mówił też o przypuszczalnym kongre-
sie muzułmanów polskich w celu wyborów najwyższego kolegium 
muzułmanów, co było aktualne od przyjęcia przez Sejm Polski prawa 
o Muzułmańskim Związku Religijnym w 1936 r., które przewidywało 
wybory kolegium, a także wspominał o projektowanym równocze-
śnie zjeździe delegatów oddziałów Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w celu wyborów nowej Rady 
Centralnej, proponując mi, abym opowiedział się razem z nim za wpi-
saniem do statutu Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Koła 
Młodzieży, którego zadaniem będzie ożywić działalność zamierają-
cego Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów, a także wykształ-
cić kadry przyszłych pracowników kultury i oświaty wśród ludności 
tatarskiej i miasteczek był. Polski, rozwijając w nich poczucie przyna-
leżności do narodowości tatarskiej, a tym samym kształtować w nich 
poczucie wspólnoty z turkijsko-tatarskimi żywiołami poza granicami 
Polski. Nie przyjąłem propozycji Edige Szynkiewicza, co jeszcze bar-
dziej nas rozdzieliło, i w ostatecznym rezultacie Edige Szynkiewicz 
więcej do mnie nie zachodził do 1938 r.
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Ile czasu spędził wtedy w Warszawie i co robił – nie wiem. Dalsze 
wydarzenia charakteryzują się – piszę krótko, nie zatrzymując się na 
faktach niemających związku ze sprawą – ślubem, przeprowadzką 
żony do Warszawy, przybyciem do mnie w październiku 1937 r. bez-
robotnego po służbie wojskowej brata żony z uniwersytetu, udziałem 
w uroczystych ceremoniach „XX-lecia Kurułtaju Krymu i Idel-Uralu” 
i moim stopniowym zbliżaniem się do grup emigrantów tatarskich 
Idel-Uralu i Krymu, co opisałem już na początku własnoręcznych 
zeznań z dnia 11 lutego (patrzcie na zeznania z dnia 11 lutego 1941 r.).

W takich okolicznościach na początku 1938 r. w Wilnie zebrał 
się kongres delegatów muzułmańskich z każdej gminy muzułmań-
skiej w liczbie 19, po jednym delegacie duchownym i jednym świec-
kim z mniejszych muzułmańskich skupisk i w większej liczbie dele-
gatów z większych skupisk i miast.

Kongres trwał jeden dzień: wybory Prezydium, wybory człon-
ków Najwyższego Kolegium Muzułmanów Rzeczypospolitej Polskiej, 
składającego się z 2 członków duchownych i 2 świeckich, a także 
ich zastępców – 2 duchownych i 2 świeckich na okres 5 lat, raport 
zastępcy muftiego o wydatkach i przedsięwzięciach muftiatu w latach 
1926–1937, zamknięcie kongresu.

W kongresie uczestniczył wojewoda wileński jako przedstawi-
ciel rządu i szereg oficjalnych przedstawicieli społeczności polskiej 
m. Wilna.

Po części oficjalnej i wyjeździe wojewody, kongres miał bardzo 
ożywiony charakter, który wniosła grupa Tatarów na czele z majorem 
Janowiczem-Czaińskim, domagająca się spełnienia żądania ziemi 
przez biednych Tatarów, tj. wstawić się o ziemię u władz. Dopiero po 
wyjaśnieniu niestosowności wystąpienia z takiego rodzaju żądaniami 
na kongresie religijnym, porządek dnia został zakończony. Członkami 
kolegium wybrano z duchownych: mułłę miejscowości Niekraszuńce 
i mnie; ze świeckich: Jakuba Romanowicza i Olgierda Kryczyńskiego; 
wybrano także zastępców członków kolegium: dwóch duchownych 
i dwóch świeckich. Raport zastępcy muftiego wyzwał ożywioną krytykę 
i żądanie bardziej szczegółowego określenia wydatków. Ale na tym się 
skończyło. Następnego dnia po kongresie zebrał się zjazd delegatów 
oddziałów Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej. 
Delegatów było mało. Oddziały Związku Kulturalno-Oświatowego 
nie pracowały, nie zbierały składek członkowskich i żadna siła nie 
mogła pomóc w tej sytuacji. Ciężkie położenie materialne Tatarów ze 
wsi i małych miasteczek, gdzie zajmowali się rzemiosłem, takim jak 
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wyprawianie skór lub ogrodnictwo, wymagało jakiś nowych rozwiązań 
i wysiłku ludzi, dążących do zmian kierunków prac Rady Centralnej, 
która przedstawiła na zjeździe wątpliwe rezultaty w obrazie 3 tomów 
„Rocznika Tatarskiego”, dwóch kontaktów z władzami w kwestii nada-
wania ziemi bezrolnym Tatarom, a także podkreślania specjalnego 
znaczenia faktu sformowania w końcu 1937 r. tatarskiego szwadronu 
w Nowej Wilejce – w 13 Pułku Ułanów. To wszystko spowodowało szereg 
ostrych wystąpień, w szczególności podkreślających wewnętrzną sytu-
ację Tatarów i przedstawienie ich na zewnątrz przed Radą Centralną 
jako zjednoczonej masy. Wybrano nową Radę Centralną, a także przy-
jęto postanowienie o uprawomocnienie Koła Młodzieży przez władze 
polskie, czego jednak Rada Centralna nie zrobiła.

Po powrocie z kongresu i zjazdu muftiat rozpoczął w Warszawie 
starania w Ministerstwie Spraw Wojskowych o wyznaczenie mnie do 
opieki religijnej nad żołnierzami szwadronu tatarskiego, co też stało 
się 1 maja 1938 r. Biuro Wyznań Niekatolickich Ministerstwa Spraw 
Wojskowych był. Polski zatwierdziło mnie jako kontraktowego duchow-
nego do opieki religijnej nad żołnierzami był. polskiej armii w szwadro-
nie tatarskim, przydzielając mi według kontraktu 80 złotych miesięcznie 
i zobowiązując do prowadzenia raz w miesiącu nabożeństwa w Nowej 
Wilejce (gdzie był szwadron), a także przyjmowania przysięgi od przyję-
tych na służbę żołnierzy, co wykonywałem od 1938 r. do lipca 1939 r.

Latem 1938 r., gdy byłem na urlopie w Klecku, zostałem zapro-
szony przez Koło Młodzieży do przeprowadzenia nabożeństwa 
w meczecie Osmołowa, a wieczorem tego dnia we wsi Iwanowo 
w rejonie kleckim Koło Młodzieży obchodziło „Dożynki”. Na święcie 
„Dożynek” była obecna policja, nie było żadnych przemówień. To był 
mój pierwszy kontakt z Kołem Młodzieży, o który prosił mnie Edige 
Szynkiewicz. Nie mogłem odmówić przeprowadzenia nabożeństwa. 
Moja obecność na święcie „Dożynek”, zorganizowanym przez Koło 
Młodzieży, świadczyła o solidarności z Edige Szynkiewiczem.

Muszę zaznaczyć, że od dnia 1 czerwca 1938 r., moja pensja 
została podwyższona do 100 złotych, co znacznie polepszyło moją 
sytuację materialną.

Przynależność do kolegium nie wiązała się z jakąkolwiek 
zapłatą. Na zebraniach kolegium bywałem raz na trzy miesiące, otrzy-
mywałem z muftiatu środki na bilet z Warszawy do Wilna i z powro-
tem, oraz delegację – 20 złotych.

Na zebraniach kolegium omawiano rozwody, planowano budżet 
na remont meczetów i utrzymanie duchownych, a także kwestie 
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związane z muzułmańskim kultem religijnym.
Jak opisałem w swoich zeznaniach z 11 lutego 1941 r., zimą 1938–

1939 r. byłem zajęty zbliżaniem się do grup emigracyjnych Tatarów 
Idel-Uralu i Krymu, a także zaproszeniami na przyjęcia w amba-
sadach Turcji, Iranu i Egiptu, gdzie występowałem jako duchowny 
muzułmański m. Warszawy, a w rozmowach z różnymi ludźmi, zgod-
nie z instrukcjami profesora Olgierda Górki, mówiłem, gdy tego doty-
czyła rozmowa, o sytuacji muzułmanów w Polsce.

30 sierpnia 1939 r. wróciłem z Klecka do Warszawy. 1 września 
wybuchła wojna polsko-niemiecka. 2 lub 3 września do Warszawy 
przyjechał Edige Szynkiewicz, który zatrzymał się u mnie. Nie spę-
dziwszy nawet doby i przeżywszy ze mną i moim świekrem Amuratem 
Jakubowskim fałszywy alarm gazowy, oddalił się i od tego czasu wię-
cej go nie widziałem.

W jakich sprawach Edige Szynkiewicz przybył do Warszawy – 
nie mówił. 5 września wyjechałem z Warszawy do Klecka, gdzie dotar-
łem 9 września. Nigdzie z Klecka nie wyjeżdżałem.

A. Woronowicz

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

The Investigative matter of Woronowicz Ali Samuilowicz

Keywords: polish Tatars, Crimea, Idel-Ural, organization „Prome-
theus”, polish muslims, imam, bolshevia, prison, interrogatory.

Abstract: After the tragic September of 1939, many Polish Tatars 
were victims of reprisals for various reasons, both on the part of the 
German and Soviet occupiers. One of the repressed people was the 
Warsaw Imam Ali Woronowicz, who was also a Polish military imam. 
The soviets’ suspicions aroused his studies at the Muslim University 
of Al-Azhar. After the arrest he was subjected to meticulous interro-
gations and skillfully involved in the role of an activist of various emi-
gration centers directed against the Soviet Union. His fate remained 
unknown, only in 1964 he was considered innocent.

.
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IV. CZĘŚĆ LITERACKA

Musa Czachorowski

MUSA DŻALIL – POETA NIEZŁOMNY

Musa Dżalil (tat. Musa Cälil) – jako poeta, być może nawet w ogóle jako 
człowiek – jest w Polsce właściwie nieznany. Co ciekawe, jego postać 
pojawiła się niegdyś w kontekście udziału muzułmanów w walce 
z hitlerowskimi Niemcami1, co przed laty opisane zostało w książeczce 
z popularnej serii Żółtego Tygrysa2. Jednak to twórczość poetycka, rze-
czywiście związana z wojną, a dokładniej mówiąc z okresem niewoli 
– od końca czerwca 1942 roku do 5 sierpnia 1944 roku, gdy został 
stracony – przyniosła mu zasłużoną sławę. Jedyny bodajże raz wier-
sze M. Dżalila zaprezentowano polskiemu czytelnikowi w antologii 
sowieckiej poezji wojennej pt. A pośród lat echami wojna grzmi..., która 
ukazała się w roku 1985.

Przyszły wybitny poeta tatarski urodził się w roku 1906, w wio-
sce Mustafino ówczesnej guberni orenburskiej, jako syn Mustafy, 
rolnika, później zajmującego się m.in. drobnym handlem i domo-
krąstwem, zmarłego w roku 1919. Pierwsze nauki mały Musa pobie-
rał w wiejskiej mektebie, a po przeprowadzce do Orenburga w roku 
1913 rozpoczął naukę w początkowej klasie medresy przy tamtejszym 
meczecie. Już w roku 1916 zaczął pisać wiersze, jednak utwory z lat 
1916–1917 nie zachowały się. Na łamach prasy zadebiutował w roku 
1919, gdy bolszewicka gazeta Frontu Turkiestańskiego „Kızıl Yoldız” 
(„Kyzył Joldyz”, „Czerwona Gwiazda”) opublikowała kilka jego wierszy. 

1 http://www.historycy.org/index.php?showtopic=10894 (dostęp: 20.06.2019).
2 W r. 1962 Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej opublikowało tomik pt. Musa 

Dżalil autorstwa Leopolda Marschaka. 
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Na początku lat dwudziestych, mimo bardzo młodego wieku, przyjęto 
go do Orenburskiej Szkoły Wojskowo-Partyjnej. Oprócz nauki, ucznio-
wie pełnili też w mieście służbę porządkową oraz walczyli z bandami. 
Po sześciu miesiącach piętnastolatek ciężko zachorował i prawie rok 
spędził w szpitalu.

Po wyzdrowieniu rozpoczął naukę w Pedagogicznym Zakładzie 
Naukowym, powstałym w miejsce medresy, do której niegdyś uczęsz-
czał. Jednak już jesienią 1922 roku wyjechał do Kazania, gdzie w miej-
scowych gazetach i czasopismach zaczęły ukazywać się jego wier-
sze. W roku 1923 wstąpił do tatarskiej szkoły dla pracujących, którą 
ukończył dwa lata później. Wtedy też powrócił do Orenburga, zaj-
mując się tam działalnością komsomolsko-społeczną, podobnie jak 
w latach 1927–1928 w Moskwie. Po ukończeniu wydziału literackiego 
Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego (1927–1931) pracował 
jako redaktor w czasopismach dziecięcych, prowadził również dział 
literatury i sztuki w jednej z gazet. W roku 1935 został kierownikiem 
działu literackiego Tatarskiego Studia Operowego przy Moskiewskim 
Konserwatorium Państwowym, w roku 1938 przeniesionego do 
Kazania i w grudniu tegoż roku przekształconego w Tatarski Teatr 
Operowy3. W latach 1939–1941 był sekretarzem wykonawczym 
Związku Pisarzy Tatarskiej Autonomicznej Republiki Sowieckiej. 

Pierwszy tomik poetycki – Barabız (Barabyz, Idziemy) – Musy 
Dżalila ukazał się w roku 1925. Niebawem zaczęły pojawiać się 
kolejne: w roku 1929 İptäşkä (Iptaszka, Towarzysze), w 1933 Ordenlı 
millionnar (Ordenły millionnar, Udekorowane miliony), w 1934 Şigırler 
hem poemalar (Szigyrler hem poemalar, Wiersze i poematy), w 1935 
Stichi (Wiersze), w 1940 Hat taşuçı (Hat taszuczy, Listonosz), a w 1943 
Tupçı antı (Tupczy anty, Przysięga artylerzysty). Napisał również dwa 
libretta operowe: Altınçäç (Ałtynczacz, Złotowłosa) i İldar (Ildar). 
Następne publikacje były już tylko pośmiertne.

Latem 1936 roku poeta zawarł związek małżeński z Aminą 
Sajfulliną (zmarła w Moskwie w roku 2006, mając 93 lata), a 10 kwiet-
nia 1937 roku urodziła się im córka, Czulpan. Obie były adresatkami 
wielu pięknych wierszy Musy Dżalila. Rodzinne szczęście przerwała 
im jednak niemiecka agresja. W roku 1941 poeta powołany został do 
Armii Czerwonej, a w lutym 1942 roku skierowany na front wołchow-
ski (w rejonie Leningradu) jako politruk i redaktor gazet „Otwaga” 
(„Odwaga”). Pod koniec czerwca tegoż roku, ciężko ranny podczas 

3 Od roku 1957 nosi imię Musy Dżalila. Jego obecna nazwa to: Tatarski Akademicki Państwowy 
Teatr Opery i Baletu im. Musy Dżalila.
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próby przerwania okrążenia, dostał się do niemieckiej niewoli. Przez 
wiele miesięcy przebywał w obozach jenieckich na terenie okupo-
wanej Polski, gdzie znajdowali się jeńcy wojenni, pochodzący m.in. 
z Tatarstanu i Baszkirii (obecnie Baszkortostan). Niemcy nakłaniali 
ich do służby w tzw. legionach narodowych, m.in. w Legionie Idel-Ural, 
zwanym również Legionem Tatarów Nadwołżańskich, utworzonym 
latem 1942 roku. Musa Dżalil, pod nazwiskiem Gumierow, zajmował 
się tam „kulturalną obsługą” legionistów4, ale przede wszystkim zaan-
gażował się w podziemną działalność. W sierpniu 1943 roku Niemcy 
wpadli na trop grupy oporu. Większość jej członków, w tym Musę 
Dżalila, aresztowano. Osadzony w osławionym więzieniu w Moabicie, 
dzielnicy Berlina, podawany przesłuchaniom i kaźni, nie przesta-
wał tworzyć, rzec można, nieomal do dnia śmierci. Wyrok wykonano 
5 sierpnia 1944 roku w berlińskim Więzieniu Plötzensee.

M. Dżalil zapisał do tego czasu trzy notesy, które zdołał przeka-
zać współwięźniom. Okładkę pierwszego, dla niepoznaki, zatytułował 
po niemiecku ołówkiem kopiowym Notatnik niemieckich, tureckich, 
rosyjskich słów i wyrażeń – następnie zapisał arabskimi literami – 
Musa Dżalil oraz dwa wyrazy (niestety, piszący te słowa nie zdołał ich 

4 https://kashin.livejournal.com/1872171.html (dostęp: 21.06.2019).

Musa Dżalil z malutką Czuplan.
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odczytać), zaś na dole łacińskie 1943–1944. Wiersze zapisane są po 
tatarsku alfabetem arabskim. Na ostatniej stronie umieścił przesła-
nie: „Do towarzysza, znającego język tatarski i czytającego ten zeszyt. 
Te słowa pisze znany tatarski poeta Musa Dżalil. Jego historia jest taka: 
urodził się w roku 1906. Rodzina w Kazaniu i Moskwie. W kraju uwa-
żany jest za jednego z większych poetów. W 1942 roku ranny na fron-
cie i wzięty do niewoli. W niewoli doświadczył wszelkich okropności, 
uciekł przed czterdziestokrotną śmiercią, wreszcie trafił do Berlina. 
W Berlinie został aresztowany i zamknięty w więzieniu jako oskar-
żony o uczestnictwo w podziemnej organizacji i rozpowszechnianie 
sowieckiej propagandy. Zapewne zostanie skazany na śmierć. Umrze. 
Ale pozostanie po nim 115 wierszy napisanych w niewoli. Niepokoi 
się o nie. Dlatego starał się przepisać choć 60 ze 115 wierszy. Jeśli ten 
zeszyt dostanie się w twoje ręce, to dokładnie i uważnie przepisz je 
na czysto, ochroń je i po wojnie przekaż do Kazania, opublikuj jako 
wiersze poległego poety narodu tatarskiego. Taki jest mój testament. 
Musa Dżalil. 1943. Grudzień”5. Na odwrocie zapisał nazwiska trzyna-
stu osób: dwunastu aresztowanych razem z nim, oskarżonych „o roz-
kład tatarskiego legionu, szerzenie sowieckiej propagandy i organizo-
wanie zbiorowych ucieczek”, i trzynastej – zdrajcy6.

Na wewnętrznej stronie okładki otwierającej drugiego zeszytu 
M. Dżalil zanotował adres żony oraz notatkę w języku tatarskim alfabe-
tem łacińskim: „Są tu 33 wiersze. W niewoli i uwięzieniu 1942.IX–1943.
XI – napisałem 125 wierszy i jeden poemat. Ale dla kogo pisać? Umrą 
razem ze mną. M. Dżalil”7. Na pierwszej stronie umieszczona jest 
dedykacja po niemiecku: „Dla mojego kochanego przyjaciela Andre 
Timmermansa od Musy Dżalila 1943–44 Berlin”. Wewnętrzna strona 
okładki zamykającej zawiera natomiast adresy Związku Pisarzy 
w Moskwie i Kazaniu zapisane cyrylicą. Wiersze poeta zapisał po 
tatarsku alfabetem łacińskim. Na dole przedostatniej strony zanoto-
wał po rosyjsku: „Musa Dżalil z Moskwy skazany na śmierć za politykę 
w więzieniu w Berlinie”8. 

Pierwszy zeszyt Musy Dżalila dostał się w ręce Habbasa 
Szaripowa, współwięźnia w Moabicie. Ten z kolei przekazał go 

5 https://litrossia.ru/item/10267-pochemu-tsenzura-pochti-desyat-let-prepyatstvovala-
publikatsii-voennykh-stikhov-musy-dzhalilya/ (dostęp: 22.06.2019).

6 https://web.archive.org/web/20060406214741/http://molodguard.narod.ru/heroes20.htm 
(dostęp: 22.06.2019).

7 https://www.proza.ru/2013/06/14/1217 (dostęp: 23.06.2019).
8 http://www.mtss.ru/?page=calil/moabit#prettyPhoto (dostęp: 23.06.2019).
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Nigmatowi Teregułowi, również jeńcowi wojennemu, z którym spotkał 
się w obozie we Francji. W roku 1946 Teregułow powrócił do Związku 
Sowieckiego i w marcu dostarczył cenny notatnik – wraz z podob-
nym autorstwa innego tatarskiego pisarza, Abdułły Alisza – wdowie 
po Aliszu. Ona z z kolei oddała je przewodniczącemu Związku Pisarzy 
Tatarstanu w Kazaniu. Obu byłych jeńców sowiecka sprawiedliwość 
potraktowała surowo: pierwszy – za zdradę – dostał dziesięć lat, drugi, 
nie doczekawszy wolności, zmarł w gułagu. 

Następny zeszyt tatarski poeta przekazał współtowarzyszowi 
z celi – Belgowi Andre Timmermansowi, który wysłał go do swo-
jej rodziny. Ocalił życie i po wojnie, gdy wrócił do Belgii, przekazał 
notatnik do sowieckiego konsulatu w Brukseli, skąd 2 kwietnia 1947 
roku trafił do siedziby Związku Pisarzy Tatarstanu. Był jeszcze jeden 
zeszyt, przechowywany przez tureckiego Tatara, Kazima Mirszana. 
W styczniu 1946 roku zaniósł go do sowieckiego konsulatu w Rzymie. 
Stamtąd został przesłany do Moskwy, do ministerstwa spraw zagra-
nicznych, następnie ministerstwa bezpieczeństwa państwowego, 
aż przepadł w Zarządzie Kontrwywiadu (tzw. Smiersz). Wszczęte 

Więzienny notatnik Musy Dżalila.
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później poszukiwania, trwające ponoć do roku 1979, nie przyniosły 
rezultatów. 

Więzienne wiersze Musy Dżalila złożyły się na cykl zatytuło-
wany Moabit däftäre (Moabicki zeszyt), opublikowany po raz pierwszy 
na łamach „Litieraturnoj gaziety” w roku 19539, dopiero po śmierci 
Stalina. Wcześniej jednak ich autor uznany został za wroga i zdrajcę; 
w kwietniu 1947 roku znalazł się nawet na liście szczególnie nie-
bezpiecznych wrogów narodu. Dopiero usilne, kilkuletnie starania 
wybitnych pisarzy sowieckich oraz przyjaciół poety, poparte pozytyw-
nymi zeznaniami ludzi, którzy zetknęli się z Musą Dżalilem w nie-
woli, doprowadziły do rewizji wyroku. Jego pamięć została zrehabi-
litowana, w roku 1956 otrzymał pośmiertny tytuł Bohatera Związku 
Sowieckiego, a rok później Moabit däftäre uhonorowano Nagrodą 
Leninowską. 

Twórczość Musy Dżalila jest godna uwagi nie tylko ze względu 
na jego tragiczny los. Rzadko mamy okazji do zapoznania się z doko-
naniami tatarskich twórców. W zamieszczonych poniżej tekstach 
nie ma wprawdzie widocznych odniesień do tatarskiej lub muzuł-
mańskiej tradycji, czego można by się przecież spodziewać. Możliwe 
jednak, że są takie we wcześniejszych utworach. Co ciekawsze, nie 
ma również nawiązań do sowieckiej stylistyki, a to nie byłoby wcale 
dziwne, jeśli przypomnimy sobie życiową drogę autora. Są to wier-
sze człowieka doświadczonego, świadomego upływania czasu, ale 
nietracącego nadziei, wciąż pragnącego miłości, poczucia blisko-
ści z ukochaną kobietą – żoną i przyjacielem. Z wielu utworów ema-
nuje wszakże smutek i poczucie samotności, chociaż nie gorycz i nie 
poczucie przegranej – nawet w obliczu śmierci z rąk kata. Musa Dżalil 
do końca życia pozostał poetą, poetą niezłomnym. Potwierdza to cho-
ciażby ten wiersz z moabickiego zeszytu:

*

Niechaj moje minuty zostaną policzone,
Niech czeka na mnie kat i wykopana mogiła.
Jestem gotowy na wszystko. Potrzebuję tylko
Papieru białego i czarnego atramentu.

Musa Czachorowski

9 https://www.litmir.me/bd/?b=131104 (dostęp: 24.06.2019).



231

Musa Dżalil

WIERSZE

PIERWSZY DESZCZ

Deszcz narasta w oddali.
Ciało ziemi
Otwiera się już na wysiłek pługa.
Znużone pragnieniem, czeka na siew.
Oczyszczone w spichlerzu leży ziarno,
Przygotowane są kosze. 
Na progu
Stoi ojciec, od dawna go wypatruję.
- Musa, kobyła gotowa?
- Tak.
- No, ruszaj…
Nacieszymy się, pojedziemy na gumno.
A za gumnem ziemia czernieje.
Kręte bruzdy rozłożyły się
Wzdłuż zagonu,
świeży wiatr wieje
W twarz
i podnosi kurz z ziemi.
Ojciec spod dłoni patrzy w niebo
I, uśmiechając się, mówi:
Spójrz,
Synku, dobry znak: oczekuj chleba,
Jeśli przed siewem będzie padać.

25 kwietnia 1924

231
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ŚNIEG

Wiatr otworzył dla mnie bramę
I śnieg, jakby białą śmietaną,
Chlasnął nagle przez moją pierś,
Aby serca spowolnić bieg.

Wietrze, wietrze, w chłodny dzień
Dopadasz moje serce w biegu,
Ale pod jego gorejącym ogniem
Zmuszony jesteś stajać, śniegu.

Rzucam spojrzenie na wschód,
Świat zamglony, jakby we łzie.
Z Kazania wiodła mnie tu droga, 
Pamiętam wciąż o Fajruzie.

Smutek wypełnił kielich duszy,
Zmieszał się w nim piołun i miód,
Ale w myślach tylko Fajruz jedyna
I Kazań, gdzie mieszka ten cud.

1933
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W RZECE

W rzece
konia pławi
Czerwonej Armii
dżygit.
Rozczesuje grzywę,
myje grzbiet,
spod oka na dziewczynę
spogląda.

A dziewuszka
z kołchozu
na mosteczku
zmacza len.

Na żołnierza
zerka ukradkiem,
widać, jej
przypadł do serca.

Jedwab włosów
spływa rzeką,
poprzez rzęsy
na niego
popatrzyła
i zapytała:
Jeśli kochasz,
to kogo?

Podszedł żołnierz
do dziewuszki,
uścisnął ją nagle
i mówi:
Pracowite
i urodziwe
kocha dżygit
dziewczęta.

Luty 1935
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FALE

Fale, fale, powiedzcie,
dokąd tak pędzicie?
Wiecznie bijecie o brzeg,
Czego chcecie się dobić, wy,
Fale, fale!

Po cóż wam gdzieś
Podążać, szumieć i wrzeć?
Alboż w niebo chcecie
Stadem gęsi wzlecieć, wy,
Fale, fale!

Dobrze was rozumiem,
Wierzę wam, wzburzone,
Wasze odwieczne namiętności,
podobne są przecież do naszych,
Fale, fale!

Nie cichnie wasz łoskot
Ni w dzień, ni w ciszy północy,
Wasze porywy są niczym płomień
Cierpiącej, dumnej duszy,
Fale, fale!

Zuchwały i młody mój chłopak,
W dal swoją łódź kieruje.
Chybocze się, kołysze,
W objęciach waszych płynie,
Fale, fale!

Rozstawszy się z miłym druhem,
wpatruję się w burzliwy przypływ.
Będę czekać i będę wierzyć:
Wróci mój druh, zwycięski,
Fale, fale!
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On jest mej duszy płomieniem,
Radością i światłem mych oczu,
Bohater mój umiłowany,
Potężny, podobny do was,
Fale, fale!

Kwiecień 1936
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NASZA JABŁONKA

Razem z tobą
posadziliśmy niegdyś 
w sadzie jabłonkę,
Razem podlewaliśmy ją
w jasną godzinę świtu,
w cichą godzinę zmierzchu.

Niebawem wyjechałeś,
Pożegnałeś się ze mną
i mam tylko siebie.
Zatęsknię – wyjdę,
Jabłonkę pogładzę,
tym się pocieszam.

Spoglądam na gałęzie – 
jabłek będzie wiele:
już teraz są wszędzie.
Tylko z kim, mój miły,
Pierwszy nasz plon
zbierać będę?!

Jabłonka ledwie słyszalnie
Szeleści liśćmi,
czeka: kiedy przyjdziesz?
Także czekam na ciebie
w jasną godzinę świtu,
w cichą godzinę zmierzchu.

Wkrótce, mój miły,
powrócisz do jabłonki – 
takie dochodzą wieści – 
I tobie naprzeciw
wyjdę z domu
razem z naszym synem.
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Jest taki przystojny,
Do kwiatu naszej
jabłonki podobny.
Jest taki dobry,
Całkiem do młodego
jabłuszka podobny.

W tym sadzie, gdzie razem
Z tobą sadziłam
niegdyś jabłonkę,
Czekamy na ciebie oboje
W dźwięczną godzinę świtu,
w cichą godzinę zmierzchu. 

Niebawem powrócisz
Do jabłonki ukochanej – 
i powita cię
Jabłkiem rumianym,
Naszym najpierwszym,
na progu spotykając. 

1937
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PAMIĘTAM

Jak delikatnie podczas pierwszej randki
uśmiechnęłaś się do mnie, pamiętam. 
I jak, w odpowiedzi na wyznanie, 
Zawstydzona, odwróciłaś się, pamiętam.

Niebawem mnie zostawiłaś
I spaliło mnie zrozpaczone serce.
Jakże często w bezsenne noce
z żalu płakałem, pamiętam.

Niczym sen przeminęły te żale,
O dawnych powiedzeniach pamiętam:
Miłość – zimna czy gorąca – 
Nie gaśnie. O tym wciąż pamiętam.

1938



239239Musa Dżalil:  Wiersze

MURSZIDA

Czyżby to sen?
Dawno wygasłe,
W sercu nowe zapłonęło światło.
Myśląc o tobie, nie śpię nocami
I napotykam rozpłomieniony świt.
Młodość swoją, machnąwszy chusteczką,
przepuściłem, było, nieledwie w godzinę,
i spokojnie żyłem, miłości nie znając,
Dziewczęcych nie dostrzegając oczu.
Żyłem, od dawna nie odczuwając
Minionego szaleństwa i krwi,
I w moich oczach już dawno wyschły
Niepamiętające o miłości łzy.
Przyszłaś i… znowu nie mam spokoju,
Zabrałaś go, aby nie zwrócić.
I potrafiłaś serce, które przygasło,
Płomienną młodością wypełnić.
Przyniosłaś ogień, aby nim płonęło
Serce, jak płonęło w dawnych czasach,
Przyniosłaś smutek, aby tego smutku
O każdej godzinie dusza była pełna.
Czyżby to sen?
Nawet nie wiem.
Wiem jedynie, żem zgubił spokój.
Przyszłaś – i jestem teraz niczym berkut
Szybkoskrzydły, silny, młody!

1936–1939 
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SAMOTNE OGNISKO

Nocny bezkres.
Rozpalam ognisko.
Dokoła mgła jak morze...
I ja samotny – 
zwykły człowiek,
Zagubiony w przestrzeni.

Płonie burzan.
W gęstej mgle
Rzuca ognisty snop,
I zmącone światło,
ulotny ślad,
Drży w pustyni mglistej…

To czerwony blask,
to jasny rozbłysk
Przecina nagle ciemność.
To posmucę się, 
to pogwiżdżę,
To zaśpiewam niegłośno…

Ogień, jaśniejący we mgle,
Zauważy ktoś, znajdzie ktoś?
Na dźwięk, lecący po ziemi,
Odpowie ktoś, przyjdzie ktoś?

1936–1939
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HADIJA 

Jakże dziwnie ułożyło się moje życie,
Ledwie tlił się się w nim płomień.
Gorąco pokochałem z całej duszy,
A podczas spotkania zapominałem słów.

Jakże dziwnie przyjaźń się zawiązała!
Wszystko w niej było: szczerość i namiętność,
Ale my, dwoje silnych, stanowczych ludzi,
wzajemnie zamęczaliśmy się bez umiaru.

Był zakaz wszystkiego, przed wszystkim obawa.
Młode uczucie nie dojrzewało.
Tak młodość żarliwa razem z latami
przeminęła z wiatrem przelotnym.

I stoisz teraz, patrząc z goryczą
Na drogę, która za tobą została.
Któż temu winien, jaka to siła
Dwie dusze trzymała w zamknięciu?

1936–1939 
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*

Niebieskooka swawolnica,
Karminousta ulubienica,
Młoda radość moja,
Przyjaciel o imieniu Hadija.
Nie pochlebca, nie trajkotka,
Jakże bliska jest mi ta sympatia!
Patrzę na wszystko, niezapatrzony,
Boję się, aby jej nie zauroczyć.
Gdy ją zawołam, to odpowiada,
I zaraz pędzi mi na spotkanie,
Trzepocze serce w piersi mojej,
Jakby zbyt mało miejsca mu było…
Przy jej uśmiechu i spojrzeniu
zapominam o smutku, zwątpieniu.
Miłuję ją całą duszą,
Także jej dobrze jest ze mną.
O przyjaźni zawsze jej powtarzam,
Ale odkryję wam swój sekret:
Kocham jedynie jej duszę,
Bez niej nie ma dla mnie życia!

1936–1939 
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ŁZA

Opuszczając miasto w cichej godzinie,
Długo spoglądałem w twoje oczy.
Pamiętam, jak z tych czarnych oczu
Spłynęła świetlista łza.

W niej miłości i nienawiści
Tkwiło niewyczerpane źródło.
Ale do twego zarumienionego policzka
Gorącymi przywarłem ustami.

Przywarłem do świętego zdroju,
Aby spić smutek twojej łzy
I za wszystko na okrutnym wrogu
Pełną miarą gniewu się mścić.

Od tej chwili świetlista łza
Stała się dla wroga straszniejsza od burz,
Aby nigdy już twoje oczy
Nie były więcej zamglone od łez.

Luty 1942
Front wołchowski
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PIEŚŃ DZIEWCZYNY

Miły mój, radość mojego życia,
Za Ojczyznę wyrusza na bój.
Miły mój, słońce mojego życia,
Zabierze ze sobą serce druha.
Rozstanę się z moim ukochanym,
Choć niełatwo wyprawiać na wojnę.
Niech będzie w walce bezpieczny
I w rodzinne powróci strony.
Wieść o tym, że czekam i kocham,
Dżygitowi swojemu poślę.
Wieść o tym, że czekam i kocham,
Droższa mu od wszelkich podarków.

Czerwiec 1942
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CHUSTECZKA

Pożegnaliśmy się i chusteczkę białą
z haftowanym brzegiem dały mi kochane ręce.
Podarunek miły, co zawsze jest ze mną,
Wszak nią zakryłem wojenne rany.

Zabarwiła się chusteczka ciepłą krwią,
Przekazała mi coś bliskiego,
Jak gdyby nachyliła się ku mnie
Droga przyjaciółka w polu pod ostrzałem.

Przed wrogiem nie ugiąłem kolan,
W walkach nie cofałem się ani o krok.
O tym, jak obroniłem nasze szczęście,
Chusteczka ta może ci opowiedzieć.

Lipiec 1942
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WOLA

I w godzinę, gdy sen zamyka mi oczy,
I w godzinę, gdy poranek mnie wzywa,
Mam wrażenie, że czegoś mi nie starcza,
Że czegoś tak bardzo mi brakuje.
Są ręce i nogi – wszystko jest jakby całe,
Mam swoje własne ciało i swoją duszę,
Tylko wolności nie ma wcale! Taki to los...
Ciężko mi żyć, oddychać niewolą.
Gdy w karcerze mowa twoja niemieje,
Gdy zabrali ci już życie z ciała,
Jakie tam wówczas ma znaczenie
Niebycie twoje lub bycie?
Cóż mi z tego, że nie jestem przecie bez nóg:
One – czy mam je, czy też nie,
Wszak nie zrobię ni kroku na wolności
Rozkutymi z kajdan pieśniami. 
Choć wyrosłem bez rodziców, nigdy 
Sierotą się nie czułem.
To jednak, co dla mnie stokroć droższe,
Utraciłem: ojczyznę, rodzinny kraj!
Na ziemi wroga jestem tylko niewolnikiem,
Bez rodziny, bez woli – sierotą.
Dla wroga wszystko jedno – jestem buntownikiem,
I życie moje zamknięte w betonie.
Moja wolność, moja złota wola,
Niczym ptak na zawsze odleciała.
Czemuż, odlatując, nie wzięła mnie ze sobą,
Czemuż nie zginąłem podówczas od razu?
Nie sposób przekazać ani wypowiedzieć całego bólu,
Wolność moja nie do odzyskania.
Naprawdę znałem na wolności cenę woli?
W niewoli poznałem cenę woli!
Jeśli więc los zniszczy te sklepienia
I znajdzie mnie tutaj jeszcze wśród żywych,
Świętej walce o wolę, o wolność
Poświęcę ostatek mych dni.

Lipiec 1942
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KŁOPOT

„Jest na świecie pewna kobieta,
Która podoba mi się bardziej niż inne.
Cały świat by sobą zachwyciła,
Ale mężatką jest ta pięknota”.

„A w mężu jestże zakochana?”
„Niczym w diable” – powiem z przekonaniem.
„Cóż, skoro tak, staruszku,
To nadzieja twoja jeszcze niestracona!

Niech się pospiesznie rozwiedzie,
zanim jej życie będzie zrujnowane,
Ty zaś, jeśliś wolny, żeń się
I bądź nierozłączny z ukochaną”.

„Ach, brachu, na twoim miejscu
Mógłbym powiedzieć całkiem to samo…
Ale, widzisz, cała bieda w tym,
Że moją żoną jest ta szelmutka!”.

Wrzesień 1943
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ZAPOMNISZ

Życie moje przed tobą na ziemię
Upada złamanym kwiatkiem.
Przejdziesz obok, zaskoczona niepogodą,
Spiesząc się do przytulnego, ciepłego domu. 

Zapomnisz, jak pod niebem gorącym
Ten kwiatek, który zdeptałaś w biegu – 
Tak chętnie, tak radośnie, tak jasno,
Tak pachnąco kwitł w twoim ogrodzie.

Zapomnisz, jak o wczesnym poranku
W okno twoje zaglądał ukradkiem,
Przesyłał ci wtedy zapach upojny,
Ku tobie skłaniając płatki na wietrze.

Zapomnisz, jak w święto wspaniałe,
W jasny dzień twoich urodzin,
Na stole bukiet kwiatów przepięknych
W różowy wprowadzał nastrój.

W dzień jesienny z kimś na randkę
Pójdziesz, niespokojna i chętna,
Nieświadoma, jak wielkie jest cierpienie
Zgniecionego pod nogą kwiatka.

W ciepłym domu ukryjesz się przed chłodem
I okno zamkniesz na zatrzask.
Kwiatek zaś leży w zimnej kałuży,
Na zawsze zapomniany i samotny…

Czyjeś serce zginie w dzień jesienny,
Odpłynie, przepadnie bez śladu.
A miłość,
wyznania,
zapewnienia…
O tym wszystkim na zawsze zapomnisz.

Wrzesień 1943 
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DROGA DŻYGITA

Powróciłby dżygit, ale droga krąży,
Droga by się odsłoniła, ale góry wstają.
Nie góry – przeszkodą, a hordy wroga,
Niezliczone hordy przejść nie dają.

Na kamieniu siada i ostrzy swój miecz,
Na łące zaś pasie się koń osiodłany
I rży, i jakby jeźdźca wzywał, aby
Zemścił się, odpłacił, nie pozostał dłużnym.

– Dżygicie, spiesz się, wnet słońce zajdzie,
Mgłą się pokryje łąka niebieska,
Wtedy niebawem zagubisz się w lesie,
Wtedy też drogi nie znajdziemy z tobą.

– Nie bój się, mój rumaku, nieznany mi strach,
Noc – wierny pomocnik – biegnie po krzakach,
I nie dowie się wróg, że pędzimy za nim
w głębokiej ciemności na palcach.

Rumaku mój, nie darmo w mglistej oddali
Rzewną tę pieśń słychać ukochaną:
Do rodzinnego progu zwycięską drogą
o porannym brzasku nas doprowadzi. 

Wrzesień 1943
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DROGI

Aminie

Drogi! Drogi! Nazbyt daleko byłem
Od ojcowskiego domu. Czas mi powrócić.
Poprowadźcie mnie z nieznanych stron
Poprzez pola mojej umiłowanej ziemi.

Zapomnieć nie mogę o miasteczku drogim
I o szerokich naszych żółtych polach.
Często mam wrażenie, że wzywają mnie
Oczy mojej czarnobrewej. 

Kiedy odchodziłem, padały deszcze;
Przyjaciółka została sama.
Nie wiem, co na jej rzęsach drżało,
Krople deszczu czy może smutna łza...

Jakże ciężko opuszczać rodzinny kraj,
Gdy pozostawia się tam pół serca…
Jednak, razem z miłością, w drodze
Wola niezłomna towarzyszy nam. 

Drogi, drogi! Ludzkie męczarnie
Odcisnęły na was swoje ślady.
Powiedzcie, komuście przyniosły strapienie,
Kogoście doprowadziły do biedy?

Drogi! Czyje śmiałe serce jako pierwsze
Nad wami podążyło przed siebie?
Kogo nadzieja uskrzydlona, jak mnie, 
W obcą dal poniesie?

Młodość nakazuje ruszać wprzód bez lęku; 
Porywają nas fale namiętności.
To nie nogi przetarły dalekie drogi,
A ludzkie uczucia i pasje. 
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Bywało w dzieciństwie, że ruszyłem w drogę,
Gnany młodości pragnieniem.
Ten młody „włóczęga” do rodzinnego domu
Powrócił, ojczyznę miłując swoją.

Drogi, drogi! Znowu w strony rodzinne
Z dalekich prowadzicie krajów.
I w myślach niespokojnych, ze słodką tęsknotą,
Lecę pod ojcowski dach.

Październik 1943
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SKAZANY

Wyrok dzisiaj ogłoszono:
Na śmierć został skazany.
Łzy, które mu w piersi kipiały,
Wszystkie wyschły… I już nie płacze.

Cicho w celi… Z nocnego nieba
Księżyc w pełni spogląda smutny.
A biedak rozmyśla, że będzie
Sierotą rosło jego dziecko.

Wrzesień 1943
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WYBRANIEC

Wielu do dziewczyny-jutrzenki spieszy zalotników
Z zamorskich, obcych stron.
Wszyscy w złotogłowiu i w atłasie, i darów wspaniałych
Ich łodzie złote są pełne.

Ten perły przyniósł, ów bezcenny diament.
Któryż, ślicznotko, jest wybrańcem twym?
Każdy słyszy jednak stanowczą odmowę
I z niczym odpływa do domu.

Aż zjawił się między nimi pewien poeta
I przyniósł dziewczynie swoje serce;
Serce jedynie, a w nim pieśni, w nim płomień i światło.
On to jest szczęśliwym jej wybrańcem!

29 listopada 1943
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DO OPRAWCY

Nie padnę na kolana, oprawco, przed tobą,
Choć jestem twym więźniem, rabem w twym więzieniu.
Gdy wybije moja godzina – umrę, ale wiedz: umrę stojąc,
Chociaż odrąbiesz mi głowę, złoczyńco.

Niestety, nie tysiąc, a jedynie stu udało mi się
zniszczyć w bitwie podobnych tobie oprawców.
Za to, gdy wrócę, będę prosił o przebaczenie,
na kolana padając, moją ojczyznę.

Listopad 1943

Musa Dżalil
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

Wszystkie wiersze pochodzą z książki Musy Dżalila pt. Izbrannoje. 
Stichi i poemy, Tatarskoje Kniżnoje Izdatelstwo, Kazan 2006.

Musa Jalil – the steadfast poet. Poems  

Keywords: Tatar, province, poems, newspaper, poetry book, Russia, 
civil war, Russian army, Bolshevik power, German aggression, ensla-
vement, prison, sentence of death.

Abstract: Musa Jalil, poor Tatar from the Russian province, began 
writing poems at the age of 13. He studied and began publishing in the 
press. His first poetry book was soon published. During World War II 
he was enlisted to the Red Army. In 1942 he was captured by German 
Army, where he was offered to join the so-called the Eastern Legions. 
There he acted against the enemy. He was imprisoned in Berlin, sen-
tenced to death, the sentence was carried out on 05.08.1944. He wrote 
poems until his last moments. Notebooks with his deathly work have 
survived.
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V. VARIA

Julia Krajcarz

KRYMSCY TATARZY I FONTANNA ŁEZ 
W TURECKIM MIEŚCIE ESKIŞEHIR

Słynna Fontanna Łez, powstała oryginalnie w XVIII wieku w Pałacu 
Chanów w krymskim Bachczysaraju, uwieczniona w dziełach literac-
kich i scenicznych, doczekała się współczesnej kopii w Turcji. Wybór 
miejsca lokalizacji Fontanny nie jest przypadkowy i ma związek z wie-
lowiekową tradycją emigracji Tatarów Krymskich do Turcji. 

Eskişehir i Tatarzy 
Eskişehir, obok Stambułu, Ankary i miasta Polatlı, jest jednym z czte-
rech najważniejszych w Turcji skupisk ludności krymskotatarskiej, 
która emigrowała z Krymu do Azji Mniejszej, z powodu wydarzeń poli-
tycznych, wojen, najazdów itd., począwszy od XVIII wieku. Największa 
fala emigracji trwała w latach 1860–1922 i przypuszcza się, że z Krymu 
do Turcji, najpierw sułtańskiej, potem republikańskiej, przybyło wów-
czas około 1 800 000 osób1. W Eskişehir, mieście położonym w środ-
kowej Anatolii na zachód od Ankary, pierwsi odnotowani emigranci 
tatarscy przybyli po wojnie turecko-rosyjskiej z lat 1828–1829. Rejon 
Eskişehir zachęcał emigrantów do osiedlenia z racji rozległych, nie-
zagospodarowanych obszarów nadających się do zajęcia pod uprawy 

1 N. Kavak, „Kırım Tatar Türkiye diasporası içinde Eskişehir teşkilatlarının rolü ve Kırım 
için ortak akıl çalıştayı” [w:] Eskişehir’de Kırım Tatarları: Diaspora, Kültürel Miras ve Kimlik 
[Crimean Tatars in Eskişehir: Diaspora, Cultural Heritage and Identity] (red. M. Ali Yolcu), 
Tepebaşi Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir 2016, s. 66.
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i hodowlę zwierząt. Obecnie w Eskişehir i okolicach mieszka około 
150 tysięcy osób pochodzenia krymskotatarskiego. 

Topografia miasta a pamiątki tatarskie
W mieście tureckim Eskişehir na początku XXI wieku zainicjowano 
prace renowacyjne w najstarszej części miasta zwanej Odunpazarı. 
Zachowane tam budynki mieszkalne, publiczne, meczety znajdowały 
się w fatalnym stanie. Jak na ironię, w mieście Eskişehir, którego 
nazwa dosłownie oznacza „Stare Miasto”, zachowało się stosunkowo 
niewiele oryginalnych, starych budynków. Etymologię nazwy wyja-
śnia fakt, iż Eskişehir ma bardzo dawną metrykę, a w jego pobliżu 
znaleziono zabytki frygijskie. Prawdopodobnie powstało około 1000 
lat p.n.e. Wyjątkowych zniszczeń miasto doznało w czasie wojny 
wyzwoleńczej i walk z Grekami w 1922 roku. To, co zostało z osmań-
skiego miasta, zachowało się szczątkowo i przez dziesięciolecia nisz-
czało. Wiele budynków nie nadawało się do zamieszkania i popadało 
w ruinę jako pustostany. Po odnowie i aranżacji znalazło się miejsce 
do ulokowania w nich wielu instytucji. 

W centralnej części dzielnicy Odunpazarı, obok najcenniejszego 
zabytku – Meczetu Ołowianego (Kurşunlu Cami) w średniej wielkości 
konaku znalazła miejsce siedziba Domu Kultury Tatarów Krymskich 
(Kırım Tatar Kültür Evi). 

Dla utrzymania tożsamości i świadomości swojego pochodze-
nia niezwykle ważne dla tureckich Tatarów, emigrujących do nowej 
ojczyzny w różnych czasach i okolicznościach, są organizacje zrze-
szające potomków Tatarów, utrzymujące więzi pomiędzy jej człon-
kami, organizujące różne inicjatywy kulturalne, spotkania, zjazdy, 
sympozja itd. W Turcji działają dwie federacje związków i stowa-
rzyszeń Krymskich Tatarów, których zarządy działają w Ankarze 
i Kocaeli. Dziś w Eskişehir działają trzy najważniejsze organi-
zacje tatarskie: Związek Wzajemnej Pomocy Turków Krymskich 
i Sportu w Eskişehir (Eskişehir Kırım Türkleri Yardımlaşma ve 
Spor Derneği), Fundacja Rozwoju Krym (Kırım Gelişim Vakfı), 
Młodzieżowo-Sportowy Klub Krymskich Badań Ludoznawczych 
w Eskişehir (Eskişehir Kırım Halkbilim Araştırma Gençlik ve Spor 
Kulübü)2. Osoby pochodzenia tatarskiego prowadzą trzy punkty 
usługowo-handlowe, odnoszące się w nazwach i oferowanym 

2 N. Kavak, op.cit., s. 67. 
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asortymencie do kulturowej tożsamości krymsko-tatarskiej ich wła-
ścicieli: sklep mięsny Kırım Kasabı, punkt restauracyjny Tataroğlu 
Mantı oraz restauracja czebureków Kırım Tatar Kültür Çibörek Evi. 
Obecność Tatarów i ich tradycja pieczenia czebureków sprawiła, że 
w Eskişehir powstało wiele punktów gastronomicznych serwują-
cych to danie, które stało się wręcz jednym z symboli miasta. 

Stowarzyszenie krymskotatarskie w Eskişehir organizuje 
corocznie w pobliżu miasta w czerwcu oraz wrześniu festyn Tepreş, 
który ma formę pikniku. Podczas imprezy mają miejsce prelekcje, 
występy ludowe, pokazy i konkursy3. 

Oprócz lokali usługowych, w topografii miasta pojawiły się 
nazwy i obiekty ściśle związane z Tatarami Krymskimi: aleja Ismaila 
Gaspirinskiego (İsmail Gaspıralı Caddesi), aleja Krymu (Kırım 
Caddesi), pomnik upamiętniający ofiary stalinowskiej deportacji 
Tatarów Krymskich w roku 1944 (Kırım Tatar Sürgün Anıtı), wysta-
wiony w roku 2008 roku, a od 2015 znajdujący się w nowym miej-
scu, w parku Zekeriya Canıgüroğlu w dzielnicy Şeker4. Oprócz tego 
w odnowionej dzielnicy Dede, również w obrębie Odunpazarı, znaj-
duje się Muzeum – Dom Tatarów Kazańskich (Kazan Tatar Evi Müzesi). 
Muzeum prezentuje stroje i przedmioty codziennego użytku5. 

Dom Kultury Tatarów w Eskişehir powstał w roku 1990, lecz 
obecnie, od roku 20096 posiada odnowioną siedzibę w centralnej 
części Odunpazarı, Orta Mahallesi, przy ulicy Szejcha Szemsettina 
(Şeyh Şemsettin Sokağı). Oprócz spróbowania kuchni tatarskiej, 
w budynku można zobaczyć niewielkie muzeum, pokazujące wnę-
trze domu tatarskiego z Krymu. W części kuchennej wyekspono-
wano naczynia używane podczas przyrządzania czebureków, szcze-
gólnie miedziane brytfanny. Pokój mieszkalny prezentuje zarówno 
część zamkniętą, jak i otwartą dla gości, a w nich siedziska, hafto-
wane poduszki i makaty. 

3 http://www.eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/sokumdetay.aspx?ID=12 (dostęp 07.03.2019)
4 M. A. Yolcu, „Eskişehir’de yaşayan Kırım Tatarlarında somut olmayan kültürel miras ve 

kimlik ilişkisi” [w:] Eskişehir’de Kırım Tatarları: Diaspora, Kültürel Miras ve Kimlik [Crimean 
Tatars in Eskişehir: Diaspora, Cultural Heritage and Identity] (red. M. Ali Yolcu), Tepebaşı 
Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir 2016, s. 104. 

5 http://www.gezgingunlugu.com/2013/11/kazan-tatarlari-kultur-muzesi.html 
 (dostęp 07.03.2019) 
6 M. E. Yıldızlı, „Göç, kültür ve kimlik kapsamında Eskişehir Kırım Tatarları çalıştayı üzerine 

düşünceler” [w:] Eskişehir’de Kırım Tatarları: Diaspora, Kültürel Miras ve Kimlik [Crimean 
Tatars in Eskişehir: Diaspora, Cultural Heritage and Identity] (red. M. Ali Yolcu), Tepebaşı 
Belediyesi Kültür Yayınları, Eskişehir 2016, s. 134 
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Nazwa obiektu uległa rozbudowaniu, gdy przy domu kultury 
powstała ciesząca się sławą nie tylko w Eskişehir restauracja serwu-
jąca czebureki i inne dania kuchni krymskotatarskiej. Teraz brzmi 
ona Kırım Tatar Kültür Çibörek Evi. Czeburek to danie wspólne dla 
różnych etnosów świata tureckiego i mongolskiego, ale szczególną 
popularnością cieszy się wśród krymskich Tatarów. Jest to pieróg 
z przaśnego ciasta, zrobionego z mąki, wody i soli, nadziewany tra-
dycyjnie mięsem mielonym lub drobno krojonym, smażony w oleju 
roślinnym lub tłuszczu zwierzęcym, który spożywa się bez użycia 
sztućców. Zdarzają się i inne nadzienia czebureków: z ziemniaków, 
sera, pomidorów, ryżu, grzybów, kapusty, jajek itd. 

Nieopodal Domu Kultury, w następnym kwartale zabudowań, 
również w odnowionym budynku, znajduje się Muzeum Tatarów 
Krymskich (Kırım Tatar Müzesi). Obiekt otwarto w czerwcu 2016 roku, 
w czasie piątego zjazdu Światowego Kongresu Tatarów Krymskich. 
Uroczystego otwarcia dokonał Mustafa Dżemilew (Mustafa Abdülce-
mil Kırımoğlu), długoletni przewodniczący Medżlisu Narodu Krym-
skotatarskiego wraz z tureckimi politykami lokalnymi7. 

Powodem, dla którego to miejsce jest szczególne, są nie tylko 
wystawy stałe i czasowe w muzeum, serwowane tuż obok tatarskie 
czebureki, ale przede wszystkim kopia słynnej Fontanny Łez, któ-
rej oryginał, owiany legendami i literackimi mitami, do dziś istnieje 
w Pałacu Chanów w Bachczysaraju na Krymie. 

Historia Fontanny Łez w Bachczysaraju
Fontanna Łez nie jest jedynym ujęciem wody w Pałacu Chanów krym-
skich, ale z pewnością tym najsłynniejszym. W pałacu i jego bezpo-
średnim otoczeniu było kilkadziesiąt różnych fontann, do dziś zacho-
wało się ich około trzydziestu. Umieszczano je zarówno w ogrodach, 
na dziedzińcach, jak i w pomieszczeniach, komnatach, korytarzach. 
Fontanna w tradycji Krymskich Tatarów ma symbolizować życie czło-
wieka8. Różne nasilenie strumieni wody oznacza kolejne etapy życia 
ludzkiego. Zarówno w języku tureckim, jak i tatarskim, na określenie 
ujęć wody, ozdobnych w artystyczną, kamienna oprawę, używa się 
słowa çeşme, perskiego pochodzenia. Słowo to w perszczyźnie oznacza 
„oko”. Tak, jak z oka płyną łzy, tak ze źródeł płynie woda, łzy Ziemi. 

7 http://www.milliyet.com.tr/odunpazari-na-bir-muze-daha-eskisehir-yerelhaber-1495072/ 
(dostęp 15.03.2019).

8 M. Jastrzębski, Krym – miłość i nienawiść, Gliwice 2016, s. 102. 
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O fontannie opowiedziała około roku 1820 Aleksandrowi 

Puszkinowi Zofia Kiesielew, córka Stanisława Szczęsnego Potockiego 
i jego żony Zofii Greczynki. Opowieść ta zapoczątkowała literacką 
sławę Fontanny, bowiem zakochany w Zofii Puszkin, po pewnym czasie 
odwiedził pałac, zobaczył na własne oczy osnuty historii obiekt i opi-
sał go w poemacie Fontanna Bachczysaraju. Według opowieści w cza-
sie tzw. buntów hajdamackich na Ukrainie, w roku 1768, w okolicach 
Humania oddział tatarski porwał brankę, Marię Potocką. Polka trafiła 
do chańskiego haremu i spodobała się samemu władcy, Kerimowi. 
Ponoć nie odwzajemniała jego uczucia i po pewnym czasie, gdy chan 
był nieobecny w pałacu, zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. 
Nie wiadomo, czy zgryzota i tęsknota za bliskimi skróciła jej żywot, 
czy została otruta przez zazdrosną żonę chana, Gruzinkę Zaremę. Na 
cześć Potockiej, która w haremie miała używać imienia Dilara, chan 
ufundował grobowiec. Stoi on do dziś w południowo-wschodniej czę-
ści zabudowań pałacowych. Znajduje się już poza haremowymi ogro-
dami, co oznacza, że pochowana osoba nie była muzułmanką, co zga-
dzałoby się z treścią opowieści. 

Początkowo przy ścianie ośmiobocznego grobowca była 
umieszczona marmurowa fontanna, wykonana w latach 60. XVIII 
wieku przez mistrza perskiego Omara, po czym przeniesiono ją na 
drugi dziedziniec pałacowy. O fontannie mówi się z jednej strony, 
że nawiązuje do treści koranicznych i zapisie o rajskim źródle 
(Selsebil), z którego będą pili ci, którzy polegli za wiarę. Z drugiej 
strony nazywa się ją Fontanną Łez i można doszukać się rozbież-
nych wersji tłumaczących etymologię tego określenia. Według jed-
nej z nich szum szemrzącej, spływającej wody miał odwzorowy-
wać łzy płaczącej branki Dilary – Marii. W drugiej wersji, bardziej 
romantycznej, spływająca woda miała symbolizować łzy tęsknoty 
chana za zmarłą ukochaną. Opowieść o fontannie, przekazana przez 
Zofię Aleksandrowi Puszkinowi, zresztą po francusku, następnie 
odwiedziny tego miejsca przez poetę, dokładnie 8 września 1820 
roku, miały go natchnąć w roku 1821 do napisania po rosyjsku 
utworu Fontanna Bachczysaraju, który ukazał się drukiem w roku 
1824. Dlatego też dziś, na pamiątkę tego, który rozsławił Fontannę 
w świecie, stoi przy niej popiersie Puszkina. Ponadto poeta w cza-
sie swojej wizyty w pałacu, poruszony legendą, dla uczczenia miłości 
chana, miał umieścić w jednej z marmurowych mis dwie róże: żółtą 
(lub białą) i czerwoną lub też dwie pąsowe róże. Żółta miała symbo-
lizować gorycz i smutek, czerwona – miłość. Dziś żółta i czerwona 
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róża są umieszczane w nieczynnej bachczysarajskiej fontannie każ-
dego dnia, a także znalazły się w herbie miasta9. 

Strukturę Fontanny interpretowano, między innymi, jako wyraz 
uczuć cierpiącego i tęskniącego chana. Woda wylewa się z otworu 
umieszczonego w górnej części fontanny i wlewa się do pierwszej 
czary ze szmerem, przypominającym szloch. Symbolizuje serce lub 
Los. Następnie spływa do poniższych, dwóch mniejszych mis, co sym-
bolizować ma ukojenie bólu poprzez mijający czas. Jeszcze niżej woda 
wypełnia znów dużą czarę – jest to znak pamięci, która przywraca 
rozpacz. Cykl z kolejnymi dwiema i mniejszymi misami i następnie 
jedną większą powtarza się. Następnie woda wpływa do największego 
kamiennego naczynia, a stamtąd, przelewając się, spływa do ziemi 
poprzez spiralny odpływ, co ma oznaczać, że życie musi toczyć się 
dalej, mimo tragedii i nieodwracalnych zmian. Kamienne misy posia-
dają płaskorzeźbione obramowanie ozdobne w postaci arabeskowych 
splotów floralnych. Poszczególne elementy fontanny są tak zapro-
jektowane, aby skapująca woda przypominała dźwięk szlochu. W ten 
sposób architektura została zaklęta w muzykę10. Jednak po przenosi-
nach fontanny ze ścian grobowca na dziedziniec pałacu w 1783 roku, 
po zajęciu go na siedzibę carycy Katarzyny II, akustyka obiektu został 
zaburzona. Tak ją opisywał Puszkin:

W zakątku dworu oddalonym,
gdzie przelewała łzy dziewica,
Wzniósł marmurowy zrąb fontanny,
A nad nią, krzyżem ochroniony,
Znak tatarskiego półksiężyca […]
Jest napis, jeszcze nie zwietrzały,
Całe się głoski zachowały. 
Za wymyślnymi jej kształtami
Słychać w fontannie wód pluskanie,
Co rzęsistymi płaczą łzami 
I nigdy się już nie ukoją...11

Na górnej części fontanny znajduje się napis: jest to wiersz 
pochwalny na cześć chana Kerima, autorstwa poety Szejhi:

9 H. Widacka, Fontanna i grób Potockiej w Bachczysaraju, „Spotkania z zabytkami”, 2009, nr 7, s. 
37. 

10 http://kirim1.blogspot.com/2015/01/gozyas-cesmesi.html (dostęp 01.03.2019).
11 A. Puszkin, Dzieła wybrane, Tom II: Poematy i baśnie, Warszawa 1956, s. 155. 



261261Julia Krajcarz:  Krymscy Tatarzy i Fontanna Łez 261
Niech Bogu będzie chwała! Uśmiechnęło się znów oblicze 

       Bachczysaraju
Mądrze wyraziła się uprzejmość wielkiego chana Krymu.
Obdarowała wokół wodą, dzięki nieustannemu wysiłkowi
I jeśli Bóg zechce, uczyni jeszcze lepsze rzeczy nawet.
Z mądrości odnalazł wodę i urządził piękne źródło.
Kto chce spróbować, bierze wodę i widzi:
widzieliśmy Damaszek, widzieliśmy i Bagdat, ale czegoś 
     podobnego nie ujrzeliśmy:
Szejku, przeczytaj każdemu spragnionemu te słowa ze źródła:
przychodźcie i pijecie najczystszą wodę z ozdrowieńczego 
       źródła!12

Natomiast dolny napis jest wersetem zaczerpniętym z Koranu: 
„Tam w rajskim ogrodzie sprawiedliwi pić będą wodę ze źródła nazy-
wającego się Selsebil”13.

Uważa się, że Fontanna Łez, oryginalnie nazwana w języku 
francuskim przez Zofię Kisielew jako „la fontaine des larmes”, jest, 
obok mauzoleum Tadż Mahal w Indiach, jedną z najsłynniejszych 
budowli w świecie islamu, będących symbolami lub świadectwami 
miłości14. Tadż Mahal to grobowiec Mumtaz Mahal, zmarłej małżonki 
Szachdżahana, wzniesiony w Agrze w latach 1632-43. Według kroni-
karzy, władca, rozpaczając po śmierci żony, w ciągu kilku dni osiwiał. 
Ufundowane na jej cześć mauzoleum miało być też metaforą raju. 

W XIX wieku powstała pierwsza kopia Fontanny Łez, nieda-
leko od Bachczysaraju, również na Krymie, w miejscowości Ałupka. 
Fontanna powstała w kompleksie pałacowym Michaiła Woroncowa, na 
Lwim Tarasie, niedaleko tzw. Budynku Szuwałowskiego i biblioteki15. 

Fontanna oraz grób Potockiej pojawiły się także jako wątek 
w cyklu Sonetów Krymskich Adama Mickiewicza, powstałych jako 
opis podróży poety na Krym, zrealizowanej późnym latem 1825 roku. 
Drukiem ukazały się one w 1826 roku w Moskwie, razem z cyklem 
Sonetów Odeskich.

W sonecie VI Bachczysaraj z cyklu Sonetów Krymskich, Mickie-
wicz tak oto opisał wygląd Fontanny:

12 Tłumaczenie autorki.
13 E. Osmanow, Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju, Wrocław 2016, s. 48. 
14 Islam – historia, sztuka i architektura, [Warszawa 2012], s. 479. 
15 http://kalejdoskop.h2.pl/krym/krym5.php (dostęp 01.03.2019).
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W środku sali wycięte z marmuru naczynie;
To fontanna haremu, dotąd stoi cało
I perłowe łzy sącząc, woła przez pustynie16.

Motywów związanych z Pałacem Chanów w Bachczysaraju 
można doszukać się w utworach Bachczysaraj, Bachczysaraj w nocy, 
Grób Potockiej i Mogiły haremu17. Poemat Puszkina i sonety Mickiewicza 
to nie koniec literackiej „kariery” bachczysarajskiej fontanny. W roku 
2017 została wydana powieść pt. Fontanna Łez – ostatnie wesele na 
Krymie (Gözyaşı Çeşmesi – Kırım’da son düğün), której autorką jest 
turecka pisarka Sevinç Çokum. Powieść dotyczy historii relacji chana 
Kerima i polskiej branki Marii, a także legendy Fontanny Łez18. Powstał 
również poemat choreograficzny pt. Fontanna Bachczysaraju, w któ-
rym do libretta Puszkina muzykę skomponował Boris Afasjew w roku 
1934. Balet ten nawiązuje w swej formie do dzieł XIX-wiecznych19. 
Prapremiera baletu miała miejsce w roku 1943 w Leningradzie. Polska 
premiera odbyła się w roku 1951. W Turcji po raz pierwszy pojawiła się 
na deskach baletu ankarskiego w roku 1979. Utwór nadal jest popu-
larny na scenach baletowych Turcji, w lutym 2018 roku został zapre-
zentowany w deskach Państwowej Opery i Baletu w tureckim Mersin20. 
Pierwsza opera oparta na wątkach poematu Puszkinowskiego 
powstała w 1897 roku. Jej tytuł brzmiał Zarema, a skomponował ją 
Austriak, Aleksander von Zemlinsky. Następna opera powstała w 1911 
roku jako dzieło Aleksandra Ilinskiego. W 1910 roku powstał krót-
kometrażowy film, którego scenariusz był oparty o treść poematu 
Puszkina. Reżyserem film był rosyjski rezyser Jakow Protozanow. 
Fontanna Łez pojawiła się także na płótnie pt. „Aleksander Puszkin 
w Pałacu Bachczysarajskim” z roku 1837, autorstwa rosyjskiego mala-
rza podejmującego wątki orientalne, Grigorija Czernyszewa (1802–
1865). Rosyjski malarz romantyczny Karl Briułłow (1799–1852) w roku 
1849 namalował obraz pt. „Fontanna Bachczysaraju”, również nawią-
zujący w swej treści do poematu Puszkina. „Fontanna Bachczysaraju” 
to także tytuł rysunku – ilustracji książkowej (Puszkinowskiego 

16 A. Mickiewicz, Sonety, Kraków 1998, s. 40. 
17 A. Dylewski, A. Strojny, O. Aleksiejczuk, Krym – przewodnik ilustrowany, Bielsko-Biała 2012, s. 

107. 
18 https://www.sevinccokum.info/?page_id=2412 (dostęp 05.03.2019).
19 T. Wysocka, Dzieje baletu, Warszawa 1970, s. 473. 
20 http://www.hurriyet.com.tr/bahcesaray-cesmesi-sanatseverleri-bekliyor-40734035 (dostęp 

15.03.2019)
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Fontanna Łez w Eskişehir.
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poematu) malarza i rysownika ormiańskiego pochodzenia, Vardgesa 
Surenianca (1860–1921)21. 

Fontanna Łez w Eskişehir 
Fontanna Łez w Eskişehir znajduje się na podwórzu Domu Kultury 
Tatarów Krymskich, przy ulicy Şeyh Şemseddin Sokağı, w dzielnicy 
Orta Mahallesi w części Odunpazarı. Podobnie jak oryginał, i ta jest 
wykonana z bloku białego marmuru. Zachowano wszelkie proporcje, 
detale, ogólny układ, jak i napisy zgodne z oryginałem. W Eskişehir 
wybudowano ją w roku 2009 i stoi na podwórzu, oparta o ścianę 
budynku znajdującego się na następnej parceli. W lecie stoją przy niej 
restauracyjne stoliki. Najemca lokalu restauracji zaniedbał ochronę 
obiektów muzealnych zdeponowanych i prezentowanych na piętrze 
budynku, jak również nie zadbał o odpowiednią prezentację fontanny 
na podwórzu i niekorzystną aranżacją przestrzeni wokół niej unie-
możliwiał turystom obejrzenie czy sfotografowanie obiektu. Po inter-
wencji sytuacja ma szansę ulec poprawie22. Obiekty muzealne zostały 
przeniesione do oddzielnego, pobliskiego budynku Muzeum Tatarów 
Krymskich przy ulicy İsa Çelebi Sokağı. Być może i Fontanna zyska 
godniejszą prezencję i dbałość. 

Julia Krajcarz

21 Waksmundzki, L.W., Armenia - przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2013, s. 
89. 

22 https://www.esgazete.com/gundem/gozyasi-cesmesi-isgal-altinda-h113948.html (dostęp 
01.03.2019)



265265Julia Krajcarz:  Krymscy Tatarzy i Fontanna Łez 265
Bibliografia 

Dylewski A., Strojny A., Aleksiejczuk O., Krym – przewodnik ilustrowany, 
Pascal, Bielsko-Biała 2012. 

Eskişehir’de Kırım Tatarları: Diaspora, Kültürel Miras ve Kimlik 
[Crimean Tatars in Eskişehir: Diaspora, Cultural Heritage and 
Identity] (red. M. Ali Yolcu), Tepebaşi Belediyesi Kültür Yayınları, 
Eskişehir 2016. 

Islam – historia, sztuka i architektura, wyd. Markus Hattstein i Peter 
Delius, Buchmann, [Warszawa 2012]. 

Jastrzębski M., Krym – miłość i nienawiść, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2016. 

Mickiewicz A., Sonety, Wydawnictwo Spes, Kraków 1998. 
Osmanow E., Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju, Çaxarxan 

Xucalıq, Wrocław 2016. 
Puszkin A., Dzieła wybrane, Tom II: Poematy i baśnie, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956. 
Waksmundzki L.W., Armenia – przewodnik, Oficyna Wydawnicza 

Rewasz, Pruszków 2013. 
Widacka H., Fontanna i grób Potockiej w Bachczysaraju, „Spotkania 

z zabytkami”, 2009, nr 7. 
Wysocka T., Dzieje baletu, PIW, Warszawa 1970. 

http://www.eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/sokumdetay.aspx?ID=12 )
http://www.gezgingunlugu.com/2013/11/kazan-tatarlari-kultur-

-muzesi.html 
http://www.milliyet.com.tr/odunpazari-na-bir-muze-daha-eskisehir-

-yerelhaber-1495072/ 
http://kirim1.blogspot.com/2015/01/gozyas-cesmesi.html 
http://kalejdoskop.h2.pl/krym/krym5.php 
https://www.sevinccokum.info/?page_id=2412 
http://www.hurriyet.com.tr/bahcesaray-cesmesi-sanatseverleri-

-bekliyor-40734035 
https://www.esgazete.com/gundem/gozyasi-cesmesi-isgal-altinda-

-h113948.html 



266266266 V. Varia

Crimean Tatars and the Fountain of Tears in Eskişehir, Turkey

Keywords: Eskişehir, Turkey, Fountain of Tears, Crimean Tatars.

Abstract: The text presents the short history of the Cimean Tatars 
minority in the city of Eskişehir in Turkey, their organizations, 
museums and other objects, among them: the copy of famous 
Fountain of Tears, originally built in the Hansaray in Bakhchisaray on 
the Crimean Peninsula. 
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nika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji czasopisma Tatarów 
litewskich „Lietuvos totoriai”. Autor kilkunastu zbiorów poetyckich 
oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską i muzułmań-
ską, w tym najnowszego przekładu Koranu (2018).

Swietłana Czerwonnaja: profesor dr hab. Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, etnograf, historyk sztuki badająca kulturę islamu 
na obszarze rosyjskim i postsowieckim. Autorka wielu prac nauko-
wych w językach: polskim, rosyjskim i niemieckim. 

Marek M. Dziekan: prof. dr hab., kierownik Katedry Bliskiego Wscho-
du i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, współpracuje także 
z Katedrą Arabistyki i islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 
autorem ponad 400 prac naukowych, popularnonaukowych i przekła-
dów z języków arabskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. 
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Wydał kilkanaście książek, w tym m. in. Arabia magica. Wiedza tajem-
na u Arabów przed islamem (1993), Symbolika arabsko-muzułmańska 
(1997), Irak. Religia i polityka (2005), Cywilizacja islamu w Azji i Afry-
ce (2007), Dzieje kultury arabskiej (2008), Złote stolice Arabów. Szkice 
o współczesnej myśli arabskiej (2011), Ahmad Ibn Hālid an-Nāsirī, 
XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-istiqsā. Przekład z języka arabskiego, 
wstęp, opracowanie i przypisy (2018). W swoich badaniach zajmuje 
się głównie historią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, problema-
tyką islamu klasycznego i współczesnego, myślą polityczną w islamie 
oraz islamem w Europie. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych 
PAN (wiceprzewodniczący), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (prezes), Polskiego Towa-
rzystwa Nauk Politycznych oraz Union Europeenne des Arabisants et 
Islamisants, redaktor naczelny „Rocznika Orientalistycznego”.

Mychajło Jakubowycz: dr, kierownik Centrum Studiów Islamistycz-
nych Akademii Narodowej w Ostrogu na Ukrainie. Autor pierwszego 
kompletnego tłumaczenia Koranu na język ukraiński (siedem wydań 
od 2013 r.). Był stypendystą naukowym w Polsce (Uniwersytet War-
szawski), Arabii Saudyjskiej (wydział akademicki, King Fahd Qur’an 
Printing Complex, Medina), USA (Institute for Advanced Study, Prin-
ceton) i Niemczech (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, 
Regensburg, Free University, Berlin). Obecnie pracuje nad historią 
muzułmańskich tradycji intelektualnych w Europie Wschodniej. Jego 
ostatnie publikacje obejmują monografie na temat historii islamu na 
Ukrainie i intelektualnej tradycji Chanatu Krymskiego (Kijów, 2016), 
a także islamu na Ukrainie (Kijów, 2017) i Tatarów na zachodniej Ukra-
inie (Kijów, 2017).

Julia Krajcarz: turkolog (dr), związana z Uniwersytetem Jagielloń-
skim oraz Uniwersytetem Gdańskim. Zainteresowania naukowe: sztu-
ka i onomastyka turecka, Azerbejdżan, Tatarzy w Polsce. 

Michał Łyszczarz: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjolo-
gii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011), adiunkt w Ka-
tedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
absolwent studiów magisterskich z socjologii i politologii na Uniwer-

-
.

. .



271Rocznik Tatarów Polskich seria 2  	  Tom VI (XX)

sytecie Śląskim w Katowicach. Autor monografii Młode pokolenie pol-
skich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście 
religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej (Olsztyn-Białystok, 
2013). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień zwią-
zanych z problematyką mniejszości etnicznych i narodowych (polscy 
Tatarzy) oraz obecnością islamu w Polsce i Europie. Członek Polskiego 
Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Orientalistycz-
nego oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.
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NOTES ON THE AUTHORS 

Daniel St. Czachorowski: graduate of the Wroclaw University, histo-
rian-archivist. Translates from Russian and Ukrainian languages. He 
published in „As-Salam”, „Rocznik Tatarów Polskich” („Polish Tatars 
Yearbook”), „Życie Tatarskie” („Tatars’ Life”), „Lietuvos totoriai” („Lithu-
anian Tatars”) and „Przegląd Tatarski” („Tatar Review”). The books that 
he has translated: Księga Pamięci (2007), Uczę się czcić Boga (2017), 
Opowieści naszego Proroka (2019), Islam. Ostatnia religia objawiona 
(2019), Uczę się oczyszczenia i modlitwy (2019). Co-author of tatar fairy 
tales collections translations: Kara-Batyr i Błękitny Koń (2009), Tatar-
skie bajanie (2016), Baju, baju, z tatarskiego kraju (2017). Author of the 
newest publication of Muslim Religious Union in the Republic of Po-
land: Tatarskie imiona (The Tatars’ forenames).

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 Repub-
lic 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, including the latest translation of 
the Koran.

Swietłana Czerwonnaja: Professor on the Nicolaus Copernicus Uni-
versity in Torun, ethnographer, art historian, investigator the culture 
of islam in the Russian and post-Soviet areas. The Author of numer-
ous scientific works in the following languages: Polish, Russian and 
German.
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Marek M. Dziekan: Prof. PhD, Head of the Department of Middle East 
nad North Africa, University of Łódź, Poland, a lecturer at the Uni-
versity of Warsaw. Main Interests: History of Islam; History of Arabic 
culture and literature; contemporary Islam in political context; Islam-
West relations; ideologies of Arabic World; anthropology of Arabic 
World. Selected books (in Polish): Arabia Magica. Wiedza tajemna u 
Arabów przed islamem (Arabia Magica. The Recondite Wisdom among 
the Arabs in pre-Islamic Times), 1993; Symbolika arabsko-muzułmańska 
(Arabo-Islamic Symbols), 1997; Irak. Religia i polityka (Iraq. Religion and 
Politics), 2005; Cywilizacja islamu w Azji i Afryce (Civilisation of Islam 
in Asia and Africa), 2007; Dzieje kultury arabskiej (History of Arabic Cul-
ture), 2008; Złote stolice Arabów. Szkice o współczesnej myśli arabskiej 
(Golden Capitals of the Arabs. Essays on Contemporary Arab Thought) 
2011; Ahmad Ibn Hālid an-Nāsirī, XIX-wieczne Maroko w Kitāb al-
istiqsā. Przekład z języka arabskiego, wstęp, opracowanie i przypisy 
(Ahmad Ibn Hālid an-Nāsirī, 19th Century Morocco in Kitāb al-Istiqsā. 
Translation form Arabic, Introduction, Edition and Footnotes), 2018. 
Member of Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (Polish Oriental 
Society – President), Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (Polish 
Society of Political Sciences), Union Europeenne des Arabisants et 
Islamisants, Towarzystwo Naukowe Warszawskie (Warsaw Society of 
Sciences), Komitet Nauk Orientalistycznych PAN (Committee for Ori-
ental Sciences, Polish Academy of Sciences – Vice-President). Editor-
in-chief of „Rocznik Orientalistyczny”.

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, War-
saw), Saudi Arabia (Academic Department, King Fahd Quran Printing 
Complex, Medina), USA (Institute for Advanced Study, Princeton) and 
Germany (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, 
Free Universlity, Berlin). Currently, he works on the history of Islamic 
intellectual traditions in Eastern Europe. His recent publications in-
clude monographs on the history of the Islam in Ukraine and intellec-
tual traditions of the Crimean Khanate (Kyiv, 2016) as well as Islam in 
Ukraine (Kyiv, 2017) and Tatars in Western Ukraine (Kyiv, 2017).

. - .
.

. - . .
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Julia Krajcarz: turkologist (PhD), graduated from Jagiellonian Uni-
versity, now works at University of Gdańsk. Interests: Turkish Islamic 
art and onomastics, Azerbaijan, Tatars in Poland. 

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 Socio-
logical 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] (2013). In English he published: Perspectives on Muslim 
Dress in Poland: A Tatar View (with co-author: Katarzyna Górak-Sos-
nowska) [in:] Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from 
Europe and North America, ed. by E. Tarlo and A. Moors (2013); Gen-
erational changes among young Polish Tatars [in:] Muslims in Poland 
and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, ed. by 
Katarzyna Górak-Sosnowska (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 (2009).
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SUMMARY

The latest issue of our magazine, as always deals not only with topics 
directly related to the history and culture of Polish Tatars. Over the 
centuries, Poland’s history has been conjucted – and still is – with 
what we used to call the Orient, which in every respect is very close to 
both Tatar and Polish hearts. Many centuries of various contacts bind 
our country with among others: Turkey, Crimea, Azerbaijan and Iran. 
In those nations they still remember about it. Therefore, it is worth 
to us also remember that the nearer and farer East still exists, which 
supported Polish aspirations for independence, and Poles themselves 
were beautifully recorded in the history of many local nations. 
 In relation to the above, we particulary recommend a very rich 
in meaning and very expressive article by Swietlana Czerwonnaja abo-
ut the political and cultural Polish-Azerbaijan relations and the par-
ticipation of Polish Tatars in them. Also the second text of this author 
is noteworthy, devoted to the modern construction of Tatar mosques 
in Crimea. Julia Krajcarz wrote about Crimean Tatars and a founta-
in in Turkey; thanks to Marek M. Dziekan we will get know with Abu 
Abd Allah Muhammad al-Busiri, a panegyrist of Prophet Muhammad. 
Readers’ interest will undoubtedly ispire investigation files of the in-
terrogations of Ali Ismail Woronowicz by the Soviet security service. 
It’s also worth getting acquainted with tragic figure of the Tatar poet, 
Musa Jalil, read his poems, record of loneliness and unbroken bravery 
in the face of death. 
 These are just some of the articles from the current issue of the 
„Polish Tatars Yearbook”. We wish you enjoyable reading and invite 
you to cooperation.

     Editors

Rocznik Tatarów Polskich seria 2  	  Tom VI (XX)



278



279

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Последний выпуск нашего журнала, как всегда посвящен темам не 
только непосредственно связанным с историей и культурой польских 
татар. На протяжении веков история Польши переплеталась - и все еще 
переплетаеться - с тем, что мы привыкли называть Востоком, и которое 
во всех отношениях очень близко татарскому и польскому сердцам. Раз-
личные вековые контакты связывают нашу страну в том числе с Турци-
ей, Крымом, Азербайджаном и Ираном. В тех странах все еще помнится 
об этом. Поэтому стоит также и нам помнить, что Восток, тот который 
ближе и тот даьше, все еще существует, что, среди прочего, он поддер-
живал польские стремления к независимости, и сами поляки красиво 
запечатлелись на страницах истории многих местных народов. 

В связи с вышесказанным мы в частности рекомендуем, очень бо-
гатую по значениях и очень выразительную статью Светланы Червон-
ной о политико-культурных отношениях между Польшей и Азербайд-
жаном и участии в них польских татар. Обращает на себя внимание и 
второй текст этого автора, посвященный современному строительству 
татарских мечетей в Крыму. Юлия Крайцарж написала о крымских 
татарах и одном фонтане в Турции, благодаря Мареку М. Дзекану мы 
познакомимся с Абу Абд Аллахом Мухаммедом аль-Бусири, панегири-
стом пророка Мухаммеда. Интерес читателей, несомненно будет вызван 
материалами расследования допросов Али Исмаила Вороновича совет-
ской службой безопасности. Стоит также познакомиться с трагической 
фигурой татарского поэта Мусы Джалила, прочитать его стихи, запись 
одиночества и стойкой храбрости перед лицом смерти. 

Это лишь некоторые статьи из текущего номера “Ежегодника 
польских татар“. Желаем вам приятного чтения и приглашаем к сотруд-
ничеству.

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»”.



283Rocznik Tatarów Polskich seria 2  	  Tom VI (XX)

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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