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Szanowni Czytelnicy!

Po kilkuletniej przerwie wznawiamy zasłużone wydawnictwo „Życie 
Tatarskie”. Pismo sięga swymi tradycjami okresu międzywojennego; pier-
wotnie, w latach 1934-1939,  ukazywało się w Wilnie pod redakcją Stefa-
na Tuhan - Baranowskiego. Ponownie pojawiło się na rynku czytelniczym 
w roku 1998 jako dwumiesięcznik; wznowienie ukazywało się w Sokółce 
pod redakcją Józefa Jusufa Konopackiego. „Życie Tatarskie” znalazło swo-
je miejsce w przestrzeni piśmiennictwa tatarskiego i wszystkich zaintere-
sowanych tematyką muzułmańską w Polsce, Europie i na świecie. Obecna 
edycja „Życia Tatarskiego” jest kontynuacją i nawiązuje do myśli naszych 
poprzedników, mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas formuła  zo-
stanie przez czytelników zaakceptowana.

Wznowione pismo ma być wydawane w cyklu półrocznym. Jest am-
bicją redaktorów i autorów pisma, aby stało się ono periodykiem, w któ-
rym poruszana byłaby nie tylko tematyka historyczna związana ze spo-
łecznością tatarską; chcemy, aby pismo to było miejscem wymiany myśli 
naukowej w szerokiej formule związanej z islamem oraz współczesnymi 
zagadnieniami życia muzułmanów w Polsce, Europie i na świecie. 

Oddając do rąk Czytelników pierwszy numer „Życia Tatarskiego” do-
kładamy starań, aby było ono szeroko dostępne, dlatego zamieszczamy 
je również w formie pdf na stronie internetowej www.zycietatarskie.pl. 
Pod tym adresem nasi Czytelnicy mogą przekazywać swoje opinie, uwagi                           
i propozycje; będziemy za nie wdzięczni i w miarę możności będziemy je 
uwzględniać przy tworzeniu pisma. Zwracamy się jednocześnie do auto-
rów, którzy współpracowali z pismem w okresie ukazywania się go pod 
redakcją Józefa Jusufa Konopackiego z zachętą i zaproszeniem do dalszej 
współpracy.

Życzeniem naszym jest, aby na łamach naszego pisma mogli publiko-
wać swe teksty wszyscy, którzy są zainteresowani  szeroko rozumianą pro-
blematyką tatarską i muzułmańską. Zachęcamy Państwa do współtwo-
rzenia tego pisma. Mamy nadzieję, że zaproponowana szeroka formuła 
wydawnicza znajdzie Państwa wsparcie, a publikowane treści zainteresują 
Czytelników. 

Na ostatniej stronie zamieszczamy wymagania edytorskie, jakim po-
winny odpowiadać nadsyłane teksty. Życzymy miłej lektury.
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Z dziejów tatarskiej myśli politycznej Musy 
Dżarullaha Bigijewa uwagi o państwie 
muzułmańskim

I. O życiu i dziele Musy Dż. Bigijewa

Musa Dżarullah Bigijew1 to jedna z najznaczniejszych postaci tatar-
skiego (rosyjskiego) islamu w XX wieku. Jego życie i zarys poglądów 
w rozmaitych aspektach zostały polskiemu czytelnikowi przedstawione 
dość dokładnie przez Selima Chazbijewicza w dwuczęściowym artykule 
na łamach „Przeglądu Tatarskiego”.2 Najobszerniejszym obecnie opraco-
waniem postaci i twórczości Bigijewa jest rosyjskojęzyczna monogra+ a 
A.N. Tagirdżanowej.3 Warto także zwrócić uwagę na dorobek w tym za-
kresie A.G. Chajrutdinowa.4

Musa Bigijew urodzi� si� oko�o 1875 r. w Nowoczerkasku ko�o Ro-
stowa nad Donem5. Studiowa� najpierw nauki muzu�ma�skie w Kazaniu,

1 Bohater niniejszego tekstu znany jest pod różnymi wersjami nazwiska. W Rosji 

funkcjonował jako Musa Dżarullah Bigijew, ale niektórzy badacze stosują formę 

Bigiejew. W świecie turecko- i tatarskojęzycznym pojawia się jako Musa Carullah 

Bigi. Ponieważ pisał dużo po arabsku, należy pamiętać także i o arabskich wersjach 

jego nazwiska: Musa Dżar Allah z nisbą Rustufduni – czyli „z Rostowa nad Donem” 

(taka wersja widnieje na jego wizytówce), Turkistani i wreszczie Rusi.

2 S. Chazbijewicz, Musa Dżarullah Bigijew – wybitny tatarski myśliciel, pisarz, teolog 

i działacz polityczny XX stulecia (1), „Przegląd Tatarski” 2014, nr 1, s. 24-26; Musa 

Dżarullah Bigijew – wybitny tatarski myśliciel, pisarz, teolog i działacz polityczny XX 

stulecia (2), „Przegląd Tatarski” 2014, nr 2, s. 20-23.

3 А. Н. Тагирджанова, Книга о Мусе-эфенди, его времени и современниках, Идел-

пресс, Казань 2010. 

4 Gł.: А.Г. Хайрутдинов, Последний татарский богослов. Жизнь и наследие 

Мусы Джаруллаха Бигиева, Иман, Казань 1999; badacz ten jest także wydawcą 

i tłumaczem pism Bigijewa, por. niżej.

5 Dane biogra+ czne i charakterystyka poglądów gł. za: S. Chazbijewicz, op.cit.; E. 

Akhmetova, Mūsā Jārullāh Bigiev (1875-1949): Political U ought of a Tatar Muslim 

Scholar, „Intellectual Discourse” 2008, Vol. 16, No. 1; A Г.Г. Корноухова, Муса 
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po czym, nie ko�cz�c nauki, powróci� do Rostowa, gdzie uko�czy� gim-
nazjum realne w Rostowie, po czym kontynuowa� studia muzu�ma�skie
w Bucharze i Samarkandzie. Jednak nie by� zadowolony z poziomu edu-
kacji w Azji Centralnej i wyruszy� na Bliski Wschód w podró� � talb
al-ilm, czyli �w poszukiwaniu wiedzy� wzorem wielu !redniowiecznych
uczonych, odwiedzaj�c rozmaite o!rodki naukowe. Szczególnie wa�ny
by� okres sp"dzony w Kairze i Mekce, a tak�e w Indiach, gdzie nauczy�
si" sanskrytu i zag�"bia� si" w staro�ytne ksi"gi hinduizmu. W Kairze
szczególne znaczenie mia�y nie tylko studia w tamtejszych bibliotekach,
ale i wyk�ady, przede wszystkim Muhammada Abduha i uczniów D�a-
mal ad-Dina al-Afghaniego. W ten sposób zwi�za� si", ju� do ko�ca �y-
cia, z nurtem muzu�ma�skiego modernizmu. Je!li chodzi o studia !wiec-
kie, to odby� je w Sankt Petersburgu, gdzie uko�czy� w 1917 r. Wydzia�
Prawa tamtejszego uniwersytetu.

Rewolucję 1917 r., nieco naiwnie, powitał jako nową erę, która zniesie 
wszelkie nierówności między ludźmi (spotkał się nawet osobiście z Leni-
nem), ale wkrótce los skłonił go do zmiany zdania. W sposób najbardziej 
jednoznaczny to zerwanie z nadziejami wyraził w być może najsłynniej-
szej swojej pracy znanej jako Azbuka islama6 („Abecadło islamu”, 1920) 
będącej odpowiedzią na książkę Bucharina Azbuka komunizma (Abeca-
dło komunizmu) z 19191 r. Książka Musy mogła się jednak ukazać do-
piero w 1923 r. w Berlinie. Echem tej publikacji stało się aresztowanie 
autora przez CzeKa na kilka miesięcy. Został uwolniony w wyniku naci-
sku ze strony wielu autorytetów muzułmańskich z całego świata. Książka 

Бигиев и формирование новой личности в мусульманской богословской мысли 

России начала ХХ в., w: Личность в политических, экономических и культурных 

процессах российской империи: Материалы XVII Всероссийской научно-

теоретической конференции. Москва, РУДН, 16-17 мая 2013 г., Российский 

университет дружбы народов, Москва 2013, http://web-local.rudn.ru/web-local/

prep/rj/?id=2702 (01.07.2014).; A. Rorlich, Bigi, Musa Yarullah, w: U e Oxford 

Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. J.L. Esposito, Oxford University Press, 

Oxford 1995; Татарские богословы: Муса Джарулла Бигиев (1875 – 1949), http://

www.info-islam.ru/publ/statji/musa_dzharulla_bigiev_1875_1949/5-1-0-28469 

(13.07.2014).

6  Dostępne na: http://www.islam.ru/book/export/html/717 (13.07.2014).



Artykuły

Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014

Z dziejów tatarskiej myśli politycznej Musy Dżarullaha Bigijewa

uwagi o państwie muzułmańskim - Marek M. Dziekan

4

obejmuje 236 punktów, w których Bigijew odnosi się zarówno do kwestii 
muzułmanów w Rosji, jak i spraw ogólnomuzułmańskich. 

Musa Dżarullah pozostawił po sobie ponad 100 prac w językach ta-
tarskim, tureckim, arabskim i rosyjskim. Dotyczyły one rozmaitych pro-
blemów prawa muzułmańskiego, teologii islamu, polityki i spraw spo-
łecznych. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na rozprawę dotyczącą 
kwestii postu na obszarach północnych, gdzie mamy do czynienia z bar-
dzo krótką nocą, albo wręcz jej brakiem. Odrębne rozprawy poświęcił 
małżeństwu, rozwodowi, jałmużnie, a także bankowości muzułmańskiej. 
Ciekawe są jego poglądy na kredyt, który uważał za dozwolony. Brał przy 
tym za wzór klasyczny okres islamu, kiedy w każdym większym mieście 
muzułmańskim funkcjonowały banki i każdy, kto mógł sobie na to po-
zwolić, brał kredyt. Takie poglądy wywołały oczywiście ostre protesty 
i krytykę ze strony ortodoksyjnych alimów.

Istotne znaczenie mają jego rozważania nad poezją poety-sceptyka 
i + lozofa z przełomu X i XI w. Abu al-Ali al-Ma’arriego. Bigijew jest tak-
że autorem pierwszego przekładu Koranu na język tatarski, przekład ten 
jednak nigdy się nie ukazał i uważany jest za zaginiony. Zresztą sam fakt 
przekładu świętej księgi islamu wzbudzał w tradycjonalistycznych krę-
gach muzułmańskich wielkie opory, co było podstawowym powodem 
faktu, że przekład się nie ukazał. 

Dużym zainteresowaniem darzył Musa Dżarullah problem kobiet 
– poświęcił tej sprawie kilka rozpraw, a także część swojego „Abecadła 
islamu” (pkt. 145-159). Pochodząc z państwa, gdzie muzułmanie stano-
wili mniejszość, Bigijew nie mógł być obojętny wobec innych religii. Był 
otwarty na inne wyznania, będąc zwolennikiem tego, co dziś nazwaliby-
śmy dialogiem międzyreligijnym. W tym kontekście szczegółowo opra-
cował koncepcję „wszechobejmującego Boskiego miłosierdzia”.

Bigijew był zwolennikiem panislamizmu, co wywołało wrogość ze 
strony władz radzieckich i było przyczyną uwięzienia uczonego. Swo-
je poglądy na ten temat wyraził najbardziej jednoznacznie w „Liście do 
Wielkiego Narodowego Zgromadzenia Turcji”, gdzie opisywał komunizm 
jako większego wroga muzułmanów od imperium brytyjskiego.7 W tym 

7  Por. tekst listu w: А.Г. Хайрутдинов, Наследие Муса Джаруллаха Бигиева. 
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tekście z 1920 r. uznał Bigijew Turcję Mustafy Kemala za najwazniej-
szego wyraziciela muzułmańskiewj jedności i siły. W cztery lata później 
wypoadki historyczne zwery+ kowały boleśnie jego nbadzieje. Z panis-
lamizmu wynikało także wielkie przywiązanie do koncepcji wspólnoty 
muzułmańskiej – ummy. W wielu publikacjach podkreślał rolę „nacjo-
nalizmu muzułmańskiego”, podnosząc hasło „muzułmanie wszystkich 
krajów łączcie się!”

Bigijew bez wątpienia należy do najważniejszych tatarskich myśli-
cieli-reformatorów islamu w Rosji. Autorzy zajmujący się jego spuścizną 
podkreślają, że jest to uczony całkiem zapomniany, ale takie twierdzenia 
są chyba trochę na wyrost. Wydaje się nawet, że w ostatnich latach można 
mówić o wzmożonym zainteresowaniu jego postacią i twórczością, czego 
przejawem jest również mój, prezentowany tu materiał badawczy. Choć 
nie jest tak znany jak Ismail Bey Gasprinski, to bez wzmianki o nim nie 
obywa się żadne poważniejsze opracowanie myśli politycznej w islamie 
na przełomie wieku XIX i XX.8 W dodatku, jeśli porównać go z Gasprin-
skim, to należy podkreślić, że o ile myśl Gasprinskiego pozostała w grani-
cach islamu turecko-tatarsko-rosyjskiego, to re� eksja Bigijewa oddziałała 
także na świat arabski i Iran, co daje mu wyjątkowe miejsce w dziejach 
islamu tatarskiego.

W latach 2005-2006 w Kazaniu ukazało się dwutomowe wydanie dzieł 
Musy Dżarullaha zredagowane i przełożone przez A.G. Chajrutdinowa 9 
Z wieloma jego tekstami można także zapoznać się w Internecie.

Życie Bigijewa było podzielone głównie między podróże i pisanie. 
Czasem zgodnie z życiowymi planami, czasem zaś pod przymusem, zwie-

Сборник документов и материалов, Ч. I., «Иман», Казань 2000; http://www.

tataroved.ru/publicat/nasled1.pdf (11.07.2014).

8  Por. np. cytowaną wyżej oksfordzką encyklopedię współczesnego islamu pod red. 

J.L. Esposito, a także U e New Cambridge History of Islam. Volume 5. U e Islamic 

World in the Age of Western Dominance, Cambridge Univbersity Press, Cambridge 

2011 pod red. F. Robinsona, czy monogra+ ę Intellectuals in the Modern Islamic 

World. Transmission, Transformation, Communication, Routledge, New York 2006, 

pod red. S.A. Dudoignon, K. Hisao i K. Yasushi.

9 М.Дж. Бигиев, Избранные труды в двух томах, Татарское книжное 

издательство, Казань 2005, 2006.
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dził wiele państw Azji i Europy. Oprócz wspomnianych krajów oczywiście 
Turcję, a także Afganistan, Irak, Iran, Chiny, Japonię, Niemcy i Finlandię. 
W 1905 r. ożenił się z Asmą Alije Chanim (zm. 1979), córką imama z nie-
wielkiego miasteczka koło Rostowa, z którą miał ośmioro dzieci. W 1946 
r. ciężko zachorował i przeszedł kilka skomplikowanych operacji. Pomi-
mo tego wyjechał do Turcji a następnie znalazł się w Kairze. Ze wzglę-
du na szcunek, jakim był darzony, został przez córkę chedywa Tau+ ka 
Paszy, Chadidżę Chanum umieszczony w hospicjum z osobistą opieką. 
Tam zmarł w 1949 r. i pochowany został na królewskim cmentarzu Husz 
al-Basza w Kairze.

*
Prezentowany poniżej tekst dotyczący teorii państwa muzułmańskie-

go pochodzi z obszernego wstępu do książki Al-Waszi’a �  nakd aka’id asz-
szi’a („Tkackie czółenko czyli krytyka szyizmu”). Bigijew napisał ją krótko 
po podróży po Iranie i Iraku (1934), gdzie poznał lepiej szyizm, nie tylko 
poprzez obserwację, ale także spotkania w wybitnymi przedstawicielami 
kleru szyickiego w Teheranie, Karbali i An-Nadża+ e, np. z ajatollahem 
Muhsinem al-Husajnim al-Amilim. Zawiera ona – zgodnie z tytułem – 
krytykę rozmaitych obyczajów i poglądów wyznawców szyizmu, co jed-
nak nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Fragment publikowa-
ny niżej jest cześcią autorskiego wstępu do właściwego tekstu pracy i ma 
charakter ogólny, w nikłym stopniu odnoszący się do krytyki szyizmu.

Praca ukazała się ukazała się drukiem po raz pierwszy w Bagdadzie 
w 1935 r.10, a później była wielokrotnie wznawiana. Istnieje także prze-
kład książki na język urdu. Dzieło to wzbudziło zainteresowanie także 
w kręgach szyickich, czego najlepszym dowodem są odpowiedzi na wiele 
postawionych w pracy zarzutów11, dokonane przez wybitnych przedsta-
wicieli teologii i prawa szyickiego. Autorem jednej z odpowiedzi (Nakd al
-waszi’a �  nakd aka’id asz-szi’a – Krytyka Tkackiego czółenka czyli krytyki 

10  Мусы Бигиева «ал-Ваши‘а», http://bgconv.com/docs/index-107218.html 

(06.07.2014).

11  Fragmenty wstępu do Al-Waszi’a…, w których Bigijew wysuwa podstawowe sądy 

krytyczne wobec szyitów dostępne są w przekładzie rosyjskim: Мусы Бигиева «ал-

Ваши‘а», http://bgconv.com/docs/index-107218.html (10.07.2014).
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szyizmu) był wspomniany Al-Amili, inne dzieło na ten temat to Adżwiba 
masa’il Dżar Allah (Odpowiedzi na pytania Dżar Allaha) ajatollaha Abd 
al-Husajna Szaraf ad-Dina al-Musawiego. Świadczy to zresztą również 
o pozycji Bigijewa w środowisku arabskojęzycznych teologów muzuł-
mańskich pierwszej połowy XX wieku. Należy podkreślić, że to najbar-
dziej znana książka Bigijewa w świecie arabskojęzycznym.

II. Musa Dżarullah Bigijew. Państwo muzułmańskie: cele i struktura12

[1.] Cele i środki rządzenia w prawie muzułmańskim

Państwo [daula13] to wspólnota [umma14]: 
1. Niezależna, żyjąca wspólnie z własnego wyboru i samostanowiąca; 
2. Mająca własną religię i konstytucję [dustur15]; 

12  Tytuł ode mnie; korzystam z dwóch wydań: Musa Dżar Allah, Al-Waszi’a �  nakd 

aka’id asz-szi’a, Matba’at al-Kajlani, Al-Kahira 1982 i Suhajl Kiri, Lahaur 1983. 

Punktem odniesienia dla przekładu jest wydanie kairskie (s. 85-92).

13  Bigijew stosuje ten termin w znaczeniu współczesnym, należy jednak zwrócić uwagę, 

że daula w klasycznym świecie arabsko-muzułmańskim to w pierwszym rzędzie czas 

panowania jakiegoś władcy lub rodu, często także po prostu „dynastia”, a dopiero 

wtórnie „państwo” – jako określenie obszaru, nad jakim w danym momencie dana 

dynastia sprawuje kontrolę. Pojęcie „państwa” w zachodnim sensie nabrało znaczenia 

praktycznie dopiero w XX wieku, po upadku Osmanów. Por. F. Rosenthal, Dawla, w: 

U e Encyclopaedia of Islam CD-ROM Edition v. 1.0, Brill, Leiden 2001.

14  Wspólnota muzułmańska; w języku polskim por. szerzej: M.M. Dziekan, Jedna 

Księga, wiele wspólnot, „Więź” 2003, nr 3, s. 31-40, tam dalsza bibliogra+ a. Umma dla 

Bigijewa była kluczowym elementem teorii państwa. Uważał ją za zbiorowego kalifa 

(następcę) Wielkiego Prawodawcy – Proroka Muhammada, por. pkt. 74 „Abecadła 

islamu”.

15  We współczesnej arabszczyźnie termin dustur oznacza konstytucję; słowo pochodzi 

z języka perskiego, gdzie przed islamem oznaczało osobę pełniącą funkcję publiczną, 

świecką lub religijną; w zbiorze bajek zwierzęcych Kalila i Dimna oznacza doradcę. 

W średniowieczu muzułmańskim stosowano to słowo także na oznaczenie zasad 

lub regulacji, szczególnie w gildiach i korporacjach zawodowych. Por. Dustūr, w: 

U e Encyclopaedia of Islam, op.cit. W orientalistyce funkcjonuje termin “Konstytucja 

medyńska”, ale w tradycji islamu i w arabskich tekstach źródłowych tekst ten 
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3. Posiadająca terytorium, na który żyje jak we własnym domu; 
4. Mająca siłę, która utrzymuje w niej porządek i realizuje jej [wspólnoty] 

rozkazy; 
5. Posiadająca wojsko, które broni jej istnienia i jej granic. Jeśli więc 

w przypadku jakiejś grupy ludzi – czy to wielka, czy mała grupa – zbio-
rą się wszystkie te cechy, mamy do czynienia z ummą, czyli państwem.16

Jeśli zaś władze [hukuma17] państwa, stosując swoją siłę (1) służą um-
mie, to jest: chronią jej religię, jej zasady życia i produkcję w odpowiedni 
sposób, kieruje sprawami ummy mając na uwadze jej dobro i bezpieczeń-
stwo, dobrostan i dobrobyt, a rząd, sprawując administrację, nie ma na 
celu wyłącznie własnego dobrobytu i szczęścia, to my, uczeni muzułmań-
scy, mówimy wtedy o państwie prorockim [daula nabawijja], administra-
cji zgodnej z religią [idara imanijja] i polityce niebiańskiej [sijasa samawij-
ja]. I nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z monarchią, demokracją, 
czy arystokracją18. (2) Jeśli natomiast władze państwa, stosując swoją siłę 
służą jedynie swojemu samozadowoleniu, lekceważąc swoich poddanych, 
ich siłę i bogactwo, to my, uczeni islamu i su+ 19 mówimy o państwie suł-
tańskim [sultanijja20], administracji egoistycznej [nafsanijja], polityce do-

nazywany jest As-Sahifa, „Karta”.

16  De+ nicja ta nie odbiega zasadniczo od koncepcji zachodnich, którymi bez wątpienia 

kierował się Bigijew, por. np. R. Scruton, Słownik myśli politycznej, Zysk i S-ka, 

Poznań 2002, hasło Państwo. Podstawowa różnica leży w czynniku religijnym, który 

w zachodnich teoriach pastwa nie odgrywa większego znaczenia, a już na pewno nie 

jest to czynnik fundamentalny. Jak wiadomo, w zachodnim kręgu kulturowym dąży 

się przede wszystkim od oderwania państwa od religii.

17  We współczesnym języku arabskim słowo hukuma oznacza „rząd”, ale w kontekście 

czasów, których dotyczy tekst uznałem, że bardziej adekwatne będzie użycie 

odpowiednika „władza”, którą w czasach nam współczesnych reprezentuje rząd. 

W ten sposób pozostawiona została dwuznaczność nie anachronizująca tekstu.

18  W sensie formy ustrojowej, nie warstwy społecznej.

19  Stosunek Bigijewa do su+ zmu był ambiwalentny. Z jednej strony krytykował 

niektóre jego przejawy interpretowane jako zabobon, z drugiej zaś cenił osiągnięcia 

intelektualne prawdziwych mistyków.

20  Sułtan nie sprawował w islamie władzy religijnej. Por. K. Pachniak, Filozo� a polityki 

muzułmańskiej na podstawie dzieł Abū  āmida al-´azālego, Dialog, Warszawa 2001, 
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czesnej [ardijja] i władzy ludzkiej [baszarijja]. I nie ma znaczenia, czy jest 
to republika przedstawicielska, konstytucyjna czy jakakolwiek bądź inna.

Określenie państwa związane jest u nas z jego zasadą [mabda], środ-
kiem [maksad] i celem [ghaja]. Nie interesuje nas nazwa administracji, 
struktura aparatu czy kolor sztandaru.

Od dnia, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, nie istniało na naszym 
globie państwo służące swojej wspólnocie, zarządzające jej sprawami, dą-
żące wyłącznie do jej dobrobytu, niemające na celu swoich własnych ko-
rzyści i swojego własnego bogactwa, jak tylko to rządzone przez Proroka 
islamu oraz kalifów As-Siddika i Al-Faruka.21

[2.] Rządy Proroka

Patrząc wstecz z perspektywy wieków widzimy, że Prorok islamu 
rozpoczął swoje nauczanie od prawd objawionych i pięciu + larów wiary. 
W ten sposób stworzył jedną ummę, której serca łączył najściślejszy świę-
ty węzeł. Uczynił ze wszystkich jej członków wojowników walczących za 
jej sprawę całym swoim majątkiem i całymi sobą. Cała umma stała się 
armią, cały majątek ummy jej skarbcem, a domy – ojczyzną. Wkrótce wo-
kół jej przywódcy skupiła się grupa ludzi, tworząc małe, silne państwo, 
którego moc wewnętrzna większa była od jakiegokolwiek innego państwa 
istniejącego na świecie w tamtych czasach. I rzekł ten, który „wysłał go 

s. 95.

21  As-Siddik – przydomek Abu Bakra (ok. 573-634), pierwszego kalifa prawowiernego 

od 632 r.; Al-Faruk – przydomek Umara Ibn al-Chattaba (zm. 644), drugiego kalifa 

prawowiernego od 634 r. Analiza Bigijewa ogranicza się do czasów Proroka i dwóch 

pierwszych kalifów, ponieważ ci ostatni są wyjątkowo znienawidzeni przez szyitów, 

o czym autor pisze wcześniej: „Pierwszym, co usłyszałem, najgorszym ze wszystkiego 

w krajach szyickich było przeklinanie As-Siddika, Al-Faruka i Matek Wiernych – 

A’iszy i Hafsy oraz przeklinanie w całości pierwszego okresu kalifatu (Al-Waszi’a, 

op.cit., s. 25-26). Wydaje się, że poprzez tę analizę Bigijew próbuje przekonać szyitów 

do odrzucenia tkwiącej w nich nienawiści, dowodząc, że sprawowali oni rządy 

absolutnie zgodnie z nakazami Koranu i sunny, oraz że mogą stanowić doskonały 

przykład funkcjonowania państwa muzułmańskiego po dziś dzień. Ów zakres 

czasowy jest jedynym uzasadnieniem dla umieszczenia tego fragmentu we wstępie 

rozprawy krytykującej poglądy szyitów.
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z drogą prostą i religią prawdy”22 do założyciela owego państwa proroc-
kiego: „Walcz więc na drodze Boga! – Ty będziesz obciążony odpowie-
dzialnością tylko za siebie samego! – I zachęcaj wierzących! Być może, 
Bóg powstrzyma srogość tych, którzy nie uwierzyli; Bóg jest silniejszy od 
nich w srogości i silniejszy od nich w karaniu.” (sura 4. Kobiety / An-Nisa, 
84).

Ze względu na nakaz zawarty w tym cudownym wersecie Prorok 
trwał w wierze i był zdecydowany. Nawet, jeśliby pozostał samotny i nikt 
by nie stanął u jego boku i jeśliby wystąpiły przeciwko niemu wszystkie 
siły całej Ziemi, utwierdziłby swoje wezwanie i przekazywał dalej swoje 
posłannictwo i zwyciężyłby. Określamy to dziś jako przekonanie religijne 
[akida imanijja] i przekonanie naukowe [akida ilmijja], ponieważ dzieło 
wspaniałego, szlachetnego Posłańca stało się niezwykłym wydarzeniem 
historycznym. Stało się, jak rzekł Bóg: „Oto umocniliśmy go na ziemi 
i daliśmy mu do każdej rzeczy jakąś drogę. I poszedł on po pewnej dro-
dze” (sura 18. Grota / Al-Kahf, 84-85).

Mądry i zdecydowany przywódca, który widzi z przenikliwością 
wszystkie sprawy, siłą swej woli realizuje swoje obowiązki. Potra+  wy-
korzystać aktualną sytuację i posiadane możliwości, aby, zamieniając je 
w odpowiednie środki, doprowadzić do pożądanego celu. 

Kiedy już wokół przywódcy i Proroka zebrało się to małe państwo23, 
Muhammad przyjął na siebie brzemię spraw w Medynie. Miasto miało 
silną, wyćwiczoną armię, która dwukrotnie przysięgła Prorokowi, że po-
święci się całkowicie jego sprawie, poddając się woli Boga. Medyna, stoli-
ca Proroka, była świadkiem zwycięstwa religii prawdy: „On jest tym, któ-
ry wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby uczynić ją 
widoczną ponad wszelką religię” (sura 9. Skrucha / At-Tauba, 33). Droga 
prosta to prawdy objawione, a religia prawdy to polityka sprawiedliwości 
i prawdy. Sens ten pojawił się już w zapowiedziach nadejścia Objawienia: 
emigrant, obiecany Prorok stanie się ucieleśnieniem sprawiedliwej poli-

22  Niedokładny cytat z Koranu: „który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią 

prawdy” – 9, 33; 48, 28; 61, 9. Koran w przekładzie J. Bielawskiego, PIW, Warszawa 

1986.

23  Czyli kiedy wokół Proroka skupiła się już pewna grupa ludzi w Mekce.
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tyki, a miejsce jego narodzin stanie się kołyską Uniwersalnego Przewod-
nictwa. Medyna to nie tylko stolica Proroka, to centrum władzy, o czym 
świadczą słowa Boga: „I poślij do miast ludzi poszukujących” (sura 7. 
Wzniesione krawędzie / Al-Araf, 111).

W Medynie Prorok zaczął tworzyć instytucje [mu’assasat], mieszczące 
się w jednym budynku: w jego meczecie. Zaczął nauczać, jak rozwiązy-
wać problemy społeczne24, co czynił także w swoim meczecie. Skonstru-
ował system nowej religii25 i stworzył fundamenty swojego państwa. Przez 
dziesięć lat udało mu się umocnić Tron Boga: państwo islamu. Państwem 
tym była umma opierająca się na dwóch + larach. Wspanialszy z nich to 
pierwsi muhadżirowie26 i ansarowie27, a drugi to ci, którzy przybyli póź-
niej z własnej woli. „A ci, którzy przyszli po nich, mówią: ‘Panie nasz! 
Przebacz nam i naszym braciom, którzy nas wyprzedzili w wierze! I nie 
umieszczaj w naszych sercach urazy do tych, którzy uwierzyli!’” (sura 59. 
Zebranie / Al-Haszr, 10). To jest więc drugi + lar: cała umma po Proro-
ku, muhadżirach i ansarach. „A z tych, którzy przybyli pierwsi spośród 
muhadżirów i ansarów, i z tych, którzy poszli za nimi w czynieniu dobra 
– Bóg jest zadowolony i oni są zadowoleni z Niego. On przygotował dla 
nich Ogrody, gdzie w dole płyną strumyki; oni tam będą przebywać na 
wieki. To jest osiągnięcie ogromne!” (sura 9. Skrucha / At-Tauba, 100)

Koran wspomina o [pierwszym – MMD] znaku, następnie o obiet-
nicy powstania [ummy – MMD] oraz znaku wszechobejmującego Posła-
nia: „On jest Tym, który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią 
prawdy, aby ją wznieść ponad wszelką religię, chociażby to było niena-
wistne dla bałwochwalców. O wy, którzy wierzycie! Czyż mogę ukazać 
wam handel, który by was wybawił od kary bolesnej? Będziecie wierzyć 
w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym ma-

24  Prawdopodobnie nawiązanie do „Konstytucji medyńskiej”, por. J. Danecki, 

Konstytucja medyneńska, „Przegląd Religioznawczy” 1993, nr 1.

25  To właśnie w Medynie stało się jasne, że nie ma szans na uznanie nowego Objawienia 

przez żydów i chrześcijan i że Objawienie Muhammada jest nową religią.

26  Dosł. „emigranci”, mekkańczycy, którzy wyemigrowali z Prorokiem z Mekki do 

Medyny w 622 r.

27  Dosł. „pomocnicy”, medyńczycy, którzy przyjęli Proroka w swoim mieście.
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jątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was - o, gdybyście tylko 
mogli to wiedzieć! Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi 
was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki, i do mieszkań przyjem-
nych w Ogrodach Edenu. To jest osiągnięcie ogromne! I da wam inne 
rzeczy, które wy kochacie, pomoc od Boga i bliskie zwycięstwo. Zwiastuj 
radosną nowinę wiernym!” (sura 61. Szereg / As-Sa� , 9-13).
A zatem państwo islamu za czasów Proroka i Towarzyszy to umma: 
1. Niezależna, żyjąca wspólnie z własnego wyboru i samostanowiąca; 
2. Mająca własną religię i konstytucję; 
3. Posiadająca terytorium, na którym żyje jak we własnym domu; 
4. Mająca siłę, która utrzymuje w niej porządek i realizuje jej [wspólnoty] 

rozkazy; 
5. Posiadająca armię, która broni jej istnienia i jej granic. Armią jest cała 
umma, skarbcem jest to, co należy do całej ummy. 

Każdy zaś jej członek jest wojownikiem walczącym w imię jej Przesła-
nia całym swoim majątkiem i całą swoją duszą. Sam Bóg obiecał wspól-
nocie pewne zwycięstwo w wielu ajatach.

Wszystko do odnosi się do państwa politycznego [daula sijasijja], 
prorockiego, sprawiedliwego, zwycięskiego [fatiha] i służącego społecz-
ności, tak, jak to miało miejsce w przypadku Zu al-Karnajna28, którego 
Koran wspomina jako przykład, którym mają kierować się państwa stosu-
jąc swoją siłę, swoją armię i sprawiedliwość, czuwając nad swoim istnie-
niem i dobrostanem swoich obywateli. 

Członkowie ludu, „który zaledwie mógł pojąć jakąkolwiek mowę” 
(18, 93) zapytali Zu al-Karnajna: „Czy moglibyśmy przygotować dla cie-
bie daninę, abyś zbudował między nami i między nimi29 zaporę?” (18, 94). 
Zu al-Karnajn odpowiedział zaś: „To, w czym umocnił mnie mój Pan, jest 
lepsze; udzielcie mi więc wydatnej pomocy, a ja zbuduję między wami 
a nimi tamę” (18, 95). W tym, co uczynił Zu al-Karnajn jest najdoskonal-
szy, najwspanialszy przykład, jak postępować powinni rządzący każdym 
państwem. Rządy Zu al-Karnajna, tak wywyższone przez Koran, mają 
charakter prorocki w swoim duchu, choć są indywidualne [fardi] i mo-

28  Aleksander Macedoński, postać otoczona wielką czcią w tradycji islamu.

29  Chodzi o ludy Goga i Magoga (arab. Jadżudż i Madżudż) zagrażające cywilizacji.
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narchiczne w swoim kształcie. Uczynił rzecz najwspanialszą, uchronił 
przed najgorszym wrogiem, dokonał czegoś najlepszego, a wszystko to, 
nie żądając odpłaty, dla ludu, który nie należał do jego poddanych. Takie 
czyny, takie działania, my, su+  islamu nazywamy prorockimi, Boskimi, 
niebiańskimi, nawet, jeśli dokonane zostały przez władzę despotyczną 
[istibdadijja] i dyktatorską [diktaturijja]. Można bowiem zaakceptować 
despotyzm i dyktatura, jeśli działa na rzecz prawdziwego dobra30.

[3.] Rządy po Wysłanniku Boga

Terminy „państwo” i „władza” określamy wedle ich środków, celów 
i ducha. Nie interesuje nas sposób administrowania. Należy więc stwier-
dzić, że rządy Umara miały charakter despotyczny i dyktatorski, nie uchy-
lały się w najmniejszym stopniu od prawdy.31 Były niczym wyniosła góra, 
której nie poruszy żadna burza czy uczucie. Umar  przejął w tym zakresie 
wiele od samego Proroka, który się z nim zgadzał. Jego prawo potwierdził 
także Miłosierny, który zasiadł na tronie, w ponad dwudziestu miejscach. 

Państwo islamu powstało wraz z islamem. On nadał mu kierunek, ku 
niemu dążył Prorok od początku objawienia. Świadczy o tym wiele aja-
tów.

Zaraz na początku swojej misji Prorok zwrócił się do swoich współ-
plemieńców: „Wzywam was do Słowa. Jeśli je przyjmiecie, zawładniecie 
poprzez nie Arabami i zbliżą się przez nie do was cudzoziemcy i będą 

30  W tej wypowiedzi najdoskonalej widać sens państwa według Bigijewa – jest ono 

przede wszystkim strukturą o charakterze etycznym, choć musi funkcjonować 

w warunkach politycznych. Sam system władzy w rzeczywistości jest nieistotny, 

ważne są cele moralne oraz religijne i ich realizacja.

31  Interesujące, że Bigijew nie przypisuje pierwszemu okresowi dziejów państwa 

muzułmańskiego, ani kalifatowi jako takiemu, cech demokracji, czy socjalizmu, co 

często można spotkać w pracach muzułmańskich teoretyków polityki XX wieku, 

nawet fundamentalistycznych – np. przedstawiciel Braci Muzułmanów, Mustafa 

as-Siba’i (1915-1964) jest autorem pracy Isztirakijjat al-islam („Socjalizm islamu”). 

Przykładem współczesnego opracowania, które dowodzi demokratycznych tendencji 

w instytucji kalifatu jest praca Ahmada al-Katiba Tatawwur al-� kr as-sijasi as-sunni 

nahw chilafa dimukratijja [„Rozwój politycznej myśli sunnickiej w kierunku kalifatu 

demokratycznego”], Intiszar al-Arabi, Bajrut-London 2008.
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wam płacić podatek” (za komentarzem do Koranu Ibn Kasira). Chodzi 
więc wyraźnie o zwycięskie państwo polityczne. Wypowiedział te słowa 
wielokrotnie do swojego szacownego wuja Abu Taliba32.

Pod koniec swego życia mówił: „Zmarł Chosroes33 i nie pojawił się 
już drugi Chosroes. Zmarł cesarz i nie ma drugiego cesarza po nim”.34 
Ta cenna wypowiedź to prorocze zdanie, w którym Prawodawca35 miał 
na celu wskazanie systemu rządów dla państw. Jest ta wypowiedź echem 
słów Koranu: „I napisaliśmy już w Psalmach, po napomnieniu: „Moi słu-
dzy sprawiedliwi odziedziczą ziemie’” (sura 21. Prorocy / Al-Anbija, 105). 
Sens tego wersetu, podobnie jak wcześniejszy hadis, ma na celu stworze-
nie systemu rządów w państwie i wyrażenie jednej z podstawowych zasad 
islamu.

Całe życie Prawodawcy składało się z zasad i regulacji [dasatir].
Autentyczne zapisy Tradycji Proroka wskazują, że islam pojawił się 

w okresie, kiedy cywilizacja [madanijja]36 zmierzała już ku zmierzchowi, 
nie w momencie jej narodzin, ani pełnego rozkwitu. Oto słowa Księgi: 
„Bóg chce was objaśnić i dobrze poprowadzić drogami tych, którzy byli 
przed wami i On zwróci się ku wam. Bóg jest wszechwiedzący, mądry.” 
(sura 4. Kobiety / An-Nisa, 26).

Wszystkie formy państwa znane uczonym pojawiły się już przed is-
lamem. Władza w Rzymie [Ar-Rum37] miała charakter przedstawicielski 
(poprzez wybory), a system był konstytucyjny. System konstytucyjny 

32  Abu Talib Ibn Abd al-Muttalib, zm. 619, ojciec Alego, czwartego kalifa, protektor 

Muhammada.

33  Chosroes, arab. Kisra, Chosrow II Parwiz, król perski w latach 591-628.

34  Wypowiedź ta wydaje się absolutnym anachronizmem, ponieważ kajsar – „cesarz” 

to w tradycji arabskiej władca bizantyjski Herakliusz (arab. Hirakl), który zmarł 

dopiero w 641 r.; por. N.M. El Cheikh, Mu�ammad and Heraclius: A Study in 

Legitimacy, “Studia Islamica” 1999, t. 89.

35  „Prawodawcą” – Szari określa Bigijew Proroka Muhammada zarówno tu, jak 

i w innych swoich pracach.

36  Terminem madanijja w innych swoich tekstach Bigijew określa zazwyczaj cywilizację 

zachodnią.

37  Terminem Ar-Rum oznacza także Bizancjum, tu jednak wydaje się, że chodzi 

o starożytny Rzym.
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znany był na Półwyspie Arabskim na wiele wieków przed Chrystusem. 
Wspomina o tym Koran: „Oto znalazłem kobietę, która króluje nad nimi; 
ona otrzymała wszystko i ma wspaniały tron” (sura 27. Mrówki / An
-Naml, 23).38 Arabowie o nim wiedzieli. Znali systemy trzech cywilizacji, 
o których Koran wspomina w surze Jutrzenka (113. Al-Fadżr).39

Najmądrzejszym [ahkam] wersetem w Koranie jest Werset Miecza 
objawiony w surze Krowa / Al-Bakara (wersety 190-19140), a dotyczący 
tych, którzy walczą z islamem. Wszystkie wersety objawione wcześniej 
i później w surze Łupy (8. Al-Anfal), Skrucha (9. At-Tauba) i Pielgrzymka 
(22. Al-Hadżdż) i in. zostały abrogowane całkowicie przez Werset Mie-
cza z sury Krowa. Po Wersecie Miecza z tej sury objawione zostały słowa 
Boga Najwyższego: „I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i reli-
gia będzie należeć do Boga.” (werset 193). Po tym wersecie objawiony 
został także ajat w surze Łupy: „Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu 
i religia w całości będzie należeć do Boga” (werset 39). Werset ten, albo 
też wszystkie Wersety Miecza to niezwykła wskazówka co do celów siły 
muzułmańskiej.

[4.] Cele siły muzułmańskiej

Najpierwszym celem siły muzułmańskiej jest wprowadzenie poko-
ju i zagwarantowanie porządku w życiu społecznym na całym świecie. 
W najwyraźniejszy sposób wskazują na to słowa „Aż nie będzie buntu”. 
Potrzebna jest zatem: (1) ciągłość działania aż do (2) spełnienia nadziei. 
A nadzieja ta jest taka, żeby na świecie nie pozostał najmniejszy ślad bun-

38  Chodzi o Bilkis, królową państwa sabejskiego.

39  W wersetach 6-10 jest mowa o wymarłych, legendarnych, wymarłych ludach Ad 

i Samud (por. M. Gaudefroy-Demombynes, Narodziny islamu, PIW, Warszawa 1988, 

s. 312-314) oraz o starożytnym Egipcie.

40  Chodzi o wersety: „190. Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, 

lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców! 191. I zabijajcie 

ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili - 

Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. - I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, 

dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, 

zabijajcie ich! - Taka jest odpłata niewiernym!”



Artykuły

Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014

Z dziejów tatarskiej myśli politycznej Musy Dżarullaha Bigijewa

uwagi o państwie muzułmańskim - Marek M. Dziekan

16

tu. To nie udało się żadnemu państwu w historii. Daj Bóg, żeby dokona-
ło tego zjednoczone, nowoczesne państwo muzułmańskie, kiedy nastąpi 
moment, gdy „aniołowie będą na jego krańcach; tego Dnia ośmiu z nich 
poniesie tron twego Pana ponad nimi” (sura 69. Nieuniknione wydarzenie 
/ Al-Hakka, 17). 

Drugi cel jest stały, tkwiący w duchu siły muzułmańskiej i wskazują 
nań słowa: „i religia będzie należeć do Boga”.

To najdostojniejsze i najwspanialsze słowa Szlachetnego Koranu, które 

kierują ludzkie dusze, umysły rządzących i ich wolę ku temu, żeby: 

1. Żyli tylko dla Boga; 

2. Pracowali tylko dla Boga; 

3. Umierali tylko w Bogu; 

4. Na świecie zaistniał układ, który całą władzę przekaże tylko Bogu; 

5. Człowiek nie miał władzy nad innym człowiekiem jak tylko poprzez to, 

co nakazał Bóg; 

6. Człowiek nie zmuszał człowieka jak tylko do tego, na co zezwala Bóg.
Władza Boga to tylko dobro w każdym czasie. Całe życie Proroka tak 

właśnie wyglądało. Podobnie życie prawowiernych kalifów As-Siddika 
i Al-Faruka w sprawach drobnych i wielkich również odzwierciedlało ten 
system.

Najważniejszym źródłem konstytucji wszystkich państw są: 
1. Dobro wspólnoty; 
2. Dobrostan obywateli [rafah ar-ra’ijja]; 
3. Swoboda życia [wasat al-hajat]; 
4. Brak zjawiska korzystania z życia grupy ludzi lub pojedynczych 

osób kosztem innych; 
5. Świadomość, że prawa i dobro jednostki odzwierciedlają się w pra-

wach i dobru ummy.
Takie państwo określić można jako prorockie i niebiańskie, bez wzglę-

du na to, czy rządzone jest przez jednostkę, czy jest republiką, czy też 
władzę sprawuje elita.
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A zatem:

Prorok islamu: 

1. Jest prorokiem religii; 

2. Założył państwo.

Islam jest: 

1. Religią; 

2. Systemem państwa, i rządzenia służącym ummie.41

A zatem można podsumować, że „systemem państwa jest jego władza 
służąca wspólnocie”.42 Jest to wyraźna różnica pomiędzy państwem isla-
mu i muzułmańskim systemem rządzenia w stosunku do innych państw 
i rządów.

41  Temu zagadnieniu poświęcony jest w znacznym stopniu punkt 18 Azbuki islama, 

dz.cyt., w którym uczony wypowiada wiele opinii o charakterze ogólnym, ale 

również pisze o naturze islamu: „Religia islamu nie ogranicza się tylko do aspektów 

wiary i kultu. Obejmuje on wszystkie ich dobrowolne czyny i wszystkie dziedziny 

życia społecznego”. I dalej: „Islam jest religią, która może się stać podstawą 

najdoskonalszych i najmądrzejszych zasad polityki w dziele budowy tak kulturowo-

cywilizacyjnych, jak i społeczno-ekonomicznych sfer bytu”. 

42  Zaskakujące jest, że Bigijew w swoim opisie i analizie funkcjonowania państwa 

muzułmańskiego nie znajduje miejsca dla instytucji szury, czyli „rady konsultacyjnej”, 

nie wspomina nawet o możliwości zasięgania porady u przedstawicieli ummy, choć 

jest o tym mowa w Koranie (np. 3, 159); por. Shūrā, w: U e Encyclopaedia of Islam, 

op.cit.
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Надмогильные памятники польско-

литовских татар на Ново-Волковском 

кладбище в Петербурге

С Петербургом связаны судьбы многих польско-литовских татар. 

Об их жизни в столице Российской империи мы узнаем, как правило, 

из письменных документов: личных дел студентов, обучавшихся 

в петербургских университетах; адресных книг; газетных 

и журнальных статей; реже – писем и дневников. Все эти источники 

в той или иной степени позволяют лучше узнать историю польско

-литовских татар в Петербурге. Но история эта будет, на наш 

взгляд, неполной, если мы оставим без внимания место, где обрели 

вечный покой мусульмане, постоянно проживавшие или временно 

оказавшиеся в городе на Неве и его окрестностях – магометанском 

участке Ново-Волковского кладбища. Среди погребенных здесь немало 

польско-литовских татар, память о которых до сих пор хранят 

уцелевшие надмогильные памятники1. Наша статья состоит из 

двух частей. В первой излагается краткая история магометанского 

участка Ново-Волковского кладбища. Во второй будет дано краткое 

описание надписей на сохранившихся надмогильных памятниках 

польско-литовских татар. Автор выражает благодарность А.М. 

Ахунову, Д.А. Шагавиеву и Е.Н. Хамидову за помощь в переводе 

текстов на старотатарском и арабском языках. 

1 В настоящей статье мы избегаем употреблять термин «надгробие» 

применительно к мусульманским надмогильным памятникам, принимая во 

внимание то обстоятельство, что, согласно исламской традиции, покойников 

хоронят без гробов. 
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Краткая история магометанского участка Ново-Волковского 

кладбища

Одним из первых мест компактного погребения мусульман 

в Петербурге в первой половине XVIII в. до создания Татарского 

кладбища в Волковой деревне был участок на Выборгской стороне 

– к северу от Сухопутного военного госпиталя (там, где располага-

ются корпуса Военно-медицинской академии). 

В кратком сообщении ахуна2 М.-С. Баязитова, опубликованном 

в приложении к «Петербургскому некрополю» В.И. Саитова, гово-

рится: «Мусульманское кладбище в Петербурге, существует со вре-

мен Императора Петра Великого. Первоначально, для магометан 

было отведено место на Выборгской стороне, за Арсеналом, не до-

ходя до Католического кладбища. Там хоронили до 1827 года»3. 

Данное сообщение не следует на наш взгляд, безоговорочно при-

нимать на веру. Оно содержит, как нам представляется, как мини-

мум, два утверждения, требующих серьезного уточнения. Во-пер-

вых, никакого особого мусульманского кладбища при Петре I и при 

его преемниках на Выборгской стороне не существовало. Речь мо-

жет идти лишь об иноверческом кладбище, где хоронили мусульман 

(пусть и отдельно от других иноверцев). И, во-вторых, версия о том, 

что последователей ислама продолжали предавать земле на Выборг-

ской стороне вплоть до 1827 г., не подкреплена никакими докумен-

тами. В ее защиту приводится лишь один аргумент: какое-либо дру-

гое место, которое могло бы служить мусульманским кладбищем 

в Петербурге во второй половине XVIII – начале XIX  в., неизвестно.  

Впервые с инициативой создания отдельного мусульманского 

кладбища в столице империи выступил отставной армии подпору-

чик Шаги-Ахмет Тефкилев. В 1798 г. он обратился с прошением на 

Высочайшее имя о пожаловании мусульманам молитвенного дома 

2 Ахун (перс. – наставник) – духовный сан у мусульман. В ряде регионов ахун 

являлся главой мусульманского духовенства.  

3 Саитов В.И. Петербургский некрополь. – СПб, 1913. – Т. 4. – С. 743. 
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в Петербурге и отведении места для кладбища4. Тефкилев указывал, 

что подходящим местом для погребения магометан будет террито-

рия за Волковой деревней, где прежде хоронили турок-военноплен-

ных (поэтому, писал Тефкилев, это место «и поднесь называется 

Турецким кладбищем»)5. Таким образом, прошение Тефкилева явля-

ется документом, где впервые упоминается мусульманское кладби-

ще в Петербурге, на котором во второй половине XVIII в. хоронили 

пленных турок и, возможно, представителей других народов, тра-

диционно исповедующих ислам. В доверенности, выданной воин-

скими чинами мусульманского вероисповедания Тефкилеву, было 

упомянуто 506 человек, однако реально свои подписи поставили 

только 315 человек.

Прошение Тефкилева и других мусульман столицы оставались 

без удовлетворения до конца 1820-х гг. Наконец, в 1826 г. в ответ 

на ходатайство военного ахуна Отдельного гвардейского корпуса Д. 

Хантемирова было получено «Высочайшее» разрешение выделить 

под мусульманское кладбище земли в районе Волковой деревни. 

В результате, в том же году под мусульманское кладбище был вы-

делен участок в 2 десятины земли на берегу реки Волковки – в трех 

верстах от города. Участок был куплен у местных крестьян, «по-

скольку земля в сем месте к пашне и сенокосу совершенно неудобна»6. 

На многих картах XIX – первой половины XX в. магометанское 

кладбище называется Татарским, поскольку на протяжении всей 

истории Петербурга татары составляли большинство мусульман-

ского населения города. Изначально кладбище предназначалось для 

погребения воинских чинов. Однако вскоре здесь стали хоронить 

не только военных, но и всех последователей суннитского направ-

ления в исламе.
Фрагмент карты г. Санкт-Петербурга 1893 г

4 По прошению Шаги-Ахмета Тефкилева о молитвенном доме и отведении 

места для кладбища // РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1112.

5 Там же // РГИА. Ф. 1374. Оп. 2. Д. 1112. Л. 3-3об.

6 Андреев А.И., Кобак Ф.В. Исторические кладбища Петербурга: Справочник-

путеводитель. – СПб., 1993. – С. 467. 
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(Из фондов Российской национальной библиотеки)

В 1831 г. в Петербурге бушевала эпидемия холеры, и недалеко от 

магометанского кладбища возник специальный холерный участок. 

На этом же участке хоронили умерших от эпидемии 1848 г. Здесь 

также нашли упокоение лица, покинувшие этот мир без церковного 

покаяния.

Вскоре после открытия Татарского кладбища проживавшие 

в Петербурге персы обратились в 1841 г. к властям с ходатайством 

об открытии отдельного персидского кладбища или участка. Власти 

благосклонно отнеслись к данному прошению, тем более что сами 

персы брались обустроить место под кладбище и содержать его. 

Высочайшим повелением было решено выделить для захоронения 

персов 400 кв. саженей земли рядом с Татарским кладбищем. Вопрос 

с местоположением Персидского кладбища был окончательно 

решен к 1843 г7. 

После революции персидский участок находится в составе Ново

-Волковского кладбища. Он расположен у центральной дороги, 

слева от входа на Магометанское (Татарское) кладбище. 

Говоря о мусульманском кладбище в целом, можно с полной уве-

ренностью утверждать, что покойники здесь лежат в буквальном 

смысле в несколько слоев. Как можно заключить из сообщения во-

енного ахуна Хамидуллы Халитова, уже в 1877 г. на кладбище фак-

7 Подробнее об этом см.: Дело об отводе на Волковом поле места под кладбище 

для проживающих в Петербурге персиян // РГИА. Ф. 1589. Оп. 2. Ед.хр. 234.  
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тически не имелось свободного места8.

В 1870-е гг. мусульманам был выделен участок в 5 десятин земли 

на Преображенском кладбище, находившемся тогда в 9,5 верстах от 

Санкт-Петербурга вдоль линии Николаевской железной дороги, не-

далеко от станции Обухово. Однако на этом участке так и не было 

произведено ни одного захоронения9. Причина была следующей. 

За погребение умерших на Преображенском кладбище была уста-

новлена фиксированная плата. Для представителей различных ве-

роисповеданий она была неодинакова. Так, для мусульман в конце 

1870-х гг. стоимость погребения составляла: 1) в первом разряде – 

15 рублей, 2) во втором разряде – 10 рублей, 3) в третьем разряде – 3 

рубля. Для младенцев до 7 лет плата составляла ½ платы за взросло-

го человека. И только в четвертом разряде было возможно бесплат-

ное погребение. Для этого требовалось, чтобы бедность умершего 

была удостоверена полицией, мировым судьей или попечителем 

о бедных Императорского человеколюбивого общества10. Согласно 

же мусульманской традиции, за погребение не должна взиматься 

плата. Кладбища в мусульманском мире по своей правовой природе 

представляют, как правило, вакф – благотворительную неотчуждае-

мую собственность, пожертвованную на нужды общины меценатом 

или государством. 

Проблему с дополнительной землей для кладбища удалось ре-

8 Ислам в Санкт-Петербурге: энциклопедический словарь / Сост. и отв. ред. 

Д.З. Хайретдинов. – М., 2009. – С. 119.

9 М.-С. Баязитов в уже цитировавшемся сообщении из «Петербургского 

некрополя» пишет: «Кроме того, магометане погребены и на Преображенском 

кладбище, где для них отведено особое место» (Саитов В.И. Петербургский 

некрополь. – СПб, 1913. – Т. 4. – С. 743). Это утверждение, которое можно 

опровергнуть документально, свидетельствует о ненадежности текста 

Баязитова как источника по истории мусульманского кладбища в Петербурге. 

10 Подробнее о выделении мусульманского участка на Преображенском 

кладбище см.: Загородные кладбища в С.-Петербурге по линиям 

Николаевской и Финляндской железных дорог и порядок захоронения на них 

умерших. Правила для управления загородными кладбищами. Обязанности 

смотрителей приемных станций и загородных кладбищ. [СПб], [1893].
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шить только в следующем столетии. В 1909 г. Фатима Байрашева, 

во исполнение завещания своего супруга купца Атауллы Байраше-

ва, оформила дарственный акт, где, помимо прочего, говорилось 

о выделении на средства покойного 524,3 саженей земли для нужд 

мусульманского кладбища в деревне Волховка11. Кроме того, деньги 

на содержание кладбища поступали от Мусульманского благотво-

рительного общества в Петербурге. Таким образом, со временем Та-

тарское кладбище стало полноценным вакфом. 

В первые годы после открытия Татарского кладбища людей по-

гребали без всяких памятников. Метрических книг не велось. И све-

дения о захоронении того или иного лица уходили в могилу вместе 

с родственниками да кладбищенским сторожем. На протяжении 

всего существования кладбища остро стояла проблема нехватки 

земли. 

Большая часть захоронений XIX – начала XX в. не сохранилась. 

На сегодняшний день на Ново-Волковском кладбище исторически-

ми, согласно справочнику-путеводителю «Исторические кладбища 

Петербурга»12, считаются следующие захоронения: экстраординар-

ного профессора факультета восточных языков Петербургского 

университета шейха Мухаммада Аййада ат-Тантави (1810–1861); 

генерал-майора, героя Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. М.С. 

Энемука (1839–1894); генерал-майора Т.-Б.-К. Дударова (1844–

1912); военного хирурга, педагога и мецената, главного врача Ни-

колаевского военного госпиталя С.М. Яновича-Чаинского (1834–

1903); купца I гильдии, владельца ресторана «Самарканд» в Новой 

Деревне Рахматулло Халитова (1831 или 1832–1898); суфия Мах-

муда-Ишан Хасани Афгани Хафиза Каламуллы (ум. 1846); гене-

рал-майора, персидского принца Шафи-Хана (1853–1909); пер-

сидских купцов из г. Решта: Ака Мирзы Садыка (ум. 1844) и Ака 

11 Ислам в Санкт-Петербурге: энциклопедический словарь / Сост. и отв. ред. 

Д.З. Хайретдинов. – М., 2009. – С. 169. 

12 Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. – Изд. 

2-е, дораб. и испр. – М.-Спб., 2011.    
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Мухаммада Хаджи (ум. 1843). 

Однако, вышеприведенным списком не ограничивается число 

сохранившихся на магометанском участке Ново-Волковского клад-

бища надмогильных памятников, относящихся к 1900–1918 гг. Их 

количество более, чем в два раза превышает число исторических за-

хоронений. Значительная часть имен, обозначенных на этих памят-

никах, принадлежит польско-литовским татарам.

Мы не утверждаем, что нам в нашей статье удалось рассмотреть 

все сохранившиеся на Ново-Волковском кладбище надмогильные 

памятники польско-литовских татар дореволюционного периода. 

Однако большинство из них было нами выявлено. Анализируя ге-

ографию расположения обнаруженных памятников, мы возьмем на 

себя смелость утверждать, что к началу XX в. на части территории 

Татарского кладбища (на границе с Персидским кладбищем) возник 

своего рода участок, где компактно хоронили мусульман – выход-

цев из Польши, Литвы, Белоруссии. Мы не ставили себе задачей 

установление имен всех польско-литовских татар, похороненных на 

Ново-Волковском кладбище. Ответ на этот вопрос способны дать 

метрические книги мусульманских приходов Петербурга, включа-

ющие данные, начиная с 1840-х гг., а также «Петербургский некро-

поль» Саитова13. 

Сохранившиеся надмогильные памятники польско-литовских 

татар

Известно, что польско-литовские татары давно утратили 

татарский язык. Единицы владели арабским. Поэтому нет ничего 

13 В «Петербургском некрополе» упомянуты следующие польско-литовские 

татары, похороненные на Ново-Волковском кладбище к 1913 г.: 1) Ассанович 

А., юнкер Константиновского училища (ум. 1888), 2) Байрашевский И., 

подполковник 68-го лейб-Бородинского полка (ум. 1907), 3) Байрашевский 

М.И., капитан  68-го лейб-Бородинского полка (ум. 1907), 4) Мильковский 

Я., студент С-Петербургской Военно-Медицинской Академии (ум. 1903), 5) 

Смольский Д.С., казначей Мусульманского благотворительного общества 

(ум. 1908), 6) Янович-Чаинский С.М., доцент Военно-Медицинской Академии 

(ум. 1903). 
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удивительного в том, что на многих памятниках значительная часть 

текстов написана на русском. Не вызывает удивления и наличие 

надписей на арабском – среди них преобладают шахада14, басмала15 

и фрагменты айата 156 суры «Корова» («…говорят: “Поистине, 

мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!”»)16. 

В большей степени представляют интерес памятники с текстом на 

старотатарском языке, которым владели лишь немногие татары – 

выходцы из Польши, Литвы и Белоруссии. 

Для удобства изучения мы разделили надмогильные памятники 

польско-литовских татар на магометанском участке Ново

-Волковского кладбища на четыре группы:

Памятники, содержащие надписи на арабском, русском 

и польском языках. 

Памятники, содержащие надписи на русском и арабском языках.

Памятники, содержащие надписи на русском, старотатарском 

и арабском языках. 

Памятники, содержащие надписи исключительно на русском 

языке.

Рассмотрим далее памятники, относящиеся к указанным 

группам.

1) Памятники, содержащие надписи на арабском, русском 

и польском языках.

К этой группе принадлежит всего один памятник – на могиле 

С.М. Яновича-Чаинского, относящейся, как было указано выше, к 

числу исторических захоронений. Прежде, чем перейти к описанию 

содержащихся на памятнике надписей, мы считаем необходимым 

14 Шахада – зд.: формула исповедания веры в исламе. Первый из пяти столпов 

ислама. Включает два первых исламских догмата: признание единобожия 

(ат-таухид) и пророческой миссии Мухаммада (ан-нубувва).  

15 Басмала – исламская формула, состоящая из слов «Бисмиллахи ар-рахмани-

р-рахим» («Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного»). С басмалы 

начинаются все суры Корана, кроме девятой.

16 Здесь и далее текст Корана на русском языке дается по переводу И.Ю. 

Крачковского. 
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изложить здесь краткую биографию этого примечательного 

человека. 

Салих Мустафович Янович-Чаинский (1834–1903) родился 

в г. Новогрудок Минской губернии в дворянской семье польско

-литовских татар. В 1856 г. он поступил казенным студентом 

в Медико-хирургическую академию, которую окончил в 1861 г. 

лекарем с отличием и с золотой медалью. В 1864 г. Янович-Чаинский 

защитил диссертацию на тему «Лечение расширения подкожных вен 

на ногах впрыскиванием раствора полуторохлористого железа»17 

и получил степень доктора медицины. В этом же году Салих 

Мустафович был прикомандирован к первому военно-сухопутному 

госпиталю в Петербурге. В 1870 г. Янович-Чаинский назначается на 

должность консультанта в Петербургском Николаевском госпитале. 

Он занимал эту должность в течение 17 лет и провел за это время 

более 1 000 больших операций. 

В 1872 г. Янович-Чаинский был избран профессором теорети-

ческой хирургии в Казанском университете. Ему была предложена 

кафедра. Но Янович-Чаинский отказался от этого соблазнитель-

ного предложения, решив не оставлять занятий практической хи-

рургией. В 1875 г. Салих Мустафович был удостоен звания доцента 

оперативной хирургии в Императорской Медико-хирургической 

академии в Петербурге. 

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Янович-Чаин-

ский находился в действующей армии, работал на перевязочных 

пунктах в военно-временных госпиталях при взятии Шипки. В 1888 

г. Салих Мустафович назначен главным врачом Семеновского Алек-

сандровского госпиталя, а на следующий год становится главным 

врачом Николаевского военного госпиталя, где и работал до своей 

кончины. В 1895 г. Янович-Чаинский получает чин тайного совет-

ника. 

17 Янович-Чаинский С.М. Лечение расширения подкожных вен на ногах 

впрыскиванием раствора полуторохлористого железа. Дисс. на степень д-ра 

медицины лекаря С. Яновича-Чаинского.– Спб, 1864.
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За пределами медицинского сообщества Янович-Чаинский по-

лучил известность прежде всего как меценат. Он являлся членом 

Медико-филантропического комитета Императорского человеко-

любивого общества, входил в Комитет по постройке Соборной ме-

чети в Петербурге. После себя Янович-Чаинский оставил богатую 

библиотеку. Согласно завещанию, книги из нее были переданы Выс-

шим женским медицинским курсам при Николаевском военном го-

спитале, где Салих Мустафович долгие годы преподавал, и Пиро-

говскому обществу. Янович-Чаинский также завещал значительные 

суммы денег на содержание бедных студентов Военно-медицинской 

академии, на постройку мечети в С.-Петербурге и на другие благо-

творительные цели. 

В кратком изложении биография Яновича-Чаинского приведе-

на на его надмогильном памятнике из черного гранита в текстах 

на арабском, русском и польском языках. В верхней части памят-

ника на лицевой стороне начертан арабский текст. Здесь излагается 

краткая биография Яновича-Чаинского: : «Хуа ал-Баки / Салих бин 

Мустафа Янович-Чаинский / кана мударрисан фи мадраса ал-банат 

ат-тиббийа / ва казалика фи-л-акадимийа ат-тиббийа ал-имбрату-

рийа / аслуху мин татар Литуа [отступ] улида фи мадинат Нуфугру-

дук / мин вилайат Минск [отступ] ва интакала ила рахмат Аллахи / 

Та‘ала фи Питарбург фи 30 [хмл?]18 санат 1903 ва лаху / мин ал-умр 

69 санат [отступ] ва кад хаза рахимаху Ллаху ‘ала ахсани / с-сифат 

[отступ] ва кана кудва ли-л-гайр фи ‘амал ал-хайр / фа лийатагам-

мада ал-Маула бирахматихи ва ридванихи» («Он – ал-Баки / Салих 

б. Мустафа Янович-Чаинский / был преподавателем в медицинском 

училище для девочек / а также в Императорской медицинской ака-

демии / происходит из литовских татар [отступ] родился в городе 

Новогрудок / Минской губернии [отступ] и скончался по милости 

Аллаха / Всевышнего в Петербурге 30 марта 1903 г. в / возрасте 69 

лет [отступ] он был одарен (да смилуется над ним Аллах!) лучши-

ми / качествами [отступ] он был примером подражания для других 

18 Возможно здесь ошибка. Возможно, имеется в виду месяц джумад ал-ула. 
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в благих деяниях / так пусть же Владыка охватит его Своей мило-

стью и довольствием»). 

Чуть ниже в три строки (также на арабском языке) следует об-

ращение с мольбой к Аллаху: «Кад кана касаду хайатихи фи дунйа 

тахфиф ал-умур ал-‘алил мин ан-нас / ва авджа‘ихи [отступ] фад-

жизху йа Рабб хасан аджр [отступ] из иннака ла туди‘у / ‘амала ‘амил 

[отступ] ва идж‘ал Cалихан фи-л-ахирати мин аc-салихин» («Целью 

его жизни в этом мире было облегчение мучений больных людей / 

и их страданий [отступ] поэтому, вознагради его, о Господь, лучшей 

наградой [отступ] ведь поистине Ты не делаешь пропавшими / дела 

делающих, и сделай Салиха в следую-

щей жизни из числа праведников»). 

Текст на русском содержится 

в нижней части памятника, на пье-

дестале: «Салих Мустафович / Яно-

вич-Чаинский / Доцент Импера-

торской / Военно-Медицынской19 

Академии / и Профессор / Медицын-

ских Женских Курсов / 1834–1903». 

Надпись на польском размещена на 

тыльной стороне памятника: «S.P. / 

Salih / Janowicz-Czaiński / Docent Ce-

sarskiéj W.-Medycznéi Akademji, / Pro-

fessor / Medycznych Zeńskich Kursόw. / 

Urodzil sie w Nowogrόdku, w 1834 roku, 

/ Zmarl 30 marca 1903 roku. / Cześć / 

prawéj jego duszy!».

На памятниках в данной груп-

пе информация о погребенном лице 

приведена на русском языке. Араб-

ский же текст ограничивается либо 

шахадой, либо басмалой с фрагмен-

19  Так в оригинале.

Памятник на могиле Яновича

-Чаинского (Фото Р.И. Беккина)

*Wszystkie fotogra� e autorstwa

Р.И. Беккина
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тами коранических айатов. К этой группе относятся памятники на 

могилах С.М. Байрашевской, К. Домбровского и, возможно, Е.Я. 

Сафаревич. 

В верхней части памятника Софии Матвеевны Байрашевской 

(1839–1908) приведены три арабские буквы: «Алиф, ‘Айн, Ба». Ниже 

воспроизводится шахада: «Ла илаха илла Ллаху / ва Мухаммадун 

расулу Ллахи («Нет никакого божества, кроме Аллаха, / а Мухам-

мад—посланник Аллаха»)». Данный текст (без огласовок) заклю-

чен между полумесяцем (справа) и пятиконечной звездой (слева). 

В средней части памятника – надпись на русском: «София Матвеев-

на / Байрашевская / 1839-1908.» 

Памятник на могиле Константина Домбровского фактически 

является надмогильной плитой, поскольку в настоящее время на-

ходится в горизонтальном положении. Примечательно, что рядом 

с Константином погребены другие представители семьи Домбров-

ских, ушедшие из жизни позднее: 

Александр Адамович (1896–1956), 

Елена Адамовна (1903–1981), Степа-

нида Давыдовна (1877–1926) и Люд-

мила Парфеновна (1906–1971). 

В верхней части памятника после 

басмалы приведен фрагмент 156 айат 

суры «Корова»:  

(«… говорят: «Поистине, мы принад-

лежим Аллаху, и к Нему мы возвра-

щаемся!»). При этом текст басмалы 

и айата приведены лишь с частич-

ными огласовками 

В средней части памятника выбит 

текст на русском языке: «Констан-

тин / Домбровский. Род. 1 апр. 1902 

г. Сконч. 16 авг. 1906 г.». И, наконец, 

в самом низу, также на русском следу-

Памятник на могиле С.М. 

Байрашевской
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ет надпись: «Дорогому крошке Котику / от Папы и Мамы».

К этой же группе, скорее всего, следует отнести памятник на мо-

гиле Евы Яхиевны Сафаревич. Этот памятник (уже в повержен-

ном, горизонтальном состоянии) нам доводилось видеть на клад-

бище в 2010–2011 гг. В нашем архиве 

сохранилась фотография части над-

могильного камня с фрагментами 

надписей. В настоящее время памят-

ник Сафаревич вероятно утрачен – 

по крайней мере, нам, несмотря на 

неоднократные попытки, не удалось 

обнаружить его в этом году на преж-

нем месте.

В верхней части памятника – 

текст на арабском в две строчки. Из 

них различима нижняя, представля-

ющая собой текст шахады. 

Ниже – текст на русском: «Здесь 

покоится прах жены студента / Им-

ператорского С-Петербургского 

Университета / Евы Яхиевны Са-

фаревич / Урожденной Гембицкой / 

Скончалась 28 сент. 1904 г. на 27 году 

жизни».

3) Памятники, содержащие надписи на русском, старотатар-

ском и арабском языках.

К данной группе относятся памятники на могилах К.Я. Якубов-

ского, И. Романовича, Р.Ю. Соболевской и А.И. Ассановича. На 

русском и старотатарском языках представлены сведения об умер-

шем. На арабском встречается либо текст шахады, либо басмала и/

или фрагменты коранических айатов. 

Надмогильный памятник Константина Якубовича Якубов-

ского – один из наиболее заметных на магометанском участке Но-

Памятник на могиле 

К. Домбровского 
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во-Волковского кладбища. Своим внешним видом он больше напо-

минает христианские надгробные монументы. Над аркой в верхней 

части памятника полукругом на арабском языке (с огласовками) 

приведен текст шахады. 

Информация об умершем выбита на пьедестале. Сначала идет 

надпись на старотатарском языке: «Действительный статский со-

ветник, юллар му�андисы / Х сәен Йагькуб углы Йакубовский 

/ 1845 сәнә, абрил 15 дә тугды / 1916 сәнә, май 24 дә йитмишь бир 

яшендә вафат улды» («Действительный статский советник, путей-

ский инженер / Хусаин Якубович Якубовский / Родился 15 апреля 

1845 года / Скончался в возрасте 71 года 24 мая 1916 год»). 

Русский текст расположен в ниж-

ней части пьедестала: «Моему незаб-

венному мужу и единственному другу 

/ Константину Яковлевичу / Якубов-

скому / Род. 15 апр. 1845 г. сконч. 24 

мая 1916 г.». В правом нижнем углу 

указана фамилия мастера, изготовив-

шего памятник: «Работ. Игнатьев».

Памятник Искандера Романови-

ча так же, как и памятник Констан-

тина Домбровского, находится в го-

ризонтальном положении. Нельзя 

исключать, что камень расположен 

не над самой могилой, – он находится 

в близком соседстве и за одной огра-

дой с захоронением, относящимся 

к 1960 г. 

Верхнюю часть памятника зани-

мает текст популярной среди татар 

дога (ду‘а), включающей слова из ай-

ата 201 суры «Корова» и предваряе-

мой басмалой: 

Памятник на могиле К.Я. 

Якубовского



Artykuły

Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014

Надмогильные памятники польско-литовских татар

на Ново-Волковском кладбище в Петербурге - Ренат Беккин

32

(«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! / Господи наш! 

Даруй нам в ближней жизни добро и в последней добро / и защити 

нас от наказания огня»). 

Далее следует текст на старотатарском, с информацией об умер-

шем: «тарих / ме� дә тукыз й здә, беренче елда, 28 / гыйнварында 

иштабис ротмистр Раманович углы Искәндәр ун / биш к нлек бала 

вафат улды» («28 янв. 1901 г. скончался сын штабс-ротмистра Ро-

мановича – Искандер в возрасте двух 

недель»). В нижней части памятни-

ка выбит текст на русском: «Двух-

недельный / младенец Искандер / 

штабс-ротмистра / Романовича / 

Умер 28 января / 1901 г.»

Об отце Искандера – штаб-рот-

мистре Якубе Ромуальдовиче Ро-

мановиче – известно, что он был 

действительным членом Мусульман-

ского благотворительного общества 

в Петербурге. 

Арабский текст на надмогильном 

памятнике Разыи Юсуфовны Со-

болевской (1898–1916) приводится 

с огласовками. В верх-

ней части полукругом приве-

ден айат 57 из суры «Паук»: 

« » («Вся-

кая душа вкусит смерть; потом к нам 

вы будете возвращены»). Далее рас-
Памятник на могиле 

И. Романовича
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положен выпуклый полумесяц, смотрящий «рожками» влево, с пя-

тиконечной звездой. Под полумесяцем – две строчки на арабском. 

В первой содержится текст шахады. Следующей строкой идут сло-

ва молитвы (ду‘а, или дога) на смеси старотатарского и арабского 

языков: «Алла�у рәхмәтән әйлә  әннәт!» («Аллах милостью своей 

сделай или помести в Раю»). В нижней части памятника – текст на 

русском: «Разыя Юсуфовна / Соболевская / род. 25 мая 1898 г. в Око-

лице Иваново / Минской губ. Слуцкого уезда / сконч. 10 мая 1916 г. 

в Петрограде». 

Работая над этой статьей, я просматривал свой фотоархив. Сре-

ди сделанных на Ново-Волковском кладбище снимков я нашел изо-

бражение памятника на могиле юнкера Александра Иосифовича 

Ассановича. Однако на фотографии был запечатлен лишь фрагмент 

надмогильного камня, не позволяю-

щий воспроизвести начертанный на 

нем текст полностью. К сожалению, 

во время последовавших за тем по-

сещений кладбища мне не удалось 

обнаружить могилы Ассановича. По-

этому приведем здесь лишь доступ-

ный нам текст. 

В верхней части памятника – по-

лумесяц, смотрящий «рожками» 

вправо, и восьмиугольник. Ниже 

приведен фрагмент айата 156 суры 

«Корова»:  («По-

истине, мы принадлежим Аллаху, 

и к Нему мы возвращаемся!»). Далее 

следует текст на старотатарском: «Бу 

мәкабирәдә мәдфyндер / Искәндәр 

Йосыф углы / Хәсәнович» (« В этой 

могиле погребен / Александр Иоси-

фович / Ассанович»). В нижней части 
Памятник на могиле Р.Ю. 

Соболевской
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памятника содержится текст на русском: «Юнкер Константиновско-

го училища / Александр Иосифович / Ассанович». Нижняя часть 

надмогильного камня (с указанием года смерти и возможно года 

рождения) скрыта под землей. 

В «Петербургском некрополе» В.И. Саитова указано, что Ассано-

вич скончался в 1888 г. в возрасте 21 года20. Таким образом, если ка-

мень все же сохранился, то это – один из старейших сохранившихся 

надмогильных памятников на магометанском участке Ново-Вол-

ковского кладбища. 

4) Памятники, содержащие надписи исключительно на рус-

ском языке.

На трех памятниках (Е.С. Тальковской, Е.С. Олеевской и М.Д. 

Якубовской) содержится только русский текст, а мусульманская 

символика представлена полумесяцем со звездой. 

Елена Степановна Тальковская (в девичестве – Сулькевич) 

была замужем за генерал-майором 

Искандером Османовичем Тальков-

ским (1858–1921). У них было двое 

сыновей и две дочери.

В верхней части небольшо-

го гранитного памятника крас-

ного цвета на могиле Е.С.  Таль-

ковской изображен полумесяц 

с пятиконечной звездой. «Рожки» 

полумесяца при этом смотрят вле-

во. В средней и нижней части памятника – текст на русском (уже 

в послереформенной орфографии): «Дорогой мамочке / Е.С. / Таль-

ковской /от любящих ее детей 13 мая 1918 г.». 
Надмогильный памятник Елены Самуиловны Олеевской на-

ходится в одном ряду и за одной оградой с могилами представи-
телей рода Домбровских. Скорее всего, Е.С.  Олеевская, равно как 
и Елизавета Давыдовна Олеевская (1874–1960), чья могила нахо-

20 Саитов В.И. Петербургский некрополь. – СПб, 1913. – Т. 4. – С. 745.

Памятник над могилой

А.И. Ассановича
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дится рядом, принадлежит к семье 
Домбровских. На небольшой плите 
прямоугольной формы содержится 
короткая надпись на русском языке: 
«Олеевская / Елена Самуиловна / Ск. 
1908 г.». Изображение полумесяца 
отсутствует. Возможно, перед нами 
более поздний вариант памятника, 
взамен утраченного. В пользу этой 
версии говорит то, что соседние па-
мятники на могилах Домбровских 
и Е.Д. Олеевской, относящиеся ко 
второй половине XX в., оформле-
ны в схожей манере (в форме бе-
тонных раковин). 

На третьем памятнике в рассма-
триваемой группе, принадлежащем 
Марии Давыдовне Якубовской, 
присутствует полумесяц с «рожка-
ми», смотрящими вправо. Вместо 
пятиконечной звезды – звезда Дави-
да. Под полумесяцем – надпись: «Ма-
рия Давыдовна / Якубовская / сконч. 

29 июля 1906 г.».

Польско-литовские татары к кон-

цу XIX в. составляли немногочислен-

ную, но заметную группу среди му-

сульманского населения Петербурга. 

Приезжая в имперскую столицу на 

время, некоторые из них остались 

в городе навсегда и обретали покой на 

Семья Тальковских (в центре 

– И.О. Тальковский, справа – 

Елизавета Степановна Тальковская 

(урожд. Сулькевич), стоят: сын 

И. И. Тальковский и дочь Е.И. 

Александровна)

Памятник на могиле 

Е.С. Тальковской 
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магометанском участке Ново-Волковского кладбища. 
Количество сохранившихся до наших дней надмогильных па-

мятников польско-литовских татар, погребенных до 1920-х гг., по 
нашим подсчетам не превышает 
десяти. Большая часть из них нахо-
дится в хорошем состоянии. Но это 
обстоятельство не должно вводить 
в заблуждение. 

С 1964 г. магометанский участок 
Ново-Волковского кладбища закон-
сервирован и закрыт для новых за-
хоронений. Но каждый раз, приходя 
сюда, обнаруживаешь свежие моги-
лы. Люди находят разные лазейки, чтобы похоронить здесь своих 
родственников, даже не имея на это формального права. На фоне 
помпезных монументов, присущих современности, старинные кам-
ни теряются в прямом и переносном смысле. Кто поручится, что 
кто-нибудь однажды не захочет подвинуть или сбросить с пьеде-
стала старый памятник для того, чтобы освободить место для новой 
могилы?

Перед ходом времени и беспамятством потомков бессильны 
даже самые прочные камни. Если ни сами мусульмане Петербурга, 
ни польская сторона не возьмут на себя заботу о дореволюционных 
памятниках на магометанском участке Ново-Волковского кладби-
ща, то через некоторое время о многих из них мы сможем судить 
только по фотографиям. 

Памятник на могиле

 Е.С. Олеевской
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Joanna Kulwicka-Kamińska 

Badania kitabistyczne w Polsce i na świecie

We współczesnym językoznawstwie znane jest pojęcie języka religij-

nego jako odmiany funkcjonalnej języka ogólnego, charakteryzującej się 

następującymi cechami: 

1. tematyką (odpowiedni dobór słownictwa); 

2. „częstym udziałem w akcie mowy czynnika nadprzyrodzonego”, który 

w przekonaniu wiernych jest odbiorcą, świadkiem aktu mowy; 

3. „wymiarem wspólnotowym” – teksty religijne pełnią funkcje scalające 

społeczność wierzących; 

4. „mocą twórczą” (zaklęcia, egzorcyzmy, formuły etc.); 

5. powiązaniem ze znakami niejęzykowymi1. 

Język religijny zaś, jak się obecnie przyjmuje, jest przedmiotem 

badań teolingwistyki (z gr. theos ‘Bóg’ i łac. lingua ‘język’), de+ niowanej 

współcześnie jako 1. nauka, która powstała w wyniku współdziałania 

języka i religii oraz 2. dział językoznawstwa, który zajmuje się badaniem 

języka religijnego i analizą zjawisk religijnych, przejawiających się 

i utrwalających w języku2. Opis bada� teolingwistycznych, ich genez�
i rozwój mo�na znale�� m.in. w pracach El�biety Kucharskiej-Dreiss,
Doroty Zdunkiewicz-Jedynak, a tak�e w artykule Aleksandra Gadom-
skiego i Czes�awa !apicza Teolingwistyka: historia, stan wspó�czesny,
perspektywy3.

1 Zob. I. Winiarska, Słownictwo religijne polskiego kalwinizmu od XVI do XVIII wieku 

na tle terminologii katolickiej, Warszawa 2004, s. 39.

2 A. Gadomski, Cz. Łapicz, Teolingwistyka: historia, stan współczesny, perspektywy..., 

[w:] Chrestomatia teolingwistyki, red. A. Gadomski, Cz. Łapicz, Symferopol 2008–

2009, s. 51. 

3 E. Kucharska-Dreiss,  Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, [w:] Język 

religijny dawniej i dziś, red. S. Mikołajczak, T. Węcławski, Poznań 2004; D. 

Zdunkiewicz-Jedynak, Surfując po Internecie w poszukiwaniu Boga... Gatunki 

komunikacji religijnej na polskich katolickich stronach internetowych, Tarnów 2006; 

A. Gadomski, Cz. Łapicz, Teolingwistyka: historia stan współczesny, perspektywy..., 

[w:] Chrestomatia teolingwistyki, red. A. Gadomski, Cz. Łapicz, Symferopol 2008–

2009.
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Jest to więc jeden z rozwijających się nurtów współczesnego języko-

znawstwa, który nie jest ograniczony ani ramami konkretnego języka, 

ani konkretnej religii. Dzieli się na teolingwistykę ogólną i szczegółową. 

Szczegółowa teolingwistyka bada zjawiska w obrębie konkretnej religii 

(np. chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, buddyzmu i innych) lub proble-

my w języku (np. przekład ksiąg religijnych na języki narodowe), nato-

miast ogólna zajmuje się problematyką uniwersalną. Zasadne jest więc 

wyróżnienie takich odmian teolingwistyki, jak lingwistyka chrześci-

jańska (w tym m.in. prawosławna, katolicka, protestancka i inne) oraz 

lingwistyka związana z religiami niechrześcijańskimi, w tym lingwisty-

ka muzułmańska, której jednym z działów jest kitabistyka – oryginalna, 

naukowa subdyscyplina + lologiczna, mająca związek z najbardziej typo-

wym i charakterystycznym rodzajem piśmiennictwa, zwłaszcza religijne-

go, Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej: WKL), mianowicie 

z rękopiśmiennymi kitabami, choć odnosi się także do innych odmian 

rękopiśmiennych tekstów litewsko-polskich muzułmanów, np. tefsirów, 

chamaiłów, tedżwidów, etc. Jej nazwa pochodzi od ar. terminu kitab 

„księga, pismo, dokument”. Pierwotnie, jako słowo ogólnosemickie, kitab 

oznaczał również samą „czynność pisania”. W konkretnym użyciu ar. ter-

min Al-Kitāb jest jedną z wielu synonimicznych nazw Koranu. 

Terminem kitabistyka zaczęto posługiwać się w 2. połowie lat 90-tych 

XX w. Natomiast jego upowszechnienie nastąpiło po roku 2000. Jako 

przykłady można wskazać m.in. prace Paula Sutera, Czesława Łapicza, 

Galiny Miškinienė, Michaiła Tarełki, Iryny Synkowej, Joanny Kulwickiej

-Kamińskiej4.
Jednakże historia badań kitabistycznych sięga dziewiętnastego stule-

4 P. Suter, Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln–Weimar–Wien 

2004; Cz., Łapicz, Kitabistyka a historia języka polskiego i białoruskiego. Wybrane 

zagadnienia, „Rocznik Slawistyczny” LVII, Warszawa 2008, s. 31–49; G. Miškinienė, 

Развитие китабистики в Вильнюсском университете, „Kalbotyra” LIV (2), 

Vilnius 2009, s. 231–237; M. Тарелка, I. Сынкова, Адкуль пайшлі ідалы, Мiнск 

2009; J. Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej islamu w polskich 

tłumacze niach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013.
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cia. Pełny wykaz publikacji podejmujących problematykę piśmiennictwa 

Tatarów WKL przed 1935 rokiem zawiera praca Stanisława Kryczyńskie-

go Bibliogra� a do historii Tatarów polskich5. Stan badań do połowy lat 

sześćdziesiątych wyczerpująco omawia Maciej Konopacki w artykule Pi-

śmiennictwo Tatarów polsko-litewskich w nauce polskiej i obcej, opubliko-

wanym w „Przeglądzie Orientalistycznym” nr 3, 1966, s. 193–204. Począt-

ki kitabistyki, jej rozwój oraz współczesne kierunki badań szczegółowo 

opisują wymienione już prace P. Sutera, Cz. Łapicza, G. Miškinienė, M. 

Tarełki, I. Synkowej, J. Kulwickiej-Kamińskiej, a także Andrzeja Drozda, 

Iwony Radziszewskiej i innych badaczy piśmiennictwa religijnego Tata-

rów WKL6. Przedstawię zatem to zagadnienie w sposób syntetyczny, kon-

centrując uwagę na współcześnie prowadzonych badaniach.

Pierwszym uczonym, który podjął badania nad jednym z tatarskich 

chamaiłów był niemiecki orientalista Heinrich Fleischer. Nieznajomość 

języków słowiańskich nie pozwoliła mu jednak zidenty+ kować zawartych 

w nim tekstów. W opracowanym przez siebie katalogu nazwał go zabyt-

kiem arabsko-tatarsko-polskim7. Chodziło o chamaił lipski, uznany współ-

cześnie za jeden z najstarszych tatarskich rękopisów.

O odkryciu dla nauki piśmiennictwa Tatarów WKL można mówić 

dopiero od momentu ukazania się prac wybitnego orientalisty, profeso-

ra katedry + lologii tureckiej Uniwersytetu Petersburskiego – Antoniego 

Muchlińskiego, który w 1857 roku opublikował kilka fragmentów tek-

stów polskich i białoruskich. A. Muchliński to również autor pracy Źró-

dłosłownik wyrazów które przeszły, wprost czy pośrednio, do naszej mowy 

5 S. Kryczyński, Bibliogra� a do historii Tatarów polskich, Zamość 1935.

6 A. Drozd, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku. 

Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych, Warszawa 1999; I. 

Radziszewska, Chamaiły jako typ piśmiennictwa religijnego muzułmanów Wielkiego 

Księstwa Litewskiego (na podstawie słowiańskiej warstwy językowej), praca doktorska, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010 (komputeropis).

7 H. O. Fleischer, Delitzsch F., Catalogus librorum manuscriptorum qui in Bibliotheca 

Senatoria civitatis Libsiensis asservantur, Grimmae 1838, s. 450.
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z języków wschodnich z 1858. Mimo iż jego prace wniosły znaczący wkład 

do badań nad tatarskim piśmiennictwem – z końcem XIX wieku – ode-

szły w zapomnienie. Muchliński nie znalazł bowiem bezpośrednich kon-

tynuatorów swego dzieła.  

Do zagadnienia tego powrócono dopiero w początkach XX wieku, 

kiedy zaczęto odnajdywać coraz więcej rękopisów tatarskich i ogłaszać 

o nich wzmianki i obszerniejsze omówienia. W 1915 roku białoruski et-

nograf, Iwan Łuckiewicz, otrzymał od mułły S. Połtarakiewicza ze wsi 

Sorok-Tatary kopię kitabu. Praca Łuckiewicza Aŭ-kimaб, dotycząca tego 

zabytku, została opublikowana w czasopiśmie białoruskim Warta w 1918 

roku. Badania nad fonetyką zabytku podjął jednakże inny białorutenista 

– Jan Stankievič, który dokonał w 1924 roku transkrypcji zabytku, a w na-

pisanej w następnym roku pracy omówił jego fonetykę i morfologię. 

Od tego czasu wielu autorów uwzględniało w swoich pracach teksty 

tatarskie, najczęściej informując o ich istnieniu i postulując podjęcie ba-

dań. Do najbardziej znanych badaczy należą: Ignacy Kraczkowski – orien-

talista, tłumacz Koranu na język rosyjski, autor pracy Nad arabskimi ręko-

pisami. Kartki ze wspomnień o księgach i ludziach, przełożonej i wydanej 

przez Ananiasza Zajączkowskiego w 1952 r., Jakób Szynkiewicz – muÈ i, 

wybitny teolog islamu i orientalista, tłumacz wybranych wersetów kora-

nicznych, zaczerpniętych z 74 sur8, Ali Woronowicz, gromadzą cy wyrazy 

i zwroty arabsko-persko-tureckiego pochodzenia, które wraz z objaśnie-

niami wydał w formie słowniczka terminologii muzułmańskiej9, Ananiasz 

Zajączkowski, zajmują cy się głównie tekstami w języku tureckim i będący 

autorem opisu m.in. jednego z chamaiłów pod względem gra+ i i zawartości 

treściowej10. Jego zasługą było zwrócenie uwagi na wielojęzyczność tatar-

skiego piśmiennictwa.

Tak więc do lat 50-tych XX w. ukazywały się niewielkie fragmenty 

8 J. Szynkiewicz, Wersety z Koranu, Sarajewo 1935.

9 A. Woronowicz,  Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość, „Rocznik Tatarski” II, 

Zamość 1935, s. 376–394.

10 A. Zajączkowski, Tak zwany chamaił tatarski ze zbiorów rękopisów w Warszawie, 

„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU” LII, Kraków 1951, nr 4, s. 307–313.
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różnych rękopisów, jednakże zasadniczym problemem badaczy była ich 

transliteracja i/lub transkrypcja na języki słowiańskie.

W końcu 1968 roku ukazała się w Wilnie, w języku rosyjskim, praca 

Antona K. Аntonowicza, Белорусские тексты, писанные арабским 

письмом, и их графико-орфографическая система. Autor bazując na 

bogatym materiale tekstowym (23 rękopisy tatarskie w postaci ksiąg i jeden 

dokument służbowy z 1759 r.) dokonał przeglądu dostępnych mu rękopi-

sów z próbą ich datowania i lokalizacji oraz opracował system ich translite-

racji. Przez wiele lat monogra+ a ta stanowiła podstawowe źródło wiedzy 

o tatarskich kitabach. Według A. Drozda i innych badaczy (m.in. Iwony 

Radziszewskiej 2010) A.K. Antonowicz stworzył naukowe podstawy ki-

tabistyki11. W jego planach było m.in. wydanie chrestomatii z tekstami 

z XVI–XVII wieku, sporządzenie słownika kitabów, wydanie przetrans-

literowanych tekstów, które mogłyby stać się podstawą studiów nie tylko 

dla lingwistów, ale także historyków, etnografów, folklorystów etc. Prowa-

dzenie badań w tym zakresie przerwała w 1980 r. nagła śmierć profesora. 

Pierwszymi kontynuatorami jego dzieła byli Valerijus N. Čekmonas 

z Uniwersytetu Wileńskiego oraz Cz. Łapicz z Uniwersytetu Mikołaja Ko-

pernika w Toruniu. 

W 1985 r. w czasopiśmie Kalbotyra Čekmonas opublikował artykuł 

Гадальная книга Ходыны (из китаба КУ-1446)12, w którym sformu-

łował postulat stworzenia korpusu zabytków tatarskiego piśmiennictwa 

i wskazał ich szczególną rolę w prowadzeniu badań z zakresu historii ję-

zyka białoruskiego oraz pokazania pełnego obrazu języków, obecnych w  

WKL. Ważnym postulatem, postawionym już wówczas przez Čekmonasa 

– było także opracowanie jednolitego i uniwersalnego systemu translite-

racji i/lub transkrypcji tekstów muzułmańskich na cyrylicę bądź łacinkę.    

W 1986 r. w Toruniu ukazała się natomiast monogra+ a Cz. Łapicza 

11 A. Drozd, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie, s. 14; I. Radziszewska, Chamaiły 

jako typ piśmiennictwa religijnego muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego (na 

podstawie słowiańskiej warstwy językowej), praca doktorska, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, Toruń 2010 (komputeropis).

12V. N. Čekmonas, Гадальная книга Ходыны (из китаба КУ-1446), „Kalbotyra” 

XXXVI (2), Vilnius 1985, s. 99–107.
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Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleogra� a. Gra� a. Język) omawiająca 

gra+ ę, ortogra+ ę, jak również � eksję i leksykę XVIII-wiecznego zabyt-

ku (1782/1783) – Kitabu Milkamanowicza. Autor monogra+ i opracował 

i opublikował w niej również system transliteracji zabytków piśmiennictwa 

litewsko-polskich muzułmanów, oparty na łacince. Mody+ kację i dopeł-

nienie tego systemu zamieścił w kolejnej publikacji Klucz do raju. Księga 

Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku w przekładzie i opracowaniu Hen-

ryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, stanowiącej przekład Kitabu Milka-

manowicza na współczesny język polski13. 

Ponadto w latach siedemdziesiątych XX w. badania nad tatarskimi za-

bytkami podjęto w Londynie, „gdzie w 1969 roku dyrektor londyńskiej 

Biblioteki Białoruskiej im. F. Skoryny, Aleksander Nadson, odkrył w jej 

zbiorach tzw. tefsir z 1725 roku. Dwa dalsze zabytki – chamaił i kitab – 

odnaleziono w Muzeum Brytyjskim”14. W Londynie opublikowano tak-

że kilka prac poświęconych Tatarom i ich piśmiennictwu. Najważniejsze 

z nich to: U e Vocabulary of a Byelorussian K’it’ab in the British Museum, 

opracowany przez Shirin Akiner (1973) czy U e Byelorussian Tartars and 

their Writings G.M. Meredith-Owensa i A. Nadsona (1970), gdzie opisali 

odkryte w Londynie zabytki: tefsir z 1725 r., chamaił Mustafy Bohdanowicza 

ze Słonimia z 1828 r. i kitab, datowany przez autorów artykułu na przełom 

XVIII i XIX w.

Do kręgu młodego pokolenia badaczy piśmiennictwa Tatarów WKL 

należy m.in. G. Miškinienė z Wilna, zajmująca się najstarszymi kopiami 

tatarskich rękopisów – kitabem z Kazania (1645) oraz chamaiłem z Lip-

ska (XVI/XVII w.), których opisowi poświęciła monogra+ ę Sieniausi lie-

tuvos totorių rankrašciai. Gra� ka. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struk-

tūra ir turinys, wydaną w Wilnie w 2001 r. Reprezentuje ona tzw. wileńską 

szkołę kitabistyki. Kitabiści z Wilna oprócz prowadzenia badań, dotyczą-

cych transliteracji i transkrypcji rękopiśmiennych tekstów Tatarów WKL, 

13H. Jankowski, Cz. Łapicz, Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku 

w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, Warszawa 

2000. 

14  Cz.  Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich, s. 13.
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koncentrują uwagę na katalogowaniu rękopisów, ich publikacji oraz 

analizie tekstologicznej. Dzięki tym pracom udało się im wstępnie ska-

talogować i opisać około dwustu rękopisów – por. Рукапiсы нашчадкаў 

татараў Вялiкага княства Літоўскага ў калекцыях свету, wydany 

w Mińsku w 2009 r. Rękopisy z Litwy, Białorusi i Polski zebrano również 

w katalogach: Рукапісныя i друкаваныя кнігі, Miнск 1997; Рукапiсы 

беларускіх татараў канца XVII – пачатку XX стагоддзя з калекцыі 

Цэнтральнай Навуковай Бібліятэкі НАН Беларусі: Каталог, Miнск 

2003; Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар, 

Мiнск 2005. Ponadto, w 2009 r. w Wilnie wydano pod redakcją G. Miški-

nienė Ivano Luckevičiaus kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas. 

Edycja zabytku obejmuje transliterację zarówno jego słowiańskiej war-

stwy językowej, jak też tureckiej i arabskiej. Publikacja opatrzona została 

komentarzem i tłumaczeniem na języki rosyjski i litewski.  

Do grona badaczy współcześnie zajmujących się tatarskim piśmien-

nictwem religijnym należą również: P. Suter z Zu  richu, którego prace przy-

niosły językową i translatologiczną ocenę i analizę najstarszego przekładu 

Koranu na polszczyznę północnokresową – por. Alfurkan Tatarski. Der 

litauisch-tatarische Koran-Tefsir z 2004 r. i późniejsze poprawione wyda-

nie Альфуркан татарскі. Каран-тэфсір татараў Вялікага Княства 

Літоўскага z 2009 r., S. Akiner z Londynu, autorka m.in. monogra+ i o ję-

zyku religijnym Tatarów, opisująca zarówno ich losy w Wielkim Księstwie 

Litewskim, jak też szczegółowo i komplementarnie analizująca język ki-

tabu ze zbiorów British Library – por. Religious Language of a Belarusian 

Tatar Kitab: A Cultural Monument of Islam in Europe. With a Latin-Script 

Transliteration of the BL Tatar Belarusian Kitab (Or. 13020)’ on CD-ROM 

z 2009 r., Michaił Таrełka z Mińska, wskazujący m.in. interferencję re-

ligii chrześcijańskiej i muzułmańskiej w piśmiennictwie Tatarów WKL, 

np. Структура арабаграфичного текста на польской мове z 2004 r., 

a także analizujący pod względem lingwistycznym i tekstologicznym za-

bytki litewsko-polskich muzułmanów, wskazując przy tym źródła, z któ-

rych czerpali oni wiedzę o religii chrześcijańskiej i twórczo adaptowali 
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ją do dogmatyki islamu – por. z Іryną Synkową Адкуль пайшлі ідалы15, 

A. Drozd z Poznania, zajmujący się charakterystyką zabytków Tatarów 

WKL (m.in. chamaiłu Sobolewskiego z 1905–1914 r.; chamaiłu peters-

burskiego z 1770 r.; chamaiłu gdańskiego ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej 

PAN) w aspektach historycznym i literaturoznawczym (m.in. paralele 

z literaturą staropolską) oraz inskrypcjami nagrobnymi Tatarów WKL, 

np. Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku. 

Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych z 1999 r.; Me-

czety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. Katalog zabytków tatarskich, 

wydany również w 1999 r., Marek Dziekan z Łodzi, analizujący zawartość 

treściową chamaiłu Aleksandrowicza ze zbiorów Zakładu Arabistyki i Is-

lamistyki Uniwersytetu Warszawskiego16. Ponadto wraz z A. Drozdem i T. 

Majdą jest autorem katalogu rękopisów tatarskich dostępnych na terenie 

Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Tatarstanu, Niemiec i Wielkiej 

Brytanii – por. Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. Katalog 

zabytków tatarskich, Warszawa 2000. Rękopisy litewsko-polskich muzuł-

manów to również przedmiot badań Iwony Radziszewskiej z Gdańska, 

której rozprawa doktorska, pt. Chamaiły jako typ piśmiennictwa religijne-

go muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego (na podstawie słowiań-

skiej warstwy językowej), obroniona w 2010 r. na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu – stanowi jak dotychczas najpełniejsze omówienie 

rękopiśmiennych chamaiłów. Joanna Kulwicka-Kamińska z Torunia to 

z kolei autorka monogra+ i Kształtowanie się polskiej terminologii muzuł-

mańskiej z 2004 r., w której podjęła zagadnienie historycznego rozwoju 

polskiego słownictwa związanego z islamem, z uwzględnieniem – jako 

tekstów źródłowych – zabytków piśmiennictwa religijnego Tatarów WKL 

15 M. Тарелка, I. Сынкова, Адкуль пайшлі ідалы, Мiнск 2009 

16 Por. M. M. Dziekan, Czas święty i czas świecki w chamaile Aleksandrowicza: godziny 

i dni Niechsiowe, [w:] Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos Visuomenės 

Tradicijoje: Totoriai ir Karaimai, pod red. T. Bairašauskaitė, H. Kobeckaitė, G. 

Miškinienė, Vilnius 2008, s. 81–89; idem: Chcąc znać i wiedzieć, jak ciągnąć fał 

alkuranowy w „Chamaile Aleksandrowicza”, [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa 

Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, 

Toruń 2013, s. 125–133.
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oraz pracy Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach 

Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, wydanej w Toruniu w 2013 

r., w której omawia sposoby i metody adekwatnego przekładu religijnych 

tekstów muzułmańskich na języki słowiańskie. Olga Starostina z Mińska 

zajmuje się natomiast opisem + lologicznym Kitabu Jana Lebiedzia z 2. 

połowy XVIII w. Na Uniwersytecie we Freiburgu, na podstawie Chamaiłu 

Aleksandrowicza pracę magisterską, pt. Der Chamail Aleksandrowicz. Die 

Sprachwissenscha  ́liche Analyse einer Handschri  ́ der polnisch-litauischen 

Tataren aus dem 19. Jahrhundert (2011) obroniła Inse Klemme.

Wśród badaczy rękopiśmiennej literatury Tatarów WKL należy wy-

mienić również Stanisława Dumina z Moskwy, zajmującego się heraldyką 

tatarską oraz kwestią chrystianizacji litewsko-polskich muzułmanów, ich 

historią oraz kulturą, np. Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego, Gdańsk 2006 czy Lietuvos totoriai istorijoje ir kulturoje, wraz 

z A. Jakubauskas, G. Sitdykov, Kowno 2009; Selima Chazbijewicza z Olsz-

tyna, podejmującego m.in. zagadnienia związane z dialogiem chrześci-

jańsko-muzułmańskim czy wątkami tatarskimi w literaturze – por. Islam 

i Tatarzy w literaturze polskiej17; Artura Konopackiego z Białegostoku, hi-

storyka, autora monogra+ i Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego 

Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku, Warszawa 2010. 

Zadania i postulaty badawcze kitabistyki zostały zaprezentowane 

i szczegółowo omówione w artykule Cz. Łapicza Kitabistyka a historia ję-

zyka polskiego i białoruskiego. Wybrane zagadnienia oraz w opracowaniu 

A. Gadomskiego i Cz. Łapicza Teolingwistyka: historia, stan współczesny, 

perspektywy...18.

17 S. Chazbijewicz, Islam i Tatarzy w literaturze polskiej, [w:] Tatarzy Wielkiego 

Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. 

Łapicz, Toruń 2013, s. 309–318.

18 Łapicz Cz., Kitabistyka a historia języka polskiego i białoruskiego. Wybrane zagadnienia, 

„Rocznik Slawistyczny” LVII, Warszawa 2008, s. 31–49; A. Gadomski, Cz. Łapicz, 

Teolingwistyka: historia, stan współczesny, perspektywy..., [w:] Chrestomatia 

teolingwistyki, red. A. Gadomski, Cz. Łapicz, Symferopol 2008–2009, s. 33–58. 
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Za najistotniejsze z nich należy uznać:

1. opracowanie uniwersalnego, akceptowanego przez wszystkich badaczy 

systemu transliteracji, a następnie transkrypcji stosowanego w tekstach 

Tatarów WKL alfabetu arabskiego na alfabet łaciński 

2. krytyczne wydanie najstarszego, pochodzącego prawdopodobnie z 2. 

połowy XVI w.  słowiańskiego przekładu Koranu na polszczyznę pół-

nocnokresową, a następnie innych równie cennych zabytków – głów-

nie kitabów i chamaiłów. Prace nad przygotowaniem krytycznej edycji 

tatarskiego tefsiru zostały podjęte w 2013 roku przez zespół kitabistów 

w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pt. 

Tefsir – projekt � lologiczno-historycznego opracowania oraz krytycznego 

wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy 

XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski). W zespole tym 

są zarówno slawiści (poloniści i białoruteniści), jak i orientaliści (arabi-

ści i turkolodzy) oraz historycy, reprezentujący takie ośrodki naukowo

-badawcze jak: Uniwersytet Wileński, Białoruska Akademia Nauk oraz 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, 

Uniwersytet w Białymstoku, a także Instytut Badań Literackich PAN. 

Kierownikiem projektu jest prof. Czesław Łapicz

3. analizę + lologiczną przetransliterowanych zabytków piśmiennictwa 

Tatarów WKL na płaszczyznach: gra+ czno-ortogra+ cznej, fonetyczno

-fonologicznej, leksykalno-semantycznej i gramatycznej, prowadzącą 

do opracowania monogra+ i poszczególnych zabytków 

4. opracowanie słownika zabytków Tatarów WKL

5. na podstawie analizy tekstów źródłowych: wery+ kację hipotez dotyczą-

cych powstania i rozwoju polszczyzny północnokresowej oraz zbadanie 

dziejów białoruskiego języka literackiego, a także ewolucyjnej zmien-

ności historyczno-językowych relacji polsko-białoruskich, zwłaszcza 

na obszarze WKL

6. scharakteryzowanie historycznojęzykowych relacji słowiańsko-orien-

talnych

7.ukazanie przekładu na języki słowiańskie specjalistycznego słownictwa 
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z kręgu kultury i religii islamu dla potrzeb środowiska Tatarów WKL  

8. pokazanie rozwoju i kształtowania się polskiej (i białoruskiej) termino-

logii muzułmańskiej – zarówno w zakresie dogmatyki i egzegezy, jak 

również modlitw, obrzędów, obyczajów etc. oraz  interferencji religii 

i kultury chrześcijańskiej i muzułmańskiej, w tym przejmowania przez 

Tatarów WKL słowiańskiego słownictwa i frazeologii religijnej oraz 

przenoszenia ich – nie zawsze adekwatnie i z poszanowaniem różnic 

doktrynalnych – do wyznawanego przez nich tzw. islamu lokalnego.
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Czesław Łapicz

UMK Toruń

Tefsir   Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego 

- międzynarodowy, interdyscyplinarny 

projekt badawczy polskiego przekładu 

Koranu z XVI w.*

 Postulat opracowania odpowiednich narzędzi badawczych oraz ade-

kwatnej metodologii do badania piśmiennictwa Tatarów – muzułmanów 

Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej skrót: WKL) przewijał się w ki-

tabistycznych publikacjach od dawna. Kończąc moje wystąpienie na VI 

konferencji z cyklu Droga ku wzajemności, która odbyła się w Grodnie 

i Nowogródku w 1999 r., powiedziałem: 

Żałować należy, że XVI-wieczny białorusko-polski przekład Koranu, 

z racji użytego do jego zapisu alfabetu arabskiego jest praktycznie niezna-

ny ani � lologom, ani historykom kultur słowiańskich; nie został też dotąd 

zbadany ani przez białorutenistów, ani przez polonistów. Myślę, że ważnym 

wspólnym zadaniem obu tych � lologii byłoby przygotowanie transliteracji 

na alfabet łaciński przełożonego w XVI wieku tekstu i krytyczne jego wyda-

nie. Nie ma wątpliwości, że wydanie takie stałoby się źródłem wszechstron-

nej wiedzy o dziejach kultury i języków obu naszych narodów”1.

 Po raz kolejny postulat wspólnego, interdyscyplinarnego opracowa-

nia tefsiru Tatarów WKL zgłaszałem w grudniu 2011 r. na konferencji 

w Wilnie: 

Неотложной и важной задачей для исследователей письменности 

татар Великого княжества Литовского является критическое 

издание полного текста первого славянского перевода священной 

*   Artykuł jest wersją referatu wygłoszonego na konferencji w Białymstoku: Droga 

ku wzajemności , wrzesień 2013 r. Pełny opis założeń projektu badawczego jest 

zamieszczony na stronie internetowej www.tefsir@umk.pl 

1  Łapicz  Cz. 1999. Polski czy białoruski przekład Koranu z XVI wieku? Konferencja 

Droga ku wzajemności. Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne 

i kulturowe, pod. red. M. Kondratiuka, Grodno, s. 24.   
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Книги ислама в латинской (или кирилической) транслитерации 

с учётом сохранённых и доступных сегодня  рукописных копий. 

Эта задача могла бы быть  решена благодаря объединению сил и 

компетенции оренталистов (особенно тюркологов и арабистов), 

a также славистов (в частности полонистов и белорусистов) 

и историков. Надеюсь, в скором времени это произойдет. 

Исследователи из Литвы, Польши и Белоруси уже ведут переговоры 

по этому поводу2.

 Pierwszą próbą stworzenia kompetentnego zespołu badaczy oraz 

zdobycia niezbędnych środków + nansowych na podjęcie  zespołowych 

badań  piśmiennictwa Tatarów - muzułmanów Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego  był interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt badawczy 

na temat Islam w Europie, przygotowany pod kierunkiem prof. Dajno-

ry Počiutė z Uniwersytetu Wileńskiego; został on opracowany w ramach 

oferty zadaniowej i + nansowej  Programu  Ramowego VII Unii Europej-

skiej. Niestety, z przyczyn pozamerytorycznych wniosek ten ostatecznie 

nie został uwzględniony w końcowych decyzjach + nansowych. Jednak 

wspólne prace i dyskusje przygotowawcze po raz kolejny uświadomiły 

badaczom sens i celowość oraz pilną potrzebę  podjęcia zespołowych in-

terdyscyplinarnych badań nad tymi zagadnieniami3. 

Ostatecznie  kilkuletnie starania o stworzenie międzynarodowego ze-

społu badawczego oraz o pozyskanie odpowiednich funduszy na wspól-

ne prace zakończyły się sukcesem w grudniu 2012 roku w formie grantu 

przyznanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej 

(NPRH MNiSW RP). Zgłoszony do konkursu projekt badawczy, posta-

wione w nim zadania, nakreślone cele i metody oraz zaproponowany 

międzynarodowy Zespół doświadczonych badaczy o uznanym dorobku 

w zakresie kitabistyki oraz historii Tatarów i islamu w Wielkim Księstwie 

Litewskim uzyskały  akceptację recenzentów wniosku, dzięki czemu przy-

2 Wypowiedź ustna, niepublikowana.

3 Dyskusje takie w formie warsztatów kitabistycznych odbyły się  kilkakrotnie  na 

UMK w Toruniu oraz na Uniwersytecie Wileńskim.  
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znane zostały środki + nansowe pozwalające na rozpoczęcie oryginalnych 

badań naukowych4.     

Warto podkreślić, iż w Zespole realizującym projekt + nansowa-

ny w ramach grantu uzyskanego w konkursie MNiSzW RP są badacze 

z trzech krajów,  które w części lub w całości tworzyły niegdyś  Wielkie 

Księstwo Litewskie, tzn. z Białorusi, Litwy oraz z Polski; to właśnie w tym 

wieloetnicznym, wielokulturowym, wielojęzycznym i wieloreligijnym  

organizmie państwowym powstało i rozwijało się oryginalne piśmiennic-

two Tatarów – muzułmanów, którego specy+ ka polegała na tym, że język 

(staro)białoruski i/lub (staro)polski zapisywano odpowiednio przystoso-

wanym alfabetem arabskim. 

Z szacunku dla historii, kultury i tradycji Wielkiego Księstwa Litew-

skiego w pracach Zespołu realizującego projekt badawczy – zarówno 

w kameralnych, roboczych dyskusjach warsztatowych, jak i w dyskusjach 

panelowych oraz w czasie o+ cjalnych konferencji naukowych są używa-

ne jako równorzędne wszystkie języki historycznego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. 

 W naszym Zespole badawczym Białoruś reprezentują: prof. Genadij 

Cychun i doc. Michaił Tarełka z Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku 

oraz doc. Iryna Synkowa z Instytutu Kierowania w Mińsku; Litwę: prof. 

Sergejus Temčinas i doc. Galina Miškinenė z Uniwersytetu Wileńskiego 

oraz  mgr  Ekaterina Pokrowskaja (Wilno); Polskę: prof. Marek Dziekan 

(UŁ), prof.  Henryk Jankowski (UAM), prof. Czesław Łapicz (UMK), dr 

hab. Joanna Kulwicka-Kamińska  i dr Magdalena Lewicka (UMK), dr Ar-

tur Konopacki (UwB), dr Iwona Radziszewska (Gdańsk), dr Aneta Lu-

to-Kamińska (IBL). Zespół badawczy tworzą więc  zarówno slawiści jak 

i orientaliści, poloniści i białoruteniści, arabiści i turkolodzy, + lologowie 

oraz historycy.

 Autorom i wykonawcom projektu badawczego przyświeca intencja 

wprowadzenia  do świadomości społecznej oraz do obiegu naukowego  

4 Pełny tytuł projektu: Tefsir – projekt � lologiczno-historycznego opracowania oraz 

krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2 połowy 

XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski).  
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oryginalnego źródła + lologicznego, jakim jest piśmiennictwo religijne 

muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego wraz z pierwszym, do-

konanym już w XVI wieku, słowiańskim (polskim) przekładem Koranu. 

Przekład ten – z uzasadnionych przyczyn  zwany tefsirem - pięknie ilu-

struje oraz źródłowo dokumentuje cywilizacyjno-kulturową rangę dwóch 

słowiańskich języków – polskiego i (biało)ruskiego, które właśnie w XVI 

wieku spotkały się nad Wilią (Neris) i Niemnem, by  dać początek tak 

zwanej polszczyźnie północnokresowej.   
Projekt ma na celu przygotowanie krytycznej edycji pierwszego (naj-

starszego) przekładu Koranu na język słowiański (polski/białoruski), jaki 
powstał w środowisku Tatarów - muzułmanów Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego  już w 2. połowie XVI wieku. Zakłada się w nim m. in.:
- opracowanie zasad transliteracji oraz  transkrypcji polskich i/lub biało-

ruskich tekstów muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego zapi-
sanych alfabetem arabskim na alfabet łaciński,  ich standaryzację oraz 
upowszechnienie w międzynarodowych  badaniach kitabistycznych;

- odczytanie interlinearnych przekładów Koranu na język polski/białoru-
ski w celowo dobranych rękopiśmiennych tefsirach  zapisanych alfabe-
tem arabskim oraz dokonanie ich transliteracji według   opracowanych 
ujednoliconych i zwery+ kowanych w praktyce zasad;

- wyznaczenie obszarów badawczych oraz opracowanie narzędzi meto-
dologicznych dla  wieloaspektowego opisu + lologiczno-historycznego 
rękopiśmiennych tefsirów Tatarów – muzułmanów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 

- wstępne przygotowanie publikacji internetowej i udostępnienie bada-
czom w tej formie oryginalnych źródeł + lologicznych, jakimi są manu-
skrypty Tatarów litewsko-polskich,  w których język polski i/lub biało-

ruski zapisano alfabetem arabskim.
Projekt ma charakter długofalowych zespołowych prac dokumen-

tacyjnych, badawczych i edytorskich o fundamentalnym znaczeniu dla 
dziedzictwa i kultury nie tylko narodowej,   ale także europejskiej. Przed-
miotem badań naukowych jest bowiem pierwszy słowiański (polski/bia-
łoruski), a zarazem trzeci – po łacińskim (opublikowanym - dzięki stara-
niom Marcina Lutra - w 1543 r.) i opartym na nim tłumaczeniu włoskim 
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(opublikowanym w 1547 r.) – przekład Koranu wykonany bezpośrednio 
z arabskiego oryginału na język europejski. Powstał on w 2. połowie XVI 
w., a więc w okresie reformacji, w dobie rozkwitu przekładów ksiąg sakral-
nych (m.in. Biblii) na języki narodowe. Zgodnie z muzułmańską zasadą 
idżazu (tj. zakazu przekładu oryginalnego arabskiego Koranu na inne ję-
zyki) przekład ten przyjął formę i status tefsiru, czyli ‘komentarza, wy-
kładni, objaśnienia’ w języku polskim towarzyszącego przekładowi orygi-
nalnego arabskiego tekstu koranicznego (z ar. tafsir ‘komentarz, wykład, 
objaśnienie’). W rzeczywistości zaś rękopiśmienne tefsiry Tatarów WKL 
zawierają wierne, interlinearne, tłumaczenie świętej Księgi islamu na ów-
czesny język polski z elementami języka (staro)białoruskiego. Dotąd opu-
blikowano zaledwie niewielkie fragmenty tego przekładu,  bowiem istotną 
przeszkodę w badaniach stanowił alfabet arabski, którym tekst ten został 
zapisany, co czyniło go hermetycznym i niedostępnym do bezpośrednich 
badań dla + lologów, historyków, etnologów, religioznawców, etc. Pilnym 
i ważnym obecnie zadaniem jest więc wypracowanie standaryzowanego, 
uniwersalnego systemu transliteracji  i transkrypcji alfabetu arabskiego na 
alfabet łaciński, co umożliwi odczyt treści  i dalsze prace badawcze nad 
zabytkiem jako cennym i oryginalnym źródłem + lologicznym i historycz-

nym. 

Tak więc dla pełnego poznania tatarskiego tefsiru jako spuścizny 
o szczególnym znaczeniu,  oraz dla prowadzenia dalszych badań w zakre-
sie przekładu religijnych tekstów muzułmańskich na języki spoza kręgu 
kultury i tradycji islamu niezbędne jest krytyczne wydanie najstarszego 
słowiańskiego  tłumaczenia Koranu, opatrzonego rzetelnym komen-
tarzem + lologicznym. Jest to pierwsze i zarazem najważniejsze zadanie 
kitabistyki jako subdyscypliny + lologicznej badającej piśmiennictwo Ta-
tarów – muzułmanów WKL. Tak przygotowana edycja może stać się pod-
stawą źródłową dla badań naukowych z zakresu wielu dziedzin – m.in. 
slawistyki, orientalistyki, kulturoznawstwa, religioznawstwa, historii, et-
nologii, teologii, teolingwistyki itp.

Pełne i komplementarne opracowanie tatarskiego przekładu świętej 

Księgi islamu, którego cechą jest wielojęzyczność (warstwa orientalna: ję-

zyki arabski oraz turecki; warstwa słowiańska: polszczyzna północnokre-
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sowa w początkowym stadium jej powstawania oraz język starobiałoruski), 

wymaga ścisłej współpracy slawistów (zwłaszcza polonistów i białoruteni-

stów) i orientalistów (zwłaszcza arabistów i turkologów). Niezbędna jest 

tu bowiem wiedza z zakresu polskiego i białoruskiego językoznawstwa 

diachronicznego, a także szerokie kompetencje orientalistyczne oraz zna-

jomość zagadnień teorii i praktyki translacji ksiąg sakralnych. To dlatego 

projekt jest realizowany przez międzyśrodowiskowy oraz interdyscyplinar-

ny zespół badaczy polskich i zagranicznych, co pozwoli wszechstronnie 

opracować zabytki z terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

rzadko będące przedmiotem naukowej eksploracji. 

   Prace badawcze Zespołu zostały zaplanowane na trzy lata i mają 

przebiegać dwuetapowo, przy czym pierwszy – roczny – etap prac został 

już zrealizowany. Opracowano mianowicie uniwersalny system transli-

teracji tekstów Tatarów WKL zapisanych alfabetem arabskim na alfabet 

łaciński.  Ponadto system ten (oraz niektóre inne założenia badawcze pro-

jektu) poddaliśmy praktycznej wery+ kacji na reprezentatywnym, choć 

ograniczonym, materiale źródłowym, dokonując transliteracji XXXVI 

sury (rozdziału) Koranu – Ja Sin (uznawanej za „serce Koranu”, liczącej 83 

ajaty, czyli wersety)  oraz dodatkowo sury I, (Al Fatiha, czyli Otwierająca) 

i pięciu ostatnich, najkrótszych, sur CX – CIV. Wytypowane fragmen-

ty zostały wyjęte ze wszystkich dostępnych badaczom tefsirów (w sumie 

ok. 10.) oraz z kilku rękopisów innego typu, mianowicie z kitabów oraz 

chamaiłów. Teksty te zostaną  poddane analizie porównawczej, której ce-

lem będzie ustalenie zakresu ewolucji języka oraz zmian w treści i formie 

kolejnych kopii. Stanowią one bowiem łańcuch odpisów sporządzanych 

na przestrzeni czterech wieków (XVI – XIX) nie tylko w różnym czasie, 

ale także w różnych miejscach, przez kopistów o różnych idiolektach oraz 

o różnych kompetencjach językowych i religijnych. 

Ten  etap praktycznych badań był dla Zespołu swoistym „poligonem 

doświadczalnym”, który  przygotował Zespół warsztatowo (praktycznie), 

metodologicznie i merytorycznie do realizacji właściwego zadania, jakim 

jest pełne opracowanie krytyczno-+ lologiczne w ujęciu porównawczym 

najstarszej i najmłodszej kopii tefsiru.  Być może ponadto zaowocuje on 
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zespołową publikacją, która udokumentuje pierwszy etap naszej pracy5.

Podstawą dalszych badań + lologicznych będą dwa kompletne rękopi-

sy (kopie) tefsirów, wytypowane według następujących kryteriów:    

a) dostępność rękopisu,

b) stan + zyczny (czytelność) rękopisu,

c) czas powstania (odległość w czasie): uwzględniona zostanie kopia 

możliwie najstarsza oraz najmłodsza. 

Według tych kryteriów wytypowaliśmy spośród (około) dwudziestu 

zachowanych manuskryptów dwie kopie, które staną się podstawą pracy 

zespołowej oraz przedmiotem pogłębionych studiów + lologicznych (sla-

wistycznych i orientalistycznych) oraz historycznych. W naszych bada-

niach nie możemy, niestety, uwzględnić obiektywnie najstarszego znane-

go rękopisu tefsiru datowanego na 1686 r., przechowywanego w Bibliotece 

Naukowej Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku, jest on bowiem bardzo 

mocno zdefektowany i przez to niezwykle trudno czytelny.  Ponadto aż 18 

pierwszych (najdłuższych) sur tego tefsiru nie zostało przetłumaczonych 

na język polski, a do konkretnego rękopisu dołączono je w przekładzie 

tureckim. 

W tej sytuacji pierwszym, czyli najstarszym badanym rękopisem, bę-

dzie tefsir datowany na 1723 r., będący w posiadaniu prywatnym rodziny 

z Olity (lit. Alytus). Drugi rękopis jest najmłodszą datowaną kopią, pocho-

dzi z 1890 r., a jej autorem był A. W.  Józefów. Rękopis ten jest własnością  

Muzeum Narodowego w Wilnie. Oba rękopisy pozyskaliśmy do badań 

w postaci profesjonalnych skanów. Każda z tych kopii liczy ponad 1000 

stron rękopisu zapisanego alfabetem arabskim. Planowana na podstawie 

tych manuskryptów edycja najstarszego słowiańskiego przekładu Kora-

nu (dalszy etap prac) obejmie zatem tekst oryginalny (rękopiśmiennny) 

przetransliterowany z alfabetu arabskiego na łacinkę oraz kompetentny 

komentarz + lologiczno-historyczny, zarówno slawistyczny (zwłaszcza 

polski i białoruski), jak  i orientalistyczny (arabski, turecki i ew. perski) 

oraz historyczny.

5 Czynione są starania o opublikowanie wyników badań etapowych w formie 

monogra+ i internetowej. 
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Podstawową metodą przygotowania tatarskich rękopiśmiennych źró-

deł + lologicznych do późniejszych (czyli wtórnych) analiz i opracowań 

językowych, w tym także fonetycznych, będzie więc ścisła transliteracja 

tekstów zapisanych alfabetem arabskim na alfabet łaciński. Bezpośredni 

zapis fonetyczny języka rękopiśmiennych kopii muzułmanów WKL pisa-

nych alfabetem arabskim, mocno zróżnicowanych w czasie i w przestrze-

ni, a więc wielowarstwowych, zawsze byłby jedynie hipotetyczny i mocno 

obarczony subiektywizmem badacza. Tym samym zapis taki byłby nie-

przydatny w ogóle lub przydatny jedynie  w ograniczonym stopniu do 

dalszych badań, takich np., jak datowanie zabytku, ustalanie podstawy 

dialektalnej, opisu językowych procesów interferencji oraz transferencji 

polsko – białoruskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, dokonujących się 

w czasie  kilkuwiekowego procesu kształtowania się i rozwoju polszczy-

zny północnokresowej, śledzenie zmienności historycznej (ewolucji) ję-

zyków polskiego i białoruskiego oraz językowych relacji słowiańsko-o-

rientalnych, charakteryzowanie  idiolektu kopisty, itp. 

Transliteracje, omówienia i interpretacje będą sukcesywnie wprowa-

dzane na stronę internetową programu; tam też znajdzie się pełna do-

kumentacja postępów pracy Zespołu oraz wspólnych ustaleń metodo-

logicznych, merytorycznych i technicznych. Przetransliterowane wersje 

tekstowe będą na bieżąco przekazywane do specjalistycznych badań oraz 

interpretacji + lologicznych, zwłaszcza slawistycznych (białoruski i polski) 

i orientalistycznych (arabski i turecki) oraz historycznych.   

Szczególną uwagę poświęcimy oryginalnemu rękopisowi tefsiru, któ-

ry jest przechowywany w  Muzeum Historii Religii w Grodnie. Anoni-

mowy autor tego rękopisu przetransliterował (!) z alfabetu łacińskiego 

na alfabet arabski tekst polskiego przekładu świętej Księgi drukowanego                   

w 1858 r.; w literaturze przedmiotu publikacja ta jest znana  jako Koran 

w przekładzie Jana Murzy Tarak Buczackiego6. Tefsir grodzieński jest 

w istocie twórczym przekształceniem standardowego polskiego przekła-

6 Dzisiaj wiemy jednak, że przekład ten jest dziełem  dwóch  + lomatów wileńskich, ks.  

Dionizego Chlewińskiego oraz „gorliwego katolika” Ignacego Domeyki. Pracę swą 

wykonali w końcu lat dwudziestych XIX wieku (ok. 1828 r.) . 
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du Koranu drukowanego alfabetem łacińskim w klasyczną, akceptowaną 

przez dogmatykę islamu,  formę tefsiru; znaczy to, że autor tego tefsiru 

językową wersję polską umieścił interlinearnie (podwierszowo) w wer-

sach ukośnych  i przyporządkował ją oryginałowi arabskiemu, zapisane-

mu w wersach poziomych. Autor tego rękopisu musiał więc mieć kompe-

tencje z zakresu języka arabskiego, umiał bowiem odczytać tekst arabski 

i zestawić go odpowiednio z przekładową wersją polską7.  

Warto zaznaczyć, iż o naszej pracy badawczej nad rękopisami mu-

zułmanów WKL staramy się informować środowiska tatarskie. Dlatego 

warsztaty robocze Zespołu organizujemy w miejscowościach, w których 

mieszkają Tatarzy – muzułmanie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, 

np. w Wilnie, Sokółce, Gdańsku; w programie konferencji uwzględniamy 

informacyjno-dyskusyjne spotkania z lokalnymi społecznościami muzuł-

mańskimi8. 

I na koniec ostatnia re� eksja związana z badaniami tefsirów Tatarów 

– muzułmanów WKL.

Wybitny polski biblista, ks. prof. Waldemar Chrostowski, w jednej 

ze swych publikacji wyraził przekonanie, iż studiowanie Biblii bez wia-

ry i osobistej modlitwy może być zwyczajną stratą  czasu9. Powstaje więc  

pytanie, czy analogicznie  zwyczajną stratą czasu może być studiowanie 

Koranu i innych pism religijnych muzułmanów Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego  bez wiary i osobistej modlitwy tych osób z Zespołu, które nie są 

wyznawcami islamu? 

Jako autor merytorycznych założeń niniejszego projektu mam pełną 

świadomość tego, iż  przedmiotem zespołowych interdyscyplinarnych 

i międzynarodowych badań jest święta Księga islamu, której należy się 

szacunek i poważanie bez względu na religię wyznawaną przez samych 

badaczy oraz ich osobisty stosunek do islamu  lub innego wyznania. 
7 Niżej zamieszczam fotokopię strony tefsiru z Muzeum Historii Religii w Grodnie; za 

jej sporządzenie i udostępnienie dziękuję dr. Arturowi Konopackiemu.  

8 Dokumentację tych spotkań oraz prac Zespołu jest zawarta na stronie www.tefsir@

umk.pl 

9 Bóg, Biblia, Mesjasz. Z  ks. prof. Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: G. Górny 

i R. Tichy, wyd. FRONDA, Warszawa 2006, s. 108. 



Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014 59

ArtykułyTefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego - międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt 

badawczy polskiego przekładu Koranu z XVI w.* - Czesław Łapicz

W Zespole realizującym projekt są zarówno chrześcijanie jak i muzuł-

manie, a także (zapewne) osoby niewierzące, nikt jednak nie był pytany 

o wyznanie i nikt takiej deklaracji nie składał.  

 Niech usprawiedliwieniem dla wykonawców projektu będzie fakt, iż 

podstawą zespołowych studiów jest przede wszystkim cenne źródło + lo-

logiczne związane z historią, kulturą  i jedną z religii Wielkiego  Księstwa 

Litewskiego.  Źródłem tym nie jest jednak bezpośrednio arabski oryginał 

świętej Księgi islamu, lecz jej polskie i białoruskie tłumaczenia (przekła-

dy) bądź wykładnie (tefsiry, kitaby), te zaś ani w  dogmatyce islamu, ani 

w muzułmańskiej praktyce wyznaniowej nie mają przecież statusu auten-

tycznego, oryginalnego Słowa Allaha. W dogmatyce islamu tłumaczenia 

świętej księgi nie są uznawane za Koran, ale jedynie za jego interpretację10, 

dlatego właśnie Koranu nie wolno oceniać a priori, lecz wyłącznie na grun-

cie języka arabskiego11. 

Odwołuję się również do motta umieszczonego  w jednej z moich 

prac: 

...prawo chrześcijanina do zajmowania się Koranem wynika  z same-

go Koranu. Ten  bowiem wielokrotnie zwraca się do chrześcijan, podobnie 

zresztą jak do żydów.  Mówi do nas, nazywa nas „ludźmi Pisma”,  albo 

„ludźmi Księgi”. Na to wezwanie należy  zareagować12.  

To właśnie na tej podstawie członkowie Zespołu realizującego przed-

stawiony projekt badawczy mają prawo czuć się nie tylko upoważnieni, 

ale wręcz zaproszeni do badania przede wszystkim polskich i białoru-

skich (słowiańskich), a także  innych „wykładów” (czyli ‘przekładów’, 

‘objaśnień’, ‘interpretacji’) świętej Księgi islamu – tefsirów, i odnosić je 

do arabskiego oryginału. A także traktować te teksty jako ważne i cenne 

źródła do dziejów religii i kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Fotokopia strony tefsiru z Muzeum Historii Religii w Grodnie; sura 

10  Jordan, M. 2004. Islam. Historia religii i kultury. Warszawa, wyd.  Świat Książki, s. 

92.  

11 Gibb, H., A., R. 1965. Mahometanizm. Przegląd historyczny. Warszawa, PWN, s. 

32.  

12 Gnilka, J. 2005. Biblia a Koran. Podobieństwa i różnice. Kraków, s. 10.   
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1., Otwierająca.

Transliteracja zapisu alfabetem arabskim na alfabet łaciński: v ime 

boga litościwego i milosernego / nex benze xvala bogū vladcī śvjatuv ōn 

jest milośernī i dobrotliwi /  ōn jest / krulem dna sądnego cebe pane čcimī  

i tvej ōpek’i vzivamī / provaz nas derogom zbavena drogon tix ktorix / 

obsipales tvemi dobrozejstvī a ne tix ktūži na tvuj gnev zaslūžili i v blond 

popadli.
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Grzegorz Czerwiński

Uniwersytet w Białymstoku

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”

Wojenne i powojenne losy Mustafy 

Aleksandrowicza1

Postać Mustafy Aleksandrowicza (1911–2000?) pojawia się w wielu 
pracach naukowych dotyczących historii Tatarów polskich w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Wiele ważnych informacji na temat jego lo-
sów i działalności publicystycznej zawierają między innymi książki Alego 
Miśkiewicza, Urszuli Wróblewskiej i Wojciecha Wendlanda2. W związku 
z tym, iż autorów wymienionych rozpraw interesuje okres 1918–1939, 
wiadomości o powojennych losach autora Krótkiego zarysu religii islamu 
albo nie pojawiają się zupełnie, albo ograniczone są do podstawowych 
informacji. W celu uzupełnienia stanu badań nad życiorysem Aleksan-
drowicza postaramy się w niniejszym artykule przedstawić kilka najważ-
niejszych wydarzeń z jego życia po 1939 roku. Podstawą źródłową na-
szych badań są dokumenty Krajowej Grupy Pracowników Polskiej Służby 
Zagranicznej lat 1918–1945 zdeponowane w Archiwum Akt Nowych (ze-
spół KGPPSZ, sygn. 10), a przede wszystkim spisane w języku angielskim 
wspomnienia Aleksandrowicza3 oraz jego korespondencja ze Zbignie-

1 Artyku� zosta� przygotowany w ramach projektu badawczego �Literatura polsko-
tatarska po 1918 roku�. Projekt �nansowany ze �rodków Narodowego Centrum
Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.

2 Zob. A. Mi�kiewicz, Tatarzy polscy 1918�1939. �ycie spo�eczno-kulturalne
i religijne, Warszawa 1990; U. Wróblewska, O!wiata Tatarów w Drugiej
Rzeczypospolitej, Warszawa 2012; W. Wendland, �Trzy czo�a proroków z matki
obcej�. My!l historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej, Kraków 2013.
!yciorys Mustafy Aleksandrowicza interesowa� równie" autora niniejszego
artyku�u: G. Czerwi#ski, Dwóch tatarskich emigrantów, dwa przeciwstawne
modele biogra"i: Edige Szynkiewicz (K#r#mal) i Mustafa Aleksandrowicz (w druku);
Podró$e do serca islamu. Antologia mi%dzywojennego reporta$u polskich Tatarów,
wst$p, wybór i oprac. G. Czerwi#ski, Bia�ystok 2014 (Seria �Colloquia Orientalia
Bialostocensia�. Studia Tatarskie, seria 3).

3 Na podstawie angloj$zycznego tekstu zosta� przygotowany utwór pt. Gar!&
wspomnie', zamieszczonyw ksi%"cePrzedWrze!niem i poWrze!niu. Zewspomnie'
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wem Czeczotem-Gawrakiem.
Aby zrozumieć wojenne i powojenne losy Aleksandrowicza, należy 

cofnąć się do roku 1936, kiedy to polski Tatar zakończył studia teolo-
giczno-językowe na Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze i po powrocie do 
Warszawy został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie 
wręczono mu instrukcje dotyczące misji dyplomatycznej na Bliskim 
Wschodzie. W taki sposób w 1937 roku Aleksandrowicz został pracow-
nikiem Konsulatu Generalnego RP w Jerozolimie, kierowanego wówczas 
przez Witolda Hulanickiego.

W Jerozolimie nowy pracownik Konsulatu RP zamieszkał na Starym 
Mieście w Polskim Domu Gościnnym, przeznaczonym dla pielgrzymów 
przybywających do Ziemi Świętej i administrowanym przez zakonnice. 
Sam konsulat mieścił się wtedy w obszernej willi wynajętej od jednego 
z członków klanu Naszaszibi4, znajdującej się pomiędzy Starym Miastem 
a dzielnicą żydowską.

W swoim pamiętniku napisanym w języku angielskim Aleksandro-
wicz opisuje życie pracowników polskiej dyplomacji w Palestynie jako 
ciche i spokojne, przerywane jedynie od czasu do czasu przybyciem na 
pokładzie samolotów LOT-u turystów z kraju nad Wisłą. Właśnie do za-
dań Aleksandrowicza należała opieka nad polskimi gośćmi konsulatu, 
których oprowadzał on po historycznych miejscach Jerozolimy. W taki 
sposób młody dyplomata poznał pisarzy Adolfa Nowaczyńskiego i Arka-
dego Fiedlera, dla których był on przewodnikiem podczas ich pobytu na 
Bliskim Wschodzie. Nazwisko Aleksandrowicza nie pojawia się jednak 
ani żadnej zapisce autora Jutro na Madagaskar, ani u autora Mojej prze-
jażdżki po Palestynie.

Lata trzydzieste ubiegłego wieku były okresem wzmożonej emigracji 
Żydów europejskich do Palestyny, z których wielu pochodziło z Polski. 
W związku z tym wiele spraw urzędowych obsługiwanych przez Alek-

m�odych dyplomatów II Rzeczypospolitej, pod red. Z. Czeczota-Gawraka,Warszawa
1998.

4 Al-Naszaszibi � znacz�cy klan arabski, tradycyjnie konkurencyjny w stosunku do
rodziny al-Husajni, z której wywodzi� si� Wielki Mufti Jerozolimy Had� Amin al-
Husajni.
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sandrowicza dotyczyło kwestii przesiedlenia Polaków wyznania mojże-
szowego.

Oprócz prac realizowanych w Jerozolimie, w ramach obowiązków 
służbowych Aleksandrowicz podróżował również do innych regionów 
Bliskiego Wschodu, zwiedzając Petrę, Amman, Damaszek i Bejrut. Spo-
tykał się kilkakrotnie z Emirem Transjordanii Abdullahem oraz przed-
stawicielami arabskiego ruchu nacjonalistycznego z Syrii i Libanu. Bar-
dzo niepokoiła polskiego Tatara sytuacja żydowsko-arabska na Bliskim 
Wschodzie, szerzący się terror i wzajemna nienawiść dwóch żyjących 
obok siebie narodów semickich. W kontekście walki politycznej w Pa-
lestynie bardzo mile wspomina on spędzone w kraju wakacje 1938 roku 
– z dala od bliskowschodniej zawieruchy.

Wiosną 1939 roku Aleksandrowicz został wezwany przez MSZ do 
Warszawy. Miał wziąć udział w kursach doszkalających w zakresie prawa 
międzynarodowego, geopolityki i historii dyplomacji, a następnie przy-
stąpić do egzaminów konsularnych. Niestety dalszy rozwój kariery autora 
Z kraju wielkich pustyń został uniemożliwiony przez wybuch drugiej woj-
ny światowej.

Aleksandrowicz był świadkiem pierwszego bombardowania Warsza-
wy. Wczesnym rankiem piątego września telefonicznie otrzymał pilne 
instrukcje od przełożonych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miał 
udać się na dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia, aby stamtąd wraz 
z innymi pracownikami służby zagranicznej ewakuować się ze stolicy. 
Pociąg dowiózł urzędników MSZ do Krzemieńca, gdzie zorganizowano 
tymczasowy punkt wydawania paszportów, i dokąd własnymi samocho-
dami dotarli również ambasadorowie USA, Anglii i Francji. Działalność 
krzemienieckiej placówki została zakończona z chwilą przekroczenia 
wschodniej granicy RP przez Armię Czerwoną. Aleksandrowicz wraz 
z kolegami musieli uciekać do Rumunii. Polski Tatar ojczyznę opuścił 16 
września. Od tamtego dnia musiało upłynąć 30 lat zanim ujrzał on Polskę 
ponownie.

Na terytorium rumuńskie Aleksandrowicz wraz z dwoma swoimi 
kolegami przedostał się pieszo przez most graniczny i dotarł do pierw-
szej stacji kolejowej. Tam zameldował się w obozie polskich uchodźców, 
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w którym przebywali przedstawiciele władz państwowych, między inny-
mi minister spraw zagranicznych Józef Beck oraz marszałek Edward Ry-
dz-Śmigły. Rząd rumuński pod naciskiem ambasadora Trzeciej Rzeszy 
nie pozwolił Polakom na podróż do Bukaresztu i zarządził internowanie 
w miasteczku Slănic w Karpatach, skąd Aleksandrowicz wyruszył z mi-
sją kurierską do Turcji – miał dostarczyć radiostację dalekiego zasięgu 
do polskiej ambasady w Ankarze. Po powrocie do Rumunii, ponownie 
został wysłany na Wschód – tym razem powierzono mu przewiezienie 
do Stambułu części materiałów archiwalnych Wojska Polskiego. Jako że 
do Rumunii nie mógł już wrócić, z Turcji, przez Bejrut, polski Tatar udał 
się do Jerozolimy. Jego zamiarem było przedostanie się do Francji i zacią-
gnięcie się do polskiej armii walczącej na Zachodzie. Nie od razu jednak 
dotarł autor Meczetów w Kairze nad Sekwanę. Wpierw przyszło mu spę-
dzić kilka miesięcy w Grecji, gdzie pomagał on w pracach polskiej pla-
cówki dyplomatycznej.

W końcu został wysłany jako kurier dyplomatyczny polskiej placówki 
w Atenach do rządu RP na uchodźctwie w Paryżu. We Francji wstąpił do 
Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych i został odkomendowany do kwatery 
głównej generała Bronisława Prugara-Ketlinga jako asystent od kodowa-
nia informacji przekazywanych między dowództwem i poszczególnymi 
pułkami. Jako żołnierz piątego pułku Aleksandrowicz dotarł w okolice 
Belfortu, gdzie żołnierze Prugara-Ketlinga mieli bronić twierdzy zamy-
kającej tzw. bramę burgundzką. Na południu Francji rozegrał się drama-
tyczny bój, podczas którego Aleksandrowicz był świadkiem wielu tragicz-
nych sytuacji – nie tylko heroicznych, gdyż obserwował również skrajne 
wyczerpanie + zyczne i psychiczne polskich żołnierzy, panikę, samowolne 
opuszczenie pozycji bojowych przez o+ cerów i tym podobne.

W sytuacji całkowitej blokady Polaków przez Niemców i braku moż-
liwości kontynuowania walki, w nocy z 19 na 20 czerwca 1940 roku dywi-
zja otrzymała rozkaz ewakuacji do Szwajcarii. Po krótkich negocjacjach 
z władzami szwajcarskimi 9000 polskich wojskowych przekroczyło grani-
cę francusko-szwajcarską. Tam tra+ li oni do obozów internowania.

Od wiosny 1941 roku władze Szwajcarii zorganizowały osiem zgru-
powań obozów. Polscy żołnierze wykonywali prace na rzecz gospodarki 
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szwajcarskiej: budowali umocnienia polowe dla armii szwajcarskiej i dro-
gi, uczestniczyli w pracach rolnych. Aleksandrowicz wspomina atmosferę 
spokoju, piękny alpejski krajobraz i dobre traktowanie przez Szwajcarów, 
którzy liczyli na udział Polaków w odparciu ewentualnej agresji niemiec-
kiej na ich kraj. Z pamiętnika polskiego Tatara dowiadujemy się rów-
nież, w jakich budynkach byli rozlokowani polscy żołnierze (opuszczone 
szkoły i gmachy użyteczności publicznej) i jakie panowały tam warunki 
mieszkaniowe (na przykład Aleksandrowicz i jego towarzysze spali na 
rozścielonej na podłodze słomie). W początkowym okresie pobytu w tym 
alpejskim kraju bohater naszego artykułu był często przerzucany z jedne-
go obozu do drugiego.

W Szwajcarii odnowiła się u autora Meczetów w Kairze infekcja oka, 
jakiej nabawił się on podczas studiów w Egipcie. W związku z tym został 
wysłany do kliniki okulistycznej profesora Brucknera do Bazylei, gdzie 
zdiagnozowano u niego początki jaglicy. W hotelu spędził cztery tygo-
dnie. W tym czasie często spacerował po mieście, zachodząc do wielu 
kawiarni i barów. Najciekawsze, co wspomina Aleksandrowicz z pobytu 
w Bazylei, to reakcje miejscowej ludności na polski mundur, który wzbu-
dzał nie tylko zainteresowanie, ale i sympatię: podczas wizyt w kawiarni 
przed polskim Tatarem nieraz pojawiała się bezpłatna butelka wina – pre-
zent od kelnerki lub gościa, siedzącego przy sąsiednim stoliku.

Po powrocie z leczenia Aleksandrowicz, jako tłumacz, został skiero-
wany do St. Urban nieopodal Berna do obozu poprawczego dla „najgor-
szego elementu” dywizji – polskich żołnierzy, którzy zostali odizolowani 
z powodu złamania zasad dyscypliny. W obozie tym nie spędził autor 
Z podróży do Egiptu długiego czasu, gdyż wkrótce otrzymał wiadomość, 
że władze szwajcarskie wydały zgodę na organizację dwóch obozów uni-
wersyteckich dla Polaków – w Winthertur i Fryburgu. Dość szczegółowo 
opisał jednak polski Tatar organizację i wygląd tego obozu (zob. M. Alek-
sandrowicz, Wspomnienia, s. 55).

Po niedługim czasie, zgodnie z rozkazem generała Prugara-Ketlinga 
i decyzją władz szwajcarskich, polscy żołnierze mogli rozpocząć studia 
na politechnice w Winterthur, na uniwersytecie we Fryburgu i w Wyż-
szej Szkole Handlowej w St. Gallen. Korzystając z okazji, Aleksandrowicz 
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zapisał się na uniwersytet we Fryburgu, gdzie przygotował rozprawę dok-
torską pod tytułem Tolstoї et son idée de la vie [Tołstoj i jego idea życia]5. 
Oprócz dawania lekcji francuskiego polskim studentom-żołnierzom, 
uczestniczył on również w pracach polskiej delegacji Czerwonego Krzyża 
kierowanej przez ministra Jana Modzelewskiego. W czasie wakacji obóz 
uniwersytecki został przeniesiony z Fryburga na tereny wysokogórskie, 
gdzie Polacy pracowali przy remoncie dróg. Z okresu „uniwersyteckiego” 
polski Tatar wspomina nie tylko pozytywne relacje z miejscową ludno-
ścią, warunki mieszkaniowe czy też obozową kuchnię, ale również opisu-
je swoje osobiste przeżycia, na przykład wypady w góry na narty (podczas 
jednego z takich wyjazdów przyjaciółka Aleksandrowicza miała wypa-
dek, zakończony poważną kontuzją nogi).

W początkach 1944 roku, w konsekwencji porozumienia Jana Mo-
dzelewskiego z władzami szwajcarskimi, polski Tatar został zwolniony 
z obozu internowania i mógł zamieszkać w Genewie, gdzie zaangażowa-
no go do pracy w charakterze asystenta Stanisława Radziwiłła w delega-
turze Polskiego Czerwonego Krzyża. Pod auspicjami Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża Polacy z Genewy organizowali dostawy żywności, 
leków i papierosów dla polskich więźniów znajdujących się w obozach 
pracy w Niemczech. Czerwony Krzyż, wykorzystując kontakty pewne-
go Szwajcara, którego nazwiska Aleksandrowicz dokładnie nie pamięta 
(Moser?), z Himmlerem, próbował doprowadzić do uwolnienia z niewoli 
wielu ważnych Polaków, w tym między innymi generała Tadeusza „Bora” 
Komorowskiego (co jednak nie powiodło się). Udało się natomiast do-
prowadzić do zwolnienia na przykład kilku tysięcy Żydów z obozu kon-
centracyjnego w Terezine w zamian za samochody ciężarowe dostarczone 
przez Agencję Żydowską.

Z tego okresu Aleksandrowicz wspomina przyjacielską relację z księ-
ciem Radziwiłłem, który często zapraszał go do swojego domu lub na 
obiad do restauracji, pomagając w ten sposób zapomnieć o doświadcze-
niach wyniesionych z wojny i internowania. Radziwiłł wprowadził Alek-
sandrowicza do środowiska arystokratów różnych narodowości, a po 

5 Rozprawa ukaza�a si� drukiem: Mustapha Alexandrowicz, Tolstoï et son idée de la
vie, Genève 1945. Liczy�a 104 strony.
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zakończeniu wojny uzyskał dla niego wizę angielską (Radziwiłł osiedlił 
się w Anglii, gdzie spotkał się między innymi z Churchillem i rozwinął 
własną działalność gospodarczą).

Po zwycięstwie nad nazistowskimi Niemcami i ukonstytuowaniem 
się nowego (komunistycznego) rządu polskiego, który od razu został 
uznany przez władze szwajcarskie, polskie biuro PCK zostało zamknięte. 
Aleksandrowicz wahał się, czy wracać do Polski, czy też może udać się na 
zaproszenie Radziwiłła do Anglii. Zdecydował się jednak na coś zupeł-
nie innego: wyjechał do Niemiec, do amerykańskiej strefy okupacyjnej, 
jako delegat American-Polish War Relief. Pracował w Passing koło Mo-
nachium, nadzorując jednocześnie placówki w Karlsruhe i Hanau koło 
Frankfurtu.

Praca w American-Polish War Relief była dla Aleksandrowicza bar-
dzo wyczerpująca. Nie tylko obciążenie + zyczne, ale również codzienna 
obserwacja wyniszczonego wojną kraju oraz rozpoczynającej się nowej 
walki o władzę i zyski ekonomiczne, spowodowały, że wiosną 1946 roku 
zdecydował się on na opuszczenie „europejskiego teatru” (M. Aleksan-
drowicz, Wspomnienia, s. 64) i emigrację do Brazylii.

W Ameryce Południowej zamieszkał w Rio de Janeiro i pracował 
w dużej + rmie handlowej jako kierownik działu zagranicznego. W ra-
mach obowiązków służbowych odwiedził kilkakrotnie Polskę. Podczas 
pierwszego po latach pobytu w Warszawie uczestniczył w podpisaniu 
traktatu handlowego pomiędzy Brazylią i PRL.

Co ciekawe, mimo iż na początku lat dziewięćdziesiątych nawiązał 
kontakty z byłymi pracownikami polskiej przedwojennej dyplomacji 
(w zjeździe koleżeńskim dawnych pracowników MSZ, organizowanym 
przez Zbigniewa Czeczota-Gawraka w 1992 roku w Warszawie, nie mógł 
jednak wziąć udziału z powodu pogorszenia się stanu zdrowia), nie podjął 
prób współpracy z Muzułmańskim Związkiem Religijnym czy też Związ-
kiem Tatarów RP. W roku 1998 ukazała się książka Przed Wrześniem i po 
Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplomatów II Rzeczypospolitej (pod 
redakcją Czeczota-Gawraka), gdzie mogliśmy zapoznać się z krótkim 
tekstem Aleksandrowicza pod tytułem Garść wspomnień. We wspomnia-
nym utworze autor zaznacza wprawdzie, iż pochodzi z rodziny tatarskiej, 
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która, jak podkreśla odnosząc się do ustaleń Stanisława Dziadulewicza 
zawartych w Herbarzu rodzin tatarskich, mieszkała na kresach od XV 
wieku. Jednakże tematyka tatarska w innych kontekstach nie pojawia się 
już więcej w powojennych pismach Aleksandrowicza. Wątki islamskie 
obecne są o tyle, o ile rzecz dotyczy bądź jego studiów na Al-Azhar, bądź 
pracy dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie.

W listach do Czeczota-Gawraka Mustafa Aleksandrowicz wspomina 
przede wszystkim swoją pracę w MSZ i perypetie wojenne, a także wy-
mienia ze swoim adresatem myśli na temat przygotowywanej do druku 
publikacji pod tytułem Przed Wrześniem i po Wrześniu. Czasem też dzieli 
się informacjami na temat swojego życia w Brazylii. Z listów bije niekiedy 
gorycz, iż współczesna, demokratyczna Polska nie zawsze chce pamiętać 
o bohaterach Września. Zacytujmy fragmenty dwóch listów:

Mam wrażenie, że obecne pokolenie nie docenia naszych przeżyć 
i walki o Polskę [...] (31 XII 1997)

Konsulat polski w Sao Paulo odmówił paszportu dla mojego syna 
i polecił mi uzasadnić moje prawo do obywatelstwa polskiego. A więc [...] 
i dzisiejsze pokolenie zapomina, że sytuacja obecna Polski jest produktem 
walk naszego pokolenia. Gdy królowa angielska woziła powozem Lecha 
Wałęsę do pałacu Windsor to nie dla jego pięknych oczu lub dużej kultu-
ry, lecz jako czarujący hołd dla tych biednych lotników polskich, których 
duży cmentarz jest pod Londynem [...]. (26 lipca 2000)

Nie udało się jak dotąd ustalić daty śmierci Mustafy Aleksandrowi-
cza. Podjęta próba odszukania jego mieszkających najprawdopodobniej 
w Brazylii dwóch synów nie powiodła się. Ostatni list Aleksandrowicza 
do Czeczota-Gawraka datowany jest na 26 lipca 2000 roku (Czeczot-Ga-
wrak odszedł w 2009 roku). Można zatem przyjąć z dużą dozą prawdo-
podobieństwa, iż Mustafa Aleksandrowicz zmarł w drugiej połowie 2000 
roku lub na początku 2001 roku.

Na zakończenie przytoczmy spis treści fragmentu wspomnień znaj-
dujących się w zbiorach Archiwum Akt Nowych. Owe fragmenty pamięt-
nika, napisanego – jak wyznaje sam autor w jednym z listów do Czeczota-
Gawraka – specjalnie dla synów, obejmują lata 1933–1946:

-Cairo 1933–1936
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-Palestine 1937–1939
-Warsaw 1939
-Ì e War
-Switzerland 1940–1945
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Leon Afrykański i jego wpływ na 
rozwój studiów orientalistycznych 
w szesnastowiecznej Europie1

Podróże dobrowolne i przymusowe
Hasan ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wazzan al-Gharnati al-Fasi 

urodził się w Andaluzyjskiej Grenadzie w ostatniej dekadzie piętnastego 
wieku.2 Jak możemy wywnioskować z imienia Al-Hasana, jego ojciec na-
zywał się Muhammad, a jego dziadek Ahmad al-Wazzan. Al-Hasan uro-
dził się na Półwyspie Iberyjskim, ale wychował się w Fezie, w Maroku. 
Wraz z rodziną wyruszył z Grenady przed lub po jej kapitulacji (1492) 
i przeprowadził się do Fezu. Pierwsza fala muzułmanów napłyneła do 
Fezu w 1496 roku, być może w tej grupie znajdowali się członkowie ro-
dziny Muhammada al-Wazzana, którzy znaleźli zatrudnienie na dworze 
feskim. Wuj Al-Hasana służył jako dyplomata u boku sułtana Muhamma-
da asz-Szajcha.

Al-Hasan rozpoczął naukę w pobliskiej szkole, gdzie, oprócz pisania 
i czytania, ćwiczył się również w recytacji Koranu. Następnie kontynu-
ował naukę w medresie (szkole przy meczcie) w Fezie; tamtejszy program 
nauczania obejmował gramtykę, retorykę, doktrynę religijną i + kh (pra-
wo sunnickie i doktrynę prawa) wykładane według szkoły malikickiej. 

1 Artyku� przygotowany w ramach projektu badawczego CORPI, �Conversion,
Overlapping Religiosities, Polemics, Interaction. EarlyModern Iberia and Beyond.�
European Research Council under the European Union�s Seventh Framework
Programme (FP7/2007-2013)/ ERC Grant Agreement number 323316.

2 Wed�ug hipotezyRauchenbergera (Johannes Leo derAfrikaner: Seine Beschreibung
des Raumes zwischen Nil und Niger nach dem Urtext, Orientalia Biblica et
Christiana, 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999) Hasan ibn Muhammad ibn
Ahmad al-Wazzan al-Gharnati al-Fasi urodzi� si! w 1494 roku. Davis (Trickster
Travels: A Sixteenth-Century Muslim between Worlds, New York, Hill & Wang,
2006, s. 279-280) uwa"a jednak, "e wzmianki autobiogra#czne wskazuj$ w sposób
przekonuj$cy na lata 1486�88 jako prawdopodobn$ dat! urodzin. Rys biogra#czny
LeonaAfryka%skiego zawarty w tym artykule opiera si! na informacjach zebranych
przez Davis w cytowanej powy"ej publikacji.
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Aby pokryć koszty swojej edukacji, Al-Hasan pracował przez dwa lata 
jako notariusz w feskim szpitalu, w którym opiekowano się chorymi po-
dróżnikami i szaleńcami. Po ukończeniu studiów (1506/1507) Al-Hasan 
stał się fakihem, biegłym w prawie uczonym.

Al-Hasan zaczął podróżować relatywnie wcześnie: wycieczki do ro-
dzinnej winnicy w górach Rif, do wynajętego przez rodzinę zamku po-
wyżej Fezu, do grobów świętych w Atlasie Średnim (w 1505 Al-Hasan 
zredagował kolekcję inskrypcji nagrobnych i o+ arował je synowi sułta-
na po śmierci jego ojca). Jeśli chodzi o wyprawy służbowe, odwiedził on 
portowe miaso Sa+  (1507) na wybrzeżu Atlantyckim. Al-Hasan twier-
dził również, że był w Persji, Babilonii, Armenii i na ziemiach tatarskich 
w Azji Centralnej, ale nie ma na to dostatecznego potwierdzenia w jego 
zachowanych pismach.3

Al-Hasan towarzyszył swojemu wujowi w wyprawie ambasady 
Muhammada al-Burtughali do władcy Timbuktu (1510/1511?) i Gao 
w imieniu sułtana Fezu i powrócił tam ponownie kilka lat później. Na-
stępnie kontynuował swoją podróż do królestwa Aïr (na terenie dzisiej-
szego Nigru) i do królestwa Bornu (na zachód od jeziora Czad). Oprócz 
tego przeprawił się przez Saharę i podróżował wzdłuż wybrzeża Afryki 
Północnej, przebył południowe, północne i centralne Maroko. Al-Hasan 
mógł podróżować jako kupiec, ale najprawdopodobniej jego podróże 
były powiązane ze służbą u sułtana feskiego, Muhammada al-Burtughali. 
Był również w Kairze (prawdopodobnie trzykrotnie, w 1513, 1517 i 1518 
roku). Podróżował do środkowego Maghrebu i do Stambułu (1515-1516), 
a później do Medyny i być może do Mekki przez Kinę (miasto portowe 
na brzegu Nilu).

W 1518 roku Al-Hasan zostawił za sobą Kair i wszedł na pokład łodzi, 
na której miał dopłynąć do Fezu. Właśnie podczas tej podróży powrotnej 
tra+ ł on w ręce hiszpańskiego pirata, Don Pedra de Cabrera y Bobadilla, 
którego bratem był biskup Salamanki, przebywający w Rzymie. Bobadilla, 
zdając sobie sprawę z tego, jaką wartość miał uczony jeniec, a w dodatku 
dyplomata, przekazał al-Wazzana w podarku papieżowi Leonowi X.

3 Davis, Trickster Travels: A Sixteenth-Century Muslim between Worlds, New York,
Hill & Wang, 2006, s. 23.
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Na początku swojego pobytu w Rzymie Al-Hasan był więziony 
w Zamku Świętego Anioła; mimo swojgo braku swobody miał dostęp do 
rękopisów i mógł wypożyczać teksty arabskie z Biblioteki Watykańskiej 
niemal zaraz po swoim przybyciu. Wydaje się prawdopodobne, iż Al-Ha-
san wykorzystał pobyt w więzieniu do poszerzenia swojej znajomości, 
jakakolwiek by ona była, włoskiego i łaciny. Jego nauczycielem mógł być 
dominikanin Zanobi Acciaiuoli, bibliotekarz watykański.

Zadanie katechizacji Al-Hasana podczas jego pobytu w Zamku Świę-
tego Anioła zostało powierzone papieskiemu mistrzowi ceremonii i bi-
skupowi Pesaro, Paride Grassiemu, i dwóm innym biskupom: Giovan-
niemu Battiście Boncianiemu, biskupowi Caserty, byłemu nauczycielowi 
Leona X, i Gabrielowi Fosco, arcybiskupowi Durrës i biskupowi Castro. 
Grassi zaobserwował w swym dzienniku, iż Al-Hasan sprawiał wrażenie 
wykształconego zarówno w + lozo+ i jak i w medycynie, i był chętny do 
poprawiania źle przetłumaczonych rękopisów.4

Al-Hasan został ochrzczony 6 stycznia 1520 przez Leona X w Bazyli-
ce św. Piotra. Trzema ojcami chrzestnymi konwertyty zostali: Bernardino 
López de Carvajal, kardynał hiszpański i łaciński patriarcha Jerozolimy, 
Lorenzo Pucci, kardynał Santi Quattro i kardynał Egidio da Viterbo, prze-
or generalny zakonu Świętego Augustyna. Al-Hasanowi zostało dane na 
chrzcie nowe imię Joannes Leo de Medicis, które połączyło go nominal-
nie z osobą papieża. Po cermonii Leon Afrykańczyk mógł opóścić Zamek 
Świętego Anioła. W 1521 roku Leon Afrykańczyk mieszkał w rzymskiej 
dzielnicy Pole Marsowe i, według Davis, w 1526 być może zamieszkiwał, 
wraz z żoną lub konkubiną i dzieckiem, w dzielnicy Regula.5

Leon Afrykańczyk prawdopodobnie pracował jako tłumacz z arab-
skiego dokumentów w kancelarii papieskiej, jak również pomagał w Bi-
bliotece Watykańskiej. Dzielił się również swoją znajomością arabskiego 
z Albertem Pio, księciem Carpi, dyplomatą, humanistą, kolekcjonerem 
pism religijnych, medycznych i astronomicznych w języku hebrajskim, 
arabskim i syryjskim. Leon Afrykańczyk przepisał dla niego tłumaczenie 
na arabski listów Świętego Pawła. Innym jego patronem i uczniem był 

4 Grassi, Diarium, vol 2, 309 v., wed!ug cytatu Davis, op. cit., s. 63.
5 Davis, op. cit., s. 211-213.
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Egidio z Viterbo, dla którego sprawdził on i poprawił łacińskie tłumacze-
nie Koranu w 1525 r. Oprócz nauczania, wykonywania transkrypcji, tłu-
maczeń i pisania traktatów Leon Afrykański odwiedził kilka innych wło-
skich miast poza Rzymem: Wenecję, Florencję, Neapol, Viterbo i Bolonię.

We wczesnych latach dwudziestych szestnastego wieku Leon współ-
pracował z Jakubem ben Samuel Mantino w projekcie tworzenia słowni-
ka arabsko-hebrajsko-łacińskiego (zachowanego w Bibliotece El Escorial, 
Ms. 598, Manuscritos árabes). Jego kolofon został podpisany przez Leona 
w 1524. Na łamach swojej pracy na temat geogra+ i i kosmogra+ i Afryki 
(De descrittione dell’Africa) odnosi się on do innych swoich dzieł: Epitoma 
kronik muzułmańskich (“La brevita de le croniche mucamettani”), Wiara 
i prawo Mahometa według Szkoły malikickiej („Operino in la fede et lege 
di Mucametto secundo la Religion di Malichi”) i Żywoty arabskich uczo-
nych („Le Vite de li Philosophi arabi”). Jego traktat o metryce arabskiej 
(„De Arte Metrica Liber”) została przepisany w 1527 roku, razem z De 
viribus quibusdam illustribus apud arabes i wydany w 1956 roku.6

Najbardziej prawdopodobną hipotezą jest ta, według której Leon 
Afrykański opuścił Rzym po jego złupieniu w 1527 (Sacco di Roma). 
Prawdopodobnie powrócił on do Afryki, najpewniej de Tunisu: w 1532 
Egidio z Viterbo poinformował Widmanstadta, że Giovanni Leone osiadł 
w Tunisie. Widmanstadt wyruszył, by go tam odwiedzić i uczyć się od nie-
go języka arabskiego, ale z powodu złej pogody na Morzu Śródziemnym 
został zmuszony do powrotu, zanim dotarł do miejsca przeznaczenia.7

Zasługi i przyczynki
Na spuściznę Leona Afrykańskiego składają się jego pisma, które 

udzielały Europejczykom informacji o „społeczeństwach muzułmań-
skich i ich przeszłości, o arabskich uczonych i o poezji arabskiej, oraz 
o islamie, które różniły się od stereotypów panujących w chrześcijańskiej 
Europie.”8 Jego adnotacje w Koranie Egidia z Viterbo są ważnym świa-

6 Angela Codazzi, �Il Trattato dell�Arte Metrica di Giovanni Leone Africano�,
in Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, I, Rome: Istituto per
l�Oriente (1956):180-98.

7 Davis, op. cit., s. 251.
8 �Muslim societies and their past, of Arab scholars and Arabic poetry, and of an
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dectwem współpracy między konwertytami z islamu na chrześcijaństwo 
a chrześcijańskimi duchownymi, którzy pragnęli zgłębić zagadnienia 
świętej księgi islamu.

Al-Wazzan zachował swoją popularność jako autor długo po swoim 
zniknięciu. Jego główne dzieło, Descrittione dell’Africa, było przedmiotem 
licznych wydań, reedycji i tłumaczeń od czasu swojego pierwszego poja-
wienia się w XVI wieku. Chociaż popularności innych projektów Leona 
Afrykańskiego nie można porównać do jego książki o Afryce, jego pozo-
stałe prace nie przeszły niezauważone.

Libro de la Cosmographia et Geographia de AÚ rica
Kosmogra� a i Geogra� a Afryki (Cosmographia et Geographia de A� ri-

ca) jest podzielona na dziewięć części lub działów: ogólne wprowadzenie 
na temat geogra+ i, pogody, obyczajów, gospodarki i kultury; każda z sied-
miu kolejnych części jest poświęcona opisom miast, wiosek, gór i pustyń 
regionów Afryki (Maroko, Królestwo Fes, królestwa Tilimsan, Bidżaja 
i Tunis, południowa część Algierii i Tunezji, Libia, „ziemia czarnych” 
i Egipt) i ludzi tam mieszkających; następnie przdstawione są wnioski na 
temat rzek, minerałów, roślin, ptaków i zwierząt. Do rękopisu nie została 
dołączona żadna mapa. Oprócz opisów geogra+ i, podróży i historii miejsc 
w tekście można też znaleźć wątki autobiogra+ czne, a także informacje na 
temat su+ zmu, czterech szkół prawa sunnickiego i sekt muzułmańskich.

Książka została ukończona przez Leona Afrykańskiego w Rzymie 
10 marca 1526. Jej jedynym zachowanym egzemplarzem jest rękopis za-
pisany włoską ręką z początku XVI wieku. Rękopis, zawierający ponad 
dziewięćset stron, jest napisany w języku włoskim. Jak zostało wykazane,9 
język, w którym książka została napisana, jest stosunkowo uproszczony, 
choć jasny, a nawet żywy; składnia nie jest skomplikowana a pisownia 
niektórych wyrazów może wskazywać na to, że autor nie zawsze odróż-

Islam that differed from the stereotypes prevailing in Christian Europe� Davis, op.
cit., s. 196.

9 Crofton Black, �Leo Africanus�s �Descrittione dell�Africa� and Its Sixteenth-
Century Translations�, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 65 (2002),
s. 262-272 i Oumelbanine Zhiri, �Leo Africanus and the Limits of Translation� in
Carmine G. Di Biase (ed.), Travel and Translation in the Early Modern Period,
Amsterdam, New York, 2006.
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niał włoski od hiszpańskiego czy łaciny.10

Pierwszym wydawcą dzieła pod tytułem La Descrittione dell’Africa był 
wenecjanin Giovanni Battista Ramusio, który opublikował książkę w We-
necji w 1550 roku. Wydawca zmienił, między innymi, składnię, słownic-
two i styl tekstu pracy, dostosowując ją do włoskich standardów owego 
czasu. Mody+ kacje wprowadzone w wersji Ramusia zmieniły kolejność 
fragmentów, co doprowadziło do hipotezy, że kopii tekstu w 1526 mo-
gło być dwie lub więcej.11 La Descrittione dell’Africa Leona Afrykańskiego 
otwiera pierwszy z trzech tomów Navigationi et Viaggi, których pierwsza 
edycja wyszła na świat w 1550 roku, wydanie drugie zostało opubliko-
wane w 1554, a trzecia edycja opuścił prasę w 1563, po śmierci Ramusia 
(1557), kolejne włoskie wznowienia zostały wydane w latach 1588, 1606 
i 1613. Tekst napisany przez „Giovan Lioni Africano” był pierwszym ze 
sprawozdzań na temat wypraw i jedynym napisanym przez autora spoza 
Europy.

Chrześcijańsko-muzułmański autor o muzułmanach i chrześcijanach
Leon Afrykański był stosunkowo bezstronny wobec zarówno islamu, 

jak i chrześcijaństwa, co można uznanać za rzadkość pismach ówczesnej 
epoki. W jego tekście widoczne są elementy muzułmańskie; panuje tam 
wdzięczność wobec islamu, ale w również otwarcie dla innych wyznań. 
Podobną postawę utrzymuje przy opisach żydów, chrześcijan i muzuł-
manów i ich miejsca we wczesnej historii religii Afryki. Leon Afrykański 
postrzegał islam jako siłę jednoczącą Afrykę, zapewniającą swoim miesz-
kańcom prawa i struktury edukacyjne.

Nieodległe w czasie walki między chrześcijanami i muzułmanami 
w Maghrebie zostały opisane wyłącznie jako potyczki polityczno-mi-
litarne; taki wybór narracji prawdopodobnie powinien być rozumiany 
w kontekście chrześcijańskich odbiorców którzy mogli być wzburzeni 
ewentualnymi komentarzami religijnymi wplecionymi w sprawozdania. 
Z drugiej strony, opisy następstw wojen były przyciemniane przez żal 
wzbudzany przez zrujnowane budynki i o+ ary w ludziach, czy to w czasie 
podboju arabskiego chrześcijańskiej Kartaginy, czy też mających oparcie 

10 Davis, op. cit. passim.
11 Davis, op. cit., s. 97.
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w interpretacji Koranu buntów charydżyckich Berberów przeciwko ka-
lifom, zmagań między słabnącymi sułtanami Almohadów i nadciągają-
cymi Marynidami lub zajęcia przez Portugalczyków nadmorskich miast 
Maroka. Ruiny, wyludnione miasteczka, jak Leon Afrykański wspomina 
je ze swych podróży, wywołują poczucie straty, nostalgię i przywołują 
łzy.12 Co jest istotne w Descrittione w świetle współczesnych antagoni-
zmów między chrześcijanami a muzułmanami to smutny i sceptyczny 
ton, w którym są opisane polityczne i religijne kon� ikty zbrojne.

Jeśli chodzi o związek tematyczny La Descrittione dell’Africa z De vi-
ribus quibusdam illustribus apud arabes, Leon Afrykański poświęca wpis 
al-Idrisiemu, którego cytuje również w Descrittione dell’Africa. Analizując 
możliwą zależność od innych dzieł, należy zauważyć, że Leon Afrykański 
cytuje kilku autorów na łamach swojej pracy: Al-Masudiego (zm. 957, 
urodzony się w Bagdadzie, historyk i geograf o encyklopedycznych za-
interesowań, podróżował do Indii, al-Andalus i Zanzibaru), Al-Bakrie-
go (zm. 1094, poeta i dyplomata emira Sewilli) i Al-Idrisiego (piszącego 
w połowie XII wieku, jego geogra+ a jest jest znana jako Księga Rogera). 
Innym źródłem historycznym był Abd al-Wahid al-Marrakushi (XIII w.), 
pochodzący z Marakeszu, autor biogra+ i uczonych z al-Andalus i Ma-
ghrebu.13

Wydaje się, że Leon Afrykański postrzegał podróże jako istotny wy-
móg tworzenia opisów geogra+ cznych, wraz z gromadzeniem informa-
cji pochodzących z tradycji ustnych i innych tekstów. W odróżnieniu 
od opisów mających na celu uwzględnienie wszystkich krajów islamu 
Descrittione dell’Africa obejmuje jeden obszar geogra+ czny. Natomiast 
oprócz geogra+ i regionu opisuje również jego historię, podobnie jak dzie-
ła Al-Masudiego i al-Bakriego. Jednym z jego najbardziej wpływowych 
źródeł pisanych był Kitab al-‘Ibar, (Księga przykładów) Ibn Chalduna. 
„Geogra� a w pewien sposób odzwierciedla wizję społeczną Ibn Chaldu-
na, w szczególności w jego uznaniu dla wzorów życia miejskiego.”14 Leon 

12 Davis, op. cit. s. 182-183.
13 Davis, op. cit. s. 98-103, 318.
14 �The Geography echoes Ibn Khaldun�s social vision in certain ways, especially in
its appreciation of urban patterns of living� Davis, op. cit., s. 103.
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Afrykański odnosi się w swojej pracy parokrotnie do Ptolemeusza, a tak-
że wspomina XIV-wiecznego encyklopedystę Ibn al-Akfaniego.

Descrittione dell’Africa łączy w sobie kilka gatunków literackich cenio-
nych w kulturze muzułmańskiej. Leon Afrykański do pewnego stopnia 
wdrażał kryteria literatury adabowej: „zasady zarówno stosownego, wła-
ściwego i cywilizowanego zachowania – odpowiedniego na dworze; jak 
i kulturalnego, dowcipnego i kompetentnego wyrażania się – odpowied-
niego dla »literatury świeckiej«”.15 W jego pracy można również znaleźć 
echa + kcyjnych opowieści zwanych Makama („zgromadzenie”); twórcą 
tego gatunku był Irakijczyk al-Hariri (zm. 516/1122), a jego opowieści 
były powszechnie przepisywane i naśladowane w al-Andalus. Pełne przy-
gód narracje Leona Afrykańskiego przypominały również gatunek rihla 
(dosłownie „podróż”, podróż w celu pogłębienia swojej wiedzy o islamie, 
a w konsekwencji — forma literatury podróży opierająca się na doświad-
czeniach podróżnych), chociaż narracja w Geogra� i nie jest konsekutyw-
na, jak było to w zwyczaju tej tradycji literackiej. Niemniej jednak należy 
stwierdzić, że arabskie rękopisy były rzadkością w Rzymie i w Bolonii, 
w czasie gdy Leon tworzył Descrittione, a zatem autor musiał polegać na 
swojej pamięci. Ze względu na tę niedogodność niektóre z faktów przed-
stawionych w Księdze Afryki są błędne, a niektóre cytaty trudno zlokali-
zować.

Słowa „kosmogra+ a” i „geogra+ a”, które stanowiły oryginalny tytuł 
pracy (Libro de la Cosmographia et Geographia de A� rica) były również 
częścią tytułów nieodległych w czasie łacińskich wydań Ptolemeusza. 
Niezależnie od tego zbiegu okoliczności w Descrittione nie używa się 
długości i szerokości geogra+ cznej Ptolemeusza. W odróżnieniu od Al-
Bakriego i Al-Idrisiego Leon Afrykański nie lokalizował opisywanych 
miejsc poprzez ustalenie odległości dojazdowej między nimi. W Descrit-
tione odległości szacowane są w milach (mil, amyal w języku arabskim).16 
Najważniejszą oryginalną cechą pracy jest prawdopodobnie fakt, że dla 

15 �rules both for decorous, seemly, and humane conduct � appropriate at court; and
for cultivated, witty, and knowledgeable expression � appropriate for �profane
literature.�� Davis, op. cit. s. 104.

16 Davis, op. cit., s. 100-101.
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swych włoskich czytelników Leon Afrykański starał się odnaleźć euro-
pejskie przybliżenia w systemach pomiarowych, pieniężnych, w żywno-
ści i przedmiotach, próbował dać włoskie odpowiedniki w języku, które-
go w pełni nie opanował, także za pomocą transkrypcji nazw własnych 
i słów arabskich.

Oryginalność w opisywaniu stosunków chrześcijańsko-muzułmań-
skich w dziele Leona wynikała z jego szczególnej sytuacji jako nawrócone-
go chrześcijanina żyjącego we Włoszech i piszącego o Afryce. Na pewno 
dobierał on dostępne informacje i zwracał uwagę na ton swoich opowia-
dań, mając na uwadze szczególny charakter chrześcijańskiej publiczno-
ści i unikając ewentualnej obrazy uczuć. Autorowi udaje się lawirować 
między różnymi kulturami i religiami Europy i Afryki w pewnym ode-
rwaniu od bieżących stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich. Daje on 
dzięki temu stosunkowo zrównoważony opis wojen, na przykład, między 
Portugalczykami a Maghrebczykami. Ponadto możliwe jest, że Leon dał 
pośrednio wyraz swojej opinii na temat eschatologicznego nurtu obec-
nego w szesnastym wieku we Włoszech, kiedy odniósł się sceptycznie do 
dwóch domniemanych Mahdich z przeszłości.17 Jeśli chodzi o gminy ży-
dowskie w Afryce, Żydzi są opisani w Geogra� i jako grupa należąca do 
tego kontynentu i związana z jego historią.

Niektórzy z chrześcijańskich tłumaczy Descrittione poczuli się zanie-
pokojeni jego bezstronnością wobec religii ludów Księgi i dodali kilka 
antyislamskich wtrętów w swoich wersjach dzieła Leona Afrykańskiego. 
Wtrącenia te można odnaleźć w przekładzie francuskim Jeana Tempora-
la18 i łacińskim Jana Floriana.19

Według Davis20 Leon Afrykański być może uciekał się do praktyki ta-
kijja, udawania wynikającego z ostrożności, jako że odniesienia do chrze-

17 Davis, op. cit., s. 179.
18 al-Wazzan, al-Hasan ibn Muhammad, Historiale Description de l�Afrique, tierce
partie du monde�Escrite de nôtre tems [sic] par Iean Leon, African, t!um. Jean
Temporal, Lyon: Jean Temporal, 1556/1557.

19 Ioannis Leonis Africani, De Totius Africae Descriptione, Libri IX, t!um. Ioan.
Florian (Johannes Blommaerts), Antwerp: Jan de Laet, 1556.

20 Davis, op. cit., s. 189.
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ścijaństwa odnalezione w tekście są powściągliwe i ograniczone. Praktyka 
takijji może również być odpowiedzialna za hapaks legomenon „zaraza 
Mucametta” i za nazywanie Proroka niespotykaną nigdzie indziej wersją 
jego imienia.

Recepcja i wpływ Księgi o KosmograQ i i GeograQ i Afryki
Główną spuścizną Leona Afrykańskiego jest jego Opis Afryki, w swo-

jej poprawionej, zredagowanej i opublikowanej wersji jako Descrittione 
dell’Africa, zmienionej przez weneckiego wydawcę Giovanniego Battistę 
Ramusio. Kolejne wydania i tłumaczenia nie tylko wygładziły tekst pod 
względem stylistycznym, przedstawiły one również autora, „Giovanni Le-
one Africano”, jako zagorzałego chrześcijańskiego konwertytę o antyis-
lamskich poglądach, szczególnie w wersji francuskiej, łacińskiej i angiel-
skiej. Leon Afrykański nazwał się Compositore, lecz narracja w trzeciej 
osoby została zmieniona w wydaniach na pierwszoosobową, a narrator 
został sprowadzony do + gury retorycznej odrodzeniowego „historyka”.

Wpływ Leona Afrykańskiego można prześledzić w dziele Pieria Va-
leriano Hieroglyphica, które może zawierać pewne echa rozmowy dwóch 
autorów (ks. 6, 62; Hieroglyphiques, ks. 6, 77 wydają się częściowo zain-
spirowane CGA, 183r-v, 441v-442r (Ram. 198-99, 439, Ép. 223-24, 554).21 
Descrittione krążyła jako rękopis przed swoim pierwszym wydaniem i in-
formacje w niej umieszczone rozpoczęły zmienić obraz Afryki powstały 
pod wpływem Ptolemeusza. Według Rauchenbergera, który poświęca 
jeden z załączników22 odbiorowi dzieł Leona Afrykańskiego, daty i liczne 
wzmianki prezentują się następująco: 

W 1529 bawarski humanista Jacob Ziegler zobaczył tekst w Wenecji, 
po czym zacytował go trzy lata później, pisząc o Egipcie (List do W. Pirck-
heimera IIIO Cal. Febr. MDXXX opublikowany przez Christiana Conrada 
Nopitscha, Neuer litterarischer Anzeiger, 3 rok (1808), kolumna 182, J. 
Ziegler, Quae intus continentur…, 1532). 

W 1545 kardynał Pietro Bembo otrzymał od Giovanniego Battisty Ra-

21 Davis, op. cit., s. 72-73.
22 François Pouillon (éd.) avec Alain Messaoudi, Dietrich Rauchenberger et
Oumelbanine Zhiri, Léon l�Africain, Collection « Terres et gens d�islam », Paris:
IISMM-Karthala, 2009.
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musio, przyszłego wydawcy Descrittione, około pięćdziesiąt stron tekstu 
„o częściach Afryki”.

W 1546 kartograf Girolamo Gastaldi użył Cosmographii do naryso-
wania mapy Afryki, która została opublikowana w Geogra� i Ptolemeusza 
(La Geogra� a di Claudio Ptolemeo… con alcuni comenti… fettevi da Seba-
stiano Munsero con le tavole…di Messer Jacopo Gastaldo…. ridotta in vol-
gare italiano da M. Pietro Andrea Mattiolo…, Wenecja, Pedrezano, 1548, 
s. 27).

W 1549 humanista Guillaume Postel opisał miasto Kair według Co-
smographii.23 

W 1557 r. w Granadzie Luis del Mármol y Carvajal obszernie korzy-
stał z Descrittione w swoim dziele Descripción General de África w dwóch 
tomach. Trzeci tom ukazał się w Maladze w 1599. Ta wersja jest powięk-
szona o dodatki tłumacza, który żył w niewoli w Afryce Północnej od 
1535 do 1556, pochodzące z jego doświadczeń i innych źródeł. Wspomi-
na on Leona Afrykańskiego raz, jakby przypadkowo. W przeciwieństwie 
do wersji hiszpańskiej, francuskie tłumaczenie tekstu Mámola (raczej sła-
be) wykonane sto lat później przez Nicolasa Perrota (1667) dotarło do 
szerokiego grona odbiorców.

W 1566 roku Jean Bodin zacytował z uznaniem Leona Afrykańskiego.
W 1760/70 maronicki ksiądz Michael Garcieh al-Ghaziri (Casiri) 

opublikował nowe informacje na temat Leona Afrykańskiego, w tym jego 
arabskie imię. (M. Casiri, Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis…, 
Madrid, Perez de Soto, 2 t., 1760 et 1770 (Osnabrück, 1969)).

W 1787 Louis de Chérnier (1722-1795), były konsul w Maroku mię-
dzy 1767 i 1782, zanalizował wersję Temporala w swoich badaniach histo-
rycznych nad Maurami i historią Maroka (Recherches historiques sur les 
Maures et l’Histoire du Maroc).

W 1819 roku Jean-Baptiste-Benoît Eyriès opublikował wpis „Léon 
(Jean)” w Biographie universelle L.G. Michaud, częściowo oparty na dziele 
Lorsbacha24 (Biographie universelle, ancienne et moderne…, vol. 24, Paris, 

23 Angela Codazzi, �Una �descrizione� del Cairo di Guglielmo Postel�, in Studi di
paleogra�a, diplomatica, storia e araldica in Onore di Cesare Manaresi, Milan:
Giuffré (1953): 169-206.

24 Leo Africanus: Beschreibung von Africa, t!um. Georg Wilhelm Lorsbach,
Herborn: Buchh. d. hohen Schule, 1805, Serie: Bibliothek der vorzüglichsten
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1819, s. 147-150).
W 1858 Adrien Berbrugger opublikował w jednym z pierwszych nu-

merów Revue Africaine podsumowanie dostępnych informacji na temat 
życia Leona Afrykańskiego.

W 1904 roku, w swojej rozprawie na stopień naukowy Louis Mas-
signon przedstawił referat Le Maroc dans les premières années du XVIe 
siècle. Tableau géographique d’après Léon l’Africain, którego tekst został 
opublikowany w 1906 roku w Algierze; wydarzenie to można uznać za 
początek nowoczesnych badań naukowych na podstawie edycji tekstu 
opublikowanego przez Ramusia i tłumaczeń francuskich i hiszpańskich.

Podsumowując, Descrittione dell’A� rica dostarczyła Europejczykom, 
którzy wcześniej korzystali głównie z opisów Ptolemeusza, szczegóło-
wych informacji dotyczących kontynentu. Warto zauważyć, że w opisie 
ludów Afryki islam jest przedstawiany jako siła cywilizacyjna, jako że — 
według Leona Afrykańskiego — najgorszy status należał się tym plemio-
nom, które nie miały żadnej religii monoteistycznej, co oznacza, że nie 
mógł on być przyznany ani chrześcijanom, ani żydom, ani muzułmanom.

Żywoty niektórych sławnych mężów arabskich
Ukończenie kopii De viribus quibusdam illustribus apud arabes per Jo. 

Leonem A� ricanum ex ea lingua in maternam traductis jest datowane na 
1527. Jeśli chodzi o strukturę i treść pracy, składa się ona z kolekcji bio-
gra+ i znanych ludzi, wybitnych uczonych Wschodu, dwudziestu trzech 
muzułmanów, pięciu żydów (istnieje sekcja De quibusdam Viris Illustribus 
apud Hebraeos, „Żywoty niektórych sławnych mężów pośród Hebrajczy-
ków”) oraz trzech nestorian czy jakobickich chrześcijan; biogra+ e te przy-
pisywane są Leonowi Afrykańskiemu. Do tekstu dołączona jest również 
kopia częściowego objaśnienia metrum arabskiego, prawdopodobnie po-
wstałego jako część gramatica araba wspomnianego w Cosmographii. Po-
nieważ teksty są napisane po łacinie, można zaryzykować hipotezę, że ich 
archetypy pochodzą z łacińskiego okresu Leona, czyli sprzed roku 1526. 
Egzemplarz ma 124 stron tekstu oraz 14 stron o metryce poezji arabskiej. 
Autor nazywa siebie w tekście interpres, jak podano w tytule, tłumaczy 
z innego arabskiego tekstu, który prawdopodobnie należał do gatunku ta-

Reisebeschreibungen aus den frühern Zeiten / neu übersetzt und mit Anmerkungen
versehen von Georg Wilhelm Lorsbach, Erster Band 1805.
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baqat, czyli kompendiów biogra+ cznych.25 Egzemplarz De viribus quibus-
dam illustribus apud arabes per Jo. Leonem A� ricanum ex ea lingua in 
maternam traductis z 1527 znajduje się od 1570 roku we Florencji.

Żywoty są ułożone chronologicznie, obejmują pochodzenie geogra-
+ czne i rodzinne, zawody, dzieła, osobiste anegdoty i cytaty, i często po-
dają imiona i poglądy wcześniejszych biografów. Większość przedstawio-
nych osób to lekarze i + lozofowie, niektóre wybitne postacie z dziedziny 
teologii, astronomii, geogra+ i i prawa oraz poeci. W kilku przypadkach 
są wymienieni nauczyciele lub studenci arabskich protagonistów. Daty są 
zawsze podawane w formie muzułmańskiej (kalendarz księżycowy, licząc 
od hidżry) i są czasem błędne. Można również zauważyć odstępstwa od 
znanej tradycji Afryki Północnej jeśli chodzi o miejsca, wydarzenia i ty-
tuły. Leon Afrykański „stworzył żywe portrety uczonych, czasami dobrze 
skonkretyzowane, napisane z pamięci i z notatek, które przywiózł ze sobą 
do Włoch, jakiekolwiek by one były; czasami improwizowane, przybliżo-
ne, lub po prostu wymyślone”.26

Przedstawieni to m.in. Yuhanna ibn Masawayh, nestoriański chrze-
ścijanin żyjący w IX wieku, lekarz i ceniony tłumacz z greckiego na dwo-
rze al-Mamuna w Bagdadzie. Innym opisanym chrześcijanin jest jakobita 
Masawayh al-Maridini, który praktykował medycynę w jedenastowiecz-
nym Kairze, był także autorem książek o środkach medycznych i syro-
pach. Spośród + lozofów możemy wymienic + lozofa Al-Farabi; Ibn Rusz-
da (Awerroesa); lekarza i + lozofa Abu Bakr ar-Razi, urodzonego w Persji 
w IX wieku, który uczył się i praktykował w Bagdadzie; + lozofa – teologa 
al-Ghazali (zm. 1111) i historyka, poetę, lekarza, + lozofa i wysokiej rangi 
urzędnika w Królestwie Granada Lisan al-Din ibn al-Khatib (zm. 1374). 
Innymi postaciami są alchemik, poeta i historyk z Persji al-Tughra’i (zm. 
ok. 1121); Al-Idrisi, który napisał w połowie XII wieku swoją geogra+ ę 
poświęconą Rogerowi II, synowi normańskiego zdobywcy muzułmań-
skiej Hiszpanii, mecenasowi kultury arabskiej, nazwaną Księgą Rogera; 
al-Aszari (zm. 935) i al-Baqillani – uczeń ze szkoły al-Aszariego.

Leon Afrykański opisuje z uznaniem osobistości religijne w obrębie 

25 Davis, op. cit., s. 90.
26 �created vivid portraits of learned men, sometimes well substantiated by memory
and whatever notes he had brought with him to Italy, sometimes improvised,
approximate, or simply made up� Davis, op. cit., s. 93.
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islamu i jego Sławni mężowie zawierają portrety + lozofów religijnych. 
Załączone Żywoty niektórych sławnych mężów pośród Hebrajczyków za-
wierają opisy pięciu mężczyzn, wśród nich Majmonidesa i poety Ibrahi-
ma ibn Sahl. Osobistości te zostały określone jako ci lekarze i + lozofowie 
spośród Żydów, którzy wystepowali zwyczajowo w arabskich słownikach 
biogra+ cznych, wszyscy zwiazani w jakiś sposób z Afryką Północną lub 
z al-Andalus.27 

Podobnie jak Descrittione dell’Africa, także w Sławnych mężach Leon 
Afrykański dostosował się do kryteriów literatury adabowej, która kon-
centruje się na obyczajach i normach społecznych. Ponadto praca należy 
do gatunku tabaqat, czyli kompendiów biogra+ cznych.

Jeśli chodzi o znaczenie pracy w świetle współczesnego rozwoju sto-
sunków chrześcijańsko-muzułmańskich, należy zwrócić uwagę na fakt, 
że Żywoty niektórych sławnych mężów przyczyniły się do rozwoju nauki 
w Europie, dostarczając informacji o znanych osobistościach i przedsta-
wiając te nieznane. Praca wprowadziła również arabski gatunek tabaqat. 
Warto zauważyć, że w opisach muzułmanów z różnych szkół teologicz-
nych, chrześcijan i żydów nie ma żadnych śladów polemiki religijnej.

Recepcja i wpływ Żywotów niektórych sławnych mężów
Wydaje się, że Egidio da Viterbo przeczytał kopię rękopisu.28 W 1658 

Holender Gerhard Voss (Vossius) zacytował De viribus…29 W 1664 
Szwajcar Johann Heinrich Hottinger30 opublikował tekst, pomijając pew-
ne szczegóły seksualne obecne w rękopisie.31 W 1726 tekst został wydany 
ponownie przez Niemca Johanna Alberta Fabriciusa.32 W 1805 Lorsbach 
cytował De viribus w swoim komentarzu do Descrittione.33

27 Davis, op. cit., s. 174.
28 Codazzi, �Il Trattato dell�Arte Metrica di Giovanni Leone Africano�, [w:] Studi
orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, I, Rome: Istituto per l�Oriente
(1956), s. 181-82, cyt. przez Davis, op. cit., s. 313.

29 Gerardus Joannes Vossius, De Philosophia et Philosophorum sectis libri II, La
Haye, 1658.

30 Johannes Henricus Hottinger, Bibliothecarius quadripartitus, Zurich, 1664, s. 246-
291.

31 Davis, op. cit., s. 259.
32 Johann Albert Fabricius, Bibliothecae Graecae, t. 13, Hamburg, 1726, s. 259-298.
33 Leo Africanus: Beschreibung von Africa, t!um. Georg Wilhelm Lorsbach,
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Wkład Leona Afrykańskiego w łaciński przekład Koranu
To, co wiadomo o oryginalnym tłumaczeniu Koranu przygotowanym 

dla włoskiego kardynała Egidio da Viterbo (ok. 1465-1532), to, po pierw-
sze, że zapisany był w czterech kolumnach, pierwszej z tekstem w języku 
arabskim, kolejnej z jego transliteracją, trzeciej mieszczącej tłumaczenie 
tekstu na łacinę, a ostatnia zawierała uwagi na temat treści Koranu. Ory-
ginalny rękopis został utracony, a tłumaczenie zachowało się w dwóch 
egzemplarzach, z których jeden jest niekompletny. Wiadomo również, że 
oryginalny tekst został poprawiony po raz pierwszy w 1525 przez chrze-
śniaka Egidia, Leona Afrykańskiego, w Viterbo, a następnie w 1621 roku 
został systematycznie przeanalizowany i interpolowany przez Davida 
Colville (zm. 1629), który był kopistą jednego z manuskryptów, przecho-
wywanego obecnie w Mediolanie. Tymczasem dokonano niesystema-
tycznej korekty drugiego rękopisu, zachowanego w Bibliotece Uniwersy-
teckiej w Cambridge. To dzięki Davidowi Colville’owi, który poprzedził 
swoją kopię trzystronicowym prologiem, wiemy, jak wyglądał oryginalny 
tekst i kim były osoby zaangażowane w jego powstanie. Tłumaczenie to 
może być uznane za przykład humanistycznych i + lologicznych studiów 
nad Koranem.

W prologu do mediolańskiego rękopisu można przeczytać, że tłuma-
czenie zostało wykonane in usum Fratris Aegidii Cardinalis et legati Pon-
ti� cis i że „[Ioannes Gabriel Terrolensis] napisał, a także przetłumaczył 
tę księgę dla kardynała Egidia, który był wówczas legatem papieskim do 
króla Portugalii i Kastylii.”34 Faktycznie, Egidio opuścił Rzym 15. kwiet-
nia 1518, udając się do Hiszpanii jako legat papieża Leona X (lata pon-
ty+ katu: 1513-1521) do Karola V (panującego w Hiszpanii jako Karol I, 
a w Niemieczech jako Karol V Habsburg, 1500-1558), aby skłonić króla 
do współpracy przeciwko Turkom. W tym okresie prawdopodobnie miał 

Herborn: Buchh. d. hohen Schule, 1805, Serie: Bibliothek der vorzu�glichsten
Reisebeschreibungen aus den fru�hern Zeiten / neu u�bersetzt und mit Anmerkungen
versehen von Georg Wilhelm Lorsbach, Erster Band 1805.

34 K. Starczewska, �Critical Edition of Egidio da Viterbo�s Latin Translation of the
Qur�!n (1518): SomeMethodological Problems� [w:] Estudiar el pasado: aspectos
metodológicos de la investigación en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad
Media. Proceedings of the First Postgraduate Conference on Studies of Antiquity
and Middle Ages Universitat Autònoma de Barcelona, 26�28th October 2010,
Castro Correa, A. et al. (eds.), Oxford, s. 353-354.
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okazję spotkać Juana Gabriela z Terruelu, którego zatrudnił do opracowa-
nia nowego tłumaczenie Koranu.

Egidio da Viterbo, reformator w zakonie augustianów, został kardy-
nałem w 1517 roku. Jako uczony przyczynił się on również do ożywie-
nia studiów klasycznych i chrześcijańskich.35 Chociaż nigdy nie wycofał 
się on z funkcji publicznych – pełnił funkcję przeora generalnego, legata 
papieskiego i biskupa miasta – wydaje się, że jego prawdziwym zainte-
resowaniem były teologia i święte teksty. „Miał w sobie pasję do tekstów 
– pasję do ich kolekcjonowania, studiowania, tłumaczenia, poprawiania 
i do izolowania się w ich towarzystwie, jak prawdopodobnie czynił przez 
dłuższy czas, nawet jako biskup Viterbo.”36 W 1518 Egidiowi zostało do-
starczone tłumaczenie Koranu i rok później uzyskał plik notatek dotyczą-
cych podstaw języka arabskiego.37

Juan Gabriel, pierwszy tłumacz Koranu Egidia da Viterbo i współpra-
cownik Martína de Figuerola, był najprawdopodobniej byłym fakihem 
z Teruelu, znanym przed nawróceniem jako Ali Alayzar.38 Katolicki ka-
znodzieja, zakonnik Johan Martín de Figuerola wyjaśnia w swojej pracy 
Lumbre de fe contra el Alcorán (Valencia, 1521),39 że posiadł znajomość ję-
zyka arabskiego i Koranu dzięki naukom Johana Gabriela, który nawrócił 
się na chrześcijaństwo.40 Juan Gabriel był najprawdopodobniej zmuszony 

35 O�Malley, John W., �Egidio da Viterbo and Renaissance Rome�, [w:] Egidio
da Viterbo, O.S.A. e il suo tempo. Viterbo, ottobre 1982, Institutum Historicum
Augustinianum Roma, Rome, Analecta Augustiana, (1983), s.67.

36 �had a passion for texts � a passion to collect them, to study them, to translate them,
to emend them, and to seclude himself with them, as he seemingly did for long
periods of time even as bishop of Viterbo�, O�Malley, op. cit. s. 72.

37 Kompendium zosta!o znalezione w 1954 roku przez Francisa Xaviar Martin
w BibliotecaAngelica w Rzymie. Vid.Martin, 1983, s. 217-218, i przyp. 79, s. 218.

38 Archivo Histórico Provincial de Teruel, Consejo de Teruel, Carpeta Azul, Dok.
274, cyt. przez Utrillas Valero, Ernesto, �Los mudéjares turolenses: los primeros
cristianos nuevos de la Corona de Aragón�, De mudéjares a moriscos: una
conversión forzada; Teruel, 15 - 17 de septiembre de 1999; actas, Teruel, 2003, 2,
s. 820, 823

39 Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia, RAH. Gayangos 1922/36.
40 García-Arenal, Mercedes & Starczewska, Katarzyna K., ��The Law of Abraham
the Catholic�: Juan Gabriel as Qur�"n translator for Martín de Figuerola and Egidio
da Viterbo�, Al-Qan#ara 35, No 2 (2014) w druku.
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do konwersji w 1502 roku wraz z innymi Maurami z Aragonii. Z drugiej 
strony David Colville, kopista Koranu kardynała Egidia da Viterbo kory-
guje, że Juan Gabriel był Hiszpanem z Saragossy.41

Bardzo niewiele wiadomo o Juanie Gabrielu. Nie jest jasne, czy pra-
cował z Egidiem podczas jego pobytu w Hiszpanii, czy wrócił z nim do 
Rzymu. Można jednak wywnioskować z prologu do łacińskiego przekła-
du Koranu, że Ioannes Gabriel Terrolensis przepisał Koran w języku arab-
skim dla kardynała, transkrybował go w alfabecie łacińskim, a następnie 
przetłumaczył i opatrzył notatkami. Ponadto z Lumbre de fe contra el Al-
corán wiadomo, że w czasie gdy Figuerola tworzył swoje dzieło, Juana Ga-
briela nie było w pobliżu i że wziął on ze sobą niektóre ze swych książek.42

Jeśli chodzi o osobę korektora, z woli przypadku w tym samym roku, 
w którym Egidio da Viterbo zlecił tłumaczenie Koranu, Leon Afrykański 
został zaatakowany w drodze z Kairu do Fezu przez piratów i wzięty do 
niewoli. Leon Afrykański oferował swoje usługi jako znawca arabskie-
go uczonym europejskim praktycznie od chwili, gdy został przywieziony 
do Włoch. Egidio, z drugiej strony, był znany z poszukiwania uczonych 
żydowskich, którzy mogliby się nająć do tłumaczenia i nauczania,43 i naj-
prawdopodobniej uznał on obecność swojego nowego chrześniaka jako 
okazję do pogłębienia studiów nad językiem arabskim. Tak oto, w 1525 
roku, w rezydencji kardynała w Viterbo Leo Afrykański poprawił tłuma-
czenie łacińskie Koranu hiszpańskiego pochodzenia.44

David Colville, kopista mediolańskiej wersji Koranu Egidia, pozosta-
wił następujący opis poprawek Leona Afrykańskiego:45

41 Starczewska, Katarzyna Krystyna, Latin Translation of the Qur��n (1518/1621)
commissioned by Egidio da Viterbo. Critical Edition and Introductory Study, praca
dok. pod kier. Dr. Óscara de la Cruz Palma, Universitat Autònoma de Barcelona,
2012, s. XXI-XXII

42 García-Arenal i Starczewska, op. cit.
43 Najbardziej znanym !ydowskim uczonym zatrudnionym przez Egidio de Viterbo
by" prawdopodobnie Eliasz ben Aszer Halevi, znany równie! jako Elia Levita, vid.
Martin, Francis X., �Giles of Viterbo as Scripture Scholar�, [w:] Egidio da Viterbo,
O.S.A. e il suo tempo. Viterbo, ottobre 1982, Institutum Historicum Augustinianum
Roma, Rome, Analecta Augustiana, (1983), s. 195-217.

44 K. Starczewska, �Critical Edition of Egidio da Viterbo�s Latin Translation of the
Qur�#n (1518): Some Methodological Problems�, s. 354.

45 Na temat opinii, jak$ Colville pozostawi" o Leonie Afryka%skim zob. K.
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Zaś owe poprawki wprowadził Ioannes Leo Granatinus, by móc tam 
wystawić o sobie świadectwo niepozbawione próżności. Gdyby wiedział, 
jakiej chwały był godzien, byłby powściągnął swoją arogancję. Czułem się 
zmuszony do spisania w ten sam sposób tłumaczenia łacińskiego trzeciej 
kolumny, wraz z poprawkami, które tam znalazłem, i często i zachowałem 
te pseudogra� e tak, jak je znalazłem, tak, aby mogły być oceniane przez 
tych, do których rąk dotrze cała ta śmieszność takiego szlachetnego tłu-
maczenia.46 Nigdy nie widziałem czegoś śmieszniejszego, więc na począt-
ku nie mogłem prawie powstrzymać się od śmiechu. Obydwaj bowiem do 
tego stopnia przetłumaczyli to po barbarzyńsku, że albo Ioannes Leo za-
mienia to, co poprawnie napisał Gabriel, w poważne barbarzyństwo, albo 
to, co było napisane po barbarzyńsku, zamienia na inne barbarzyństwo; 
tak że z pewnością żaden z ekspertów nie rozumiał żadnego z języków. 
Jeśli chodzi o łacinę, to sprawa jest pewna, jeśli chodzi o arabski, to uwa-
żam, że Gabriel rozumiał ten język nieco lepiej niż Leo, bowiem w piśmie 
go przewyższał, mimo że wydaje się, że to rękę Leona widać w wielu miej-
scach na marginesie, i szczególnie pod koniec pierwszego tomu, gdzie 
czyni wysiłki aby poprawić nie tylko język, ale także pismo Gabriela (...). 
Jeśli wiec trzeba wyrazić jakąś opinię gwoli porównania, wydaje się, że ten 
Gabriel nie był złym skrybą. (...) Zaś Leon, ten pseudoerudyta, to cym-
bał próżności, tak Tyberiusz nazwał aroganckiego gramatyka Apiona.47 
Jednak należy znaleźć coś pożytecznego w tłumaczeniach ich obydwóch, 
zarówno kiedy popełniali błędy, jako że [możemy uczyć się] z błędów 
innych, jak również możemy uzyskać korzyści i doświadczenie z rzeczy 
dobrze zrobionych. Z tego powodu dokładnie napisałem wszystko co mo-

Starczewska, �Mafometus, Koran i j�zyk arabski w tekstach �aci�skich. Obserwacje
oparte na przyk�adach z Prologus Alcorani (1211) Marka z Toledo, rozdzia�ów I�
VIHistoria Arabum Rodrigo Jiménez de Rada (1245) i prologu kopisty �aci�skiego
t�umaczenia Koranu wykonanego na zlecenie Egidia z Viterbo (1518)�, [w:] Widy-
Behiesse, M. (ed.), Muzu!manie w Europie. Bogactwo ró"norodno#ci czy $ród!o
kon%iktów, Warszawa, 2012, 101�111.

46 Pod koniec prologu Colville wyszczególnia znaki, których u!ywa� przy
przepisywaniu poprawionego t�umaczenia: �Litera D nad zwrotami oznacza
w"tpliwo#$ [z �ac. dubium, �w"tpliwo#$�], której Leon nie potra%� poprawi$, lecz
w"tpi� w wywód Gabriela. Gdzie znalaz�em barbarzy�stwa obu z nich, postawi�em
znak krzy!a na marginesie.�

47 PLIN. Nat. praef. 25.
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głem, aby być bardziej biegłym w badaniu tego tak trudnego języka. Ja, 
David Colville Scott, w klasztorze Domini Laurentis [El Escorial] w 1621 
roku w Biblioteca Regia.48

W efekcie przekonania kopisty, że obie wersje tłumaczenia są warte 
zachowania, rozwinął on strategię kopiowania, w której jedna warstwa 
tekstu napisana jest poniżej a druga powyżej. Rękopis mediolański, sko-
piowany przez Colville’a można więc czytać, całkiem dosłownie, między 
wierszami; a mianowicie, gdy weźmiemy pod uwagę słowa i zwroty pozo-
stawione nad linią testu. W ten oto sposób można dotrzeć do wersji po-
zostawionej po korekcie, ustalonej po uwzględnieniu tekstu napisanego 
między wierszami, który miał zastąpić podkreślone części tekstu, nato-
miast części, które zostały oznaczone krzyżykiem powinny zostać wyeli-
minowane z wersji poprawionej.

Po zaryzykowaniu hipotezy, że korekty pozostawione przez Leona 
Afrykańskiego znajdują się jedynie w mediolańskim rękopisie i są one, 
przynajmniej na początku tekstu, pozostawione nad tekstem głównym,49 
można zaobserwować, jak zmienia się jakość tłumaczenia, po wdroże-
niu korekt Leona. Jego poprawki, wytłuszczone w wersji poniżej, zastę-
pują podkreślone części tekstu, natomiast partie oznaczone krzyżykiem 
w pierwszej wersji zostały ujęte w nawias kwadratowy [], w drugiej zaś 
wyeliminowane. Przykłady skopiowanych korekt widoczne są w następu-
jących fragmentach:

48 Starczewska (ed.), 2012: XXI-XXIII.
49 W przeciwie�stwie do tego, co s�dzi�am poprzednio, widz�c równie� glosy
w r�kopisie z Cambridge jako rezultat korekty Leona. (K. Starczewska, �Critical
Edition of Egidio da Viterbo�s Latin Translation of the Qur��n (1518): Some
Methodological Problems� [w:] Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la
investigación en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media. Proceedings of the
First Postgraduate Conference on Studies ofAntiquity and MiddleAges Universitat
Autònoma de Barcelona, 26�28th October 2010, Castro Correa, A. et al. (eds.),
Oxford).
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Fragm. 1: Sura 5:68-5:69,50 Mediolan, Biblioteca Ambrosiana, MS 
D 100 inf. s. 116

Rękopis podaje następujące wersje tekstu:
Tekst 1 przed wprowadzeniem korekty:
[5:68] Dic: “Vos qui habetis scripturam! Non stabitis in aliqua re do-

nec honorabitis Toram, et Euangelia, et quod delatum fuit uobis a uestro 
domino. Et aliqui augebuntur ex multis illorum [causa eius], quod fuit 
delatum a domino tuo non credent et idolatizabunt. [Igitur Deus] non 
habebit dolorem gentis incredulae!

[5:69] Et illi, qui credent, et qui iudaizauerunt, et adorant idola, et sunt 
christiani, et quis de his credet in Deum et in diem nouissimum et opera-
buntur recte, non timebit sibi neque erunt tristes.

Tekst 1 po wprowadzeniu korekty:

50 �5:68 Powiedz: �O ludu Ksi�gi! Wy nie opieracie si� na niczym, dopóki nie
wype�niacie Tory i Ewangelii, i tego, co wam zosta�o zes�ane od waszego Pana.�
Lecz to, co tobie zosta�o zes�ane, u wielu spo�ród nich zwi�kszy�o tylko bunt
i niewiar�. Nie martw si� jednak ludem niewiernych!� 5:69 Zaprawd�, ci, którzy
wierz�, ci, którzy wyznaj� judaizm, sabejczycy i chrze�cijanie, ci, którzy wierz�
w Boga i w Dzie� Ostatni i którzy czyni� dobro - niech si� niczego nie obawiaj�;
oni nie b�d� zasmuceni!� Koran, t�umaczenie J. Bielawski, Warszawa 1986.
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[5:68] Dic: “Vos qui habetis scripturam! Non stabitis in aliqua re do-
nec subleuetis Toram, et Euangelia, et quod delatum fuit uobis a uestro 
domino. Certe augebit multis illorum eius, quod fuit delatum a domino 
tuo superbiam et negationem. Non tristaris pro gentibus in� delibus!

[5:69] Et illi, qui credent, et qui iudaizauerunt, et adorant idola, et sunt 
Nazareni, et quis de his credet in Deum et in diem nouissimum et facit 
bene� cium, non est timor super eos neque erunt tristes.

Fragm. 2: Sura 7:50-7:51,51 Mediolan, Biblioteca Ambrosiana, MS 
D 100 inf. s. 151

Tekst 2 przed wprowadzeniem korekty:
[7:50] Et clamabunt socii ignis socios paradisi: “Emittite super nos ex 

aqua, aut ex nutrimento quod Deus uobis Deus!” dixerunt quod: “Deus 
prohibuit ea super incredulos

[7:51] illi, qui acceperunt suam legem in risum et iocum, et decepit 
eos uita huius mundi.” Igitur hodie obliti erimus de eis quemadmodum 
obliti sunt obuiationis [sui] diei eorum istis qui fuerunt cum nostris mi-
raculis negantes.

Tekst 2 po wprowadzeniu korekty:
[7:50] Et clamabunt socii ignis socios paradisi: “Spargite super nos 

ex aqua, aut de quo nutrit uos Deus.” dixerunt quod: “Deus prohibuit ea 
super incredulos

[7:51] illi, qui acceperunt suam legem in uanum et iocum, et decepit 
eos uita huius mundi.” Igitur hodie (scilicet, in die iudicii) obliti erimus 
de eis quemadmodum obliti sunt obuiationis diei eorum istis pro quo 
fuerunt cum nostris miraculis negantes.

Staranna praca Leona Afrykańskiego jako korektora przywodzi na 
myśl inny jego projekt + lologiczny, mianowicie słownik arabsko-hebraj-
sko-łaciński, nad którym pracował wraz z Jakubem ben Samuel Mantino. 

51 �7:50 I mieszka�cy ognia b�d� wo�a� do mieszka�ców Ogrodu: �Wylejcie na nas
troch� wody albo co� z tego, w co zaopatrzy� was Bóg!� Oni powiedz�: �Zaprawd�,
Bóg zakaza� jednego i drugiego niewiernym, 7:51 Tym, którzy wzi�li sobie
swoj� religi� za zabaw� i gr� i których zwiod�o "ycie tego �wiata. Przeto dzisiaj
zapominamy ich, tak jak oni zapomnieli o spotkaniu z tym ich Dniem i odrzucali
Nasze znaki.� Koran, t�umaczenie J. Bielawski, Warszawa 1986.
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Bez wątpienia nietuzinkowe zdolności intelektualne Leona, czy może ra-
czej Yuhanny lub Hasana, znalazły zastosowanie w gronie uczonych z krę-
gów elity europejskiej. Wkład Leona w rozwój nauki jest istotny i warty 
odnotowania, a mimo to, jak zauważyła Natalie Zemon Davis, białego 
słonia Hanno, podarowanego papieżowi Leonowi X przez króla Porugalii 
Manuela I, spotkało za życia więcej uznania i zaszczytów niż uczonego 
konwertytę.52 W odróżnieniu od słonia, który w papieskiej niewoli prze-
żył jedynie trzy lata, Leonowi-Yuhannie-Hasanowi udało się przetrwać 
na Półwyspie Apenińskim dłużej i prawdopodnie lepiej się tam zaaklima-
tyzować, z korzyścią nie tylko dla niego, ale również dla otaczających go 
uczonych.

52 Davis, op. cit., s. 3-4.
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Aneks
Wydania Descrittione dell’Africa
Rękopis:
Al-Hasan al Wazzan, Libro de la Cosmogrophia [sic zamiast Cosmographia] et 

Geographia de A� rica, Biblioteca Nazionale Centrale, Rome, V.E. 953

Wydania drukiem
Wenecja (1550) wyd. Giovanni Battista Ramusio w ramach serii Nawigacje i Po-

dróże, pod tytułem Descrittione dell’Africa, tekst znacząco różni się od rękopisu.

Wydania i tłumaczenia
Andrea Donnini, La Descrizione dell’Africa di Leone Africano: studio e edizione 

del manoscritto di Roma. Université de Genève. dok., 2013.

Dietrich Rauchenberger, Johannes Leo der Afrikaner: Seine Beschreibung des 

Raumes zwischen Nil und Niger nach dem Urtext, Orientalia Biblica et Christia-

na, 13. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1999.

Juan León Africano, Descripción general del África, wyd. i tłum. Sera+ n Fanjul 

we współpracy z Nadią Consolani, Barcelona i Madrid: Lunwerg Editores, 1995.

Jean-Léon l’Africain, Description de l’Afrique, tłum. Alexis Épaulard; z adno-

tacjami Alexis Épaulard, Ì éodore Monod, Henri Lhote, Raymond Mauny, 

Publications de l’Institut des Hautes Études Marocines, no. 61; Paris: Librarie 

d’Amérique et d’Órient, 1956, reprinted 1980-1981.

al-Wazzan, al-Hasan ibn Muhammad, Wasf Ifriqiya, tłum. Muhammad Hajji, 

Rabat, 1980.

La descrizione dell’Africa di Giovan Lioni Africano w Giovanni Battista Ramusio, 

wyd., Navigazioni e Viaggi, wyd. Marica Milanesi, I:19-460, Turin: Giulio Einau-

di, 1978.

Description de l’Afrique tierce partie du monde escrite par Jean Léon African, wyd. 

Charles Schefer, 3 t. (Paris: Ernest Leroux, 1896-98)

Brown, R. wyd., U e history and description of Africa and of the notable things 

therein contained, written by Al-Hassan Ibn-Mohammed Al-Wezaz Al-Fasi, 

a Moor, baptized as Giovanni Leone, but better known as Leo Africanus. Done 

into English in the year 1600 by John Pory. Vol. I, Hakluyt Society, First Series, 92 

(1896) wyd. Robert Brown, 3 t. (London: Hakluyt Society, 1896).
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Leo Africanus: Beschreibung von Africa, tłum. Georg Wilhelm Lorsbach, 
Herborn: Buchh. d. hohen Schule, 1805, Serie: Bibliothek der vorzü glich-
sten Reisebeschreibungen aus den frü hern Zeiten / neu ü bersetzt und mit 
Anmerkungen versehen von Georg Wilhelm Lorsbach, Erster Band 1805. 
[Tłumacząc Descrittione na język niemiecki, Georg Wilhelm Lorsbach 
zawraca się, po raz pierwszy od 1556 r. do włoskiego tekstu Ramusio.]
A Geographical Historie of Africa, Written in Arabicke and Italian by Iohn 
Leo a More, borne in Granada, and brought up in Barbarie, tłum. John 
Pory, London: George Bishop, 1600. [Tłumaczenie na język angielski; 
jego kolejne wydania (1625, 1705 i 1738) powielały, częściowo i niedo-
kładnie, wyd. z r. 1600. U e history and description of Africa, tłum. Pory, 
został wydane ponownie w 1896 roku: London, Robert Brown Editions, 
Hakluyt Society].
Ioannis Leonis Africani, De Totius Africae Descriptione, Libri IX, tłum. 
Ioan. Florian (Johannes Blommaerts), Antwerp: Jan de Laet, 1556. [Tłu-
maczenie łacińskie, przedrukowane w 1558 i 1559. Ta wersja, z wieloma 
błędami, była szeroko rozpowszechniana poza światem śródziemnomor-
skim; tłumaczenie, przedrukowane w 1632, był podstawą do przekładów 
na angielski (John Pory, 1600) i holenderski (Arnout Leers, 1665)].
al-Wazzan, al-Hasan ibn Muhammad, Historiale Description de l’Afrique, 
tierce partie du monde…Escrite de nôtre tems [sic] par Iean Leon, African, 
tłum. Jean Temporal, Lyon: Jean Temporal, 1556/1557. [Tłumaczenie na 
francuski; zostało przedrukowane w tym samym roku w Antwerpii, a na-
stępnie w 1564 roku w Lyonie. W 1830 r. 4. edycja tłumaczenia Tempora-
la została opublikowana na koszt rządu francuskiego po zajęciu Algieru. 
Charles Schefer wydał ponownie tłumaczenie Temporala w 1896 (Recueil 
de Voyages et de documents pour servir a l’histoire de la geographie, Paris, 
Leroux)].
al-Wazzan, al-Hasan ibn Muhammad, La Descrittione dell’Africa in Primo 
volume, et Terza editione delle Navigationi et Viaggi, wyd. Giovanni Bat-
tista Ramusio, 1r-95v, Venice: Giunti, 1563. [Tekst włoski został przedru-
kowany w 1588, 1606 i 1613. W 1837 r. 7. edycja tekstu Ramusia została 
opublikowana w Wenecji.]
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al-Wazzan, al-Hasan ibn Muhammad, La Descrittione dell’Africa in Pri-
mo volume, et Seconda editione delle Navigationi et Viaggi, wyd. Giovanni 
Battista Ramusio, 1r-103r, Venice: Giunti, 1554.

Wydania De Viris quibusdam Illustribus apud Arabes
Rękopis:
Al-Hasan al-Wazzan, De Viris quibusdam Illustribus apud Arabes, MS 
Plut. 36.35, 31r-53v, 62r-65r, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencja. 
(Al-Hasan al-Wazzan, De Viris quibusdam Illustribus apud Hebraeos, MS 
Plut. 36.35, 65v-69v, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencja)

Wydania drukiem

al-Wazzan, al-Hasan ibn Muhammad, De Viris quibusdam Illustribus apud 

Arabes, per Johannem Leonem A� ricanum [sic] ex ea Lingua in maternam tra-

ductis and De quibusdam Viris Illustribus apud Hebraeos per Joannem Leonem 

Africanum, in Bibliothecarius Quadripartitus, wyd. Johann Heinrich Hottinger, 

246-91, Zurich: Melchior StauÚ acher, 1664.

Johann Albert Fabricius, Bibliothecae Graecae, t. 13, Hamburg, 1726, s. 
259-298.

Bibliogra� a
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Słownik arabsko-hebrajsko-łaciński, MS 598, manuscritos árabes, Real Bibliote-

ca de El Escorial.

Wybrane prace badawcze i opracowania
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Translation of the Qur’ān (1518): Some Methodological Problems” [w:] Estudiar 
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Jonathan Burton, “‘A most wily bird’: Leo Africanus, Othello and the Traê  ck-

ing in DiÚ erence” [w:] Ania Loomba, Martin Orkin (eds.) Post-Colonial Shake-

speares, London and New York: Routledge (1998): 43-63.

Hartmut Bobzin, (1995), Der Koran im Zeitalter der Reformation. Studien zur 

Frühgeschichte der Arabistik und Islamkunde im Europa, Beirut.

Amin Maalouf, Léon l’Africain, Paris: J.-C. Lattès, 1986. [powieść, tłumacznie na 

polski: Leon Afrykański, tłum. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak]

Egidio Da Viterbo, O.S.A., E Il Suo Tempo. Atti Del V Convegno Dell’Istituto 

Storico Agostiniano, Roma-Viterbo, 20-23 Ottobre 1982, Volume 9 of Studia 

Augustiniana historica, Ed. “Analecta Augustiniana”, Institutum Historicum 

Augustinianum (Roma). Convegno (1983). (m. in. B Rano O S A “La Orden 

Agustiniana en la Peninsula”, J W OMalley S J “Egidio da Viterbo and Renais-

sance”, J Whittaker “Giles of Viterbo as Classical Scholar”, A. M. Voci “Idea di 

contemplazione ed eremitismo in Egidio da Viterbo”, J Monfasani “Sermons of 

Giles of Viterbo as Bishop”, Martin O S A “Giles of Viterbo as Scripture Scholar”)

Angela Codazzi, “Il Trattato dell’Arte Metrica di Giovanni Leone Africano”, [w:] 

Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, I, Roma: Istituto per l’O-

riente (1956):180-98.

Angela Codazzi, “Una ‘descrizione’ del Cairo di Guglielmo Postel”, [w:] Studi di 

paleogra� a, diplomatica, storia e araldica in Onore di Cesare Manaresi, Milan: 

GiuÚ ré (1953): 169-206.

Angela Codazzi, “Dell’unico manoscritto conosciuto della Cosmogra� a dell’Afri-

ca di Giovanni Leone l’Africano”, [w:] Comptes rendus du Congrès international 

de géographie. Lisbonne 1949. 4, Lisbon, (1952): 225-26.

Levi Della Vita, Giorgio, Ricerche sulla formazione del più antico fondo dei ma-

noscritti orientali della Biblioteca Vaticana, Vatican City: Biblioteca Apostolica 

Vaticana, 1939.

Angela Codazzi, “Leone Africano”, Enciclopedia italiana, 20:899, Roma, 1933.



Artykuły

Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014

Leon Afrykański i jego wpływ na rozwój studiów orientalistycznych

w szesnastowiecznej Europie - Katarzyna K. Starczewska

98

Leo Africanus and his in� uence on the development of oriental studies in 

sixteenth-century Europe

Ì e aim of this article is to examine the person of Leo Africanus (known 

as Hasan ibn Muhammad ibn Ahmad al-Wazzan al-Gharnati al-Fasi before 

his conversion to Christianity) and review his literary contributions within the 

context of the emerging oriental studies of sixteenth-century Italy and beyond. 

While Leo Africanus’ most famous work is U e Description of Africa, a closer 

look at his other contributions, e.g. his corrections of the Latin translation of the 

Qur’an, are also relevant concerning the intellectual interests of the European 

elites.
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Koran w Soplicowie. Tajemnicza historia 

pewnego manuskryptu  

Przez dwór w Czombrowie, leżący w Nowogródczyźnie, krainie dzie-

ciństwa Adama Mickiewicza, przeszła i ta wielka historia, i ta mała, lokal-

na. Pierwsze znaczące wydarzenie, gdy właścicielami byli Józef i Aniela 

Uzłowscy, to związek z Wieszczem, którego matka przed zamążpójściem 

pracowała tu jako panna apteczkowa, a dziadek, Mateusz Majewski był 

ekonomem i zaufanym sługą swoich panów. Panna apteczkowa Basia po-

ślubiła Mikołaja Mickiewicza, a gdy urodził się drugi syn Adam, czom-

browska dziedziczka została jego chrzestną matką. 

W czasach ekonomowania Mickiewiczowego dziadka, jak również 

później, już po jego śmierci, miały w Czombrowie miejsce wydarzenia, 

które mogły zainspirować Wieszcza do niektórych wątków z Pana Ta-

deusza, a mianowicie sąsiedzkie zajazdy. Jak w całej okolicy, tu też do-

chodziło do sporów granicznych między posesjonatami, rozstrzyganych 

wobec opieszałości sądów na własną rękę. Zdarzyły się wśród nich co 

najmniej dwa takie kon� ikty, w których na pomoc zostali przez jedną ze 

stron wezwani Rosjanie. A zatem jeden soplicowski motyw już jest. Drugi 

to animozje między dworem a sąsiadującą z nim okolicą szlachecką Zub-

kowem, jakie sądząc po zachowanych pismach procesowych trwały wiele 

lat. Mogły one natchnąć Poetę do wprowadzenia   epizodu zatargu Sopli-

cowa z Dobrzynem. I wreszcie, podobnie jak przez Soplicowo, przeszła 

tędy wielka historia – w postaci maszerującej na Moskwę i furażującej 

tu napoleońskiej armii, po której zostały kwity rekwizycyjne. Na koniec 

wypada jeszcze dodać, że okoliczna topogra+ a bardzo pasuje do opisów 

Soplicowa. Stąd od dawna w ogólnej świadomości miejsce to funkcjono-

wało jako pierwowzór najsłynniejszego dworu w polskiej literaturze.

Archiwum 

Zarówno w czasach Uzłowskich, jak i za późniejszych właścicieli Kar-

powiczów, Czombrów był jednym z większych i bogatszych majątków 
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w okolicy Nowogródka, a właścicieli miał światłych i wykształconych. 

Słynny fotogra+ k Jan Bułhak tak wspominał dwór z czasów, gdy pod ko-

niec XIX w. przyjeżdżał w odwiedziny do wujostwa Karpowiczów: 

 Była tam moc książek, pięknie oprawnych i ilustrowanych, pełno 

albumów i tek ze sztychami i drzeworytami, wreszcie ozdobne wydaw-

nictwa, tygodniki, gazety – słowem zewsząd wyzierało słowo drukowane, 

rysunek, obrazy i budziło zaciekawienie, szacunek i zazdrosną chęć prze-

bywania w tym świecie i poznania go z bliska. […] Bywało tam mnóstwo 

osób z sąsiedztwa i z dalszych stron i zbierało się doborowe towarzystwo 

z całego powiatu, a nieraz i przedstawiciele świata intelektualnego. 

We dworze znalazło się miejsce nie tylko dla przepastnej biblioteki, 

lecz także dla zbioru dokumentów, z których najstarsze odnoszą się do 

końca XVI w. Rotmistrz Józef Uzłowski, mąż Anieli-matki chrzestnej, 

był sędzią granicznym, a rządzący po nim Kazimierz Karpowicz i Julian 

Karpowicz, z wykształcenia prawnicy, zajmowali się sprawami nie tylko 

swego majątku, lecz także bliższych i dalszych sąsiadów i w związku z tym 

przechowywano tu wszelkie o+ cjalne papiery, także dotyczące innych 

dworów i innych osób. Zbierane przez pokolenia, dziś gratka dla history-

ka, szczęśliwie przetrwały pierwszą wojnę światową, następnie – jakimś 

cudem – dwie fazy wojny bolszewickiej i dopiero sowieccy partyzanci 

w 1943 r. o mało nie unicestwili archiwum wraz z dworem – bo sam dwór 

udało im się spalić do szczętu. Ocalone z pożogi przez ostatnią dziedzicz-

kę Marię Karpowiczową, przewiezione zostało do Polski centralnej i le-

żało sobie spokojnie na strychu, jako że po wojnie nikt nie miał głowy do 

tych spraw. 

Dopiero niedawno dokumenty ujrzały światło dzienne. Szukałam 

w nich głównie śladów Adama Mickiewicza i potwierdzenia, że Czomb-

rów to pierwowzór Soplicowa, i wtedy doszło do zaskakującego odkrycia. 

Otóż wśród rodzinnych papierów przechował się napisany eleganckim, 

wręcz dekoracyjnym charakterem manuskrypt – fragment polskiego tłu-

maczenia Koranu, obejmujący sury 69–71 i  89–111. Oto pochodzący 

z czombrowskiego rękopisu, z początku sury 100, obraz bliski sercu naro-

dów miłujących konie, w uwspółcześnionej przez mnie pisowni:
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Rumaki

W Imię łaskawego i miłosiernego Boga 

Na Konie w zawód biegące

Na Konie, które ziemię nogą kopią i krzeszą iskry

Na tych, którzy z rana ćwiczą się w jeżdżeniu;

Które wzruszają pył biegiem raptownym;

Które przebiegają roty nieprzyjaciół;

Zagadki się mnożą

W Bibliotece Narodowej po wstępnych oględzinach stwierdzono, iż  

rękopis z dużym prawdopodobieństwem pochodzi z pierwszej połowy lat 

20. XIX w. Potwierdza to zarówno znak wodny w postaci daty 1821, jak 

i dukt pisma (długie „s”, krótkie „k” i zawinięte „d”). A to oznacza, że 

ktoś przepisał polską wersję Koranu jeszcze przed ukazaniem się drukiem 

pierwszego wydania tzw. przekładu Buczackiego w l858 r.

Właśnie w tym czasie, w latach 20. XIX w., za tłumaczenie Koranu 

zabrali się + lomaci, Dionizy Chlewiński i Ignacy Domeyko. Władze ro-

syjskie nie zgodziły jednak na jego wydanie i ostatecznie dzieło + lomatów 

ukazało się  w 1848 r. w Poznaniu, po czym, zapewne wskutek nacisków 

władz rosyjskich, nakład został skon+ skowany. Przekłady + lomatów i Bu-

czackiego są podobne, gdyż najprawdopodobniej to drugie jest redakcyj-

nym opracowaniem tego pierwszego. Oto przekład tego samego co wyżej 

fragmentu u Buczackiego: 

Rumaki 

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

1. Przysięgam na rumaki zziajane 

2. Na rumaki bijące skry podkowami.

3. Na te które uderzają na nieprzyjaciół z rana.

4. Które sypią proch z pod nóg.

        5. Które przerzynają się między szeregami wrogów.

Przy porównaniu tekstu czombrowskiego z tłumaczeniem Buczackie-
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go okazało się, że są one inne, a różnice są znaczne. Niestety, niemożliwe 

jest zestawienie tych samych partii rękopisu i wcześniejszego przekładu 

+ lomatów, a to z tego względu, że ten drugi obejmuje tylko pierwszych 

jedenaście sur, a ja mam akurat te z końca. Stylistyczne odrębności dają 

się jednak zauważyć nawet przy zestawieniu różnych sur. Na przykład 

zarówno w wydaniu z 1848 r., jak i z 1858 r. – na co od razu zwrócono 

uwagę w Bibliotece Narodowej – sury zaczynają się wezwaniem „W Imię 

Boga litościwego i miłosiernego”, podczas gdy w czombrowskim rękopisie 

jest  „W Imię łaskawego i miłosiernego Boga”. Skąd w takim razie pochodzi 

manuskrypt czombrowski? Czy jest to przeredagowana wersja któregoś 

ze znanych przekładów, czy też tłumaczenie zupełnie nieznane, na przy-

kład skon+ skowane na którymś etapie pracy przez carskie władze? Na to 

pytanie mogą odpowiedzieć specjaliści i mam nadzieję, że tak się stanie. 

Od razu pojawia się druga zagadka. Skąd przekład Koranu mógł się 

wziąć w Czombrowie, w katolickim dworze, niemającym żadnych ro-

dzinnych powiązań z Tatarami?

Wielokulturowe uroki Wielkiego Księstwa

Wprawdzie oprócz wspomnianego fragmentu polskiego tłumaczenia 

Koranu zachowały się też w Czombrowie inne tatarskie dokumenty, ale 

ich obecność akurat łatwo się daje wytłumaczyć. W Wielkim Księstwie 

Litewskim wszyscy byli zasymilowani w sensie obywatelskim. Szlachta 

tatarska i tatarscy kniaziowie (ci ostatni też w dokumentach czombrow-

skich są wspomniani z nazwiska) byli mimo swej odrębności religijnej 

i kulturowej takimi samymi jak wszyscy inni sąsiadami szlachty polskiej 

i rusińskiej i – przy ograniczeniach praw politycznych –  obywatelami 

Rzeczypospolitej uznającymi polskiego króla. Na Nowogródczyźnie żyło 

sporo Tatarów, tu otrzymali  nadania ziemi. Mieszkali po sąsiedzku i, jak 

wynika z XVI-wiecznych dokumentów, wyprzedawali ziemię uprawną, 

bądź tzw. sianożęcia przylegające do czombrowskiego majątku – jak wte-

dy pisano, do „czamrowskiego imienia” (w najstarszych źródłach, pisa-

nych po rusku, majątek nazywa się Czamrow).  Zawarte przy tej okazji 

umowy w postaci późniejszych, już XVII-wiecznych odpisów tra+ ły do 

dworskiego archiwum z tej racji, że służyły jako załączniki do pozwów 
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i dekretów w toczących się później sądowych procesach rozstrzygających 

spory graniczne między posesjonatami okolic Nowogródka. Notabene 

jeden z takich procesów wynikł z zajechania łąki odkupionej właśnie od 

Tatarów. Otóż podkomorzyc Krzysztof Niezabytowski z Miratycz zajął 

ziemie należące do rotmistrza Józefa Uzłowskiego, w tym sianożęć zwaną 

Dziahilewszczyzna, nabytą dwa wieki wcześniej przez poprzednich wła-

ścicieli Czombrowa od Baktysza i Jakuba Janiszewiczów. O szlacheckiej 

awanturze z powodu sianożęci mówi pozew sądowy wniesiony w 1795 r. 

przez Józefa Uzłowskiego, oskarżający dziedzica Miratycz o „gwałty i eks-

pulsyje”. 

W papierach z końca XVI w., znanych z XVII-wiecznych odpisów, 

a dotyczących ziem sprzedanych właścicielom Czombrowa, oprócz Bak-

tysza i  Jakuba Janiszewiczów występują inne tatarskie nazwiska: Ibrahim 

Maykowicz, czy Baktysz, Iliacz i Busa Bohdanowiczowie. Właścicielami 

Czombrowa, zwanego Czamrowem, byli naówczas Tuhanowscy, nato-

miast sąsiednie Miratycze należały wtedy jeszcze do Woynów.

 Wiemy zatem, że w 1571 r. Tatar hospodarski Ibrahim Maykowicz 

sprzedał kawałek ziemi ze swoich dóbr zwanych Mondzin, sąsiadujących 

z Czombrowem. Dokument jest oczywiście w języku ruskim.  

Leta Bożoho od Narodzenia 1571, miesiaca Aprela 22 dnia

Ja Ibrahim Maykowicz Tataryn Hospodarski Zemli nowohrodskoie 

wyznawaiu sam na siebie Tim moim listom komuby toho była potreba 

wiedati albo czytaiuczy […] niniejszym i napotom buduczym iżem Ia bu-

duczy potrebien pieniadzy dla wypłaczenia dałhoiu kotorych ieśmi nabrał 

iezdiaczy na czastyia posłuhi Hospodarskiie Zemskie Woiennyje Prodali 

iesmo nawiecznost pod służby Zemli Swoioie Własnoie nikomu niczym 

niepiennoie y niwczem niezawiedienoie na Zywoie moie Protasowskoie 

natot czas w pustie leżaczoho Imienia Moiaho, oyczyznoho mondinskoho 

leżaczoho w Powiete nowohrodskom.

Inny dokument z tego samego 1571 r. poświadcza, iż Tatarzy Iliacz 

i Busa Bohdanowiczowie sprzedali Jaśnie Wielmożnej Pani Siemionow-

nej Tuhanowskiej z Czombrowa sianożęć Stanowiszcze nad rzeką Nie-

wdą. Oto jego początek:
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Ja Iliacz a ja Busa Bohdanowiczy tatara hospodar. Ziemli Nowohr. 

czynim jawno y wyznawajem sami na siebie tim naszym listom  komuby 

toho była potreba wiedat albo czut Jeho słyszat ninieyszym y napotom bu-

duczym iż my buduczy potrebny pieniezey dla wypłaczenia dołhów koto-

ryie ieśmo nabrali jezdiaczy na Czastyie posłuhi hospodarskie Ziemskie 

prodalijeśmo na wiecznost Senożat swoiu własnuiu nikomu niczym nie 

pienuiu y niwczom niezawiedenuju na zywaiemuju Stanowiszcze Imienia 

naszoho otczyznoho leżaczoho w Powietie Nowhorodzkom Mondinsko-

ho kotoraja Senożat leżyt podle Reki Niewdy, kotoraja z odnoie storony 

prylehła ksienożati Baktyszowskoy Szto derzyt JW. Pan Michayło Tuha-

nowski, z druhoie storony prylehła ksienożati Pana Woyny Miratyckoy.

Gdy w 1586 r. oważ pani Tuhanowska o+ cjalnie przekazała majętność 

synom, rozpoczęła stosowny dokument od deklaracji, iż w skład dóbr 

wchodzą ziemie, lasy, dąbrowy, sianożęcia, które kupiła między innymi 

od Tatarów hospodarskich nowogródzkich: „ku Imieniu Czamrowskamu 

prylehłyje”, czyli przylegające do majątku czombrowskiego. 

Ja Siemionowna Iwanowiczówna Tuhanowska Anna […] oznaj-

muię i czynię iawno tym Łystem moim wszystkimo pospolito i każdemu 

z osubno kto będzie chciał o nim wiedzieć czasow nininiejszych y potem 

buduczych szto katorye ludzie, ziemli, lesy, dubrowy, sianożaty u Ziemian 

i Tatarów hospodarskich Nowogródzkich i u inszych postronnych ludziey 

ku Imieniu Czamrowskamu prylehłyje na wiecznosty pokupiła… 

Teoretycznie ziemi nadanej im w zamian za gotowość do posługi 

wojennej Tatarzy nie mogli sprzedawać, tymczasem z dokumentów nie-

zbicie wynika, iż tatarscy sąsiedzi Czombrowa na potęgę wyzbywali się 

łąk, a czasem też ziemi rolnej i lasów. Podawana jest przy tym przyczyna 

transakcji, a mianowicie konieczność spłaty długów powstałych wskutek 

obowiązku stawania na zbrojne wezwanie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. 

Powód zrozumiały, bo Tatar hospodarski nie tylko sam musiał ruszyć 

w bój, ale i wystawić określoną liczbę uzbrojonych i konnych ludzi, a że 

nie każdego było stać, faktycznie mógł się zadłużyć. Kto wie, czy nie słu-

żyło to za pretekst dla obejścia prawa zabraniającego zbywania ziemi. 
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A Koran?

Obecność tego rodzaju papierów w archiwum czombrowskim jest 

zrozumiała, gdyż takie odpisy pobrane z ksiąg grodzkich służyły za za-

łączniki w późniejszych sprawach sądowych ustalających przebieg granic 

między majątkami. Niejasna natomiast wciąż pozostaje kwestia pocho-

dzenia rękopisu tłumaczenia Koranu. W latach, gdy powstał, Czombrów 

należał do Uzłowskich – katolików obrządku łacińskiego. Kupili oni ma-

jątek w 1795 r., sprzedali Karpowiczom, też katolikom, w 1832 r.  Skąd za-

tem się wziął ów zagadkowy manuskrypt? Przez towarzyskie układy z ta-

tarskimi sąsiadami? Znajomość z  mułłą nowogródzkim Sobolewskim?  

Może za sprawą intelektualistów z Wilna – na przykład + lomatów, skoro 

Mickiewicz miał tu chrzestną? Czy też raczej kryje się za tym zaintereso-

wanie orientem i moda na wschodnią egzotykę? Jak już wspomniałam, 

był to dwór jeden z okazalszych w okolicy, położony blisko nowogródz-

kiego traktu, a nie na uboczu, więc choćby z tego względu często odwie-

dzany przez gości i stąd za modą zapewne nadążający. 

Czy w Czombrowie była całość przekładu i reszta zaginęła, czy też 

od początku tylko fragment? Pytań przybywa, wyobraźnia pracuje i tak 

sobie myślę, że niezależnie od ewentualnych ustaleń naukowców, mógłby 

to być wdzięczny motyw powieści historycznej lub wątek przygodowego 

+ lmu, którego  akcja toczy się w Wielkim Księstwie Litewskim z jego wie-

lokulturowymi smaczkami.
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Norbert Boratyn (Warszawa)

Cesarstwo Mandżukuo (1932-1945) – państwo 

satelickie Cesarstwa Japonii w Mandżurii 

i swego rodzaju kontynuacja dawnego 

Cesarstwa Chińskiego mandżurskiej Dynastii 

Cing (1644-1912).

Ten tekst dedykuję koleżance ze studiów Jasuko Okicie (Jasuko Okita

-Sugaja) z Japonii, z którą rozmowy i dyskusje znacznie poszerzyły moją 

wiedzę na temat Dalekiego Wschodu i Japonii.

Współcześnie Cesarstwo Mandżukuo jest prawie zupełnie zapomnia-

ne i poza specjalistami mało kto wie, gdzie się znajdowało i czym było. 

Przeciętny Polak może się dowiedzieć o Cesarstwie Mandżukuo oglą-

dając w telewizji znany + lm w reżyserii Bernardo Bertolucciego z 1987 

roku pt. „Ostatni Cesarz Chin” lub nieco mniej znany + lm z 1992 roku 

w reżyserii Rou Tomano pt. „Dom Zachodzącego Słońca”, z których 

pierwszy opowiada o funkcjonowaniu systemu władzy w Cesarstwie 

Mandżukuo, a drugi o funkcjonowaniu jego gospodarki poprzez pryzmat 

interesów chińskich, mandżurskich i japońskich przedsiębiorców i stero-

waniu tym wszystkim przez generałów i o+ cerów Japońskiej Armii Kwan-

tuńskiej, a także o ogólnym życiu w tym państwie. 

Jeśli ktoś czyta książki, to może dowiedzieć się o Cesarstwie Mandżu-

kuo z autobiogra+ i ostatn iego cesarza Chin i cesarza Mandżukuo Pu I pt. 

„Byłem ostatnim cesarzem Chin”, wydanej przez Wydawnictwo Łódzkie 

w Łodzi w 1988 roku i drugi raz w roku 1989, a z polskich autorów z po-

wieści Igora Abramowa-Newerlego (Igora Newerlego) pt. „Leśne morze”, 

ostatnio wydanej przez Świat Książki w Warszawie w 2009 roku.

Nie mniej jednak sprawa jest zatarta w ogólnej polskiej świadomości 

społecznej i warto jest ją nieco odświeżyć1.

Mandżuria, czyli Chiny północno-wschodnie, była bardzo szczególną 

prowincją Cesarstwa Chińskiego z tego względu, że stamtąd wywodziła 

1 Zob. Filmy: Bernardo Bertolucci pt. �Ostatni Cesarz Chin�, 1987 rok i �lm Rou
Tomano pt. �Dom Zachodz�cego S�o�ca�, 1992 rok.
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się Dynastia Cingów, panująca w Chinach od 1644 roku.

Mandżuria była zamieszkana przez Mandżurów, naród pochodze-

nia tunguskiego, spokrewniony ze wschodniosyberyjskimi Tunguzami 

(Ewenkami), Ewenami i Koreańczykami. Mandżurowie, zwani wówczas 

Dżurdżenami, zostali poproszeni przez Chińczyków o pomoc w wypar-

ciu Kitanów, co wykonali, i dzięki czemu przejęli władzę w północnych 

Chinach, zakładając tam tak zwaną Złotą Dynastię i z biegiem czasu ule-

gając wpływom kultury chińskiej. Charakterystyczne jest to, że Cesarstwo 

Chin południowych, rządzone przez rdzennie chińską dynastię Sung, nie 

wyraziło zgody na objęcie władzy przez Dżurdżenów w całych Chinach 

i wielokrotnie wojowało z nimi2.

Cesarstwo Chin Północnych (Państwo Dżurdżenów) zostało w roku 

1211 zniszczone i podbite przez Imperium Mongolskie Czyngis Chana, 

natomiast wnuk Czyngis Chana Kubilaj Chan w roku 1280 podbija osta-

tecznie Cesarstwo Chin Południowych, obalając dynastię Sung. Podobnie 

jak Dżurdżeni dynastia Czyngisydów, a przynajmniej jej linia reprezen-

towana przez wielkiego chana Kubilaja, zaczyna ulegać wpływom kul-

tury chińskiej. Kubilaj nadał swojej dynastii chińską nazwę Juan, oraz, 

co było bardziej znamienne dla późniejszych losów Imperium Mongol-

skiego, przeniósł stolicę z Karakorum w centralnej Mongolii do Pekinu, 

byłej stolicy Państwa Dżurdżenów. W ten sposób Imperium Mongolskie, 

rozciągające się od Rusi, Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego, Kauka-

zu, Powołża, Azji Środkowej, Iraku i Persji na zachodzie, po południową 

Syberię na północy, po Ocean Spokojny na wschodzie i po Indochiny na 

południu, zaczęło się rozpadać, gdy po śmierci Kubilaja Chana zachodnie 

i południowo-zachodnie ułusy (Złota Orda, Państwo Ilchanów w Iraku 

i w Persji) zaczęły się islamizować, a centralna część państwa ulegać wpły-

wom kultury i języka podbitych przez siebie Chińczyków3. 

Po obaleniu władzy Imperium Mongolskiego w 1368 roku władzę 

w Cesarstwie Chińskim przejmuje rdzennie chińska dynastia Ming, któ-

ra między innymi wprowadza dekret o zakazie używania i produkcji no-

2 W. Wowczuk, Mand�ukuo, Warszawa 1966, s. 36-37.
3 Op. cit., s. 36-37.
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wości technicznych w obawie przed przejęciem ich przez cudzoziemców, 

co cywilizacyjnie zatrzymuje rozwój technologiczny Chin. Tymczasem 

chińskie wynalazki techniczne dzięki inwazji Imperium Mongolskie-

go na inne państwa, takie, jak Ruś Kijowska, Polska i Węgry, oraz dzię-

ki włoskiemu podróżnikowi i kupcowi z Wenecji Marco Polo    tra+ ają 

do Europy, gdzie ulegają udoskonaleniu i przyczyniają się do zdobycia 

przez państwa europejskie technologicznej przewagi nad  całym światem, 

w tym Chinami, czego skutki Cesarstwo Chińskie zaczęło odczuwać już 

w końcu XVIII wieku, a szczególnie w wieku XIX4. 

W II połowie XVI wieku w Mandżurii potomkowie Dżurdżenów 

Mandżurowie rozpoczęli budowę własnego państwa, niezależnego od Ce-

sarstwa Chińskiego. Budowniczym tego państwa został urodzony w 1559 

roku mandżurski wódz Nurhaczy z rodu Aisindzioro, czyli Cing. Budując 

państwo Nurhaczy w 1599 roku zaadaptował do języka mandżurskiego 

alfabet mongolski, a następnie wydał zarządzenie, aby przetłumaczyć całą 

chińską literaturę i wszystkie chińskie księgi na język mandżurski. W la-

tach 1616-1618 Nurhaczy zerwał wszystkie układy z Cesarstwem Chiń-

skim i rozbił chińską ekspedycję karną, skierowaną przeciwko niemu, 

odrzucając ją za Wielki Mur.  W roku 1618 Nurhaczy ogłosił się też cesa-

rzem Mandżurów i Mongołów (być może w tym wypadku odwoływał się 

do tradycji Czyngis Chana, chociaż Mongolia generalnie nie podlegała 

jego władzy). Jego następcy Abahaj i Fu Lin (Szun Czy) umacniali nowe 

państwo. Południowo-wschodnią Mongolię, czyli tak zwaną Mongolię 

Wewnętrzną mandżurscy władcy przyłączyli do Mandżurii w 1634 roku5.

Gdy wybuchło w latach 40-tych XVII wieku w Cesarstwie Chińskim 

powstanie chłopskie przeciwko dynastii Ming, powstańcy byli tak silni, że 

w 1644 roku zajęli Pekin. Poza tym jednemu z chińskich dowódców bro-

niących Wielkiego Muru generałowi U Sań Gujowi jeden z przywódców 

powstania porwał narzeczoną, zwaną w chińskiej historiogra+ i jako Pięk-

ność o Okrągłej Twarzy. Generał U Sań Guj, który chciał odzyskać uko-

chaną kobietę, porozumiał się z mandżurskim władcą Fu Linem (Szun 

4 Op. cit., s. 37.
5 Op. cit., s. 38-39.
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Czy) i otworzył jedną z bram Wielkiego Muru, wpuszczając mandżurskie 

wojska na teren Cesarstwa Chińskiego. Mandżurowie stłumili powstanie 

chłopskie w Chinach i odbili narzeczoną generała U Sań Guja. Generał 

odzyskał swoją ukochaną dziewczynę, a powstanie chłopskie upadło. Ale 

w 1644 roku stało się coś jeszcze – Mandżurowie po stłumieniu chłop-

skiego powstania w Cesarstwie Chińskim, obalili dynastię Ming i prze-

jęli władzę w Chinach. Mandżurski cesarz Fu Lin (Szun Czy) ogłosił się 

chińskim cesarzem, przeniósł się do Pekinu do Zakazanego Miasta, Man-

dżurowie przejęli kontrolę nad Chinami. Formalnie Mandżuria została 

częścią Chin, ale faktycznie to Mandżuria podbiła całe Chiny i przejęła 

nad nimi władzę, gdyż od tego czasu wyższe stanowiska w Cesarstwie 

Chińskim były zarezerwowane dla Mandżurów, natomiast Mandżuria 

– domena nowej dynastii Cing (Aisindzioro) uzyskała specjalne prawa. 

Chińczycy na znak poddaństwa Mandżurom od 1644 roku musieli nawet 

czesać się na mandżurską modłę, nosząc z tyłu głowy warkocz6. 

Prawdą jest to, że podczas panowania Mandżurów Cesarstwo Chiń-

skie znacznie rozszerzyło swoje terytoria, co miało miejsce szczegól-

nie w XVIII wieku: w 1691 roku została włączona do Chin Mongolia 

(Mongolia Zewnętrzna), w 1716 roku został zajęty Tybet, w 1758 roku 

Dżungaria, w 1759 roku Kaszgaria, a w 1769 roku Chiny narzuciły swo-

ją zwierzchność Birmie, a w 1790 roku Wietnamowi. Zaś Korea została 

zwasalizowana przez Mandżurów jeszcze przed opanowaniem przez nich 

Chin w latach 1618-1636, a następnie stała się lennem rządzonego przez 

Mandżurów Cesarstwa Chińskiego7. 

Po 1644 roku językami urzędowymi w Cesarstwie Chińskim były 

chiński i mandżurski. Mandżurowie stali się elitą Chin. Jednak do począt-

ku XX wieku Mandżurowie w zdecydowanej większości ulegli językowej 

i kulturowej sinizacji do tego stopnia, że cesarzowa-wdowa Ci Xi (Jeho-

nara), rządząca Chinami w latach 1861-1909, musiała się uczyć języka 

mandżurskiego jako języka obcego, gdyż mówiła tylko po chińsku. W sa-

mej Mandżurii, pomimo tego, że formalnie aż do 1907 roku obowiązy-

6 Op. cit., s. 38-39.
7 Op. cit., s. 38-39.
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wał zakaz osiedlania się Chińczyków na terenie tej prowincji, oraz zakaz 

mieszanych małżeństw mandżursko-chińskich, zdecydowana większość 

Mandżurów uległa językowej i kulturowej sinizacji. Na początku XX wie-

ku jedynie najwyższe warstwy ludności Mandżurii zachowywały swoją 

odrębną obyczajowość8.

Według Alfreda T. Majewicza, cytuję za Markiem Cabanowskim, języ-

kiem mandżurskim (dane z 1993 roku) posługuje się na co dzień niewiel-

ka liczba ludzi, żyjących w trudno dostępnych wioskach górskich.    Na-

tomiast 90% populacji Mandżurii na 31000000 ówczesnych mieszkańców 

(dane z przełomu lat 20-tych i 30-tych XX wieku) tego obszaru mówiło 

po chińsku i uważało się za Chińczyków, chociaż w dużej mierze mogli to 

być zsinizowani Mandżurowie9. 

Natomiast według chińskich danych z 2001 roku językiem mandżur-

skim mówiło około 11000000 ludzi, podczas, gdy ludność Mandżurii 

(dane z 1996 roku) liczyła około 104000000 ludzi i w zdecydowanej więk-

szości mówiła po chińsku10. 

Mająca miejsce co najmniej od XVI wieku, o czym wspomniałem 

wyżej, przewaga technologiczna państw europejskich nad Cesarstwem 

Chińskim i wielkie odkrycia geogra+ czne musiały w końcu doprowadzić 

do zetknięcia się tych państw z Chinami i do ich ingerencji w wewnętrzne 

sprawy Chin, których celem było podporządkowanie tego kraju, jak to 

mówią Chińczycy, kwai lo, czyli zamorskim diabłom11. 

Już w czasach dynastii Ming Portugalia wydzierżawiła od Cesarstwa 

Chińskiego Makau w 1557 roku, ale w tamtym okresie, kiedy na oce-

anach świata dominowały katolickie monarchie – Królestwo Hiszpanii 

i Królestwo Portugalii, które na przełomie XV i XVI wieku zbudowały 

w Ameryce Łacińskiej, w Afryce i na Filipinach (czyli blisko Chin) swoje 

imperia kolonialne, Chiny nie były zagrożone penetracją ze strony innych 

8 Ibidem.
9 M. Cabanowski, Tajemnice Mand�urii � Polacy w Harbinie,Warszawa 1993, s.
5 i s. 118.

10 M. Ka!uski, Polacy w Chinach, Warszawa 2001, s. 37.
11 W. Wowczuk, Mand�ukuo, s. 39-40.
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państw12. 

Jednak w XVIII wieku, gdy Brytyjczycy, Francuzi i Holendrzy zaczęli 

budować swoje imperia kolonialne, cesarze chińscy z mandżurskiej dyna-

stii Cing nie zdawali sobie sprawy z rzeczywistej słabości Chin, pomimo 

poszerzania chińskich granic w tamtym okresie, w stosunku do europej-

skich mocarstw kolonialnych. Dowodem tego jest reakcja cesarza Chin 

Cien Lunga na pismo brytyjskiego króla Jerzego III von Hanowera z 1794 

roku, domagającego się od cesarza nawiązania stosunków dyplomatycz-

nych i handlowych z Wielką Brytanią. Cesarz Cien Lung odmówił na-

wiązania stosunków dyplomatycznych i handlowych z Wielką Brytanią, 

a także dał do zrozumienia Brytyjczykom, że oczekuje hołdu lennego od 

brytyjskiego monarchy. Ponadto brytyjscy posłowie zobaczyli na własne 

oczy, do jakiego stopnia Cesarstwo Chińskie jest technologicznie w tyle 

za nimi. Zresztą w trakcie wizyty w Pekinie brytyjscy posłowie wywołali 

skandal, nie zgadzając się na złożenie zgodnych z chińskim protokołem 

dyplomatycznym należnych cesarzowi ukłonów po komendzie kou tou. 

Brytyjczycy po prostu stali, okazując lekceważenie chińskiemu cesarzo-

wi. Od tego czasu Wielka Brytania, a wkrótce i inne państwa zaczęły so-

bie zdawać sprawę, jak słabym i (na skutek polityki poprzedniej dynastii 

Ming w stosunku do maszyn, oraz starych i nowych technicznych wy-

nalazków) technologicznie zacofanym państwem było Cesarstwo Chiń-

skie, rządzone przez mandżurską dynastię Cing. Do tego jeszcze chińscy 

cesarze nie zdawali sobie całkowicie sprawy z własnego położenia, na co 

dowodem jest domaganie się od Wielkiej Brytanii, aby została lennikiem 

Chin. Na skutki nie trzeba było długo czekać13. 

Brytyjczycy zaczęli zalewać Cesarstwo Chińskie narkotykami 

(opium), kontrabanda opiumowa szła przede wszystkim z brytyjskich In-

dii. Reakcją Chin było skon+ skowanie nielegalnej kontrabandy w 1839 

roku. Odpowiedzią Brytyjczyków było wypowiedzeniem wojny Chinom, 

która trwała trzy lata (I wojna opiumowa 1839-1842) i zakończyła się klę-

ską Chin. Podobnie było z II wojną opiumową (1856-1858) i III wojną 

12 Op. cit., s. 39-40
13 Op. cit., s. 39-40.
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opiumową (1859-1860), gdzie połączone siły Wielkiej Brytanii i Francji 

całkowicie pokonały Chiny. Już po I wojnie opiumowej Cesarstwo Chiń-

skie musiało oddać Wielkiej Brytanii Hongkong i Weihawei, otworzyć 

dla cudzoziemskiego handlu większość chińskich portów, zalegalizować 

handel opium i zapłacić wysoką kontrybucję. A po następnych wojnach 

opiumowych Chiny musiały się zgodzić na utworzenie w większych chiń-

skich miastach tak zwanych settlementów (koncesji), czyli niezależnych 

od chińskich władz dzielnic, podległych Wielkiej Brytanii, Francji i Sta-

nom Zjednoczonym, których mieszkańcy stali się, czy tego chcieli, czy 

nie, poddanymi obcych mocarstw14. 

Chińczycy uznali, że przyczyną klęsk Cesarstwa Chińskiego w woj-

nach opiumowych jest polityka cesarzy z dynastii Cing, którzy najpierw 

zlekceważyli zagrożenie ze strony obcych mocarstw, a następnie po prze-

granych wojnach zgodzili się na wszystkie ich warunki i upokorzyli Chi-

ny. W 1851 roku wybuchło skierowane przeciwko mandżurskiej dynastii 

Cing ogólnonarodowe powstanie, na którego czele stanął wiejski nauczy-

ciel, zresztą wychowanek katolickiej szkoły misyjnej, Hung Si Cuan. Po-

wstanie to nosi nazwę powstania Tajpingów od nazwy tajnej organizacji, 

która nim kierowała (Taj Ping Tien Kuo). Powstańcy najpierw utworzyli 

własną stolicę w Junganie, a w 1853 roku w Nankinie, zaś Hung Si Cuan 

ogłosił się cesarzem. W maju 1853 roku Tajpingowie usiłowali zająć Pe-

kin. W późniejszym okresie doszło do rozłamów w kierownictwie po-

wstania, co zahamowało ich ofensywę. Rządzący Chinami Mandżurowie 

po przegranych wojnach opiumowych, nie mogąc w ogóle poradzić sobie 

z Tajpingami, poprosili Brytyjczyków i Francuzów o pomoc w stłumieniu 

powstania. Mocarstwa zachodnie zgodziły się, i wojska brytyjskie i fran-

cuskie przystąpiły do stłumienia powstania Tajpingów. Na czele armii 

interwencyjnych stanął brytyjski generał Charles George Gordon (1833-

1885), czołowy realizator brytyjskiej polityki kolonialnej w Azji i w Afryce. 

Interwenci pomogli dynastii Cing stłumić powstanie Tajpingów w 1864 

roku i zdobyć Nankin. Od tego czasu chińscy cesarze, a szczególnie ce-

sarzowa-wdowa Ci Xi (Jehonara), byli skorumpowani przez mocarstwa 

14 Op. cit., s. 41.
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kolonialne i praktycznie od nich uzależnieni, gdyż dynastia mandżurska 

Cing, chcąc zachować swoją władzę w Chinach zwróciła się o pomoc do 

obcych mocarstw, niedawnych wrogów, które oczywiście się na to zgodzi-

ły, licząc na dalsze umocnienie swoich wpływów w Cesarstwie Chińskim 

działając dwutorowo – anektując niektóre terytoria lub tworząc w chiń-

skich miastach settlementy (koncesje) i wpływając na władze cesarskie, 

korumpując dwór mandżurski, a nawet samych cesarzy z dynastii Cing, 

czego cesarzowa-wdowa Ci Xi (Jehonara) jest oczywiście najlepszym 

przykładem15. 
W XIX wieku Cesarstwo Japonii było feudalną monarchią, podzie-

loną na udzielne księstwa i faktycznie rządzoną przez szogunów z rodu 
Tokugawa od 1603 roku. Cesarz miał faktycznie jedynie władzę repre-
zentacyjną. Japonii groził taki sam los, jaki spotkał Chiny, zwłaszcza, że 
Tokugawowie zerwali na początku XVII wieku kontakty z zamorskimi 
mocarstwami, gdyż obawiali się penetracji Japonii ze strony Królestwa 
Portugalii i Królestwa Hiszpanii, a także wygnali Jezuitów (których głów-
ną bazą na Dalekim Wschodzie były należące do Hiszpanii Filipiny), 
represjonując i prześladując nawróconych przez hiszpańskich Jezuitów 
katolików japońskich, którzy wtedy przeszli do podziemia. Jedynie pro-
testancka kalwińska Holandia miała ograniczone prawo do handlu z Ja-
ponią od roku 1640. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do roku 1853, kie-
dy amerykańskie okręty dowodzone przez kapitana Matthew Perry’ego 
wymusiły na Japończykach otwarcie kilku portów dla Stanów Zjedno-
czonych, Wielkiej Brytanii i Francji. W następnych latach szogunowie 
zgodzili się na dalsze ustępstwa (w 1854 roku musieli podpisać układy 
z Wielką Brytanią, Francją, Holandią i Rosją) i od tego czasu zachodnie 
towary zaczęły zalewać rynek japoński16. 

Japońscy patrioci, a zwłaszcza samurajowie z Chosu, doszli do wnio-
sku, że jeśli nie dokona się przewrotu, obalenia szogunatu, restauracji wła-
dzy cesarskiej i modernizacji kraju, to Japonia podzieli los Chin. W 1867 
roku dokonali oni przewrotu, obalając bakufu i szogunat rodu Tokugawa, 
ogłaszając rok później w 1868 roku nowego cesarza Mutsuhito faktycznym 

15 Op. cit., s. 41.
16 Op. cit., s. 11-13.
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władcą Japonii. W latach 1868-1912 miała miejsce tak zwana Restauracja 
Meidżi. Przede wszystkim miała miejsce centralizacja władzy. Doradcami 
rządu zostali głównie Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie, gdyż Japończy-
cy chcieli przebudować swój ustrój państwowy, wzorując się na  głów-
nych mocarstwach światowych. Wysłano młodych samurajów na studia 
do państw europejskich i USA. Przede wszystkim scentralizowana została 
administracja kraju, miejsce autonomicznych księstw feudalnych zastą-
piły prefektury, w latach 1871-1873 została założona poczta, zorganizo-
wano powszechne, średnie i wyższe szkolnictwo, dzięki któremu szybko 
został zlikwidowany analfabetyzm w Japonii, a także powołana do życia 
wykształcona elita intelektualna (co nie znaczy, że wcześniej w Japonii 
w ogóle czegoś takiego nie było), zostały otwarte linie kolejowe (pierw-
sza z Tokio do Jokohamy), powołano nowoczesną walutę – jeny, a także 
nowoczesną służbę zdrowia, Japoński Czerwony Krzyż i opieki społecz-
nej. Utworzona została umundurowana po europejsku, wyekwipowana 
i uzbrojona w broń palną armia z powszechnego poboru (wzorowana na 
niemieckiej) i marynarka wojenna (wzorowana na brytyjskiej), gdzie sa-
murajowie mieli jedynie nieco ułatwiony dostęp do kadry o+ cerskiej, ale 
zdolni ludzie z niskich stanów, nawet chłopów i mieszczan (burakamin) 
mogli zostać nawet generałami i admirałami. Wprowadzono kalendarz 
gregoriański. Polepszono dolę chłopów. Japończycy przemianowali Edo 
na Tokio, ustalając tam stolicę swego państwa i siedzibę cesarza. Zaczęli 
także budować wielkie miasta, oraz podwaliny wielkiego przemysłu (po-
wstanie koncernów zaibatsu). Chrześcijanie, w tym katolicy, mogli od 
tego czasu legalnie wyznawać swoją religię, chociaż cały czas utrzymała 
się przewaga religii szintoistycznej i buddyzmu zen, z przewagą tej pierw-
szej. A następnie Japonia zaanektowała ostatecznie Hokkaido, Okinawę 
(1872), Wyspy Riukiu (1872) i Wyspy Bonin (1875), oraz zaczęła pró-
bować opanowywać Sachalin od południa. Wtedy mocarstwa zachodnie 
się zorientowały, że Japonia nie zamierza odgrywać roli zależnego od 
nich kraiku, tylko stawia na pełną niezależność. Zachodnie + rmy zaczęły 
sprzedawać Japonii tak zwane buble, czyli szyny pękające na mrozie, albo 
statki, które tonęły prawie od razu po zwodowaniu. Ale było już za późno, 
Japończycy nauczyli się sposobów produkcji i przejęli nowoczesne tech-
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nologie, dostosowując je do swojej gospodarki, a także przekopiowali sys-
tem polityczny tak zwanych krajów wysoko rozwiniętych, dopasowując 
go do swojej własnej kultury i mentalności japońskiego społeczeństwa. 

W latach 70-tych XIX wieku powstały w Japonii pierwsze partie poli-
tyczne, jak np. W 1874 roku powstała Powszechna Partia Polityczna i Sto-
warzyszenie Wytyczonego Celu. W 1884 roku powołano do życia rząd 
z premierem na czele, podzielony na ministerstwa. W 1889 roku została 
wydana konstytucja, która w Cesarstwie Japonii dawała cesarzowi abso-
lutną władzę (cesarz to święty i nietykalny tenno) i umacniała wpływy 
armii w państwie. W 1890 roku został utworzony dwuizbowy Parlament, 
składający się z właściwego Parlamentu, czyli Izby Niższej i Izby Parów, 
czyli Senatu, do którego mogli być wybrani jedynie samurajowie (w tym 
na osłodę porażki politycznej także członkowie rodu Tokugawa), profe-
sorowie wyższych uczelni i wybitnie uzdolnieni ludzie, oraz ludzie wyjąt-
kowo zasłużeni dla Japonii. System polityczny był mieszaniną systemów 
politycznych Cesarstwa Niemieckiego, Wielkiej Brytanii i Cesarstwa Ro-
syjskiego, gdyż Armia Japońska była wzorowana na Armii Niemieckiej, 
Marynarka Wojenna na Marynarce Brytyjskiej, a tennoizm (kult cesarza), 
o+ cjalna ideologia Cesarstwa Japonii, był dopasowaną do japońskich kul-
turowych i mentalnościowych warunków rolą cesarza, co z kolei Japoń-
czycy przekopiowali z Cesarstwa Rosyjskiego z rosyjskiego samodzierża-
wia, dopasowując do swoich wymogów. W ciągu 22 lat Japonia od 1868 
roku poczyniła technologiczny, polityczny i gospodarczy skok, nadra-
biając 400-500 lat, co samo w sobie było zjawiskiem niezwykłym i nie 
mającym jak dotąd miejsca w historii świata, co słusznie trzeba nazwać 
precedensem na skalę światową17. 

Istotną sprawą w II połowie XIX wieku była sprawa emigracji wielu 
Chińczyków i Japończyków szczególnie do obu Ameryk. I o ile Chińczy-
cy emigrowali przede wszystkim w celach zarobkowych do Stanów Zjed-
noczonych, zwłaszcza do Kalifornii, a także do polinezyjskiego, ale kon-
trolowanego najpierw przez Brytyjczyków, a potem przez Amerykanów 
Królestwa Hawajów (od 1893 roku Republika Hawajów, a od 1898 roku 
Terytorium Stanów Zjednoczonych), oraz brytyjskiego Singapuru, co było 

17 Op. cit., s. 11-13.
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skutkiem działalności przede wszystkim na terenie Cesarstwa Chińskiego 
amerykańskich + rm, których członkowie namawiali Chińczyków do wy-
jazdu na łatwy zarobek przy budowie kolei w USA. Natomiast Japończycy 
po modernizacji kraju zaczęli emigrować także w celach zarobkowych, 
nie mniej jednak emigracja Japończyków była sterowana przez władze 
tego państwa. Oczywiście dużo Japończyków (ale mniej niż Chińczyków) 
osiedliło się na Hawajach i w Stanach Zjednoczonych, ale główny stru-
mień emigracji japońskiej skierował się do państw latynoamerykańskich 
w Ameryce Południowej, przede wszystkim do Brazylii i do Peru18. 

Cesarstwo Chińskie, jak wspomniałem wyżej, stało się faktycznie pół-
kolonią obcych mocarstw. Podobnie jak i inne mocarstwa, także Cesar-
stwo Rosyjskie zaczęło zwracać uwagę na Chiny. Szczególnie Rosja, nie 
chcąc aby wyprzedzili ją Brytyjczycy, dążyła do zajęcia terenów położo-
nych na północ i wschód od Mandżurii, aby oprzeć swe granice na kory-
tach rzek Amur i Ussuri19. 

Już w XVII wieku w latach 1651-1689 Rosjanie usiłowali zająć obszary 
nadamurskie, założyli twierdzę Ałbazin, ale po przegranych kilku woj-
nach z opanowanym przez Mandżurów Cesarstwem Chińskim na mocy 
Traktatu Nerczyńskiego z 1689 roku musieli się wycofać z tych obszarów. 
Mandżurska dynastia Cing bardzo zwracała uwagę na swoje północne 
granice, zwłaszcza, że chodziło o tereny graniczące z ich rodzimą dome-
ną Mandżurią20. 

W XIX wieku, gdy dynastia Cing i Chiny faktycznie stały się zakład-
nikiem obcych mocarstw, także Rosja przystąpiła do realizacji swoich in-
teresów w Chinach i do powrotu nad Amur. Generał-gubernator Syberii 
Wschodniej od 1848 roku hrabia Nikołaj Murawiow-Amurski od 1850 
roku rozpoczął zajmowanie terenów nadamurskich i przyłączanie ich 
do Cesarstwa Rosyjskiego. Cesarstwo Chińskie w Traktatach Ajguńskim 
i Pekińskim w 1858 roku musiało się zgodzić na linię graniczną na rze-
kach Amur i Ussuri, oraz na przyłączenie ujścia Amuru do Rosji, a także 
na rozciągnięcie przywilejów handlowych, jakie mieli Brytyjczycy i Fran-

18 J. Brzozowski, Kompendium historii, Pniewo 1997, s. 250-255.
19 Z. �ukawski, Historia Syberii, Wroc�aw 1981 s. 192-201
20 Op. cit., s. 78-91.
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cuzi w Chinach także na Rosjan. Jednocześnie Rosja nie dopuściła do 
tego, żeby na rzece Amur pojawiły się okręty innych państw niż chińskie 
i rosyjskie21.

Cesarstwo Chińskie w II połowie XIX wieku padło o+ arą kolejnych 
etapów kolonialnej polityki obcych mocarstw. Francja już w wykorzy-
stując Powstanie Tajpingów w latach 1858-1862 oderwała od lenna Chin 
Wietnamu 3 położone na południu kraju prowincje przekształcając je we 
francuską kolonię prowadząc tak zwaną wojnę kolonialną, a rok później 
w 1863 roku całą Kambodżę. Natomiast dwadzieścia jeden lat później 
w latach 1883-1884 Francja toczyła kolejną wojnę w Wietnamie, zajmu-
jąc cały kraj. Skutkiem opanowania Wietnamu przez Francję była woj-
na chińsko-francuska, zakończona klęską Cesarstwa Chińskiego i zgodą 
Chin na aneksję przez Francję Wietnamu. To z kolei przyczyniło się do 
zajęcia przez Francję Laosu w 1893 roku. Państwo Cingów utraciło osta-
tecznie wpływy w Indochinach. Natomiast mniej więcej w tym samym 
czasie Wielka Brytania w latach 1883-1886 oderwała od Chin kolejne len-
no – Birmę, przekształcając ten kraj w brytyjską kolonię22. 

W latach 1894-1895 miała miejsce wojna chińsko-japońska. Zmoder-
nizowane Cesarstwo Japonii chciało uzyskać wpływy w Korei. Przebieg 
wojny był korzystny dla Japonii. Wojna zakończyła się klęską Cesarstwa 
Chińskiego. Traktat w Szimonoseki przyznawał Korei niezależność od 
Chin, a także przyznawał Japonii Tajwan i Wyspy Peskadory, które stały 
się japońskimi prowincjami. Dla Chin ta klęska wojenna miała ogromne 
znaczenie, gdyż uzmysłowiła obcym mocarstwom, że Chiny to kraj, który 
bez problemu można podzielić na strefy wpływów. W czasie tej wojny 
doszło w Kantonie w 1895 roku do lokalnego powstania skierowanego 
przeciwko dynastii Cing, na którego czele stanął twórca założonego na 
Hawajach wśród emigrantów chińskich w 1894 roku z inspiracji amery-
kańskiej Związku Odrodzenia Chin dr Sun Jat Sen (1866-1925). Władze 
chińskie stłumiły powstanie, a Sun Jat Sen wyemigrował do Japonii. Japo-
nia zyskała na tej wojnie nie tylko Tajwan, Peskadory i wpływy w Korei, 
państwa zachodnie, Rosja i Stany Zjednoczone od czasu tej wojny 

21 Op. cit., s. 192-201.

22 Zob. M. Ka�uski, Polacy w Chinach, s. 6-36; W. Wowczuk, Mand!ukuo, s. 41.
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przestały Japonię traktować lekceważąco, ale jak państwo, które lokalnie 
posiada swoje własne interesy, które należy uszanować, dzieląc się z nim 
wpływami w Chinach23. 

Tuż po tej wojnie Cesarstwo Rosyjskie przystąpiło do negocjacji z Ce-
sarstwem Chińskim w sprawie budowy drugiej linii Kolei Transsyberyj-
skiej (tak zwanej Kolei Wschodniochińskiej) przez Mandżurię na wprost 
do Władywostoku. Miała ona odgałęziać się od głównej linii Kolei Tran-
ssyberyjskiej w Czycie, przekraczać chińską granicę na stacji Mandżuria 
(Manczuli), a następnie już w Chinach biec przez mandżurskie miasta, 
które Rosjanie zobowiązali się wybudować lub rozbudować – Hajlar, Ci-
cihar, Hulań, Charbin, Aczeng i Mutanciang, oraz twierdzę Echo do gra-
nicy rosyjskiej na rzece Ussuri i w Ussuryjsku już na terytorium Rosji 
ponownie łączyć się z Koleją Transsyberyjską i biec do końcowej stacji 
we Władywostoku, w tym do odnogi tej linii przez Artiom do Nachodki. 
W 1896 roku rosyjski minister + nansów Siergiej Witte i starszy członek 
chińskiej Najwyższej Rady Państwowej Li Hung Czang – faworyt cesa-
rzowej-wdowy Ci Xi (Jehonary) podpisali tak zwany Traktat Moskiew-
sko-Berliński, na mocy którego Rosjanie uzyskali prawo do budowy Kolei 
Wschodniochińskiej przez Mandżurię, oraz prawo administrowania tej 
linii kolejowej. 

W roku 1897 Rosja zajęła Półwysep Liaotuński z Port Arturem 
(Luszunem) i Dalnyjem (Talienem), Brytyjczycy próbowali zablokować 
aneksję tego półwyspu, położonego pomiędzy Koreą, a Półwyspem Szan-
tung, ale nie udało im się tego dokonać. 8 IV 1898 roku Cesarstwo Chiń-
skie zgodziło się na aneksję Półwyspu Liaotuńskiego przez Rosję, oraz na 
wybudowanie przez Rosjan południowego odgałęzienia Kolei Wschod-
niochińskiej w Mandżurii – od Charbina przez Szuangczeng, Czangczun, 
Syping, Mukden (obecnie Szenjang), Anszan, Ingkou i Fusjen przez gra-
nicę rosyjską do Dalnyja (Talienu) i Port Artura (Luszunu). Wszystkie 
linie kolejowe zbudowane przez Rosjan w Mandżurii i wszystkie miasta 
po drodze znalazły się pod rosyjską ochroną wojskową24. 

23 W. Wowczuk, Mand�ukuo, s. 41.

24 Por.M. Cabanowski, Tajemnice Mand�urii, s. 6-14; M. Ka!uski, Polacy
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Od tego czasu do Mandżurii napłynęło bardzo wielu Rosjan i Pola-
ków (w 1903 roku w Mandżurii, zwłaszcza w założonym przez inżyniera 
Adama Szydłowskiego 11 IV 1898 roku Charbinie było 7000 Polaków). 
Napłynęli także z terytorium Cesarstwa Rosyjskiego Tatarzy Nadwołżań-
scy25. Formalnie Mandżuria cały czas wchodziła w skład Cesarstwa Chiń-
skiego i budowa Kolei Wschodniochińskiej przez Rosjan nie zmieniała 
statusu tej prowincji Chin, matecznika i domeny dynastii Cing. Budowa 
kolei i wielu miast w Mandżurii ściągnęła do tej prowincji wielu Chińczy-
ków zamieszkałych w innych częściach Cesarstwa Chińskiego, ściągnęła 
też w dalszym ciągu wielu mieszkańców Cesarstwa Rosyjskiego,  zwłasz-
cza Rosjan, Polaków (których liczba w Charbinie po I wojnie światowej li-
czyła około 10000 osób, a w całej Mandżurii około 20000, głównie w Haj-
larze i Aszyche), Ukraińców, Tatarów Nadwołżańskich, Gruzinów, Żydów 
Polskich i Karaimów Polsko-Litewskich. Rosjanie wybudowali w Char-
binie wiele cerkwi prawosławnych, w tym okazały sobór. Polacy mieli 
w Mandżurii swoje para+ e rzymsko-katolickie, z czego jedną w Hajlarze, 
jedną w Mandżurii (Manczuli), a dwie w Charbinie (para+ a Św. Stanisła-
wa Biskupa i Św. Jozafata Kuncewicza), Żydzi dwie synagogi w Charbinie, 
natomiast Tatarzy Nadwołżańscy meczety i muzułmańskie gminy wyzna-
niowe (głównie w Charbinie, Hajlarze i Mukdenie). Tu trzeba dodać, że 
Tatarzy Nadwołżańscy zetknęli się w Mandżurii z chińskimi muzułmana-
mi sunnitami, wywodzącymi się od potomków średniowiecznych arab-
skich lub perskich kupców, którzy zmieszali się z Chińczykami, tworząc 
chińskojęzyczną grupę etnogra+ czną Huihui wyznania muzułmańskiego 
sunnickiego szkoły hana+ ckiej. Trochę takich ludzi, oraz chińskich pod-
danych z północno-zachodnich Chin wyznania muzułmańskiego sunnic-
kiego znalazło się w Mandżurii w tamtym czasie. Sam Charbin był gene-
ralnie miastem chińsko-polsko-rosyjskim26. CDN.

w Chinach, s. 51-63; Z. �ukawski, Historia Syberii, s. 251-256; W. Wowczuk,
Mand!ukuo, s. 41-44.

25 M. Ka!uski, Polacy w Chinach, s. 37-45.
26 Por.M. Cabanowski, Tajemnice Mand!urii, s. 5-137, M. Ka!uski, Polacy
w Chinach, s. 45-67 i 117-129, s. 137-146 i s. 273-285.
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Emir Buczacki (1935-1990)

Zapomniany aktor teatralny i � lmowy

Rodzimy się, umieramy, a życia wciąż wystarcza.

Z nami czy bez nas noce i dnie jednakowo się toczą,

jakby nas wcale nie było na tym świecie.

Maria Dąbrowska „Noce i dnie”

      

Niniejszy artykuł jest próbą biogra+ i Emira Buczackiego. Postać ta 

jest obecnie mało znana nawet wśród krytyków teatralnych i + lmowych, 

a jego nazwisko bardzo rzadko pojawia się na łamach opracowań doty-

czących historii polskiego + lmu czy teatru. Być może spowodowane jest 

to tym, że nie grał ról pierwszoplanowych. Niemniej jednak jego sylwetka 

warta jest przypomnienia i to z kilku względów. 

Z pochodzenia był polskim Tatarem, a zawód aktorski był niezwy-

kle  rzadki wśród tej mniejszości etniczno-religijnej. Wyjątkiem może być 

tutaj Charles Bronson (właśc. Charles Dennis Buchinsky)1. Jego ojciec, 

Aleksander Buczyński, wyemigrował w 1908 r. do USA z Druskiennik 

nad Niemnem2. Matka, Maria Walińska również była córką emigrantów. 

W domu Buczyńskich mówiło się po polsku. Bronson w całej swojej ka-

rierze + lmowej kilkakrotnie wcielał się w role Polaków lub osób polskiego 

pochodzenia.

W latach międzywojnia działacze tatarscy próbowali tworzyć ama-

torski ruch artystyczny. Młodzież tatarska niejednokrotnie wystawiała 

popularne wówczas jednoaktówki i skecze. Recytowano również poezję, 

tańczono i śpiewano, sięgając zarówno do repertuaru polskiego, jak i ta-

tarskiego. Takie amatorskie zespoły artystyczne istniały m.in. w Słoni-

miu i Mirze3. Talent artystyczny w okresie międzywojennym ujawnił się 

1  Nazwisko z Buchinsky na Bronson zmienił w 1954 r. (epoka makkartyzmu).

2 Słynne uzdrowisko na Litwie. W okresie międzywojennym miał tutaj swój dworek 

marszałek Józef Piłsudski.

3 W sierpniu 1936 r. zespół artystyczny Koła Młodzieży Tatarskiej w Mirze, wystawił 

fragmenty Balladyny J.  Słowackiego. Zob. „Życie Tatarskie” 1937, nr 10, s. 21.
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w osobie Marii z Achmatowiczów Kryczyńskiej, która w 1935 r. skompo-

nowała „Walc Księżycowy”4.

Osób pochodzenia tatarskiego, które związane były (lub są) z + lmem 

czy teatrem jest oczywiście więcej, szczególnie jeśli chodzi o lata powo-

jenne. W latach 1951-1981 znanych choreografem był doc. Zbigniew 

Korycki, prodziekan Wydziału Pedagogiki Baletu Akademii Muzycznej 

w Warszawie5. Aktorem Teatru Muzycznego w Szczecinie był Dżemil 

Szczęsnowicz6. W drugiej połowie lat 60-tych zagrał m.in. w sztukach 

„Ptasznik z Tyrolu” (1966), jako Weinleber oraz „Student żebrak” (1968), 

jako Gospodarz Zajazdu7.

W czasach współczesnych nie można pominąć osoby Michała Hózman

-Mirzy Sulkiewicza (ur. 1938 r.)8, który od ponad 40 lat robi scenogra+ e 

i dekoracje wnętrz do seriali i + lmów, m.in. Alternatywy 4 (1983), Samo-

wolka (1993), Syberiada polska (2012)9. 

Scenarzystą oraz reżyserem + lmowym i teatralnym jest Stefan Cha-

zbijewicz (ur. 1958 r.). Pochodzi z Gdańska. Absolwent Wydziału Reżyse-

rii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Członek 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Jest autorem wielu + lmów fabular-

nych, dokumentalnych, programów telewizyjnych, seriali oraz spektakli 

teatralnych. Zrealizował kilka + lmów biogra+ cznych, w tym o Lechu Wa-

łęsie, Leopoldzie Tyrmandzie i Wyntonie Warsalisie. Pierwszą jego reali-

zacją było widowisko telewizyjne pt. Maszeńka (1985), do której napisał 

scenariusz i której był reżyserem. Z kolei debiutem + lmowym była Podróż 

na wschód (1994), za którą otrzymał nominację do nagrody Złote Lwy10.

4 Przegląd najnowszych prac o Tatarach polskich [w:] „Rocznik Tatarski”, t. II, Zamość 

1935, s. 461; „Bibliogra+ a polska 1901-1939”, t. 1, Wrocław 1986, s. 34.

5  http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/26155,karierateatr.html

6  http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/70599.html

7  www.opera.szczecin.pl

8 Scenograf + lmowy pochodzenia tatarskiego. Wnuk sierż. Aleksandra Hózman-

Mirzy Sulkiewicza (1867-1916).

9 http://+ lmpolski.pl/fp/index.php/1110981

10 h t t p : / / w w w. f i l m w e b . p l / p e r s o n / S t e f a n + C h a z b i j e w i c z - 6 4 4 9 0 ;               



Artykuły

Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014

Emir Buczacki (1935-1990) Zapomniany aktor teatralny i � lmowy

Sławomir Hordejuk

122

Nie wypada również pominąć osoby Dżennet Półtorzyckiej-Stampf ’l 

(ur. 1924 r. Warszawa), dziennikarki radiowej i scenarzystki spektakli te-

lewizyjnych. Jest również autorką kilku adaptacji do spektakli telewizyj-

nych11. Scenarzystką + lmów animowanych w latach 60-tych była Maria 

Achmatowicz. Napisała (lub była współautorką) ponad 20 scenariuszy, 

w tym: Czarodziejski eliksir; Porwanie królewny; Baśnie i waśnie (1964); 

Niesforny kotek; Wielka przygoda; Mieszkaniec zegara z kurantem (1967); 

Klechdy polskie (1970-1971)12. 

Z Marią Achmatowicz spokrewniony był prof. Aleksander Achmato-

wicz (1930-2009), również związany z + lmem. Po wojnie historyk i wy-

kładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmował 

się też dziennikarstwem, tłumaczeniami oraz napisał kilka książek hi-

storycznych. Był autorem scenariuszy do + lmów dokumentalnych, jak 

np. Wizerunek naczelnika (1965); Wojna polsko-bolszewicka; Stosunek 

mocarstw do sprawy polskiej; Czyn zbrojny Polaków w I wojnie światowej 

(1992). Współpracował także z reżyserami i realizatorami podczas kręce-

nia seriali fabularnych: Przygrywka; Na tropach Bartka (1982); Klemen-

tynka i Klemens – gęsi z Doliny młynów (1986) czy Janka (1989-1990). 

Ponadto, był konsultantem + lmów dokumentalnych Boże, zbaw Rosję 

(1990) i Żołnierze bez imperium (1993)13.

Wracając do osoby Emira Buczackiego. Posiadał on doskonałe warun-

ki + zyczne oraz prezencję sceniczną. Jego oryginalna, orientalna uroda 

wyróżniała go pośród aktorów jego pokolenia, czyniąc jednocześnie wy-

jątkową postacią na scenie. Niestety, jego osoba nie doczekała się choćby 

skromnej biogra+ i, a nazwisko jest pomijane w książkach dotyczących hi-

storii polskiego kina. Mało tego, osoba Buczackiego niejednokrotnie nie 

pojawia się w czołówkach + lmowych. Tak jest np. w przypadku + lmów 

http://www.+ lmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1119229

11 http://www.+ lmpolski.pl/fp/index.php?osoba=11106573 

12 Kossakowski A., Polski � lm animowany 1945-1974, Wrocław 1977, s. 109; 

Armata J., Chojna N., 65 lat polskiej animacji dla dzieci, Łódź 2012, s. 134; 

http://www.portal+ lmowy.pl/osoba,12112,1,71686,Maria-Achmatowicz.html

13 http://www.+ lmpolski.pl/fp/index.php?osoba=114371 
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Ewa chce spać (1957), Zagubione uczucia (1957) czy Słońce wschodzi raz 

na dzień (1967)14. Przez lata występów w teatrze i w + lmie miał możliwość 

współpracy z tak wybitnymi reżyserami i aktorami jak Jerzy Kawalero-

wicz, Józef Szajna, Kazimierz Kutz, Jerzy Antczak, Lidia Zamkow, Jerzy 

Grzegorzewski, Ignacy Gogolewski, Jerzy Bińczycki, Ryszard Zaorski i in. 

Dużą trudnością podczas pisania artykułu była znikoma ilość mate-

riałów źródłowych oraz publikacji poświęconych osobie Emira Buczac-

kiego. O ile dzieje poszczególnych teatrów opracowane są dosyć rzetelnie, 

o tyle brakuje analitycznego i dokładnego opisu przedstawień wystawia-

nych w teatrach, w których występował. Niewiele dokumentów zachowało 

się w zakładowych archiwach teatrów w Kielcach, Radomiu, Katowicach, 

Sosnowcu czy Zabrzu, gdzie występował przez ponad ćwierć wieku. Roz-

proszone artykuły w różnych gazetach i czasopismach z tamtego okresu, 

nie zawsze w pełni oddają klasę i wielkość tego aktora. Bardzo pomocne 

okazały się za to dokumenty przechowywane w Instytucie Teatralnym 

w Warszawie, gdzie znajduje się jego teczka personalna. Niestety, wiele 

faktów z życia aktora, nie do końca udało się ustalić. Istnieją rozbieżności 

dotyczące np. typu i miejsca ukończenia średniej szkoły.

Wiele informacji do których dotarłem w trakcie zbierania materia-

łów do pracy, ogranicza się jedynie do krótkich i ogólnych wzmianek, 

zawierających streszczenie przebiegu akcji, ogólny zarys problemu i kon-

� ikt między bohaterami sztuki. Stąd też prezentacja poszczególnych ról 

teatralnych i + lmowych Buczackiego ma charakter bardziej opisowy. 

W dużej mierze oparta jest na fragmentach recenzji, zamieszczanych 

w opracowaniach dotyczących historii poszczególnych teatrów. Niestety, 

krytycy teatralni w swych recenzjach najczęściej ograniczają informacje 

o aktorach do minimum,  zwracając przede wszystkim uwagę na role 

pierwszoplanowe. Często brak jest też rzetelnego opisu i głębszej analizy 

danej sztuki. Poniższa próba biogra+ i Emira Buczackiego ma również na 

celu przedstawić bogaty dorobek artystyczny jednego z wybitnych akto-

rów Teatru Śląskiego. 

14  http://www.+ lmweb.pl/person/Emir+Buczacki-130923 
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Dzieciństwo i młodość.

Tatarski ród Buczackich pieczętujący się herbem Tarak (przydomku 

Murza), przybył na tereny Wielkie Księstwa Litewskiego już w XV wie-

ku15. Wśród wielu jego przedstawicieli spotykamy zarówno wojskowych, 

jak i urzędników państwowych, prawników, ale także ludzi nauki i kul-

tury. Ci, którzy wybierali zawód żołnierski,  dochodzili często do wyso-

kich stopni o+ cerskich, łącznie z generalskimi16. Wielu z nich spotykamy 

w wojnach i powstaniach toczonych przez Rzeczpospolitą w XVI-XIX w. 

Jedną z najbardziej znanych postaci na Południowym Podlasiu w I po-

łowie XIX w. był chorąży Jakub Tarak-Murza Buczacki (1745-1838). Pia-

stował on funkcje marszałka szlachty, sędziego pokoju powiatu bialskie-

go, a w latach 1818 i 1820 wybierany był posłem z woj. podlaskiego na 

Sejm Królestwa Polskiego17. Przed 1939 r. jedną z sekretarek prezydenta 

Warszawy – Stefana Starzyńskiego była Stefania Murza Buczacka (1898-

1977), prawnuczka wspomnianego Jakuba Buczackiego18.

Emir Jerzy Buczacki urodził się 1 września 1935 r. w Suwałkach (woj. 

białostockie)19. Był synem Jana Buczackiego i Wiktorii z domu Iwaszkie-

15 Herb „Tarak”, przedstawia w srebrnym polu stół nakryty zielonym suknem. Na nim 

czarny kałamarz z gęsim   piórem. Nad hełmem z koroną szlachecką ręka trzymająca 

wschodni miecz o złotej rękojeści. Dumin A.,  Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, Gdańsk 1999, s. 114.

16 Np. Jan Buczacki, Tatar z okolic Wilna. Na przełomie XIX/XX w. generał armii 

rosyjskiej. Walczył w wojnie rosyjsko-japońskiej 1904-1905. Henryk P. Kosk 

„Generalicja polska”, t. I, Pruszków 1998, s. 81.

17 Zob. m.in. „Kurier Warszawski”, nr 305 z 16.11.1845 r., s. 1466; Karpińska M., 

Senatorowie, posłowie i deputowani Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, 

Warszawa 2002; s. 41; Hordejuk S., Marszałek,  sędzia  i poseł [w:] „Przegląd Tatarski” 

2010, nr 1(5), s. 5-7.

18 Hordejuk S., Stefania Dokalska z Buczackich (1898-1977). [w:] „Goniec Terespolski”, 

nr 1/2014, s. 49.

19 Z Suwałk pochodzi m.in. Andrzej Wajda (ur. 1926 r.), wybitny reżyser 

teatralny i + lmowy. W mieście tym urodził się także Lechosław Marszałek 

(1922-1991), reżyser oraz scenarzysta + lmów animowanych, w tym 

   Reksia, głównego bohatera serialu animowanego pt. „Reksio”. 
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wicz. Jego ojciec był magistrem prawa i prokuratorem Sądu Okręgowe-

go w Suwałkach20. Z kolei dziadek, Maciej Buczacki, urzędnikiem skar-

bowym w Wilnie21. Wiadomo, że w XIX i na początku XX wieku, jedna 

z gałęzi tego rodu posiadała majątek ziemski na Suwalszczyźnie22.

Co do tatarskiego pochodzenia Emira, to w jednym z wywiadów na 

pytanie Ireny T. Sławińskiej, skąd się wzięły u niego skośne oczy oraz imię 

Emir, odpowiedział: Ojciec mój był Tatarem wileńskim – i z jego też woli 

wpisano mi do metryki, zgodnie z muzułmańską tradycją, imię Emir23. Jak 

wspominał Bogdan Tosza24, jedną z jego pasji było szukanie tatarskich 

korzeni25.

Kiedy Emir miał 3 lata zmarł jego ojciec. W 1938 r. wraz z matką 

i siostrą przeniósł się do Wilna, skąd pochodził jego ojciec i dziadek. Rok 

później wybuchła II wojna światowa. Prawdopodobnie lata 1939-1944 

Buczaccy spędzili w Wilnie. Dzieciństwo i pierwsze lata nauki młodego 

Emira przypadły na lata wojny i okupacji.

Po zakończeniu działań wojennych, Buczaccy podzielili los wielu ty-

sięcy Kresowiaków. W ramach repatriacji opuszczają Wilno i wyjeżdżają 

do Polski. Przez pół roku mieszkali w Toruniu. Prawdopodobnie jesz-

cze w 1945 r. przenoszą się do Gdyni. Tutaj też w 1949 r. Emir ukończył 

szkołę powszechną26. Następnie ze względów zdrowotnych wyjechał na 

wieś do Rożnicy (pow. Jędrzejów, woj. kieleckie). Wyjazd do tej miejsco-

wości okazał się potem momentem przełomowym w życiu Buczackiego. 

W Rożnicy przed i po wojnie znajdowała się szkoła rolnicza z internatem 
20 „Życie Tatarskie” 1934, nr 3, s. 19; Buczacki A., Zarys działalności prawników 

pochodzenia tatarskiego w II Rzeczypospolitej [w:] „Rocznik Tatarów Polskich” 2000, 

t. VI, s. 74; Miśkiewicz A. A., Kamocki J., Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, 

Kraków 2004, s. 130.

21 Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 75.

22 Ibidem, s. 75.

23 Nie marzę o Hamlecie. Rozmowa z Emirem Buczackim (rozmawiała Irena T. 

Sławińska) [w:] „Trybuna Robotnicza”, nr 63 z 19-20.03.1977 r., s. 6.

24 W latach 1992-2003 dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach.

25 Tosza B., Pisane na stronie, Lublin 2007, s. 43-44.

26 Z Gdynią związana była aż do śmierci jego siostra.
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do której w latach 1949-1953 uczęszczał E. Buczacki27. 

W 1953 r. w pałacu w Rożnicy powstało Liceum Kulturalno-Oświa-

towe. Jego głównym założycielem był Waldemar Babinicz (1902-1969), 

pisarz, publicysta oraz wybitny pedagog i działacz społeczno-kulturalny. 

Od 1952 r. prowadził w Rożnicy Uniwersytet Ludowy Ziemi Kieleckiej 

im. Stefana Żeromskiego28. 

Spotkanie z Babiniczem było momentem przełomowym dla 17-let-

niego Buczackiego29. Jego osoba odegrała znaczącą rolę w życiu Emira. 

Tak naprawdę, to dzięki niemu został aktorem. A wszystko zaczęło się, 

gdy w 1952 r. wstąpił do Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kieleckiej „Rożni-

ca” prowadzonego właśnie przez Babinicza. Ten szybko dostrzegł w nim 

talent. Emir Buczacki był jednym z + larów tego zespołu. Po latach wspo-

minał: Człowiek pozornie tylko jest kowalem swego losu, w rzeczywisto-

ści zależy od wielu wypadkowych, wśród których przychodzi nam żyć. (…) 

z zawodem aktorskim związałem się właściwie dość przypadkowo. Śred-

nią szkołę ukończyłem rolniczą i zapewne dzisiaj byłbym hreczkosiejem, 

prowadząc jakiś PGR. Po maturze jednak związałem się Zespołem Pieśni 

i Tańca Ziemi Kieleckiej, tańczyłem w nim i śpiewałem i stąd za namową 

Waldemara Babinicza, nieżyjącego już działacza oświatowego i pisarza, 

zaryzykowałem egzamin do krakowskiej szkoły teatralnej30.

Kraków-Kielce-Radom: początki na scenie.

Po zdaniu matury w 1954 r., E. Buczacki złożył dokumenty do Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie31. Była to młoda uczelnia, 

27 Z materiałów przechowywanych w archiwum Instytutu Teatralnego w Warszawie 

wynika, że w Rożnicy ukończył 3 lata Państwowego Liceum Rolniczego, zaś maturę 

zdał w Państwowym Liceum im. Stefana  Żeromskiego w Kielcach. Akta personalne 

Emira Buczackiego nr 3742. Pracownia Dokumentacji Teatru; Instytut Teatralny 

im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

28 http://dawnekieleckie.pl/babinicz-waldemar/

29 Być może rodzina Buczackich znała wcześniej Babinicza, gdyż ten mieszkał przed 

wojną w Wilnie, gdzie  ukończył Uniwersytet Stefana Batorego.

30 Nie marzę o Hamlecie, op. cit., s. 6.

31 Rok wcześniej uczelnię tę kończą Halina Jędrusik oraz Zbigniew Cybulski. Grób 
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która powstała w 1946 r. Głównym jej założycielem i pierwszym rektorem 

był Juliusz Osterwa, aktor, reformator teatru polskiego oraz współtwórca 

istniejącego w okresie międzywojennym eksperymentalnego Teatru Re-

duta w Warszawie. 

Egzamin wstępny zdawał przed komisją złożoną z wybitnych aktorów, 

reżyserów, wykładowców i późniejszych rektorów tej uczelni. Wśród nich 

był Eugeniusz Fulde (1911-1981), Wacław Nowakowski (1888-1962)32 

i Władysław Woźnik (1901-1959)33. Po szczęśliwym zdaniu egzaminów, 

podjął studia na Wydziale Aktorskim (trwały 4 lata). W 1955 r. nazwę 

uczelni zmieniono na Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika 

Solskiego. 

Debiutem scenicznym Emira Buczackiego był występ w sztuce J. Jur-

kowskiego Tragedia o polskim Scylurusie y trzech synach koronnych oy-

czyzny polskiey w reżyserii Jerzego Kaliszewskiego. Sztukę wystawiono 

na przełomie czerwca i lipca 1955 r., prawdopodobnie na deskach teatru 

PWST34. Rok później zagrał rolę  Trivinio w sztuce Wędka Feniksany Lope 

de Vega. Było to na II roku studiów, a sztukę grano 20 maja 1956 r. Ko-

lejną adaptacją w której wystąpił w ramach przedstawień dyplomowych 

było Jak wam się podoba W. Szekspira w reż. Tadeusza Burnatowicza (9 

grudnia 1956 r.), gdzie wcielił się w rolę Księcia Fryderyka. Na ostatnim 

roku studiów aktorskich zagrał jeszcze trzy role: Arysty (brata Chryzala), 

w sztuce Uczone białogłowy Moliera (reż. Zdzisław Mrożewski) – marzec 

1958 r.; Samuela w sztuce Sędziowie S. Wyspiańskiego w reż. T. Burna-

towicza i epizod w Czarownice z Salem A. Millera w reż. Haliny Grygla-

szewskiej35.

tego ostatniego znajduje się w Katowicach na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Zob. 

Lewandowski J. F., Zbigniew Cybulski w  Katowicach, Katowice 2004, s. 8.

32 Szerzej zob. Słownik biogra� czny teatru polskiego 1765-1965, t. 1, Warszawa 1973, s. 

487-488.

33 Ibidem, s. 813.

34 Ibidem, s. 159.

35 Ibidem, s. 137-138; http://skene.pwst.krakow.pl/vskene/personxref 

html?id=1052&table=persons 
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 Szybko dostrzeżono w nim talent aktorski. Już w trakcie studiów za-

grał swoje pierwsze role + lmowe. Jako aktor zadebiutował w 1956 r. Za-

grał wówczas w + lmie Trzy kobiety. Rok później wystąpił w komedii Ewa 

chce spać (jako Ślepy Tolo) oraz dramacie psychologicznym Zagubione 

uczucia. Pomimo tego, że były to zaledwie epizody aktorskie, na pewno 

pozwoliły młodemu aktorowi oswoić się ze sztuką aktorską oraz zdobyć 

pierwsze szlify + lmowe. 

W połowie 1958 r. zostaje absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST 

w Krakowie36. Po studiach powraca na Kielecczyznę. Początki jego karie-

ry scenicznej to Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach37. Grał w nim 

w sezonach 1958/59-1960/61. W tym czasie wystąpił w 13 premierach 

teatralnych. Jego pierwszą rolą była postać Bera w sztuce Powódź Bergera 

Henninga w reżyserii Anny Przysieckiej. Premiera odbyła się 20 listopada 

1958 r. W 1959 r. wystąpił w pięciu premierach, w 1960 r. tylko w dwóch, 

zaś w 1961 r. w trzech. 

Od początku występów teatralnych okazał się aktorem niezwykle in-

teresującym, zarówno ze względu na swoje warunki zewnętrzne, jak i pre-

dyspozycje aktorskie. Stąd też grał wiele różnorodnych ról. Z tego okresu, 

widzom najbardziej utrwalił się w pamięci rolami Figara w Weselu Figara, 

Fadinardem w Słomkowym kapeluszu i tytułową rolą w Don Carlosie38.

Wraz z nim w kieleckim teatrze grali Juliusz Terajewicz i Anna Mi-

lewska, podobnie jak Buczacki, absolwenci z 1958 r. PWST w Krakowie. 

Warto nadmienić, że przed premierą kilku sztuk teatralnych pełnił rów-

nież rolę asystenta reżysera39. 

W sezonie 1961/62 przeniósł się do Teatru Powszechnego im. Jana 

Kochanowskiego w Radomiu. O pierwszych latach powojennych tego te-

36 Krakowska Szkoła Teatralna. 50 lat PWST im. L. Solskiego w Krakowie, pod red. J. 

Popiela, Kraków 1997, s. 111; Ibidem, t. 2, Kraków 1997, s. 97.

37 Dyrektorem teatru w tych latach był Czesław Jagielski (1911-1972).

38 „100 lat teatru w Kielcach”,, red. S. Nowakowski, Kielce 1979, s. 43.

39 Były to sztuki „Don Karols” Fryderyka Schillera w reż. Andrzeja Sza+ ańskiego; 

„Świerszcz za kominem” Karola Dickensa w reż. Jadwigi Marso i „Kuglarze” 

Zdzisława Skowrońskiego, reż. Andrzej Sza+ ański. 
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atru pisał Stanisław Mijas: W roku 1948 powołano stałą radomską scenę 

Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Na scenie tej przygotowywano 

premiery, a następnie wymieniano spektakle z „kieleckim”40.

Ponownie powraca do teatru w Kielcach na sezon 1962/1963, gdzie 

wystąpił w dwóch premierach. W połowie 1963 r. ostatecznie opuścił Kie-

lecczyznę, by zamieszkać na Górnym Śląsku.

Na deskach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kato-

wicach

Emir Buczacki od 1963 r. aż do śmierci mieszkał w Katowicach

-Koszutce na ul. Feliksa Kona 641. Jak wspominał, na Śląsku czuł się bar-

dzo dobrze. Warto nadmienić, że był jednym z nielicznych Tatarów, któ-

rzy w latach powojennych związali się z Górnym Śląskiem42.

Przez 27 lat występował na deskach teatrów w Katowicach, Nowej 

Hucie, Cieszynie, Sosnowcu i Zabrzu. Najdłużej związany był z Teatrem 

Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (sezon 1963/64, 

1965/67, 1968/69-1979/80, 1982/83-1986/87). Przez krótki okres czasu 

grał także w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie (marzec-grudzień 1964), 

Teatrze Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie (1967/68), Teatrze Zagłębia 

w Sosnowcu (1980/81-1981/82) oraz Teatrze Nowym w Zabrzu (1987/88-

1989/90)43.  

Początki teatralne Buczackiego w Katowicach opisała prof. Irena Sła-

wińska, wybitna teatrolog: Kiedy Emir Buczacki zjawił się w katowickim 

Teatrze Śląskim (…), było od razu wiadomo, że znajdzie się w jego repre-

zentacyjnej czołówce. Wysoki, smukły i skośnooki (po ojcu, wileńskim Tata-

rze zostały mu te intrygujące oczy), dysponował śmiałą, wielce charaktery-

styczną, choć i pełną dystansu urodą, którą nie tylko w teatrze od razu się 

40  Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 1978-1988, Radom 1988, s. 

8.

41 „Spis telefonów województwa katowickiego”, t. I, Katowice 1979/80, s. 91. W 1991 r. 

ul. F. Kona zmieniono  na Alfonsa Górnika.

42 Szerzej zob. Hordejuk S., Tatarzy na Górnym Śląsku Zarys problematyki [w:] 

„Przegląd Tatarski”, nr 1/2013, s. 12-15.

43 Akta personalne Emira Buczackiego. Archiwum zakładowe Teatru Śląskiego im. S. 

Wyspiańskiego  w Katowicach.
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zapamiętuje44. Wraz z nim do teatru przyjęto 9 nowych aktorów45. 

To właśnie w okresie występów w Teatrze Śląskim nastąpił pełny roz-

kwit talentu aktorskiego E. Buczackiego. Stworzył tutaj wiele niezapo-

mnianych kreacji aktorskich. Niewątpliwie największy wpływ na rozwój 

jego warsztatu scenicznego mieli Lidia Zamkow, Ignacy Gogolewski i An-

drzej Sza+ ański.

Warto dodać, że w sezonach 1963/1964 oraz 1964/1965 Buczacki wy-

stępował w Teatrze Śląskim z Jerzym Bińczyckim46, z którym spotkał się 

po latach na planie + lmu Noce i dnie. 

Sezon teatralny 1965/66 Emir Buczacki rozpoczął tytułową rolę w Don 

Kichocie Cervantesa w reżyserii Lidii Zamkow. Premiera przedstawienia 

odbyła się 19.11.1965 r. Od początku spektakl wywołał dyskusję. Zda-

niem krytyków główną słabością widowiska był brak wyraźnej i klarow-

nej koncepcji reżyserskiej. Negatywne opinie były równoważone bardziej 

entuzjastycznymi głosami: Don Kichota w adaptacji scenicznej powieści 

Cervantesa grał znakomicie Emir Buczacki, jeden z najbardziej interesują-

cych aktorów w polskim teatrze współczesnym o interpretacji powściągliwej, 

ale pełnej utajonej siły wewnętrznej, skupiony, doskonale prowadzący dia-

log, narzucający partnerom nastrój i kontakt, bez których niemożliwe jest 

istnienie kontaktu publiczności ze sceną47. 

W sezonie teatralnym 1967/68 Buczacki występował na Scenie Pol-

skiej w Czeskim Cieszynie48. Zagrał tam m.in. w sztuce Droga przez mękę, 

A. Tołstoja. Występ aktora otrzymał bardzo pochlebne recenzje: W spek-

taklu tołstojowskim „odkryliśmy” jednego z najpopularniejszych aktorów 

katowickich - Emira Buczackiego, który od nowego sezonu przeszedł do 

pracy na Scenie Polskiej. Prasa miejscowa momentalnie go oczywiście za-

44 Sławińska I. T., Emir Buczacki [w:] „Poglądy’ z 14.07.1981 r.

45 Linert A., Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego 1949-1992, Katowice 1998, s. 

105.

46 Linert A., op. cit., s. 304, 307.

47 Wydrzyński A., Teatr Śląski w latach 1945-1972 [w:] „50 lat Teatru Śląskiego im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach”, Katowice 1976, s. 152.

48  Lubina-Cipińska D., Sześć dekad Sceny Polskiej [w:] „Śląsk”, nr 11/2011, s. 53.
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częła faworyzować, wybijając jego osiągnięcia aktorskie na plan pierwszy 

w zespole. Podobnie jak w Katowicach i tam stał się Buczacki ulubieńcem 

publiczności49.

Po roku Buczacki powraca do Teatru Śląskiego i gra w nim przez ko-

lejnych 12 lat. Druga polowa lat 60-tych XX w. jest „szczytowym” okre-

sem rozwoju w historii tego teatru. Współtworzyło go wielu znakomitych 

reżyserów, w tym: Jerzy Kreczmar, Józef Szajna, Lidia Zamkow, Jan Ma-

chulski, Edward Żytecki, Jan Skotnicki, Barbara Fijewska, Marek Oko-

piński, Jerzy Rakowiecki. Obok reżyserów, inscenizatorami tego czasu 

byli Tadeusz Kanor, Jerzy Grotowski, Konrad Swinarski, Jerzy Jarocki, 

Jerzy Zegalski, Kazimierz Dejmek, Aleksander Bardini, Andrzej Wajda, 

Ludwik René i in. Oprócz reżyserów i aktorów, duży wkład w rozwój te-

atru mieli także scenografowie, choreografowie, muzycy. W tym czasie, 

zaczęły powstawać widowiska wyraźnie odbiegające od pierwowzoru li-

terackiego, a treści w nich zawarte, nie poddawały się kontroli cenzury50.

Jedną z najciekawszych powojennych realizacji Teatru Śląskiego było 

Zmartwychwstanie L. Tołstoja. Premiera sztuki w reżyserii Lidii Zamkow, 

odbyła się 08.06.1969 r. W sztuce tej Buczacki wystąpił jako Książę Dy-

mitr Niechlubow. Była to jedna z najlepszych kreacji teatralnych tego ak-

tora.

Buczacki był ulubionym aktorem Lidii Zamkow, reżysera i kierownika 

artystycznego Teatru Śląskiego. Wystąpił w kilku innych jej realizacjach 

teatralnych, w tym w Sławnej historii o Troilusie i Kresydzie W. Szekspira, 

gdzie zagrał Hektora (prem. 05.09.1970 r.)51. 

Z tego okresu, Andrzej Mrożewski52 przytacza pewną zabawną sytu-

ację: Podczas jednej z prób, Emir spóźnił się, bo wracał ze zdjęć � lmowych 

49 Sto premier Sceny Polskiej [w:] „Trybuna Robotnicza”, nr 308 z 29.12.1967 r.

50 Teatr w Katowicach…, op. cit., s. 96.

51 W kolejnych latach L. Zamkow obsadzała go m.in. w Annie Kareninie L. Tołstoja 

(prem. 26.03.1976 r.).

52 Andrzej Mrożewski (ur. 1940 r.), aktor, reżyser, kierownik artystyczny i w latach 

1990-95 dyrektor Teatru Satyry „Maszkaron” w Krakowie. W latach 1961-1981 

aktor Teatru Śląskiego.
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i na ostatnią chwilę wpadł na próbę. Lidka Zamkow, reżyser wspaniały, 

ale jednocześnie dbający o punktualność, zapytała groźnie „dlaczegoś się 

spóźnił?”, a Jurek, też widocznie zdenerwowany: „widocznie nie mogłem 

wcześniej”. No, i tu poszła riposta groźniej Pani reżyser: „Patrzcie Go, cho-

lerny książę tatarski”. Jurek zamilkł, przeprosił i wszystko, jak to w teatrze, 

wróciło do normy. Ale zapamiętałem ten moment, bo przez krótką chwilę 

miał „coś z tego księcia”. Mimo, że czasami wyglądał „posagowo i groźnie”, 

co pomagało mu w tworzeniu niektórych ról, w duszy był szalenie wrażli-

wym człowiekiem53.

Za dyrekcji Ignacego Gogolewskiego, Buczacki zagrał najbardziej 

znaczące role w katowickim teatrze. Na Dużej Scenie, sezon teatralny 

1971/72 rozpoczęto premierą dramatu romantycznego Ruy Blas Wikto-

ra Hugo (prem. 20.11.1971 r.). Buczacki wcielił się w niej w postać Don 

Saluste de Bazana. Była to pierwsza sztuka w reżyserii I. Gogolewskiego 

zaprezentowana w tym teatrze. Od początku spotkała się z pozytywnym 

odbiorem publiczności oraz pochlebnymi recenzjami. Bolesław Surówka 

bardzo pochlebnie napisał o grze poszczególnych aktorów: W roli tytu-

łowej wystąpił Andrzej Mrożewski, ukazując pełnię swego coraz bardziej 

rozwijającego się talentu. Dotyczyło to zarówno uroczych scen lirycznych 

z Marią, jak i dynamicznej i pełnej świętego ognia tyrady polemicznej z kli-

ką dworskich ministrów, oraz jego końcowego rozprawienia się z uosobie-

niem draństwa, jakie stanowi Don Salluste. (…) Emir Buczacki natomiast 

uosabiał z ponurym spokojem postać „zimnego drania”, czyli właśnie Dona 

Salluste, z którego celnie ukazanej charakterystyki emanowała nie tylko 

podłość, ale i przejmująca groza. (…) W sumie spektakl nad wyraz udany 

i godny niewątpliwie każdej chyba polskiej sceny54.

Sam Gogolewski po latach wspominał: Wiedziałem, że muszę odzy-

skać dla teatru publiczność. I odzyskałem ją od inauguracyjnej premiery 

„Ruy Blasa” Wiktora Hugo (…). Jak „walnęliśmy” tę premierę ze sceno-

gra� ą nieodżałowanego Wiesława Langego – katedra, purpury, meble… 

53 Fragment relacji pisemnej Andrzeja Mrożewskiego do autora. Kraków, 06.06.2011 r.

54 Surówka B., Dobry start do nowego sezonu [w:] „Dziennik Zachodni” 1971, nr 284, 

s. 3.
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z Andrzejem Mrożewskim w roli głównej, Emirem Buczackim – wszystkim 

„szczęki opadły”, że można robić taki teatr55. 

Prof. Linert wyraźnie zaznacza, że: Lata 1971-1974 jawią się w Teatrze 

Śląskim jako okres barwny i niepozbawiony wartości. Zdecydowała o tym 

przede wszystkim postawa samego I. Gogolewskiego i jego niezwykła żar-

liwość w realizacji obranego programu56. Sam Gogolewski z sentymentem 

wspomina lata spędzone w Katowicach. Z uznaniem mówi też o ówcze-

snych aktorach tego teatru: Ten zespół miał wiele aktorskich indywidual-

ności. Bogusia Murzyńska – świetna Molierówna w Teatrze Telewizji, który 

robiliśmy w katowickim ośrodku, Emir Buczacki – znakomity w Ruy Blasie, 

Andrzej Mrożewski – o warunkach amanta (…). Na ubiegłorocznym spo-

tkaniu [w 2007 r. – dop. S.H.] w teatrze katowickim, wielu przychodziło do 

mnie z wyrazami wdzięczności, że niegdyś ich dostrzegłem i trafnie obsa-

dziłem57.

Sezon teatralny 1976/77 rozpoczęto Wyzwoleniem S. Wyspiańskiego 

w reżyserii Józefa Pary (prem. 18.09.1976 r.). W latach powojennych była 

to druga premiera tego dramatu. Geniusza zagrał Buczacki, a w rolę Kon-

rada wcielił się sam reżyser. Sztuka została pozytywnie przyjęta, tak przez 

widzów, jak i recenzentów, a sam Buczacki zebrał wiele pochlebnych 

opinii: Wiele było w tym spektaklu ciekawie ujętych i zgrabnie skompono-

wanych scen, do najciekawszych jednak należała bez wątpienia scena dys-

puty z Maskami. (…) Do innych bardzo udanych momentów scenicznych 

należały m. in. dysputa Konrada z Geniuszem reprezentowanym dostojnie 

przez Emira Buczackiego58.

Bardzo pozytywnie o grze aktorów pisał też Józefa Ponityckiego: 

W efektownym kostiumie Geniusza pięknie się nosił po mickiewiczowsku 

55 Gogolewski I., Ciosek J., Od Gustawa-Konrada do… Antka Boryny, Warszawa 2008, 

s. 196-197.

56 Linert A., Śląskie sezony. Teatr Katowic 1907-2012, Katowice 2012, s. 220-221.

57 Gogolewski I., op. cit., s. 208.

58 Surówka B., Wyzwolenie” St. Wyspiańskiego [w:] „Dziennik Zachodni” 1976, nr 258, 

s. 4.
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i znakomicie podawał tekst Emir Buczacki59. 

I jeszcze fragment recenzji, tym razem Jana Kuleszy: Geniusz Emira 

Buczackiego miał wymiary pomnikowe, nie tylko z racji monumentalnego 

kostiumu, upodabniającego go do brązowego odlewu, ale i z racji majestatu 

słowa, w którym dźwięczały pewność przetrwania i pewność własnej wiel-

kości60.  

Warto nadmienić, że w latach 1971-1977 Buczacki nagrodzony został 

3-krotnie Srebrną Maską. Lata dyrekcji I. Gogolewskiego i J. Pary były 

okresem, w którym Buczacki mógł grać niemal wszystko. Reżyserzy czę-

sto obsadzali go w pierwszoplanowych rolach.

W kolejnych sezonach teatralnych Buczacki występował głównie w ro-

lach drugoplanowych. Pomimo tego, nadal stanowił trzon katowickiego 

zespołu teatralnego. Pod koniec lat 70-tych pracę w katowickim teatrze 

podjął Kazimierz Kutz, który wyreżyserował kilka udanych spektakli61.

W 1980 r. Buczacki na dwa sezony przenosi się do Teatru Zagłębia 

w Sosnowcu. W jednym z wywiadów z 1981 r., Buczacki mówił: W ubie-

głym roku przeniosłem się z Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego do Te-

atru Zagłębia w Sosnowcu. Wspominam o tym dlatego, bowiem dotąd tak 

się składało, iż zmieniali się dyrektorzy katowickiej sceny, przez kilkana-

ście lat mojej bytności na niej było ich chyba dziewięciu. Tym razem ja 

postanowiłem coś zmienić i zmieniłem – teatr. Zrobiłem to tym chętniej, że 

atmosfera w nowym, co niewątpliwie pomaga w pracy, jest Sympatyczna 

i twórcza62.

W sezonie 1980/81 wystąpił w trzech premierach Teatru Zagłębia. 

Pierwszą jego rolą w tym teatrze był Profesor Sonnenbruch w dramacie 

Niemcy L. Kruczkowskiego. Jak pisała Renata Zwoźniakowa: Profesora 

grał Emir Buczacki, jako Ruth wystąpiła Ewa Nijaki. Kontrast postaw ojca 

i córki najdobitniej zarysował się w � nale, kiedy to załamał się pozorny 

59 Ponitycki J., „Wyzwolenie” St. Wyspiańskiego w ciekawej inscenizacji Józefa Pary [w:] 

„Wieczór” 1976, nr 220, s. 4.

60 Kulesza J., „Wyzwolenie” optymistyczne [w:] „Trybuna Robotnicza” 1976, nr 225, s. 7.

61 Baniewicz E., Kazimierz Kutz. Z dołu widać inaczej, Warszawa 1994, s. 88.

62 Emir Buczacki. Wywiad. Rozmawiał Janusz Kołodziej [w:] „Ekran” 1981, nr 7, s. 18.



Życie Tatarskie 39 (116) styczeń - czerwiec 2014 135

ArtykułyEmir Buczacki (1935-1990) Zapomniany aktor teatralny i � lmowy

Sławomir Hordejuk

moralizm Sonnenbrucha i odkryło bohaterstwo pozornie moralnej Ruth63.

W połowie 1982 r. powraca do macierzystego zespołu. W tym samym 

czasie  Antoni Jurasz, przewodniczący katowickiego oddziału ZASP, 

zgłosił kandydaturę Buczackiego do nagrody Ministra Kultury i Sztuki. 

W uzasadnieniu napisał: Emir Buczacki reprezentuje typ aktorstwa nie-

zwykle skupionego, obdarzając jednocześnie postacie przez siebie kreowane 

wyraźnymi rysami charakteru, co w efekcie daje obraz niezwykle sugestyw-

ny, zapadający w pamięć widza. Wydaje nam się, że cały dorobek arty-

styczny E. Buczackiego, solidny warsztat aktorski, niesłychana pracowitość, 

zdolność improwizacji artystycznej i niewątpliwy talent zasługują na wy-

różnienie i tym samym gorąco popieramy jego kandydaturę do Nagrody 

Ministra Kultury i Sztuki64.

Buczacki po powrocie na katowicką scenę zagrał jeszcze w 11 premie-

rach. Pierwszą sztuką z jego udziałem był dramat Czekając na Godota Sa-

muela Becketta (reż. Jerzy Zegalski, prem. 18.12.1982 r.). Rolę Pozzo zagrał 

Buczacki, który: (…) unikając przerysowań, obdarzył swojego bohatera nie-

mal złowroga dobrodusznością, aby następnie po oślepieniu budzić współ-

czucie. Okaleczony i skazany na łaskę i niełaskę swoich o� ar doświadczał 

ich bezinteresownej pomocy i przebaczenia65. Ostatnią główną rolę zagrał 

w premierze dramatu Taniec śmierci Augusta Strindberga (prem. 

15.03.1984 r.). Reżyser, Józef Czernecki, rolę Edgara (kapitana artylerii 

fortecznej) powierzył właśnie Buczackiemu. Jego żonę – Alicję, zagrała 

Stanisława Łopuszańska66. W kolejnych premierach występował przeważ-

nie w mało znaczących rolach. 

W 1986 r. Buczacki ostatecznie odchodzi z Teatru Śląskiego. W sezo-

nach 1987/88-1989/90 występował w Teatrze Nowym im. Gustawa Mor-

cinka w Zabrzu. Od kwietnia 1988 r. do marca 1990 r. zagrał w pięciu 

63 Teatr w Zagłębiu Dąbrowskim. Jubileusz 85-lecia PTZ w Sosnowcu, pod red. J. 

Pierzchały, Sosnowiec 1982, s. 59, 61.

64 Akta personalne e. Buczackiego nr 372. Ze zbiorów Instytutu Teatralnego 

w Warszawie.

65 Linert A., Teatr Śląski…, op. cit., s. 204.

66 Ibidem, s. 354.
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premierach. Były to głównie role drugoplanowe. 

V. Jako aktor � lmowy i telewizyjny.

Buczacki był znakomitym aktorem zarówno teatralnym, jak również 

+ lmowym i telewizyjnym. Przez niemal 35 lat występów na scenie, zagrał 

blisko sto ról teatralnych, wystąpił w 22 + lmach i 24 spektaklach teatru 

telewizji67. 

Pierwsze role ekranowe Buczacki zagrał jeszcze w trakcie studiów ak-

torskich. Miały one charakter epizodyczny i najczęściej nie wymieniane 

były w czołówkach + lmowych. W 1957 r. otrzymał propozycję występu 

w dwóch + lmach, w komedii Ewa chce spać oraz dramacie psychologicz-

nym  Zagubione uczucia. Ten pierwszy okazał się bardzo udanym de-

biutem reżyserskim Tadeusza Chmielewskiego. Krytycy + lmowi przyjęli 

go bardzo pozytywnie, przepowiadając autorowi wspaniałą przyszłość, 

w czym się nie pomylili. 

Najbardziej znane jego role + lmowe to Tutmozis w Faraonie (1966) 

w reżyserii Jerzego Kawalerowicza; Malitsch Perła w koronie (1971 r.) 

w reż. Kazimierza Kutza oraz Lucjan Kociełło, mąż Teresy w Nocach 

i dniach w reż. Jerzego Antczaka (1975)68. Występy w + lmie łączył z grą 

teatralną, która była dla niego najważniejsza. Przez ponad 30 lat zagrał 

w ponad 20 + lmach. Oprócz wyżej wymienionych, najważniejsze to: Pier-

ścień księżnej Anny (1970); Sanatorium pod klepsydrą (1973); Koniec wa-

kacji (1974); Katastrofa w Giblartarze (1983) oraz Sprawa się rypła (1984).

W styczniu 1964 r. Buczacki otrzymał propozycję udziału w prób-

nych zdjęciach do + lmu Faraon w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. 

O rolę Ramzesa ubiegało się wtedy prawie 200 kandydatów. Osta-

tecznie rolę tę zagrał Jerzy Zelnik, a Tutmozisa – Emir Buczacki. Pra-

ca nad + lmem trwała przez blisko półtora roku w Bucharze, nieda-

leko Pustyni Kyzył-Kum (ówczesna Republika Uzbecka). Kręcenie 

zdjęć plenerowych rozpoczęto na początku lipca. W dzień tempe-

ratura dochodziła do 60°C! Stąd też praca na planie trwała od 2 lub 3 

67 www.e-teatr.pl oraz www.+ lmpolski.pl

68 „Filmowy Serwis Prasowy” 1975, nr 17, s. 3-7.
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w nocy do godziny 12 w południe. Jak wspominał Buczacki: Aktorzy znaj-

dowali się jeszcze w szczególnie korzystnej sytuacji w czasie zdjęć, gdyż każ-

dą przerwę spędzali pod rozwieszonymi tu i ówdzie płachtami brezentu, ale 

kilka tysięcy stażystów – żołnierzy piekło się niemiłosiernie na pustyni. (…) 

Sam piasek, gorący, rozgrzany do 70 stopni krył w sobie wiele niebezpie-

czeństw, ot chociażby nieprzyjemnego skaczącego pająka, którego ukąsze-

nie mogło być śmiertelne69. Sceny do + lmu kręcono również pod piramidą 

Cheopsa koło Kairu, w Luksorze oraz w Polsce, w Łodzi i na Pojezierzu 

Mazurskim.

W wywiadzie dla czasopisma „Ekran” z 1981 r. mówił: W � lmie gra 

się inaczej, w teatrze „sprawdzianem” dla aktora jest reakcja widowni. Gdy 

w jednym dniu coś nie wyjdzie, w drugim można się poprawić, zagrać le-

piej. W � lmie natomiast gra się „na żywo” i świadomość tego, przynajmniej 

mnie – nie pomaga w pracy, a w dodatku przeszkadza jeszcze trema. W te-

lewizji pod tym względem jest najlepsza sytuacja.

Kolejny + lm z udziałem Buczackiego, który odniósł sukces, to Noce 

i dnie w reżyserii Jerzego Antczaka. Jego prapremiera miała miejsce 

w czerwcu 1975 r.70 Z dużym uznaniem o grze aktorów mówił sam re-

żyser: Brak mi słów, by wyrazić wdzięczność za ich poświęcenie, profesjo-

nalizm i… skromność. (…) Myślę, że w dużej mierze do udziału w � lmie 

skłonił ich Binio, uwielbiany przez kolegów71.

Po premierze Antczak wspominał: Nigdy dotąd w historii polskiego 

i chyba żadnego � lmu na świecie ekipa zdjęciowa nie zmierzyła się z próbą 

wytrzymałości psychicznej w tak długim czasie – pięćset trzynaście dni zdję-

ciowych!72. Aby wyjaśnić fenomen blisko 40-letniego sukcesu + lmu Noce 

i dnie, należałoby przytoczyć słowa Jana Szczepańskiego, który po pre-

mierze dał taką oto recenzję: Dlaczego ludzie siedzą na „Nocach i dniach” 

przez pięć godzin jak zaczarowani? Po prostu ktoś im wreszcie opowiada, 

69 Niedora A., Skośnooki Tutmozis [w:] „Trybuna Robotnicza”, nr 36 z 12-13.02.1966 r.

70 Główna premiera miała miejsce we wrześniu 1975 r.

71 Antczak J., Noce i dnie mojego życia, Warszawa 2009, s. 265-266.

72 Ibidem, s. 248.
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jak są wewnętrznie bogaci, ważni, wspaniali i zarazem biedni73.

Przez wiele lat + lm bił rekordy oglądalności. W recenzji z 1979 r. Zyg-

munt Kałużyński pisał: Największym sukcesem kina polskiego, odkąd tylko 

ono istnieje, są „Noce i dnie”, � lm, który osiągnął liczbę widzów zaledwie 

nieco niższą od globalnej liczby mieszkańców naszego kraju74. Nadmienię 

tylko, że + lmy Faraon oraz Noce i dnie nominowane były do Oscara w ka-

tegorii + lmu nieanglojęzycznego. 

Jeżeli chodzi o występy Buczackiego w teatrze telewizji (były to głów-

nie inscenizacje teatralne katowickiego ośrodka telewizyjnego), to po-

czątki datują się na rok 1966. Pierwszą rolę (Czesława) zagrał w spektaklu 

Nikt mnie nie zna Aleksandra Fredry w reż. Zbigniewa Zbrojewskiego 

(prem. 10.07.1966 r.). W spektaklach teatru telewizji pojawiał się regu-

larnie aż do 1979 r. Ostatni raz zagrał 28.10.1985 r. w dramacie Szewcy 

Stanisława I. Witkiewicza (reż. Marcel Kochańczyk), gdzie wystąpił jako 

Gnębon Puczymorda, przywódca organizacji „Dziarskich Chłopców”75.

Wielki Aktor

Emir Buczacki występował na scenie praktycznie do końca swego ży-

cia. Ostatnią rolę jaką zagrał była postać Sułtana Al-Kamila w dramacie 

Zo+ i Kossak-Szczuckiej Bez oręża w reżyserii Marty Kotowskiej-Lenar-

cińskiej. Było to 10 marca 1990 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu. 14 maja 

podczas próby teatralnej zasłabł na scenie76. Zmarł 16 maja 1990 r. w Ka-

towicach77. Miał niespełna 55 lat. Pochowany został na cmentarzu przy ul. 

73 Ibidem, s. 270.

74 „Polityka” z 10.11.1979 r.

75 http://www.e-teatr.pl/pl/osoby/5065,karieratv.html#start

76 Relacja ustna Hanny Boratyńskiej-Lipskiej z 02.01.2012 r.

77 Akt zgonu Emira Buczackiego Nr 1897/1990. Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach. 

W wielu  publikacjach oraz Internecie można znaleźć informacje, jakoby zmarł w Zabrzu. 

Zob. np. „Almanach sceny polskiej”, t. XXXI, 1989/1990, Warszawa 1995, s. 218; 

h t t p : / / w w w . f i l m p o l s k i . p l / f p / i n d e x . p h p / 1 1 1 8 2 3 ; 

h t t p : / / w w w . e - t e a t r . p l / e n / o s o b y / 5 0 6 5 . h t m l # s t a r t ;

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emir_Buczacki
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S. Grota-Roweckiego w Katowicach-Wełnowcu78. Był żonaty z Aleksan-

drą z domu Bielewicz (1937-2003), historykiem sztuki. Miał córkę Dorotę 

(ur. 1959 r.), która mieszka obecnie w Austrii79. Grobem Emira i Aleksan-

dry Buczackich opiekują się aktorzy Teatru Śląskiego. 

Za zasługi dla teatru oraz polskiej kinematogra+ i odznaczony został 

m. in. Srebrną Maską (3 krotnie: 1971, 1974, 1977); Złotym Krzyżem 

Zasługi (1979). W 1982 r. Minister Kultury i Sztuki nadał mu odznaką 

honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Z kolei w 1969 r. otrzymał Zło-

tą Odznakę za Zasługi dla Woj. Katowickiego, zaś w 1979 r. odznakę Za 

Zasługi dla Kielecczyzny80. Od czerwca 1959 r. był także członkiem Sto-

warzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu ZASP. Poza aktorstwem 

interesował się historią oraz literaturą amerykańską.

***

Emir Buczacki był aktorem wszechstronnym, bardzo utalentowanym, 

a do tego wrażliwym i niezwykle zaangażowanym w każdą graną rolę. Na-

leżał do aktorów, którzy grali bardzo dużo i bardzo różnych ról. Przez lata 

występów na scenie, miał okazję współpracować z artystami nieustannie 

zmieniającymi oblicze teatru, poszukującymi nowych, odważnych roz-

wiązań scenicznych. Pozwoliło to Buczackiemu prezentować swój bogaty 

warsztat aktorski oraz umożliwiło kreowanie nieszablonowych ról, często 

odbiegających od wyznaczonego emploi. Kunszt artystyczny tego aktora, 

trudno zde+ niować za pomocą jednej formuły. Grał zarówno w insceni-

zacjach klasyki i dramatu, jak i sztukach komediowych i współczesnych. 

Jako aktor teatralny, Buczacki stworzył pełne wyrazu i psychologicz-

nej prawdy postaci. Był jednym z najzdolniejszych absolwentów PWST 

W Krakowie. Przez lata stanowił trzon aktorski Teatru Śląskiego w Kato-

wicach. W teatrze tym stworzył wiele znakomitych kreacji, które za jego 

sprawą przeszły do historii. 

Przez 20 lat występów na deskach katowickiego teatru, zagrał w po-

78  Sektor A, pole III, rząd 6, nr grobu 96.

79  Relacja ustna Teresy Kałudy. Katowice, 18.10.2012 r.

80 Akta osobowe Emira Buczackiego. Archiwum kadrowe Teatru Śląskiego 

w Katowicach.
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nad 80 premierach teatralnych. W tym czasie zmieniło się aż 9 dyrek-

torów! Buczacki miał okazję grać na jednej scenie z wieloma znanymi 

aktorami + lmowymi i teatralnymi. Byli to Jerzy Bińczycki, Ewa Decówna, 

Ryszard Zaorski, Krzysztof Kolberger, Jerzy Korcz, Ewa Dałkowska, Ma-

rek Kondrat, Bernard Krawczyk i in. W Teatrze Śląskim stworzył wiele 

znakomitych kreacji. Uznanie widzów zdobył grając jako m.in.: Don Sa-

luste (Ruy Blas); Jan (Pierwszy dzień wolności); Don Kichote (Don Kicho-

te); Poeta (Wesele); Obłoński (Anna Karenina); Wielki Książę (Kordian); 

Don Diego (Cyd); Edgar (Taniec śmierci); Joachim Peters (Niemcy); Ksią-

żę Niechlubow (Zmartwychwstanie); Wierszynin (Trzy siostry). Najwięk-

szą popularność przyniosły mu role w + lmach Noce i dnie, Faraon oraz 

Perła w koronie.

Emir Buczacki należał do aktorów, którzy grali bardzo dużo i bardzo 

rozmaitych ról. Obdarzony dużym temperamentem scenicznym, po-

tra+ ł umiejętnie wzbudzać zarówno śmiech, jak i głębokie wzruszenie, 

współczucie, co irytację i złość. Wszystkie jego predyspozycje aktorskie 

sprawiły, że często powierzano mu role niezwykle zróżnicowane, przez 

co trudno było przewidzieć, jakimi cechami charakteru obdarzy swojego 

bohatera.

Emir Buczacki grał w bardzo różnorodnym repertuarze. Najbardziej 

lubił występować w sztukach współczesnych i dramatach psychologicz-

nych. Jak mówił: Staram się przede wszystkim grać w miarę naturalnie, 

prawdziwie. Oczywiście, przygotowując rolę próbuję poznać możliwie naj-

lepiej epokę, jakiej dotyczy sztuka czy � lm81.

Poprzez grane przez siebie postaci, nie pozostawiał widza obojętnym. 

Nawet gdy grał role drugoplanowe, potra+ ł zwrócić na siebie uwagę. 

Z niektórych recenzji teatralnych wyłania się obraz aktora „kompletnego”, 

którego wyróżniał wielki ładunek uczucia i ekspresji. Janusz Kołodziej pi-

sał: Aktorstwo Emira Buczackiego oparte jest na doskonałej technice, wy-

pracowanym geście, na oszczędnej, ale przekonującej mimice. Naturalność 

postaci, które kreował łączyła się z pełną samokontrolą własnych poczynań. 

Stąd też brak w jego grze „fajerwerków”, można wręcz odnieść wrażenie, iż 

81 Emir Buczacki, op. cit., s. 18.
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Buczacki świadomie z nich rezygnuje na rzecz jak największej autentycz-

ności82. 

 W bardzo ciepłych słowach o aktorze pisze jego sceniczny kolega, An-

drzej Mrożewski: Z Emirem Buczackim poznaliśmy się w 1961 roku. On, uro-

dziwy młodzian po studiach w PWST w Krakowie i ja student, który dopiero 

zaczynał naukę i z zazdrością spoglądał na młodych aktorów, którzy właśnie 

wstępowali w prawdziwe życie zawodowe. (…) Spotkaliśmy się na czas dłuż-

szy w Teatrze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach na początku lat 60-tych. 

Z przedstawień, w których obaj graliśmy znaczące role najbardziej utkwiły 

mi w pamięci „Ruy Blas” w reżyserii Gogolewskiego, a wcześniej „Don Kichot” 

w reżyserii Lidii Zamkow. Nie liczę tu wielu spektakli telewizyjnych. Jurek, 

bo tak przeważnie nazywało Go całe środowisko aktorskie, był świetnym 

aktorem i wspaniałym partnerem na scenie! Świetne warunki zewnętrzne, 

których nie poskąpiła mu natura, powodowały, że z zachwytem wpatrywali 

się w Niego nie tylko widzowie teatralni, ale także rzesza fanek teatralnych, 

które skrycie podkochiwały się w przystojnym aktorze. (…) Był wspaniałym 

kompanem, wodził rej na różnych spotkaniach popremierowych, imieni-

nach i tym podobnych imprezach. (…) Rozstaliśmy się z Jurkiem na po-

czątku lat osiemdziesiątych. On został na Śląsku, ja wróciłem do rodzinne-

go Krakowa. (…) W dzień moich imienin, dotarła do mnie wiadomość, że 

Emir nie żyje83.

Tylko w kilku artykułach, głównie pośmiertnych, starano się w pełni 

oddać klasę tego aktora. W jednym ze wspomnień napisano: Był aktorem 

bardzo popularnym i bardzo utalentowanym, obdarzonym przez naturę 

wielką siłą wyrazu i pięknym głosem. (…) Publiczność szczerze go lubiła, 

cieszył się jej uznaniem i popularnością84.

Śląska prasa już dwa dni od śmierci aktora przypominała jego osobę: 

16 bm. zmarł nagle znany i ogromnie lubiany aktor katowicki Emir Jerzy 

Buczacki. (…) Wysoki, reprezentacyjny, o ciekawej urodzie twarzy, w której 

dominowały skośne oczy, dysponujący pięknym głosem, stał się aktorem bez 

82 Ibidem

83 Fragment relacji pisemnej Andrzeja Mrożewskiego do autora. Kraków, 06.06.2011 r.

84 Zmarł Emir Buczacki [w:] „Dziennik Zachodni”, nr 96 z 18-20.05.1990 r., s. 2. 
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przerwy obecnym na naszych scenach i chętnie wykorzystywanym w � l-

mie85.
Emira Buczackiego wspominał również Jarosław Lewicki (1948-2012), 

pisarz i dziennikarz pochodzący z Katowic. Przy okazji przywołuje w pa-
mięci spotkania w słynnej kawiarence „Krystynka”: W latach 60. prze-
siadywanie w Krystynce należało do ekstrawagancji katowickiej bohemy. 
Przy stoliku w atmosferze podziemia toczyły się rozmowy, których nigdzie 
indziej by się nie usłyszało. Spotykali się tam głównie ludzie z dzielnicy. 
Zwykli pijaczkowie, ale też architekci, pisarze, aktorzy (…) Emir Buczacki, 
nieżyjący aktor Teatru im. Wyspiańskiego, pisarz Tadeusz Koziura, reżyser 
Janusz Kidawa, Zbyszek Cybulski, Bogumił Kobiela86. 

 Bogdan Tosza, reżyser Teatru Śląskiego, po śmierci Buczackiego 
napisał: Zmarł Emir Buczacki. Przyjaciel. Aktor. Wielki Aktor. Był moją 
fascynacją od lat gimnazjalnych (…). Kochały go kobiety. Z tą jego tajemni-
czą � zycznością. Tajemnica tkwiła już zresztą w baśniowym imieniu. Kim 
był naprawdę? Jedną z jego pasji stało się szukanie tatarskich śladów. (…) 
Kiedy po czterech kolejnych sztukach Mrożka na przełomie 1982 i 1983 dy-
rektor Jerzy Zegalski zaproponował mi reżyserię „Garbusa” – powinienem 
był odmówić. Ileż można. Przekonało mnie to, że Barona zagra On. Bardzo 
chciałem w Teatrze Śląskim pracować z Buczackim87.

W jednej z ostatnich premier, w jakich wystąpił w Teatrze Śląskim 
był dramat Ostatnia podróż Jonathana Swi  ́a Grigorija Gorina. Wystąpił 
w niej jako Ktoś. W scenie ostatniej ze smutkiem mówił do głównego 
bohatera: Ale ja Panu naprawdę zazdroszczę, panie dziekanie, Pan umrze 
i wszystkie gazety napiszą: „Umarł Swi  ́”. A jak to się przytra�  mnie? Co 
napisać? Takiego to a takiego dnia umarł „Ktoś”… to tyle co „Nikt”. 

Mam nadzieję, że w przyszłości osoba Emira Buczackiego doczeka się 
odrębnej i pełnej biogra+ i, a tym samym w pełni pokaże wielkość tego ak-
tora oraz jego znaczenie dla polskiego + lmu i teatru. Niech powyższy szkic 

biogra+ czny będzie jej punktem wyjścia.    

85 Emir Buczacki (1935-1990) [w:] „Trybuna Robotnicza”, nr 114 z 18.05.1990 r., s. 2.

86 Niziołek W., Krystynka pogrzebana [w:] „Gazeta Wyborcza. Katowice” z 07.01.2005 

r., s. 9.

87 Tosza B., Z notatnika [w:] „Goniec Teatralny” z 28.05.1990 r.
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Fot. 2. Jako Ślepy Tolo (pierw-

szy od lewej) w + lmie Ewa chce 

spać.  Fot. 1957 r. Ze zbiorów 

Filmoteki Narodowej.

Zdjęcia

Fot. 1. Emir Buczacki w czasie studiów w Pań-

stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. 

Fot. ok. 1955 r. Ze zbiorów Instytutu Teatralnego.
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Fot. 3. Jako Tutmozis w + lmie Faraon w reż. Jerzego Kawalerowicza.

Fot. 1965 r. Ze zbiorów Muzeum Kinematogra+ i w Łodzi. 

Fot. 4. Zmartwychwstanie L. Tołstoja (1969). Jako Książę Dymitr Niechludow. 

Obok, Ewa Decówna (Katarzyna Masłowa). Fot. ze zbiorów Teatru Śląskiego.
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Fot. 5. Perła w koronie, 1971 r. W + lmie wystąpił jako Malitsch (pierwszy po prawej). 

Fot. ze zbiorów Muzeum Kinematogra+ i w Łodzi.

Fot. 6. W + lmie Noce i dnie zagrał Lucjana Kociełłę. 

Na zdjęciu z Elżbietą Starostecką (Teresa, żona Lucjana). 

Fot. 1975 r. Ze zbiorów Filmoteki Narodowej.
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Fot. 7. Emir Buczacki, 1981 r. 

Ze zbiorów Instytutu Teatralnego.
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Poczesne miejsce w polskiej tradycji narodowej zajmuje przekonanie 
o powszechnej tolerancji wobec inności. Jego najpełniejszym odzwier-
ciedleniem stał się ciągle pokutujący mit o Polsce jako kraju bez stosów. 
Świadomość historyczna, od wielu pokoleń idealistycznie pojmowana, 
sprzyjała umacnianiu wyobrażenia o tym, że przedrozbiorowa Rzecz-
pospolita, rozpięta między kulturą Wschodu i Zachodu, była wolna od 
kon� iktów na tle religijnym. Niewątpliwie wolność sumienia w szlachec-
kim społeczeństwie była, jak na warunki epoki, znacząca. Świadczyć 
o tym mogą chociażby losy Jednoty czeskobraterskiej, której przedsta-
wiciele prześladowani przez Habsburgów znaleźli bezpieczne schronie-
nie w Wielkopolsce. Bracia czescy, żyjąc pod opieką rodu leszczyńskich, 
mogli swobodnie kultywować tradycje reformacji, przyczyniając się – za 
sprawą m.in. Jana Amosa Komeńskiego – do znacznego rozwoju gospo-
darczego i kulturalnego polskich miast1. Cieniem na atmosferze tolerancji 

1 Po unii zKo�cio�emkalwi�skim, któramia�amiejscew latach 30.XVIIw. zacie�ni�y
si� zwi�zki braci czeskich z niemieckimi protestantami. Po po�arze Lesznaw trakcie
potopu szwedzkiego (1658) wi�kszo�! cz�onków Jednoty wyjecha�a z Polski;
nieliczni potomkowiemieszkaj� jednak do dzi�wZelowie ko�oBe�chatowa. Szerzej
m.in. w: Jolanta Dworzaczkowa, Bracia Czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII
wieku, Semper, Warszawa 1997; Jolanta Dworzaczkowa, Z dziejów braci czeskich
w Polsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Pozna� 2003; Wczoraj, dzi! i...
"ycie, dzieje i tera#niejszo!$ braci czeskich w Zelowie, red. Jacek Kriegseisen,
Para"a Ewangelicko-Reformowana w Zelowie, Zelów 1998; Piotr Wróblewski,
Spo%eczno!$ czeska w Zelowie. Problemowa monogra&a socjologiczna, Semper,
Warszawa 1996.
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panującej w Rzeczypospolitej kładzie się jednak fala ogólnego wzburze-
nia skierowanego przeciwko innowiercom, a zwłaszcza arianom i Żydom. 
Represje te, choć w ograniczonej skali, dotknęły również muzułmanów 
żyjących w Wielkim Księstwie Litewskim. Ich najbardziej znanym epi-
zodem było spalenie Tatarom meczetu w podwileńskich Trokach w 1609 
r. Tę ciemną, mniej znaną stronę kształtowania się relacji wyznaniowych 
w Polsce przed czterdziestu laty znakomicie naświetlił Jerzy Nosowski. 
Z monumentalnej antologii, niestety dziś trudno dostępnej, czytelnicy 
po raz pierwszy zapoznać się mogli z licznymi przykładami dokumen-
tującymi obecność retoryki antymuzułmańskiej w dobie staropolskiej2. 
Opracowanie autorstwa księdza J. Nosowskiego bardzo długo stanowiło 
podstawowy i jedyny dostępny zbiór źródeł umożliwiających analizę sto-
sunków międzywyznaniowych panujących w szlacheckiej Rzeczypospo-
litej. W tym kontekście wydany niedawno Alfurkan tatarski prawdziwy 
na czterdzieści części rozdzielony autorstwa Piotra Czyżewskiego stanowić 
może cenne uzupełnienie materiałów zawartych w Polskiej literaturze po-
lemiczno-antyislamistycznej. Fakt ten niewątpliwie wpłynie na populary-
zuję wiedzy o ciągle aktualnym problemie funkcjonowania muzułmań-
skiej mniejszości w chrześcijańskim otoczeniu społeczno-kulturowym.

Opracowanie Artura Konopackiego wpisuje się zatem w interesujący 
i wymagający dalszych badań wątek dotyczący genezy i przesłanek towa-
rzyszących antytatarskiemu dyskursowi w Polsce. O społecznej istotności 
tej kwestii świadczyć może fakt, iż po wielu latach względnie pokojowej 
koegzystencji, w ostatnim czasie wystąpienia skierowane przeciwko mu-
zułmanom – zarówno tym arabskiego jak i tatarskiego pochodzenia – 

2 Jerzy Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII
w. Wybór tekstów i komentarze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1974.
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znacznie się nasiliły3. Obserwowane współcześnie przejawy islamofobii4 

3 Obok antymuzu�ma�skiej retoryki obecnej w mediach spo�eczno�ciowych (portal
euroislam.pl, ndie.pl [�Nie dla islamizacji Europy�] oraz pokrewne pro�le na
Facebooku [�Delegalizacja islamu w Polsce�, �Warszawa miastem bez islamu�,
�Stop meczetom w Polsce�]) islamofobia coraz cz��ciej przybiera charakter
konfrontacyjny. Tego rodzaju aktywno��, nierzadko ocieraj!ca si� o dzia�ania
przest�pcze, sta�a si� w ostatnim czasie domen! Polskiej Ligi Obrony. Organizacja
ta zd!"y�a ju" przeprowadzi� �patrole godno�ci kobiet� w warszawskich pubach
(2013-2014), podj!� prób� zak�ócenia organizowanego przez Lig� Muzu�ma�sk!
dorocznego Zjazdu Muzu�manów w Pu�awach (lipiec 2013), a tak"e przes�a�
listy z plastrami boczku dzia�aczom organizacji muzu�ma�skich (maj 2014).
W konfrontacyjny nurt islamofobii w Polsce wpisuj! si� równie" liczne incydenty
chuliga�skie, w�ród których wymieni� warto te naj�wie"sze tj. podpalenie drzwi
meczetu w Gda�sku (listopad 2013), umieszczenie napisu �Allah jest wielki� na
elewacji katedry w Olsztynie (czerwiec 2014) oraz dewastacj� meczetu i cmentarza
w Kruszynianach (prze�om czerwca i lipca 2014). Warto zaznaczy�, "e sprawcy
tych dzia�a� pozostaj! nieznani.

4 Islamofobi�, wed�ug wytycznych opracowanych przez Europejskie Centrum
Monitorowania Rasizmu iKsenofobii, nale"y rozumie� jakowrogo��w stosunku do
islamu oraz praktyczne konsekwencje tej postawy, przejawiaj!ce si� w postawach
rasistowskich i dyskryminacji cz�onków spo�eczno�ci muzu�ma�skiej. Jest to zatem
kolejna globalna ideologia nienawi�ci pog��biaj!ca poczucie obco�ci i skrajnej
niech�ci wobec odmienno�ci kulturowych. Przejawy agresji wzgl�dem islamu
zasadzaj! si� na obawie przed islamizacj! Europy i przekszta�ceniem jej w tzw.
Eurabi�. Tak rozumiana islamofobia jest niew!tpliwie wyra#nym przejawem
kryzysu polityki wielokulturowo�ci, �ci�le wi!"!cego si� z b��dami dzia�a� na
rzecz integracji imigrantów muzu�ma�skich w zachodnich spo�ecze�stwach.
Wed�ug raportu z bada� sonda"owych nt. mowy nienawi�ci przygotowanego przez
Centrum Bada� nad Uprzedzeniami UW oraz Fundacj� im. Batorego procesom
tym towarzyszy ksenofobiczna obawa przed wzrostem liczebno�ci muzu�manów
oraz poczucie zagro"enia wynikaj!ce z ich nag�ego przybycia i ró"nic kulturowych.
Wyrazem istniej!cego dystansu w stosunku do muzu�manów jest brak akceptacji
dla ich obyczajów coraz cz��ciej obserwowana niech�� wobec symboli kultury
arabsko-muzu�ma�skiej obecnych w przestrzeni publicznej. Por. Muslims in
the European Union: Discrimination and Islamophobia (raport Europejskiego
Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii � EUMC, obecnie Agencja Praw
Podstawowych Unii Europejskiej � FRA), Wiede� 2006, s. 60-62. Cyt za: http://
fra.europa.eu/sites/default/�les/fra_uploads/156-Manifestations_EN.pdf (dost�p:
17.08.2014); Micha� Bilewicz, Marta Marchlewska, Wiktor Soral, Miko�aj
Winiewski, Mowa nienawi�ci. Raport z bada� sonda"owych, Centrum Bada�
nad Uprzedzeniami UW, Fundacja im. Batorego, Warszawa 2014, s. 89-99. Cyt.
za: http://www.ngofund.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/raport_�nal_poj.pdf
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spowodowały, że badania nad retoryką antymuzułmańską, przejawami 
dyskryminacji oraz motywowanymi nienawiścią incydentami chuligań-
skimi zaczęły wykraczać poza zakres badań o wyłącznie historycznym 
charakterze. Do analizy niechęci wobec wyznawców islamu w Polsce 
warto zastosować teoretyczny model antysemityzmu opracowany na 
początku lat 90. przez zespół Ireneusza Krzemińskiego i Heleny Datner. 
Opierając się na tej sprawdzonej empirycznie koncepcji stwierdzić moż-
na, że w stosunku Polaków do muzułmanów, podobnie jak do Żydów, 
zaobserwować możemy przejawy islamofobii o podłożu tradycyjnym, jak 
i nowoczesnym5. 

Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony śmiało 
powiązać można z tradycyjnym nurtem islamofobii. Paszkwil pochodzą-
cy z 1617 r. jest najbardziej znanym przykładem pisma polemicznego, 
które obrazowało napięty charakter ówczesnych nastrojów społecznych 
oraz stanowiło ważną inspirację dla kontynuatorów. Ze względu na nie-
dostatek zachowanych źródeł archiwalnych Alfurkan tatarski ma również 
doniosłe znaczenie jako istotny dokument ukazujący strukturę społecz-
ną oraz aktywność zawodową i religijną Tatarów w epoce staropolskiej. 
Warto podkreślić, że główną przyczyną napisania antytatarskiego pasz-
kwilu przez P. Czyżewskiego był, wspomniany już w tytule, kon� ikt z As-
sanem Alejewiczem, który miał jakoby zabić autorowi ojca. Rzeczą wielce 

(dost�p: 17.08.2014).
5 Por. Ireneusz Krzemi�ski, Antysemityzm: mniejszy, ale silniejszy. Raport
z najwa�niejszych wyników badania �Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy
narodowe po raz trzeci�, Warszawa 2012; Antysemityzm narodowo-katolicki.
Rozmowa Agnieszki Kublik z Krzemi!skimw: �GazetaWyborcza� z dn. 20.09.2013,
s. 6; Czy Polacy s" antysemitami. Wyniki badania sonda�owego, red. I. Krzemi�ski,
O!cyna Naukowa, Warszawa 1996; Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport
z bada!, red. I. Krzemi�ski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Szerzej w: Micha" #yszczarz, Czy liczebno#$ muzu%manów ma znaczenie? Analiza
retoryki #rodowisk islamofobicznychna tle specy&ki funkcjonowania islamuwPolsce
(nieopublikowane jak dot$d wyst$pienie wyg"oszone podczas XIV Konferencji
Instytutu Stosunków Mi�dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Ksi�%y
Werbistów�Sacrum iProfanumweWspó"czesnym&wiecie. ProblemyLudno'ciowe
w Stosunkach Mi�dzynarodowych� w Misyjnym Seminarium Duchownym Ksi�%y
Werbistów w Pieni�%nie w Pieni�%nie, 23-25.06.2014).
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interesującą jest zaistniały w tym wypadku mechanizm stereotypizacji 
i stygmatyzacji wroga. Prywatne nieporozumienia zręcznie powiązano 
bowiem z negatywnie nacechowanymi emocjami, które pozwoliły prze-
sunąć ciężar dyskursu z aspektu jednostkowego na ogólne przesłanki 
o charakterze religijnym. Widoczna już na pierwszy rzut oka antymuzuł-
mańska retoryka niewątpliwie miała propagandowy charakter. Kalumnie 
padły na podatny grunt, gdyż podsycały antagonizm związany z narasta-
jącym zagrożeniem ze strony Osmańskiej Turcji oraz nietolerancją doby 
kontrreformacji. 

Niewątpliwą wartością książki opracowanej przez A. Konopackiego 
jest udostępnienie po raz pierwszy całości tekstu Alfurkanu tatarskiego, 
który dla potrzeb współczesnego czytelnika został opatrzony przypisami, 
zmodernizowany oraz dostosowany do obowiązujących zasad gramatyki 
i ortogra+ i. Dobrym posunięciem autora opracowania było umieszcze-
nie w końcowej części książki tłumaczenia łacińskich glos występujących 
w źródle, co umożliwiło zachowanie oryginalnego układu tekstu oraz 
znacząco ułatwiło lekturę. Alfurkan tatarski opatrzono komentarzem 
krytycznym, w którym naświetlono specy+ kę dokumentu, jego genezę 
i kontekst powstania. W książce znalazło się również miejsce na obszerny 
komentarz + lologiczny autorstwa Anetty Luto-Kamińskiej oraz analizę 
spuścizny łacińskojęzycznej, którą przedstawiła Katarzyna Starczewska. 
W aneksie umieszczono obszerną bibliogra+ ę wykorzystanych źródeł 
oraz przydatnych opracowań tematu, indeks osobowy i geogra+ czny, 
a także fotokopie kilku stron dokumentu, które pozwalają zapoznać się 
z układem starodruku.

Recenzowana pozycja ukazała się pod koniec 2013 r. w ramach pro-
jektu + nansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Alfurkan tatar-
ski – edycja źródła do dziejów Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego” 
(nr N N108 204340), który był realizowany pod kierownictwem Artura 
Konopackiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. 
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Artur Konopacki

Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego 

w historii, języku i kulturze, pod red. Joanny 

Kulwiciej-Kamińskiej i Czesława Łapicza, 

Toruń 2013. 

Na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej publikacji poświę-

conych Tatarom żyjącym na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego. Jedną z nowszych publikacji jest tom wydany w roku 2013 

przez ośrodek toruński a zatytułowany Tatarzy Wielkiego Księstwa Litew-

skiego w historii, języku i kulturze, praca ukazała się pod redakcją Joanny 

Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza. 

Tom ten zawiera w sobie dwadzieścia interdyscyplinarnych artykułów 

i co wypada podkreślić poświęcony został Maciejowi Musie Konopackie-

mu badaczowi, popularyzatorowi tematyki tatarskiej, który na począt-

ku lata sześćdziesiątych XX rozpoczął publikacje o Tatarach na łamach 

naukowych i popularnonaukowych periodyków. Publikacja składa się 

z czterech rozdziałów. Pierwszy zatytułowany Maciej Musa Konopacki 

jest poświęcony Maciejowi Konopackiemu, który otwiera laudacja pióra 

Czesława Łapicza. W tej części dołączono obszerną bibliogra+ ę Macieja 

Musy Konopackiego, którą sporządziła Iwona Radziszewska, oraz serwis 

fotogra+ czny. 

Drugi rozdział  recenzowanej publikacji zatytułowany: Tatarzy Wiel-

kiego Księstwa Litewskiego: historia i współczesność otwiera artykuł Natali 

Danyluk, która dość obszernie charakteryzuje islam na Ukrainie, szko-

da tylko, że autorka zupełnie pominęła pracę A. Rollego czy najnowsze 

prace F. Szabuldo. Z pewnością było by to ciekawe uzupełnienie szcze-

gólnie pierwszej części kiedy autorka omawia zagadnienie pierwszych 

muzułmanów na Rusi i Ukrainie. Kolejnym artykułem jest tekst Stanisła-

wa Dumina Tradycje genealogiczne i legendy rodowe Tatarów litewskich. 

Ten moskiewski badacz w sposób niezwykle ciekawy prezentuje w dość 
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obszernym tekście od s. 61 do s. 90, rolę i znaczenie heraldyki rodów 

tatarskich, a dodatkowo tekst jest wzbogacony ciekawym dla czytelnika 

materiałem ilustracyjnym. W kolejnym artykule litewski Tatar, badacz, 

działacz społeczny Adas Jakubauskas dokonuje swoistego przeglądu ży-

cia muzułmańskiego na Litwie. W tekście Wczoraj i dziś gminy tatarskie 

na Litwie autor wspomina początki rozwoju gmin w okresie XIX wieku, 

okresu międzywojennego-czasu rozkwitu działalności Związku Kultu-

ralno-Oświatowego Tatarów RP, prezentuje życie społeczności tatarskiej 

w Kownie czy Niemieży. Niezwykle ciekawym jest opis sytuacji w czasie 

kiedy Litwa stała się republiką sowiecką, jest to o tyle cenne, że na ten 

temat nie mamy zbyt wielu informacji. 

Trzeci rozdział Piśmiennictwo i język Tatarów Wielkiego Księstwa Li-

tewskiego rozpoczyna artykuł Shirin Akiner Contents of the British Library 

Kitab, badaczka ta w swoim tekście charakteryzuje kitab, tatarski zabytek 

rękopiśmienniczy znajdujący się w londyńskiej bibliotece. W tematyce 

rękopiśmienniczej utrzymany jest kolejny tekst polskiego znakomitego 

badacza Marka Dziekana, który w artykule Chcąc znać i wiedzieć, jak cią-

gnąć fał krukowy w „Chamaile Aleksandrowicza” wprowadza nas w świat 

wróżb stawianych przez Tatarów na podstawie tekstu Koranu. Tekst ten 

jest niezwykle ciekawy i pożyteczny zawiera bowiem prezentację źródło-

wą omawianego fału a następnie jego omówienie.

Aleksander Gadomski w swoim artykule Uwagi na temat bibliogra� i 

teolingwistyki postawił sobie bardzo ambitne zadanie. Mianowicie w ar-

tykule tym autor stara się usystematyzować i przeanalizować bibliogra+ ę: 

angielską, polską, rosyjską, serbską, czeską, ukraińską z dziedziny teolin-

gwistyki.

W tematykę nazw osobowych Tatarów wprowadza nas znany po-

znański uczony Henryk Jankowski w swoim tekście Imiennictwo Tatarów 

Litewsko-polsko-białoruskich w dawnych dokumentach. Autor prezentuje 

stan badań, źródła, następnie charakteryzuje tatarskie nazwy osobowe, 

podając konkretne przykłady z dokumentów własnych Tatarów jak rów-

nież nazwy występujące w dokumentach zewnętrznych.

Artykuł Joanny Kulwickiej-Kamińskiej zatytułowany Nazwy bogów 
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pogańskich w piśmiennictwie Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego 

i w polskich przekładach Koranu jako przykład interferencji islamu i chrze-

ścijaństwa, wprowadza nas w świat pogańskich bóstw, które występują 

w translacjach biblijnych jak również koranicznych. Autorka na szerokiej 

bazie źródłowej analizuje ten problem zarówno od strony źródeł muzuł-

mańskiej jak również chrześcijańskich. Tekst ten jest niezwykle ciekawy, 

pokazuje nam bowiem szeroki kontekst zapożyczeń w literaturze religij-

nej muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kolejnym tekstem jest 

artykuł znanego badacza rękopiśmiennych źródeł tatarskich Czesława 

Łapicza, Źródła cytatów koranicznych w Wykładzie wiary mahometań-

skiej….. tym razem autor zajął się analizą jednej  z najstarszych drukowa-

nych prac  napisanych przez Tatara i zawartego tam przekładu Koranu. 

W tekście tym odnajdziemy sześć zestawień poszczególnych sur z Kora-

nu, tefsirów i kitabu Milkamanowicza. Daje to bardzo ciekawą podstawę 

do analizy, którą autor dalej prowadzi i wywodów związanych z udziałem 

+ lomatów  w przygotowywanej edycji Koranu przez A. Nowoleckiego. 

Tadeusz Majda popełnił na potrzeby tomu artykuł pt. Osmanizacja pi-

sanego języka Tatarów polsko-litewskich. W przystępny sposób omówiony 

został wpływ języka tureckiego na teksty religijne zamieszczane w tatar-

skich kitabach i chamaiłach.

Tekstem osadzonym  w badaniach rękopiśmienniczych jest artykuł li-

tewskich badaczy Galiny Miszkiniene i Sergieja Temczyna zatytułowany 

O tekstologii rękopiśmiennych kitabów Tatarów litewskich. Na bardzo bo-

gatym wyborze, bo aż na jedenastu kopiach rękopisów autorzy proponu-

ją zastosowanie metody krytyki tekstów źródłowych. Wyróżnili ponadto 

i opisali dwie charakterystyczne grupy językowe badanych zabytków.

Artykuł Praktyki magiczne w chamaiłach Tatarów Wielkiego Księstwa 

Litewskiego (na podstawie tzw. Fału Sulejmana) Iwony Radziszewskiej 

porusza zagadnienie praktyk magicznych opisanych w chamaiłach tatar-

skich. Autorka na podstawie zabytku z 1865 roku dokonuje analizy treści 

pod kątem praktyk magicznych. Bardzo przydatną formą zastosowaną 

w tym artykule jest tabela tekstu źródłowego z transliteracją zabytku. Wy-

daje się celowym umieszczenie tego artykułu przed lub po tekście Marka 
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Dziekana, jako że oba zajmują się fałem, byłoby to ciekawe pozwoliłoby 

na szybkie zestawienie bez konieczności wertowania całej książki. Tożsa-

ma sytuacja jest z artykułem Iriny Synkowej Magiczne teksty w rękopisach 

Tatarów WKL. 

Kitabowi tym razem Lebiedzia poświęciła swój tekst Volha Starastsi-

na, dokonując analizy kitabu i zestawiając jego treść z innymi zabytkami 

mianowicie: kitabem Miklamanowicza, Łuckiewicza, Smolskiej, Chasie-

niewicza, Aleksandrowicza, Bogdanowicza, Koryckiego oraz kitab kazań-

ski.  Autorka zestawiła i porównała treści w tabeli. Daje to przejrzystość, 

ponadto opisała zabytki określając ich chronologię, co analizując tekst 

bardzo ułatwia zorientowanie się w dość dużej ilości analizowanych za-

bytków.

Michał Tariełka badacz z Mińska swój tekst poświęcił zabytkowi ręko-

piśmienniczemu, który znajduje się w Państwowym Muzeum w Pskowie, 

tzw. pskowskiemu Koranowi. W tekście tym autor zaprezentował nowe 

odkrycia i ustalenia kopisty tego zabytku, datę wykonania kopii. 

Czwarta część recenzowanej pracy poświęcona została zagadnieniu 

Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w kulturze. Artykułem otwiera-

jącym tą część publikacji jest tekst Selima Chazbijewicza znanego poety, 

publicysty tatarskiego. Islam i Tatarzy w literaturze polskiej, w którym 

to autor analizuje wątki jakie pojawiały się w polskiej literaturze pięk-

nej, prozie: podróżników, eseistów, pisarzy na przełomie XIX i XX wieku. 

Swietłana Czerwonnaja zamyka tom artykułem zatytułowanym: Mizary 

i nagrobki Tatarów polsko-litewskich na tle islamskiej sztuki epigra� cznej 

ich sąsiadów ze Wschodu. Artykuł omawia różnice i pokazuje podobień-

stwa sztuki sepulkralnej, tekst zaopatrzony został również w kolorowe 

ilustracje nagrobków .

Recenzowany tom jest bogatą skarbnicą wiedzy o Tatarach. Interdy-

scyplinarne ujęcie tej tematyki w jednym tomie było zabiegiem niezwykle 

udanym z wielu powodów. Pierwszym z nich jest choćby to, że mało zo-

rientowany czytelnik w jednym tomie otrzymuje olbrzymia porcję wiedzy 

o społeczności tatarskiej. Drugim najważniejszym w odczuciu recenzenta 

jest uświadomienie szerokiemu gremium, że badania nad społecznością 
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tatarską wymagają interdyscyplinarnego podejścia historyków, języko-

znawców, orientalistów, slawistów, etc. Efekt pracy w niniejszym tomie 

stanowi bowiem owoc różnorodnego środowiska naukowego specy+ cz-

nego warsztatu badawczego. Recenzowana pozycja jest bardzo cenna dla 

podejmowania dalszych badań. 

Warto o tym pisać i to zauważać, że Tatarzy to nie tylko: wojsko, koń 

i łuk, ale również cała wielka spuścizna rękopiśmienna w swej zdecydo-

wanej większości religijna, w której jednak pojawiają się również inne 

wątki. 

Nie wiem, na ile było to zamierzone działanie redaktorów tomu, nie 

mniej jednak pięknym wydaje się to, że tom ten w swej zdecydowanej 

większości dotykający problematyki piśmienniczej poświęcony został 

Maciejowi Musie Konopackiemu, który sam przez całe swoje życie był 

czynnym publicystą i któremu pismo i pisane jest niezwykle bliskie.

Należy mieć nadzieję, że publikacja ta tra+  do szerokiego grona od-

biorców nie tylko Tatarów, bo warta jest tego aby była szeroko rozpropa-

gowana.
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Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie 
17 maj 2014 roku w Bohonikach.

Dnia 17 maja 2014 roku w Bohonikach odbyło się niezwykle ważne spo-
tkanie. Po kilku latach przerwy Muzułmański Związek Religijny powrócił 
do organizacji spotkań pod hasłem: „Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na 
Świecie”. Jak ważny to problem szczególnie  w dzisiejszych realiach świata nie 
trzeba nikogo przekonywać. Już w pierwszych wstąpieniach zaproszonych 
gości znalazło to swoje odzwierciedlenie, gdzie odniesiono się do ciężkiej sy-
tuacji Tatarów na Krymie o niesprawiedliwościach w Nigerii i innych miej-
scach na świecie. 

Z uwagi na charakter spotkania organizatorów bardzo cieszyła tak licz-
na frekwencja znakomitych gości. Zaproszenie przyjęły między innymi: pani 
poseł na Sejm RP prof. Barbara Kudrycka, żona byłego Prezydenta RP pani 
Danuta Wałęsowa, przedstawiciele Ambasady Republiki Iraku pan Assad 

Sultan Hachem Abogulal, Konsul 
Ambasady Islamskiej Republiki 
Iranu pan Mortez Nasr Abadi,  
pan ambasador Malezji Jamalud-
din bin Sabeh, radca mistra Am-
basady Republiki Indonezji pan 
Bambang Prihartadi. Uroczysto-
ści zaszczycił swoją obecnością 
Jego Ekscelencja Biskup Romuald 
Kamiński, MuÈ i Rzeczypospo-

litej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, 
Zastępca burmistrza Sokółki Krzysztof Szczebiot, Prezes Centralnej Rady 
Romów w Polsce Stanisław Stankiewicz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kul-
tury Żydowskiej w Białymstoku Zbigniew Siwiński. Na uroczystości przybyli 
również liczni przedstawiciele środowisk muzułmańskich z Gmin Wyzna-
niowych gospodarzy- Bohonik oraz Białegostoku, Kruszynian, Warszawy, 
Gdańska. Licznie reprezentowana była również Rada Wspólna Katolików i 
Muzułmanów w osobach między innymi współprzewodniczących ze strony 
katolickiej pani dr hab. Agaty Skowron-Nalborczyk i Andrzeja Saramowicza. 
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Na uroczystości przybyli przed-
stawiciele nauki polskiej, którym 
nie obca jest tematyka muzuł-
manów i Tatarów: prof. Czesław 
Łapicz, prof. Ryszard Vorblich. 
Ponadto w uroczystościach wzię-
li udział przedstawiciele służb 
mundurowych goście z zagranicy, 
przedstawiciele mediów.

Uroczystości rozpoczęło 
przywitanie gości oraz wystąpienie MuÈ iego Tomasza Miśkiewicza i Jego 
Ekscelencji Biskupa Romualda Kamińskiego, o głos poproszono koordyna-
torkę projektu panią Halinę Szahidewicz. Odczytano list Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego oraz list prof. Jana 
Tyszkiewicza. Następie miał miejsce dwugłos chrześcijańsko-muzułmański 
na rzecz dialogu. W tej części głos ze strony chrześcijańskiej wygłosił ks. dr 
Adam Wąs a ze strony muzułmańskiej dr Artur Konopacki. Na zaproszenie 
imama meczetu w Bohonikach Aleksandra Bazarewicza zebrani udali się 
do meczetu na modlitwę w intencji pokoju i sprawiedliwości na świece. Po 
modlitwie przesłanie wygłosił Jego Ekscelencja Biskup Romuald Kamiński i 
MuÈ i Tomasz Miśkiewicz. 

Dopełnieniem spotkania był 
przygotowany przez społeczność 
tatarską z Muzułmańskiej Gmi-
ny Wyznaniowej w Bohonikach 
poczęstunek składający się z wie-
lu potraw tatarskich. Uroczystość 
taka powinna na stałe wpisać się w 
program corocznych spotkań na 
których jest możliwość spotkania 
obcowania ze sobą w duchu poko-
ju i dialogu tak ważnego szczególnie w czasie kiedy dialog zastępowany jest 
agresją i ksenofobią, niech poniższe motto będzie re� eksją i punktem odnie-
sienia w naszym codziennym życiu.

„….Modlimy się aby sprawiedliwość, która jest Boskim przykazaniem za-
mieszkała w naszych sercach i pozwoliła nam żyć w pokoju przezwyciężając 
egoizm i niezgodę…” 
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Wydarzenia

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

W dniu 12 sierpnia 2014, w Kielcach, na zakończenie Marszu Szlakiem 
Pierwszej Kompanii Kadrowej w stulecie wymarszu „Kadrówki” przed-
stawicielka naszej społeczności Emina Mirza Najman Radecka została 
odznaczona przez Honorowa 
Patronkę Marszu Panią Prezy-
dentowa Karolinę Kaczorowska, 
w obecności najwyższych do-
wódców Wojska Polskiego i 
członków Rządu RP, o dznaką 
Uczestnika Kadrówki za trzy-
krotne przejście trasy Kadrówki 
z Krakowa do Kielc. Uroczystość 
wmarszu Kadrówki do Kielc została uświetniona odsłonięciem pomnika 
konnego Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności. W jubileuszowym Mar-
szu Szlakiem Kadrówki brało udział sześć osób pochodzenia tatarskiego. 
Emina Radecka pełni tez najwyższą funkcje w najstarszej polskiej patrio-
tycznej organizacji paramilitarnej- blisko 150-letnim - Związku Towa-
rzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce, gdzie na kolejna kadencje 
została wybrana na funkcje Skarbnika Związku, najważniejszy po Preze-
sie Sokolstwa urząd sokoli. 
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Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 

W Sokółce w dniach 16-17 sierpnia już po raz XVI odbyła się Letnia 
Akademia Wiedzy o Tatarach.

Akademia została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania 
Szlak Tatarski, Urząd Miasta 
i Gminy w Sokółce, Sokólski 
Ośrodek Kultury przy wspar-
ciu Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej w Bohonikach oraz 
sponsorów . Dwudniowe spo-
tkanie rozpoczęło się w Sokół-
ce otwarciem wystawy fotogra-
+ cznej w Muzeum pod tytułem 
Szlak Tatarski w obiektywie, 
następnie impreza przeniosła 
się na plac miejski gdzie miał 

miejsce festyn i  koncert „Kultura Łączy Narody”. Drugi dzień Akademii 
odbywał się w Bohonikach gdzie zorganizowano sympozjum poświęco-
ne różnorodności badań nad tematyką tatarską, przygotowano również 
szereg atrakcji dla najmłodszych między innymi strzelanie z łuku. Odbyły 
się również pokazy artystyczne 
wystąpiły zespoły między in-
nymi Exit z Krynek czy tatarski 
zespół Buńczuk. Spotkaniu w 
Bohonikach towarzyszył rów-
nież kiermasz rozmaitości gdzie 
spróbować można było tatar-
skich potraw przygotowanych 
przez panie z Muzułmańskie 
Gminy Wyznaniowej w Boho-
nikach czy tureckich słodkości. 
Akademia cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Wypada tylko życzyć organizatorom, aby idea podjęta 
szesnaście lat temu przez Józefa Jusufa Konopackiego była nadal podtrzy-
mywana i rozwijana.
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Warunki publikacji

Zwracamy się z prośbą do autorów artykułów nadsyłanych do redak-
cji Życia Tatarskiego. 

W celu ujednolicenia publikacji zwracamy się z prośba do autorów o 
zastosowanie się do poniższych zaleceń wydawniczych.

Autor nadesłanych treści oświadcza, że jest ona jego autorstwa i nie 
narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Autor nadesła-
nych treści udziela bezterminową i nieodpłatną licencję na wykorzysty-
wanie dostarczonego materiału przez Wydawcę. Zgoda ta w szczególności 
oznacza: Publiczne, bezterminowe i nieodpłatne udostępnianie materiału 
i korzystania z niego przez Wydawcę. Wykorzystanie materiału w druku 
i zapisie cyfrowym.

Autor tekstu powinien podać w nim swoje imię, nazwisko, a+ liację 
(opcjonalnie). Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman 
12, odstępy interlinii 1,5 przypisy dolne według schematu:

Czasopisma.: J. Michalski, Publicystyka i parapublicystyka doby sejmu 
1776 roku, Kwartalnik Historyczny 105, 1998, 1, s. 21–64.
Publikacje zwarte, M. Kosman, Reformacja I kontreformacja w Wielkim 
Ksiestwie Litewskim w świetle propoagandy wyznaniowej, Wrocław 1973. 
s. 15.
Serie wydawnicze: J. Tyszkiewicz, Średniowieczne granice wytyczone 
wzdłuż rzek w Europie Środkowej, w: Z dziejów średniowiecznej Europy 
Środkowo–Wschodniej, red. idem, Warszawa 2007, Fasciculi Historici 
Novi, t. 6, s. 145–152.
Stosujemy polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red. (nie pod red.).

W wypadku korzystania z pracy tłumaczonej należy podać język ory-

ginału i datę wydania, z którego dokonano tłumaczenia.

W opisach bibliogra+ cznych prac opublikowanych w słowiańskich al-

fabetach cyrylickich stosujemy alfabet cyrylicki lub transliterację.

Abstrakt w j. angielskim max pół strony.

Osoba przesyłająca tekst akceptuje wszystkie warunki publikacji.




