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Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy drugi numer wznowionego Życia Tatarskiego. 
Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwa wszystkimi 
uwagami będziemy tworzyć pismo, aby było ono coraz 
lepsze. Zachęcamy serdecznie do współtworzenia 
do przysyłania tekstów, które sukcesywnie będziemy 
publikować. W numerze tym rozpoczynamy nowy cykl: 
„Ze starych kitabów naszych Praojców”. Zachęcamy 
do odwiedzania strony www.zycietatarskie.pl

Koniec roku zawsze skłania do re; eksji nad minionym 
czasem. Rok ten ob< tował w różne wydarzenia naukowe 
orgaznizowane przez środowiska tatarskie. Warto odnotować, 
że wznowiony został Rocznik Tatarów Polskich. Cieszy, 
że społeczność tatarska rozwija się i prezentuje swoją kulturę 
i tradycję. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, 
kiedy w pośpiechu często zapominamy o własnej historii. 

Nie możemy tego zapomnieć i należy ze szczególną atencją 
prezentować możliwie najszerzej społeczność tatarską. 

W dobie rosnącej fobii muzułmańskiej, czego efektem 
z pewnością był incydent ze zniszczeniem elewacji meczetu 
w Kruszynianach podkreślać należy, że Tatarzy stanowią część 
społeczeństwa Rzeczypospolitej od wieków. Nie są żadnym 
zagrożeniem tak jak nie jest nim żadna religia odrzucająca 
fundamentalizm i fanatyzm. Potępiać należy każdy rodzący się 
ekstremizm szczególnie kiedy chce występować pod szyldem 
religijnej ideologii. Warto przy tym odnotować postawę 
społeczeństwa, mądrych normalnych ludzi, którzy w geście 
solidarności stworzyli symboliczny krąg jedności wokół 
meczetu w Kruszynianach. 
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Rok ten był również pełen ciężkich chwil dla naszych 
współbartymców na Krymie, pamiętajmy o nich i ich dramacie, 
który cały czas trwa.

Życzymy w nadchodzącym Nowym Roku 2015 wszystkim 
Państwu radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności redakcja 
Życia Tatarskiego. 

Redakcja
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Abdullah Temizkan

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Ege Üniversitesi

Polacy w wojsku kaukaskim carskiej 
Rosji w XIX w.

Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku Polacy 
spiskujący przeciwko Rosji byli zsyłani na przymusowe odbycie 
służby w wojskach carskich na Kaukazie. Polacy w wojsku 
rosyjskim czuli się jak więźniowie. Niektórzy woleli przejść na 
stronę górali kaukaskich i zginąć u ich boku pomagając im niż 
zginąć jako więźniowie rosyjscy. W związku z czym zdarzało 
się, że zmuszeni byli walczyć przeciwko swoim rodakom. 
Artykuł jest próbą ukazania w jaki sposób Imperium rosyjskie 
wykorzystywało potencjał ludzki w walce przeciwko góralom 
kaukaskim.

25 lipca 1722 roku doszło do I rozbioru Polski, która 
została podzielona przez trzy mocarstwa: Prusy, Austrię 
i Rosję. W konsekwencji prowadzonej przez mocarstaw 
polityki  dokonano dwóch kolejnych rozbiorów, doprowadzając 
w 1795 roku do wymazania z mapy Europy Rzeczypospolitej. 
Po rozbiorach tysiące polskiej elity znajdujacej się w zaborze 
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rosyjskim zesłano na Syberię1. Część z nich została zesłana 
na Kaukaz. Wspólną cechą zesłańców na Kaukaz było to, 
iż zdolni byli do walki lub byli wojskowymi. Taki sam los 
podzielili jeńcy schwytani podczas walk z Napoleonem2. 
W tym okresie na Kaukaz zesłano około 10 tysięcy żołnierzy 
polskich. Wśród nich prócz więźniów wojskowych byli także 
więźniowie polityczni uczestniczący w walkach o niepodległość 
i osoby, które nie odbyły jeszcze służby wojskowej. Część osób 
zesłanych do 1813 roku w 1815 wróciła do kraju. Powróciło 
około 8 tysięcy Polaków. Część jednak została mając pełną 
świadomość, że do ojczyzny już nigdy nie wróci3. Po zniknięciu 
z mapy dzielnice Polski stały sie dla ogromnej armii rosyjskiej 
spichlerzem żywności i nowych żołnierzy. Polacy byli zmuszeni 
do zaopatrywania wojsk rosyjskich. Przez naciski władz 
rosyjskich społeczność polska była już u granic wytrzymałości. 
W  listopadzie 1830 roku wybuchło powstanie, które zostało 
w barbarzyński, krwawy sposób stłumione przez Rosję4. Wojsko 

1 A. Grigoriantz, Ka" asya Halkları Tarihi ve Etnografik Bir Sentez, Tłumaczenie:Doğan 
Yurdakul Bin Yıl yayınları, Ankara. (brak roku wydania) s. 91.; Grigoriantz pisze, iż 
zaraz po rozbiorach wywieziono na Syberię tysiące polskich arystokratów. Jednak 
należy podejść do tej liczby z dystansem gdyż liczba zesłanych podana przez 
Piwnickiego jest oparta na dokumentach archiwalnych i wynosi dziesięć tysięcy osób 
zesłanych od 1813 roku. Zob. G. Piwnicki, Polscy wojskowi i zesłancy w carskiej armii 
na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2001, s. 33.; Z drugiej strony 
Polacy, którzy uciekając od nacisków Rosji schronili się jako uchodźcy w innych 
państwach europeiskich między innymi w Imperium Osmańskim. Stając się przy tym 
w przyszłości przyczyną sporu  między Rosją a tymi państwami. 

2 M. Gralewski, Kaukaz Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli, Lwów 1877, s. 505.
3 G. Piwnicki, Polscy wojskowi i zesłańcy s. 33.
4 В. Бобровников, Крымская война на руccком Кавказе: идеология фронтира 

и диcкурc муcульманcкого cопротивления, @ e Crimean War 1853-1856, 
Confrontation between diM erent civilizations, Warsaw-Obory 3-4 X 2007, s. 8.
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i lud pozbawiono broni i zesłano w najbardziej oddalone 
zakątki Rosji5. Wywieziono około 10 tysięcy osób. 

W ramach represji zorganizowano specjalne oddziały 
składające się z polskich żołnierzy, o< cerów i zesłańców 
politycznych, po czym przetransportowano je na Kaukaz. 
Przypuszcza się, że w tym okresie w armii rosyjskiej służyło 
około 25-30 tysięcy Polaków. Niemalże w każdej rosyjskiej 
jednostce stacjonującej na Kaukazie znajdowało się około 100-
120 polskich żołnierzy6. Prócz tego, że wraz z sojusznikami 
Rosja zniszczyła Polskę politycznie, niszczyła również zasoby 
ludzkie i naturalne. Jednak pomimo zaborów  ziemie polskie 
nie podzielły losu Kaukazu, Syberii czy Turkistanu, które na 
stałe wcielone zostały w skład Imperium i pozostały w nim aż 
do początku XXI wieku.

Podczas gdy w Polsce walczono o niepodległość, 
na Kaukazie toczyła się od ponad wieku wojna między Rosją 
a góralami kaukaskimi. Rosja prezentowała Zachodowi pogląd 
na tę wojnę jako niesienie cywilizacji plemionom kaukaskim7. 
Jednak dzięki Polakom odbywajacym przymusową służbę 
w wojskach rosyjskich na Zachód przedostały się niewygodne 

5 A. Grigoriantz, Ka" asya Halkları Tarihi, s. 91; Jeszcze jedna fala została wysłana 
w 1863 roku po powstaniu styczniowym. Liczba zesłanych w latach 1863-1867  to 
18.000, w 1878 i 1879 roku z wyroku sądu zesłano na Kaukaz jeszcze 11 osób. G. 
Piwnicki, Polscy wojskowi i zesłańcy s. 58-61.; J. Reychman, Podróżnicy polscy na 
Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa 1972, s. 181. 

6 L. Widerszal, Sprawy kaukazkie w polityce europeiskiej w latach 1831-1864. 
Warszawa 1934, s. 238. Por. A. Grigoriantz, Ka" asya Halkları Tarihi s. 92.; Nawet po 
zakończeniu wojny w roku 1897 w regionie Terek było 4173 Polaków, w województwie 
Kuban 2719 a w Dagestanie, 1630 Polaków. B. Бобровников, Крымская война на 
руccком, s. 8.

7 B. Бобровников, Крымская война на руccком, s. 3.
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dla Rosji informacje. 
Na początku nieświadome tego władze rosyjskie 

prócz zesłańców przymusowych na tereny kolonizowane 
wysyłały także ludność cywilną: polską, litewską, niemiecką 
i ormiańską. A nawet planowano osiedlić tam szwajcarskich 
górali, jednak zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na 
wrogość mieszkańców Kaukazu, z którą by sobie nie poradzili. 
Przesiedleńcy zostali osiedleni na ziemiach zdobytych 
w regionie rzeki Kubań i w Czeczenii, gdzie w ramach kolonizacji 
próbowano uzupełnić brakującą społeczność chrześcijańską8. 
Warszawiak z pochodzenia, o< cer Giedrojic, który 13 lat 
spędził w niewoli wspomina 3 polskie rodziny zesłane na 
Kaukaz: Cyren, Szawicz i Szpakowscy, pisze o ich szlachetności 
i o tym, że otwarli progi swoich domów polskim zesłańcom 
wojskowym9. Rosjanie, obiecując: ziemię, domy, kobiety, bydło 
i wszystko co konieczne do życia, zwabili na kolonizowane 
tereny nie tylko Polaków-w ramach dobrowolnego osadnictwa, 
ale i inne narody europejskie. Niestety przybyła ludność nie 
znalazła obiecanych dóbr a dodatkowo byli na siłę wcielani 
do wojsk rosyjskich10. Zesłańcy wojskowi zostali osiedleni 
w Temirhan-Szura, Dagestanie, Azerbejdżanie, Gruzji i Ahti11. 
Zesłańcy wojskowi byli zmuszeni do odbycia 15-20 letniej 
służby wojskowej. Znaczyło to, że większość polskich żołnierzy 
nie wróci do ojczyzny. To była dla nich najcięższa kara. Mieli żyć 

8  A. Grigoriantz, Ka" asya Halkları Tarihi, s. 91.
9  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego wygnania przez G. Giedrojcia, Lwów 

1867, s. 40.
10  A. Grigoriantz, Ka" asya Halkları Tarihi, s. 91.
11  G. Piwnicki Polscy wojskowi i zesłańcy, s. 18.
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oderwani od cywilizacji bez jakiegokolwiek życia cywilnego, 
podlegli zasadom i dyscyplinie wojskowej12. Na wygnanie 
zesłano nie tylko młodych polskich oficerów, ale również starsi 
ludzie znaleźli się na Kaukazie. Ze wspomnień Gralewskiego 
dowiadujemy się, iż do oddziału na linię Pietrowsk wcielono 
osiemdziesięcioletniego niewidomego starca13.

Rosjanom zależało na jak najlepszym wykorzystaniu wiedzy 
technicznej i doświadczenia polskich żołnierzy ze względu na 
ich wysoki poziom wiedzy nie tylko technicznej, ale również 
wojskowej, rolniczej czy budowlanej. W 1840 roku do Ti; isu 
został zesłany Józef Chodźko. Rosjanie po wejściu na Kaukaz 
zaplanowali zmianę podatków z comiesiecznych na podatki 
gotówkowe. By tego dokonać należało wiedzieć kto ile posiada 
majątku. Na początek jednak należało przygotować spis ludności. 
Z jednej strony dokonywano pomiarów gruntów uprawnych 
z drugiej strony próbowano ustalić położenie naturalnych złóż 
na Kaukazie. Ze względu na to, iż nikt z cywili nie potra< ł 
tego dokonać szukano więc kogoś z żołnierzy. Specjalistów 
znaleziono wsród wojskowych kartografów zatrudnionych do 
tworzenia mapy Kaukazu. Józef Chodźko był jednym z Polaków 
wyznaczonych do tego zadania. Pomiary wykonywano także 
w wysokich górach nie zważając na mroźną zimę. Chodźko brał 
udział we wszystkich pomiarach. Prace pomiarowe trwały 8 lat. 
Zdarzało się tak, że przerywano prace by brać udział w waklach 
z góralami. Pomiary zakończono jesienią 1853 roku. Chodźko 

12  Ibidem, s. 55-56.
13  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 506.
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został wówczas mianowany do rangi generała majora14. Innym 
przykładem może być Wojciech Ostłowski, który po powstaniu 
listopadowym zesłany na Kaukaz, po stracie ręki podczas walk 
z góralami zamiast wrócić do kraju zaczął pracować dla jednego 
z gruzińskich arystokratów o nazwisku Czawczawadze. Dzięki 
sprowadzeniu nowych urządzeń rolniczych zmodernizował 
jego gospodarstwo15. Polacy służyli jeszcze jako oficerowie lub 
urzędnicy cywilni w wojsku rosyjskim16. Na przykład Jaworski 
informuje, iż pułkiem kozackim w Nuarze dowodził Polak 
pułkownik Jedliński17. Wszystkie wyżej wymienione przykłady 
świadczą o tym, że Polacy zajmowali wysokie stanowiska prawie 
we wszystkich działach wojskowych. Rosjanie wykorzystywali 
ich wiedzę nie tylko w zakresie wojskowości, ale również w życiu 
cywilnym w sferze kultury i sztuki. Polacy dawali lekcje savoir 
vivre, muzyki dzieciom rosyjskich arystokratów i oficerów. 
W razie potrzeby stroili również instrumenty18.

Większość zesłanych na Kaukaz Polaków to ludzie 
wykształceni stanowiący polską elitę intelektualną. Wielu z nich 
przebywając na Kaukazie spisywała pamiętniki by przekazać 
je następnym pokoleniom. Jednym z nich jest Stanisław Piłat, 

14  Pomiary na północnym Kaukazie rozpoczęły się w 1859 roku a pomocnikiem Chodźki 
był również Polak Hieronim Stebnicki. Prócz Stebnickiego w ekipie Chodźki byli: 
były pułkownik wojsk polskich Pisarski, Romuald Lipinski, Michał Gołembiowski. A. 
Furier, Józef Chodźko 1800-1881. Polski badacz Kaukazu, Warszawa 2001, s. 63, 68.

15  G. Piwnicki, Polscy wojskowi i zesłańcy, s. 151.
16  W 1841 roku kilku młodych Polaków pod dowództwem generała Gołowina, jadący 

do Dgestanu; Jaworski spotyka w Hunzach Polaka, księgowego w wojsku rosyjskim. 
Hipolit Jaworski, Wspomnienia Kaukazu, t.II, Poznań 1877, s. 78.

17 Ibidem, s. 42.
18 G. Piwnicki, Polscy wojskowi i zesłańcy, s. 169; S. Pilat, Ustęp z pamiętników Stanisława 

Pilata z czasu jego niewoli na Kaukazie, Warszawa (b.r.w.), s. 133.
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autor „Ustępu z pamiętnika” znalazł się on na Kaukazie wraz 
z 64 osobową grupą zesłańców. Przez całą podróż skazańcom 
towarzyszyli Kozacy na wypadek gdyby chcieli uciec19. Ucieczki 
z konwoju nie były czymś niezwykłym próbę taka podjął 
między innymi Karol Kalinowski, który niestety złapany na 
próbie ucieczki za granicę został zesłany na Kaukaz 15 grudnia 
1844 roku z nakazem służby wojskowej20. 

Hipolit Jaworski w przeciwieństwie do pozostałych zapisał 
się na służbę wojskową w celach zarobkowych. Nie przypuszczał 
jednak, że zostanie skierowany na front kaukaski do jednostki 
Apszeron21. Giedrojic, o którym wspominałem wyżej odbywał 
służbę w jednostce strzelców Manujin, służył tam przez trzy 
lata. W 1843 roku z wizytą na Kaukaz przybył Moritz Wagner 
a wraz z nim  Polak pochodzący z Warszawy Jan Saremba, 
który dobrowolnie zaciągnął sie do wojsk polskich i brał udział 
w walkach powstańczych. On również jak i inni powstańcy 
znalazł się w końcu na Kaukazie w wojsku rosyjskim. Wrogowie 
cara zmuszeni zostali do walki na Kaukazie po jego stronie22. 
Była to ogromna tragedia, która bezposrednio wpłynęła 
na podjęcie przez kilku z nich radykalnych decycji.

Pierwszym odruchem, który kierował zesłańcami 
w nowym miejscu było odnalezienie innych Polaków. 
Giedrojic po przybyciu do Kusar odnalazł rodaków, którzy 

19  S. Piłat, Ustęp z pamiętników, s. 123.
20  K. Kalinowski, Pamietnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila od roku 

1844 do 1864, Warszawa 1883, s. 9-14.
21  H. Jaworski, Wspomnienia Kaukazu, s. 19.
22  M. Wagner, Ka" as Rus Savaşı’nda Çerkesler-Çeçenler-Kazaklar ve Gürcüler, 

tłumaczenie: Sedat Özden, İstanbul 1999, s. 353.
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przybyli tu przed nim. Zesłańcy chcieli uzyskać jak najwięcej 
informacji o ojczyźnie od nowo przybyłych23. Stanisław Piłat 
z grupą więźniów po przeliczeniu w Stawropolu spotkał się 
z innymi skazańcami, a następnie podzieleni na 5 grup 
zostali wysłani do róznych jednostek. Piłat został wysłany do 
39 Jednostki Strzelców. Wraz z nim do tej samej jednostki zostało 
wysłanych 5 studentów i około 50 powstańców. Następnego 
dnia wysłano ich do obozu zimowego w Kubani. Stanisław 
Piłat, Ignacy i Karol H. wraz z piętnastoma innymi Polakami 
zostali przydzieleni do oddziału kapitana Gubanowa24. Hipolit 
Jaworski natomiast jeszcze w Stawropolu dowiedział się, 
że przebywa tam również Polak o nazwisku Radomski, który 
został przydzielony do tej samej jednostki i razem z nim został 
odesłany do Temirhan-Szury. Jaworski w 1841 roku wraz 
z kilkoma młodymi Polakami pod dowództwem generała 
Gowina pojechał do Dagestanu. Polacy znaleźli się również 
w Hunzahta. Tam własnie księgowość wojsk rosyjskich 
prowadził jeden z Polaków. Dawit Wincenty tak jak i jego 
poprzednicy po przyjeździe do Stavropola odnalazł rodaków. 
Polak, którego spotkał poza tym, że mieszkał tam od piętnastu 
lat miał również żonę i dzieci. Od niego dowiadujemy się o dużej 
liczbie zesłanych studentów25. Członek polskiej arystokratycznej 
rodziny Wojciech Potocki również został zesłany na Kaukaz 
po powstaniu w 1830 roku. Potocki i Karol Howwaldt zostali 

23  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 27.
24  S. Piłat, Ustęp z pamiętników, s. 127.
25 D. Wincenty, Wspomnienia z podróży i wycieczek po Kaukazie, Warszawa (b.r.w.), 

s. 40, 41, 43; M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 506.



Artykuły

11

Polacy w wojsku kaukaskim carskiej Rosji w XIXw.
Abdullah Temizkan

wysłani do Jednostki Strzelców w Mengralji26. Ci wykształceni 
członkowie polskiej elity zdawali sobie sprawę z faktu, że celem 
ich zesłania nie była tak naprawdę służba wojskowa a odbycie 
kary. Rosjanie, poprzeż oddalenie Polaków od ojczyzny chcieli 
zapobiec kolejnym powstaniom. Jednak miłość do narodu, 
ojczyzny i chęć uzyskania niepodległości była w Polakch tak 
wielka, że bez względu na dzielącą ich odległość snuli plany 
ratowania kraju.

Polacy w miejscach zesłania robili wszystko, co w ich mocy 
by nie stać w miejscu a rozwijać się intelektualnie27. W miejscach 
swojego zamieszkania odnajdowali osiadłe tam polskie rodziny 
i organizowali spotkania, korzystali z domowych bibliotek, 
pisali wiersze, rozmawiali o literaturze i sztuce28. Jeśli istniejące 
zbiory ksążek były niewystarczające organizowano między sobą 
zbiórkę pieniędzy by utworzyć własną bibliotekę. A jeśli wśród 
nich znalazły się osoby, które wróciły do ojczyzny, wysyłały 
polskie książki na Kaukaz do rodaków29. Polacy odmawiali 
udziału w balach czy spotkaniach organizowanych przez 
Rosjan. Obie strony odnosiły sie do siebie z dystansem jednak 
po jakimś czasie Polacy zaczęli uczestniczyć w spotkaniach 
organizowanych przez rosyjskich żołnierzy wyszej rangi30.

Celem Rosjan nie była jedynie rusyfikacja ludów kaukaskich 
czy innych grup wyznających islam, ale także katolickich 

26  W. Potocki, Dwie przedaże wyjątek z pamiętników przez Wojciecha Potockiego, 
Biblioteka Warszawska 1842, T. I, s. 51.

27  S. Piłat, Ustęp z pamiętników, s. 131.
28  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 517.
29  D. Wincenty, s.44.; G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 33. 
30  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 36.
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chrześcijan. Odbiło się to zarówno na Polakach będących na 
służbie wojskowej jak i polskich cywilach sprowadzonych na 
Kaukaz w ramach kolonizacji. Rosyjska polityka asymilacyjna 
opierała sie przede wszystkim na religii i języku. Za pomocą 
religii próbowano podporządkować ludność carowi. Rosjanie 
uważli, że podwładni cara muszą wyznawać jego religię dlatego 
podejmowali każdą próbę rusyfikacji poddanych31. Wymagali 
by nie tylko lokalne ludy kaukaskie, ale również osiedleni 
Polacy i pozostali Europejczycy przyjęli prawosławie. Niektórzy 
Polacy będący pod presją otwarcie wyrażali swą tożsamość 
religijną. Na przykład Karol Kalinowski i Szymanowski na 
samym początku oświadczyli, że są katolikami i poprosili by 
wpisać ich na listę katolików. W innym przypadku Rosjanie 
zaproponowali Szczygielskiemu rangę oficera w zamian 
za zmianę religię32. 

Niektórzy Polacy by uniknąć kary czy represji i uzyskać 
wolność rezygnując z własnej religii przyjmowali prawosławie. 
Rosjanie osiedlili ich w górach Andi a na ich czele postawiono 
bezlitosnego kierownika nadzorcę, co przyjęli za karę boską za 
popełniony grzech. Osiedleni tam Polacy byli bardzo biedni 

31 S.Sertçelik, Rus İmparatorluğu’nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografi k 
Dağılımı ve Çarlık Rusya’sının Türklere Yönelik Politikaları Türkler, Yeni Türkiye 
Yayınları, t: XVIII, s. 385-399.

32  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 532-533.
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zostali zmuszeni do życia w bardzo trudnych warunkach33. 
Giedrojic, który odwiedził kolonię był świadkiem bicia 
Polaków, którzy nie chcieli udać się w niedzielę do cerkwi. 
W przypadku oporu Rosjanie używali siły zmuszając do 
udziału w uroczystościach religijnych. Rosjanie chcieli zabrać 
nawet starszego Polaka, ktróry był z Giedrojicem, jednak 
dzięki wyższej randze Giedrojic zabronił im tego. Stary Polak 
mieszkał w chacie z posłaniem ze słomy prócz tego miał jeszcze 
tylko miskę i drewnianą łyżkę, to wszystko co posiadał34. 
Dzięki opisowi polskiejej kolonii, który zamieścił Giedrojic 
w pamietniku dowiadujemy się w jakich warunkach żyli Polacy.

Niektóre działania Rosji przeczyły twierdzeniom o jej 
wielkości. Zabierano dzieci rodzicom i zmuszano je do nauki 
w rosyjskich szkołach. Choć na pierwszy rzut oka przypomina 
to edukacje Janczarów w Imperium Osmańskim jednak w tym 
przypadku zupełnie nie istotna była zgoda rodziny lub jej brak. 
Gralewski spotkał w Iczkerii Polaka o nazwisku Ippolitow. Był 
on synem Bielawskiego, nauczyciela z Warszawy. Podczas nauki 
w gimnazjum w Lesznie został zabrany przez Rosjan z ulicy 
i wysłany do szkoły w Kazaniu. Razem z nim dziesięcioro dzieci 

33  Giedrojic jadąc do polskiej kolonii nad brzegiem rzeki spotkał starca obok którego 
leżało ciało młodej dziewczyny. Pytany o przyczynę śmierci starzec opowiadał, że 
to jego jedyna córka którą Rosjanin chciał zabrać do swego haremu ona jednak za 
nic nie chciała iść więc Rosjanin kazał ją pobić. Ciężko pobita kobieta wyzdrowiała. 
Rosjanin znowu chciał ją zabrać więc wolała popełnic samobójstwo. Giedrojic 
sprzeciwia się pogrzebaniu dziewczyny bez trumny na co starzec odpowiada, że 
jeśli Rosjanie dowiedzą się o jej śmierci będą chcieli pochować ją według obrządku 
prawosławnego. Giegrojic pomaga starcowi i zakopują ją pod drzewem. G. Giedrojic, 
Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 136.

34  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 136.
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wysłano na nauki prawosławia. Podobne a nawet surowsze 
działania podejmowali Rosjanie także względem muzułmanów. 
Ogólnie znany jest przypadek takiego postępowania w stosunku 
do Tatarów kazańskich35.  

 Duchowny prawosławny Aleksander Grotski napisał 
rapotr o tolerancji Rosjan wobec katolików opisując jak jedna 
z Czeczeńskich kobiet o imieniu Hanum starała się o zgodę 
Synodu by przejść na katolicyzm. W odpowiedzi Synod zapytał 
czy nie chciałaby przyjąć prawosławia. W końcu jednak kobieta 
zrezygnowała z przyjęcia kotolicyzmu i nie zmieniła wyznania 
pozostając muzułmanką36. Ponadto Rosja przydzieliła Polakom 
polskiego księdza by mogli wykonywać obowiązki religijne. 
Jednym z tych księży był Bartłomiej Pruszkowski. Służył on 
w Temirchan-Szura, miejscowości w której przebywało 
najwięcej polskich żołnierzy i o< cerów. Kasiądz prócz posługi 
religijnej zajmował się również utworzoną przez żołnierzy 
polską biblioteką37. W 1840 roku na Kaukazie przebywało 
26 tysięcy żołnierzy i 2 tysiące kobiet wyznajacych katolicyzm38. 
Nie jest to ilość, którą można by zlekceważyć. Rosjanie pomimo 
tych udogodnień nie zrezygnowali ze swojego misjonarstwa. 
Mimo wszystko w miejscach, gdzie nie było silnego nadzoru 
polscy żołnierze i o< cerowie dzieki zbiórce pieniędzy przerabiali 
odpowiadajace im budynki na kościoły39. Europa od początku 
śledziła poczynania na Kaukazie więc by choć trochę osłabić 

35  S. Sertçelik, Rus İmparatorluğu’nun Avrupa Yakasında, s. 385-399.
36  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 552.
37  H. Jaworski, Wspomnienia Kaukazu, t. III, s. 10.
38  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 535.
39  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 36.
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swój negatywny wizerunek Rosja zmniejszała swoje praktyki 
niewolnicze. Z czasem zmniejszając również nacisk na 
asymilację religijną. By przekonać Zachód, że nie są despotami 
i ciemiężcami, Rosjanie zapraszała na Kaukaz sławnego 
francuskiego pisarza Aleksandra Dumasa oprowadzają go 
wyznaczonym przez siebie szlakiem40.

Rosjanie z nieufnością odnosili się do Polaków 
przybywajacych na Kaukaz. Wśród Polaków byli uczestnicy 
powstania listopadowego oraz spiskowcy i organizatorzy 
zamachów na cara. Były to najczęściej osoby przybywajace 
z Królestwa Polskiego w którym od 1833 roku  trwał stan  
wojenny. W związku z tym Rosjanie ciągle prowadzili 
śledztwa. Pomimo wielu podejrzeń o planowanie przez 
Polaków zamachów do żadnych incydentów nigdy nie doszło 
a potwierdzić to może tajna korespondencja z 13 stycznia 
1841 roku prowadzona pomiędzy kwaterą główna Jednostki 
Kaukaskiej a zarządem Zakaukazia 41.

Specy< cznym przykładem działań wywołanych 
paranoicznym strachem przed zamachem może być to co 
spotkało Nowickiego. W 1848 roku rozpoczęcie rewolucji 
i aresztowania w Europie wywołały panikę wśród Rosjan, 
którzy rozpoczęli aresztowania Polaków  na równinie 
Kumuk i północnym Dagestanie. Wśród aresztowanych byli: 
Szymanowski, Franciszek Patoczka, Bolesław Macziejowski, 
Konstanty Szeciński, Wincenty David, Siciński, Ruciński 
w Dagestanie: Kazimierz Łapczyński, Telesfor Szpadykowski, 

40  A. Dumas, Kafkasya Maceraları, tł. Sedat Özden, Ankara 2000.
41  A. Furier, Józef Chodźko, s. 67.
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Władysław Witkowski, oficerowie Łoza ve Gewczewski 
i wielu innych. Zatrzymany został także ksiądz Pruszkowski 
i odesłany do Temirchan-Szury. Po aresztowaniach i rosnącej 
liczbie podejrzeń zaprzestano wysyłać Polaków na Kaukaz. 
Podejrzewano, iż odbywajacy w wojsku kaukaskim Polacy 
planują zabójstwa wyższych o< cerów. Wydano również rozkaz 
zabraniający Polakom odbywania służby na stanowiskach 
urzędowych i związanych z o< cjalną korespondencją. 
W żadnym z oddziałów nie mogło się znajdować dwóch 
polskich zesłańców politycznych w innym przypadku jeden 
z nich w ciagu 24 godzin musiał być wysłany do innego odziału. 
Jeśli któremuś z więźniów politycznych rodzina przesyłała 
większą sumę pieniędzy należało ją zarekwirować i wydawać 
w ratach po 30 rubli. Zabroniono nakładania mundurów 
z cienkiego materiału i butów z cienkiej skóry. Zabroniono 
odwiedzania rodzin i miejsc do których chodzili oficerowie. 
Polakom szczególnie zabroniono chodzenia do miejsc, 
w których prowadzono jakąkolwiek edukację. Kontrolowano 
korespondencję i obserwowano spotkania z żołnierzami niższej 
rangi. Jeżeli w listachodnaleziono jakiekolwiek oznaki spisku 
następowało natychmiastowe aresztowanie. 

Powyższe zalecenia natychmiast zostały wprowadzone 
w życie i aresztowanych wysłano do jednostek operacyjnych 
i jednostek stacjonarnych. Zdarzało się jednak również tak, 
że niektórzy pozostali w swoich macierzystych jednostkach42. 

42  Według informacji Bella; w twierdzy Abun służyło około 200 polskich żołnierzy i był 
świadkiem wzięcia do niewoli przez górali dwóch z nich. Informuje również że ci dwaj 
dobrowolnie przekazali informacje góralom o twierdzy. S. James Bell, Çerkesya’dan 
Savaş Mektupları, Tł.. Sedat Özden, İstanbul 1995, s. 88.
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Z uwagi na wprowadzone rygorystyczne przepisy między 
żołnierzami zaczęły powstawać podziały, jednak dzięki 
sprawiedliwemu zachowaniu oficerów nieporozumienia 
nie rozwijały sie i ucichały. Ze względu na wciąż trwajace 
aresztowania w Groznym i Temirchan-Szura niepokój wśród 
Polaków wzrastał. Krótko potem okazało się że powodem 
takiego zachowania wobec Polaków były wydarzenia sprzed 
dwóch lat:

„W 1846 roku w wojsku rosyjskim na Kaukazie przebywał 
żołnierz o nazwisku Sollohub, był to młody aczkolwiek biedny 
człowiek, który z braku pieniędzy zajmował sie kradzieżami. 
Gdy to odkryto ze strachu przed karą uciekł do górali. Jednak 
ze względu na trudne warunki i tam nie wytrzymał długo. Udał 
się więc nad Dniepr, ale służący w jednostce Bibikova żołnierze 
złapali go i podejrzewając, że jest polskim misjonarzem 
zamknęli w areszcie. Zdając sobie sprawę z tego, że sąd przyzna 
mu wysoką karę przyznał się do winy i poinformował, że wie 
iż Polacy planują zamach w twierdzy Grozny i jeżeli zostanie 
ułaskowiany i wróci na Kaukaz dowie się jakie są szczegóły 
tego zamachu. Taki raport został przesłany do żandarmerii 
i ministra wojny. Car podejrzewał bezskuteczność swoich wojsk 
i wiedział, że Polacy są w zmowie z góralami i przy pierwszej 
okazji zdradzą Rosjan. W tajemnicy zmieniono Sollohubowi 
nazwisko na Nowicki. Wymyślono również, że studiował 
w Kijowie i został zesłany z  powodu poglądów politycznych. 
W regionie Ti; isu jedynie Woroncow znał jego prawdziwą 
tożsamość. W drugiej połowie 1847 roku Nowicki przebywał 
już w Groznym i próbował nawiązać kontakty z Polakami. To że 
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mówił z akcentem, przedstawiał się jako arystokrata a informacje 
jakie podawał na temat uniwersytetu w Kijowie były sprzeczne, 
wzbudził on podejrzenia u Polaków. Po kilku miesiącach 
żandarmeria zarządała od Nowickiego dowodów o planach 
zamchu. Poinformował on, że Polacy są w zmowie z Szamilem 
i prowadzą z nim tajną korespondencję, z której wynika, że 
przekażą mu kilka rosyjskich twierdz. Organizacją zamchu 
obarczył pochodzącego z Warszawy oficera Szymanowskiego 
a jego pomocnikiem zrobił  Puntoczka, aptekarza pochodzacego 
z Kielc. Nowicki informował, iż aptekarz do szybszego zdobycia 
twierdz użyje specjalnie przygotowanego do tych celów płynu. 
Z tego powodu Rosjanie aresztowali w Groznym, Hasavyurt, 
Iczkierji i Temirchan-Szura kilkanaście osób i rozpoczęli dwa 
odzielne dochodzenia w Groznym i Temirchan-Szura43. 

Według Gralewskiego kwota jaka została przeznaczona 
na dochodzenie mówi nam jak wielką wagę miało dla Rosji 
to wydarzenie44. Woroncow otrzymał dodatkowe kwoty dla 
donosicieli, agentów i komendantów z jego linii i Dagestanu. 
Ze względu na to, iż wiedziano że Polscy o< cerowie nie planują 
zamachu zarządano jedynie informacji czy sa oni w kontaktach 
z Szamilem, reszta zarzutów była nieważna. Jako tłumacze w 
komisji dochodzeniowej zostali zatrudnieni Polacy wyższej 
rangi. Bardzo dobrze traktowano aresztowanych. Dochodzenie 
wykazało, że jedynie jedna osoba nie majaca jakichkolwiek 
wpływów schroniła się u górali. Po kilkutygodniowym 
dochodzeniu komisje złożyły raporty w których informowano, 

43  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 528.
44  Ibidem, s. 530.
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iż nie było jakichkolwiek planów zamachu, nie zebrano 
żadnych informacji w tym temacie a organizowane spotkania 
były spotkaniami informacyjnymi i nie miały nic wspólnego 
z polityką. Podobny raport złożyli komendanci z linii 
kubańskiej i Dagestanu. Według nich żaden Polski o< cer nie 
miał nic wspólnego z Szamilem i nie był jego agentem. Po 
otrzymaniu raportów Worocow zmniejszył kontrolę i Polacy 
mogli się spotykać i odwiedzać pod nadzorem. Po miesiącu 
według informacji z Petersburga car wysłał swojego inspektora 
by skontrolował sytuacje Polaków. Również ów inspektor 
po przybyciu do Czeczenii z czasem rozkazał uwolnienie 
aresztowanych Polaków. Dodatkowo też przeprosił księdza 
Pruszkowskiego.  Inspektor jak tylko przybył do Groznego 
skonfrontował Nowickiego z Szymanowskim. Nowicki wciąż 
twierdził że Szymanowski jest w zmowie z Szamilem i planuje 
przekazać mu kilka twierdz. Szymanowski zaś twierdził 
że Nowicki to niejaki Solohub. W związku z tym Polscy 
oficerowie zostali uniewinnieni a Solohub miał zostać 
postawiony przed sądem. Po długotrwałym dochodzeniu sąd 
wojskowy odebrał mu stopień junkera i zesłał na dożywocie 
na Syberię45. Z opisanego wydarzenia możemy wnioskować jak 
bardzo skrupulatnie postępowali Rosjanie z Polakami. 

Prócz bardzo trudnych warunków naturalnych 
i bezwzględnego oporu kaukaskich górali, Polacy byli 
również narażeni na rygorystyczne czasem nawet specjalnie 
przechodzące w tortury działania Rosjan. Dyskryminacja 
miała miejsce nawet podczas posiłków, Polacy jedli zupełnie 

45  Ibidem, s. 530-531.
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inne posiłki niż Rosjanie. Musiał im wystarczyć czarny chleb 
i solone mięso. Przebywając na linii kaukaskiej żołnierze żyli 
w twierdzach, do których miesiącami nikt nie dojeżdżał, żyli 
z poczuciem osamotnienia, odrzucenia, stresu i strachu przed 
góralskimi najazdami. Ponadto zmuszeni byli do utrzymywania 
znajomości ze znienawidzonymi rosyjskimi chłopami46. I właśnie 
w tej fazie zaczęto przechodzić na stronę górali, coraz częściej 
zdarzały się ucieczki w góry47. Izolacja jakiej byli poddawani 
we własnych jednostkach często powodowała utratę rozumu 
i szaleństwo. Także ze względu na tortury jakim byli poddawani 
zdarzały się nieporozumienia zakończone zabójstwami48 
lub samobójstwami49. Wagner, przekazywał za Duboisem, 
że przebywając w twierdzy Gagra był świadkie samobójstwa 
jednego z Polaków rzucającego się z twierdzy po tym jak 
z nim postępowano50. Giedrojic opisuje 31 letniego polskiego 
żołnierza z Wielkiej Woli, który nie wytrzymał zachowania 
zwierzchnika i uderzył o< cera, za co został skazany przez 
cara na śmierć po przez wymierzenie mu 10 tysięcy batów51. 
Ze względu na nieskończone zasoby ludzkie jakie posiadała 
armia rosyjska, życie zwykłego żólnierza bez względu na jego 

46  M. Wagner, Kafkas Rus Savaşı’nda, s. 38.
47  B. Бобровников, Крымская война на руccком, s. 8.
48  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 506.
49  Ibidem, s. 507.
50  M. Wagner, Kafkas Rus Savaşı’nda, s. 38.
51  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 45-46.; Również Gralewski opisuje 

wykonanie kary śmierci na młodym Polaku, który został złapany podczas ucieczki do 
górali. Więcej informacji: M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 268.

 S. James Bell, Çerkesya’dan Savaş Mektupları, tł. Sedat Özden, İstanbul 1995, s. 96.
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narodowość nie miało dla caratu jakiegokolwiek znaczenia. 52. 
Giedrojic w ten sposób opisuje emocje jakie nim rządziły:

 „Nieszczęsny! mamże stanąć w szereg chciwy łupów, 
I razem z żołdakami brnąć po stosach trupów,
Podnieść rękę zbrodniczą na cudzą swobodę?
Prędzej palnę w łeb sobie lub rzucę się w wodę,
Niżeli w pierś czerkieską ręka ma wystrzeli,
O biedni męczennicy, gdybyście wiedzieli,
Że cierpieć a nie bić się idę w wasze skały,
Wtedy by się przyjaźnią dusze nasze zlały,
I zamiast być w żołdaków nieniawistnym gronie,
Stanąłbym razem z wami w waszych praw obronie,
Lecz gdyby i tak było to kortanem świętym,
Mahomet wam zabronił z giaurem przeklętym,
Wchodzić w przyjaźń braterską dopóki świat światem,
Więc mi nawet nie wolno zostać waszym bratem?”53

 
W latach 1835-1836 Polacy służący w carskiej armii 

uciekali do Turcji, Iranu lub w góry. Pojedyńcze lub kilku 
osobowe grupy podczas ucieczki tra< ały na jednostki rosyjskie 
i musiały z nimi walczyć. Część żołnierzy uciekających do Turcji 
nie zdołała jednak nigdy dotrzeć na miejsce. Natomiast osoby 
uciekające do Iranu wpadły w zastawioną pułapkę i zwócono 
ich stronie rosyjskiej. 

Dezerterzy, którzy zostali złapani albo wymienieni przez 

52  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 25.
53  Ibidem
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górali na swoich jeńców byli stawiani przed sąd. Nawet 
w obliczu sądu nie chcieli podporządkować się carowi dlatego 
poddawani byli torturom i bici. Rząd w Petersburgu przestraszył 
się tych ucieczek i zarządził łagodniejsze traktowanie Polaków. 
Na przykład generał Florow karcił rosyjskich żołnierzy za złe 
traktowanie Polaków. Podniesiono również stopnie wojskowe 
niektórym Polakom. Inni generałowie również zaczęli 
postępować jak Florow. W 1839 roku na Kaukaz tra< li nowi 
Polacy, którzy zaraz po wyrokach sądu zostali wcieleni do 
jednostek liniowych a następnie przeniesieni do jednostek 
operacyjnych. Rywalizacja między Rosjanami a Polakami 
lekko osłabła. Wielu Polaków awansowało, co umożliwiło 
nawiązanie kontaktu z rosyjskimi żołnierzami wyższych rang. 
Dzięki temu nowo przybyli Polacy dostawali do wykonania 
łatwiejsze zadania. Zdarzały się osoby przydzielane do szkół 
i urzędów. Prawie cała dywizja generała Klugenaw składała 
się z Polaków. Zwróciło to uwagę ministerstwa wojny. 
Na pytanie dlaczego zorganizował dywizjon, w skład którego 
wchodzą przede wszystkim Polacy, Klugenaw odpowiedział, 
że wybierał najlepszych o< cerów. Car jednak nie zaaprobował 
tego rozwiązania i pomimo wysokich rang jakie otrzymywali 
Polacy zabronił nadawania im stanowisk kierowniczych. 
W roku 1840 w odpowiedzi na sukcesy górali car wysłał na 
Kaukaz dodatkowe wojska. Z tego też powodu wzrosła liczba 
Polaków na Kaukazie. Niektórzy Polacy szukali więc drogi do 
ucieczki lub tracili rozum albo udawali chorych psychicznie. 
Niektórzy koili duszę w religii inni < lozo< i54. Car znany 

54  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 507-508.
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był ze swego srogiego stosunku wobec Polaków jednak po 
1850 roku nie wierząc, że mogą stanowić zagrożenie zaczął 
traktować ich dużo łagodniej i w tym czasie wielu Polaków 
awansowało do wyżeszego stopnia. Mimo wszystko Rosjanie 
wciąż czuli niepokój dlatego też wciąż bardzo uważnie czytano 
korespondencję polskich żołnierzy i o< cerów55. Pomimo 
ogromnych starań ze strony rosyjskiej Polacy nigdy nie 
zaakceptowali tego, że musieli walczyć przeciwko narodom 
kaukaskim uważali to za upodlenie się i otwarcie w radykalny 
sposób o tym mówili.56

Warunki w wojsku rosyjskim na Kaukazie były tak trudne, 
że nawet rosyjscy żołnierze podejmowali próby ucieczki. Bell 
uważał, że nawet rosyjscy wrogowie Czerkiesi postępowali 
z wojskiem i jeńcami bardziej humanitarnie niż rosyjscy 
o< cerowie57. Ogólnie możemy stwierdzić, iż liczba dezerterów 
była zatrważająca. Uciekali oni w wysokie partie gór. Najczęście 
złapani przez kaukaskich górali zabierani byli na służbę jako 
niewolnicy58. Duża część zniewolonych Polaków została 
przetransportowana i sprzedana w Turcji. Byli również tacy 

55  Ibidem, s. 536.
56  Ibidem, s. 73.
57  S. James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 70.
58  L.Widerszal, Sprawy kaukazkie w polityce, s. 242; N. Luxembourg, Rusların Kuzey 

Kafkasya’yı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil, Tł. Sedat Özden, İstanbul 
1998, s. 173-174; J. Longworth, Kafkas Halklarının Özgürlük Savaşı, Tł. Sedat Özden, 
Kayseri 1996, s. 114.; A. Grigoriantz, Kafkasya Halkları Tarihi, s. 91. Według Wagnera 
port w Trabzonie (Turcja) był punktem spotkań dezerterów z Rosji. Pisze również iż 
konsül francuski z Trabzonu M. de Clairanbault w tajemnicy transp[ortował polskich 
żołnierzy do Stambułu. Luczba uciekinierów wciąż rosła i utworzyli oni małą 
kolonię, pomagał im kasiążę Czartoryski i hrabia Zamojski. M. Wagner, Kafkas Rus 
Savaşı’nda, s. 345.
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którzy uciekli prosto do Szamila. Od 1834 roku większość 
ucieczek była organizowana przez Polaków. Przed rokiem 1830 
Polacy bardzo rzadko kontaktowali się z góralami. Zdawało 
im się, że wojna miedzy Rosją a Kaukazem była wojną jedynie 
o granice. Po 1831 roku kiedy Szamil został Imamem zaczęli 
rozumieć, że górale walczą o wolność. Stało się jasne, że Kauakaz 
walczy o niepodległość. Dlatego też walka w wojsku rosyjskim 
była dla Polaków równoznaczna ze zdradą59. Po jakimś czasie do 
Europy zaczęły docierać wiadomości o porażkach, potknięciach 
i stratach strony rosyjskiej. Oczywiście przedostanie się tych 
wiadomości było dla strony rosyjskiej bardzo niewygodne60. 
Tę sytuację możemy zaobserwować z rosyjskich źródeł. Rosjanie 
w prowadzonej między sobą korespondencji w ten sposób 
opisują powstałą sytuację: „teraz Anglicy radzą abyśmy lepiej 
traktowali dezerterów, a przede wszystkim Polaków i zbroją ich 
przeciwko nam. Dotychczas im się to nie udawało. Położenie 
naszych twierdz i postawione do gotowości krążowniki 
utrudniają działanie. W górach ceny niewolników spadły więc 
zwiększyła się liczba uwalnianych dezerterów. Podczas starć 
z naszymi oddziałami słychać nawoływania przeciwników 
w języku polskim”61. Dezerterzy z niewolników stawali się 
wolnymi ludźmi i wraz z góralami walczyli przeciwko Rosji.

Polacy będący w wojsku rosyjskim prowadzili rozmowy o 
tym czy dołączyć do górali kaukaskich. Zastanawiają się czy 
będzie to z korzyścią dla Polski. W oddziale Gralewskiego 

59  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 554.
60  N. Luxembourg, Rusların Kuzey, s. 116.
61  AKTİ, IX, s.454’den naklen N. Luxembourg, Rusların Kuzey, s.174.
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w roku 1846 jeden z młodych Polaków chciał uciec do górali, 
jego koledzy tłumacząc mu, że takie zachowanie nie ma 
sensu próbowali go od tego odwieźć. Uważali, że nie uda mu 
się porozumieć z góralami, nie będą mieli z niego pożytku 
a na dodatek jego śmierć też na nic się zda ojczyźnie. Jeśli 
zostanie złapany podczas starć, Rosjanie będą go torturować. 
Tak długo jak będzie w oddziale jest prawdopodbieństwo, 
że wróci na tereny dawnej Rzeczypospolitej i tam wykorzysta 
swoją wiedzę by ratować ojczyznę. Pomimo tej niepewności 
było wielu, którzy zdecydowali się uciec w góry. Niektórzy nie 
znaleźli tego czego oczekiwali zdecydowali się na powrót do 
jednostki. Muszę zwrócić uwagę, iż polscy żołnierze nie znali 
drogi wiodącej do właściwych górali i tra< ali do gospodarstw 
będących w zmowie z Rosjanami dlatego też byli oddawani 
z powrotem w ręce Rosjan. 

Tymczasem Szamil w porównaniu do innych górali 
z regionu Północnego Kaukazu dużo lepiej traktował polskich 
dezerterów62 mimo tego, że mieli wątpliwości, co może im 
zaoferować młody żołnierz bez doświadczenia i zawodu. Jednak 
podczas powstania w Salty w 1847 roku wykorzystano wiedzę 
i doswiadczenie polskich dezerterów. Garalewski uważał, 
że „gdyby zamiast ucieczek w pojedynkę uciekła grupka osób 
o określonym zawodzie i poglądach można by nawiązać kontakt 
z góralami w bardziej naukowy sposób i nawet zorganizować 
legiony. Polacy byli pod ogromnym wrażeniem muzyki 
kaukaskich górali gdyż przypominała polaską muzykę ludową.” 
Uważał również, że „gdyby polscy żołnierze będący w armii 

62  В. Бобровников, Крымская война на руccком, s. 8.
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rosyjskiej wiedzieli, że ich rodacy, skazańcy polityczni, przeszli 
na stronę górali i zobaczyli polskie symbole na ich mundurach 
od razu by do nich dołączyli. Pozwoliłoby to wzmocnić siły 
Szamila a osłabiło rosyjskie. Jeśli nawet nie wszyscy przeszliby 
na stronę Szamila żaden z walczących po stronie rosyjskiej nie 
strzelałby do swego rodaka. W ten sposób Rosjanie zostaliby 
zmuszenie do nie wysyłania Polaków na Kaukaz. Gralewski 
zdaje sobie jednak sprawe z tego, że gdyby nawet udało się 
zorganizować legiony i tak Rosjanie wygrają więc stwierdza, 
że byłaby to przynajmniej śmierć w imię wolności63. Wielkim 
zwolennikiem powstania legionów był również James Bell. 
Podczas pobytu na Kaukazie bardzo zabiegał o to by taki legion 
został utworzony. Przeciwnikiem pomysłu był Longworth, który 
w przeciwieństwie do tego co twierdził Luxembourg uważał, że 
przez różnicę kultur, religii i języka takie przedsięwzięcie nie 
powiedzie się64.

Relacje dezerterów
W 1832 roku po przyjeździe do Bestav Stanisław Piłat wraz 

z kolegami odwiedza jednostki Nowagińską i Tengińską w celu 
sprawdzenia czy służą w nich Polacy. Spotykają tam rannego 
w nogę polskiego żołnierza, który twierdzi, że jak tylko 
wyzdrowieję zaraz ucieknie do Czerkiesów i będzie zabijał 
Rosjan. Piłat tłumaczy mu, że Czerkiesi wymieniają dezerterów 
na swoich jeńców. Młody żołnierz twierdzi, że znajdzie jakieś 

63  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 555-556 oraz s. 557.
64  Luxembourg twierdzi, że Bell i Longworth mają takie same poglądy na temat 

utworzenia legionu na Kaukazie. Jednak po dokładnym przeczytaniu ich pamiętników 
dochodzimy do wniosku że Longwort jest przeciwny poglądom Bella. N. Luxembourg, 
Rusların Kuzey, s. 173-174. J. Longworth, Kafkas Halklarının, s. 192-193.
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wyjście z tej sytuacji a na pytanie o imię odpowiada, że nazywa 
się Ismail Czerkaski. Piłat i koledzy uznali że tak jak większość 
Polaków i on zmienił sobie imię i nazywali go „Zagadka”. Od 
tego czasu spotykają się często z nim w toalecie65. „Zagadka” 
dowiedziawszy się o wyjeździe Piłata i kolegów do Kizlaru ze 
złości mówi kilka słów po tatarsku. Piłat słysząc te słowa zdaje 
sobie sprawę z tego, że Czerkaski zna tatarski i z pewnością 
ucieknie do górali66. W 1835 roku Piłat w drodze do Galicji 
przejeżdża przez Bestav i odwiedza jednostkę „Zagadki”. 
Dowiaduje się od tamtejszego lekarza, że „Zagadka” uciekł do 
Czerkiesów. Piłat twierdzi, że komendantem Czerkiesów którzy 
spalili Proczny Okop był Polak, który przed spaleniem stanicy 
zlecił sprawdzenie czy są w niej Polacy. Ponadto Czerkiesi 
podczas starcia nie zabijali ani nie brali do niewoli jeńców. 
Stanisław Piłat podejrzewał, że komendantem tym był właśnie 
„Zagadka”.67

Giedrojic opowiadając swoją historię informuje o Józefie 
Dziku, polskim inżynierze służącym w jednostce Szyrwan. 
Podczas sprawdzania terenu oboje weszli na jedno ze wzgórz 
a Dzik opowiadał jak z tego miejsca łatwo można by wystrzelać 
Rosjan, gdyby zbudowano tu twierdzę. Ten sam temat rozmów 
powtórzył się jeszcze kilka razy podczas kolejnych patroli. 
Po kilku miesiącach Dzik zniknął, wszyscy myśleli że zginął 
w starciach jednak okazało się, że uciekł do Szamila. Po dwóch 
latach gdy Giedrojic sprawdzał wzgórze, na które wchodził 

65  S. Piłat, Ustęp z pamiętników, s. 129-130.
66  Ibidem, s. 137-138.
67  Ibidem, s. 149.
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z Dziekim zauważył twierdzę dokładnie taką jaką tamten mu 
wcześniej opisał. Latem Giedrojic dowiedział się z rosyjskich 
raportów, że identyczne twierdze powstały jeszcze w czterech 
innych miejscach68. 

Jan Saremba sługa Wagnera pomimo tego, że wraz 
z kolegami często planowali ucieczkę w góry nie udało im się jej 
zrealizować ze względu na brak znojomości terenu. Aby poznać 
drogę górską prowadzącą do granicy Imperium Osmańskiego 
Saremba pobierał lekcje tatarskiego od jednego z miejscowych. 
W zamian za pomoc na roli i chęć zmiany religii na islam jaką 
wykazał Saremba rolnik opisał mu dokładną droge ucieczki 
podając dokładne nazwy gór, rzek i wsi, które napotka po drodze. 
Na wypadek gdyby się zgubili poradził również by zapytali 
o drogę miejscowego imama. Po podjęciu decyzji o ucieczce 
przez trzy miesiace przygotowywali się gromadząc pieniądze, 
żywność i oswajając się z głodem. Musieli również uczestniczyć 
w egzekujach Rosjan, którzy próbując ucieczki zostali złapani 
przez Kozaków i bici na śmierć. Strach przed schwytaniem 
powodował, że co jakiś czas rezygnowali ze swego planu. 
W koncu jednak pragnienie wolności zwyciężyło i po ustaleniu 
dokładnej daty ucieczki spotkali się w uwyznaczonym miejscu 
w lesie. Zabrali ze soba plecaki pełne broni i zapasów żywności. 
Wraz z Sarembą uciekło 14 polskich żołnierzy. Przysięgli sobie, 
że gdyby zostali schwytani popełnią samobójstwo by nie 
zginąć z rąk Rosjan. Przez 13 dni jedynie nocą poruszali się 
po wyznaczonych wcześniej drogach, gdy skończyły się zapasy 

68  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 91-92; J. Reychman, Podróżnicy 

polscy, s. 219.
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żywności jedli owoce leśne i mięso upolowanych zwierząt. 
Trzynastej nocy dotarli do tureckiej granicy69. W dwóch z trzech 
opisów ucieczki powodem była chęć zemsty na Rosjanach. 
Jednak we wszystkich trzech przypadkach duży wpływ na 
podjęcie decyzji o ucieczce miał strach przed schwytaniem. 
To własnie strach powodował, że nieraz odwlekano datę ucieczki, 
co widac szczególnie w trzecim opisie, w którym była ona dużo 
bardziej niebezpieczna gdyż celem nie byli kaukascy górale 
a granice Imperium Osmańskiego. We wszystkich przypadkach 
żołnierze zostali siłą zmuszeni do służby wojskowej a walka 
u boku Rosjan dodatkowo niszczyła ich psychikę tym bardziej, 
że walczyli przeciwko ludom, której tak jak oni sami 
podejmowały walkę o wolność i niepodległość ojczyzny. 
To wszystko było właśnie powodem grupowych ucieczek 
do kaukaskich górali i zasilenie ich szeregów by walczyć 
z Rosjanami.

Nie tylko Polacy, ale także Rosjanie podejmowali próby 
ucieczki w góry. Większość z nich na początku jako niewolnicy 
a z czasem jako osoby wolne przyzwyczajały się do tamtejszego 
stylu życia i wolały pozostać u boku górali. Najważniejszym 
powodem tej decyzji były bardzo ciężkie warunki życia i system 
kar w wojsku rosyjskim. Jednego z takich własnie rosyjskich 
dezerterów miał okazję poznać Bell. Na początku trafił on do 
góralskiej niewoli następnie osiedlił się wśród nich na Kaukazie. 
Decyzję o zamieszkaniu z góralami podjął jeszcze będąc 
w wojsku rosyjskim, które opuścił pod prtetekstem wyjazdu 
w strony rodzinne. Tam jednak popełnił jakieś wykroczenie 

69  M. Wagner, Kafkas Rus Savaşı’nda, s. 353-362.
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i trafił do więzienia. Po odbyciu kary w postaci 14 miesięcy 
więzienia i 200 batów został z powrotem wcielony do wojska 
i wysłany na front do Anapa. Tu właśnie zaczął realizować swój 
plan ucieczki. Po tym jak opisał warunki życia na wolności 
u górali przyłączyło się do niego 25 żołnierzy. On sam, żona 
i pięcioro żołnierzy zdołało uciec spuszczając się z twierdzy 
po linie, niestety pozostali zostali złapani. Zapytany o powód 
ucieczki do Czerkiesów odpowiedział w ten sposób “Jaki 
jest powód tej wojny? W zeszłym roku tylko połowa naszych 
żołnierzy wróciła a Czerkiesi giną z braku sprzetu, pożywienia 
i chorób”. Następnie opisał warunki w jakich żyją żołnierze 
rosyjscy, dlatego też według niego znienawidzili tę wojnę i mieli 
jej dosyć70. Ta niechęć była widoczna u większości rosyjskich 
żołnierzy. Zamiast pełnić służbę czując nad soba twardą rękę 
komendantów woleli ucieć do górali, którzy z pewnościa 
potraktują ich lepiej niż ich właśni rodacy. Z tego powodu 
liczba dezercji wciąż rosła. W 1847 roku podczas najazdu wojsk 
rosyjskich na Gergebil około 200 żołnierzy polskich i rosyjskich 
przeszło na stronę górali zabierając ze sobą oręże wojskowe 
w tym działa by użyć ich przeciwko Rosji walcząc u boku 
górali71.

Longworth pisze, że większość Polaków decydowała się na 
dezercję mimo ogromnych konsekwencji jakie spotykały ich w 
razie schwytania podczas ucieczki. Skutki schwytania takie jak 
często kończące się śmiercią skazanego wysokie kary cielesne, 
zostały opisane wyżej. Longwort, który uważał Polaków 

70  S. James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 122.
71  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 292.
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służących w wojsku rosyjskım za najbardziej niepokorny naród, 
dziwił się, iż mimo świadomości tego, że po zdezerterowaniu 
do górali zostana ich niewolnikami i sługami wciąż decydowali 
się na tak radykalny krok72. Według informacji udzielonych 
przez Longwortha, David Urquhart73 zaniepokojony sytuacją 
polskich dezerterów, starając się poprawić ich sytuację 
postanowił porozmawiać z czerkieską arystokracją. Zależało 
mu na tym by Polacy byli traktowani na równi z rodzimą - 
najniższą warstwą  społeczeństwa kaukaskiego. Niestety stało 
się to możliwe jedynie wśród ludów mieszkających w regionie 
Morza Czarnego: Ubychów, Natuchaczów i Szapsułów, gdyż 
Karaczaje, Kabardeje oraz ludy mieszkające w Dagestanie 
czy Czeczenii zupełnie nie znały Urquharta; tym samym nie 
stanowił on dla nich żadnego autorytetu. Ponadto Czerkiesi nie 
przykładali większej wagi do jego próźb, gdyż w ich oczach nie 
było różnicy między Rosjanami a Polakami. Z drugiej zaś strony 
możemy zaobserwować, iż zbiedzy rosyjscy podawali się za 
Polaków by być przez Czerkiesów lepiej traktowani74. Czerkiesi 
większość jeńców woleli wymienić na swoich ludzi będących 

72  J. Longworth, Kafkas Halklarının, s. 192.
73  Urquhart w pierwszej połowie XIX. pełnił funkcję wyższego urzędnika w ambasadzie 

Wielkiej Brytanii w Stambule. W tym czasie zaprzyjaźnił się z Turkami. Spotkanie 
z Sefer bejem, który przyjechał z Kaukazu do Stambułu w poszukiwaniu wsparcia. 
Wzbudziło w nim sympatię do tego narodu na tyle, by odbyć nawet krótką podróż 
w tamte strony. Po powrocie do Anglii próbował przekonać angielskich polityków 
do udzielenia wsparcia wojownikom kaukaskim w walce z Rosją. Osiągnięcie tego 
stało się dla niego priorytetem. Wraz z uchodźcami z Polski próbował ukierunkować 
w tym temacie europejską opinię publiczną wydając międzynarodowe czasopismo 
polityczne o nazwie Portfolio.

74  J. Longworth, Kafkas Halklarının, s. 114, E. Spencer, Travels in Circassia Krim 

Tartary, Volume II, London 1838, s. 263.
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w niewoli rosyjskiej lub sprzedawali do Imperium Osmańskiego. 
Według Bella Polacy po 5-6 latach w osmańskiej niewoli 
uzyskiwali całkowitą wolność75. Mimo wszystko niektórzy, 
zamiast dostać się do państwa osmańskiego woleli zostać na 
Kaukazie i walczyć przeciwko Rosji. Podczas swego całego 
pobytu na Kaukazie Bell często spotykał polskich dezerterów76. 
Wolał nawet do siebie na służbę wybierać Polaków i używał ich 
do specjalnych zadań77. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż mimo wszystko górale 
starali się wykorzystać wiedzę nie tylko Polaków, ale również 
Rosjan utalentowanych zarówno w dziedzinach wojskowych 
jak i w dziedzinach przydatnych przydatnych w życiu 
codziennym78. Pragnę zwrócić uwagę na to iż, dezerterzy 
posiadali ważne strategiczne informacje na temat sytuacji, 
słabych punktów, liczby żołnierzy, ilości dział, ekwipunku 
i zapasów79 poszczególnych twierdz, które planowali zaatakowac 
górale80. Dzięki zebranym informacjom kaukascy górale 
decydowali gdzie, kiedy, jak i jak dużą grupą zaatakują Rosjan81. 
Wagner, pisze o ataku Czerkiesów na linii kaukaskiej na stanicę, 

75  S. James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 59-60.
76  Idem, s. 65 i s. 123; Polaków spotykał również Wagner. Zob. M. Wagner, Kafkas Rus 

Savaşı’nda, s. 139-140; G. Leighton Ditson, Circassia or a Tour to The Caucasus, 
London 1850, s. 365.

77  S. James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 158.
78  F. Feodoroviç, Tornau, Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları, Ankara 1999, s. 9.
79  Na przykład dowiadują się od jeńca i dwóch dezerterów z oddziału Waljaminowa, że 

w twierdzy Gelincik prawie całkowicie spłonęły zimowe zapasy żywności w postaci 
sucharów i zapasy karmy dla zwierząt. Zob. S. James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 160. 

80  N. Luxembourg, Rusların Kuzey, s. 196.
81  M. Wagner, Kafkas Rus Savaşı’nda, s. 26; B. Бобровников, Крымская война на 

руccком, s. 8.
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w której zorganizował szpital, przewodnikiem Cerkiesów 
był jeden z polskich uciekinierów. Polski dezerter pokazując 
najłatwiejszą drogę do stanicy i dodatkowo wykorzystując 
gęstą mgłę umożliwił atakującym zajęcie stanicy, była to dla 
niego zemsta na Rosjanach. Podczas tego jak również i innych 
najazdów mężczyźni zostali zabici a kobiety i dzieci wzięte do 
niewoli i sprzedane82. Dnia 26 maja 1837 roku w okolicach 
Sucukkale górale złapali dwóch Polaków dezerterów z rosyjskiej 
jednostki z twierdzy Abdun. Po dokładnym przesłuchaniu 
i potwierdzeniu informacji ustalono, że w garnizonie Abun 
Rosjanie dysponują 8 tysiacami żołnierzy, 24 działami i garstką 
piechoty83. 

Polacy będący w służbie u Szamila okazywali mu szacunek, 
za to że ich docenił i nazywali go „naszym carem Szamilem”84. 

 Kaukascy górale wykorzystywali także wiedzę polskich 
dezerterów w dziedzinie medycyny, inżynierii czy nowoczesnej 
taktyki wojennej. Przykładem może być Józef Dzik, którego 
historię opisałem wyżej, jak również inni Polacy, których 
wiedzę wykorzystano do budowy twierdz i fortyfikacji85. 
Polacy posiadający tego typu kwalifikacje zdobywali dobrą 
reputację i bardzo szybko uzyskiwali wolność otrzymując 
prawa jednakowe z prawami samych górali. 13 maja 1837 roku 
Bell wraz ze Lucą - sługą pochodzenia gruzińskiego opuścił 
Pszad, dołączył do nich znajomy Lucy – Polak. Polak ten jak 
i inni wolni Czerkiesi posiadał konia i broń o czym dowiedzieli 

82  M. Wagner, Kafkas Rus Savaşı’nda, s. 106-107.
83  James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 84.
84  B. Бобровников, Крымская война на руccком, s. 8.
85  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 91-92.
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się poczas rozmowy. Dowiedzieli się również, że Polacy mogą 
tu bardzo łatwo uzyskać wolność i jedynie człowiek bez 
wykztałcenia nie jest w stanie tego dokonać. Polak wyjaśnił, 
że dzięki zastosowaniu wiedzy medycznej jaką zdobył 
w Warszawie został nagrodzony, jest wolny i posiada tu swój 
dom. Bell zwrócił uwagę na to w jaki sposób Polak wydostał 
się spod władzy rosyjskiej. Zrozumiawszy swoją beznadziejna 
sytuację w armii rosyjskiej, sam zgłosił się do generała twierdzy 
Anapa i wyjasnił, że w żadnym wypadku nie zamierza tu zostać 
i funkcjonować w istniejących warunkach więc jeśli generał 
zezwoli na jego odejście odda mu cały majątek jaki posiada. 
W ten oto sposób jako wolny człowiek zasilił szeregi góralskich 
wojsk a nawet brał udział w potyczce niedaleko Anapa, gdzie 
walczył przeciwko Rosjanom86. Podobnie Polak o nazwisku 
Witkowski, wysłany na Kaukaz z Litwy, został ukarany za 
romans z żoną rosyjskiego komendanta i z czasem zdołał uciec 
do górali. Trafił do czeczeńskiej wioski gdzie bardzo dobrze 
go traktowano. Gdy wioska przeszła w ręce Rosjan Witkowski 
został schwytany, uznany za dezertera, postawiony przed sąd 
i otrzymał karę tysiąca batów. Kara nie była wykonywana 
w całości a podzielona na 4 części po 500 batów. W tym samym 
czasie Woroncow szukał w Iczkerji osoby znajacej tamtejsze 
lasy gdyż planował najazd na Czeczenów a nikt w jego oddziale 
nie znał ich tak dobrze jak Witkowski. Po negocjacjach 
Witkowski zgodził się współpracować. Jednak jak tylko znalazł 
się w lesie zrozumiał jak bardzo był szczęśliwy i swobodny 
wśród Czeczenów w porównaniu z tym co przeszedł w obozie 

86  James Bell, Çerkesya’dan Savaş, s. 67.
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rosyjskim więc przy pierwszej okzaji uciekł do Szamila. 
Przekazał mu informację o rosyjskich planach i o tym jak go 
traktowano, poinformował również, że chce się zemścić na 
Rosjanach. Szamil postanowił, że Witkowski przekona Rosjan 
by rozłożyli obóz w dolinie niedaleko rzeki Argunay a resztą 
zajmie się on sam. Witkowski zrobił tak jak mu polecono 
i w nocy opuszczając obóz wrócił do Szamila. Uczniowie 
Szamila napadli na obóz i wybili prawie wszystkich, Woroncow 
był jednym z nielicznych, którym udało się uciec do lasu. 
Górale zabrali z obozu pieniądze, działa, amunicję, jeńców 
i zwierzęta. Strona rosyjska po przeliczeniu strat oszacowała 
je na 4 miliony rubli87. 

Rosjanie ciała zabitych żołnierzy wrzucali do jezior, 
z których wodę pili górale w skutek czego chorowali i często 
umierali. W oczyszczeniu jezior i walce z chorobami również 
pomagali im polscy dezerterzy88. Wyżej opisałem ucieczkę 
Polaka o nazwisku Dzik, znamy ją z pamiętników Giedrojica. 
Wyolbrzymia on jednak opis walki Dzika po stronie górali 
przeciwko Rosjanom podczas najazdu Woroncowa na twierdzę 
Salti. Gralewski natomiast w szczegółowy i rzetelny sposób 
opisuje bitwę, strategię i taktykę obu stron, zwracając uwagę 
na to, iż po obu stronach znajdowali się Polacy i Rosjanie 
a walczący po stronie górali w języku polskim i rosyjskim 
próbowali przekonać rodaków by przeszli na ich stronę89. 

Nieco inną historię opisuje nam jeniec Szamila Karol 

87  G. Giedrojic, Kilka wspomnień z kaukazkiego, s. 109.
88  M. Gralewski, Kaukaz wspomnienia, s. 141.
89  Ibidem, s. 279.
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Kalinowski,. Przywołuje on historię innego polskiego 
dezertera, porucznika Rusickiego, którego przybycie z jednej 
strony wywołało ogromną radość a z drugiej  podchodzono 
do niego z wielka ostrożnością. Według Kalinowskiego, który 
przyjął go do swego domu, był on młodym niedoświadczonym 
żołnierzem więc narażony był często na kpiny ze strony Rosjan, 
za co ich znienawidził i uciekł do Szamila by się zemścić. 
Kalinowski twierdził, iż młody i niecierpliwy pułkownik wciąż 
nękał Szamila swoimi bezsensownymi projektami. Ze strachu 
przed karą śmierci jaka spotkała kilku rosyjskich dezerterów 
Rusicki zaczął twierdzić, że może odkryć złoża rudy a na 
granicy z Rosja zbuduje taką fortyfikację, że się przez nią już 
nikt do Dagestanu nie przedrze. Kalinowski przestraszył się, że 
zachowanie Rusickiego ściągnie na niego jakieś nieszczęście. 
Na szczęście Szamil zrozumiał jak bardzo niedorzeczne są te 
propozycje i aby pozbyć się natręta wysłał go do Daniel-Beka 
by tam szukał złóż srebra. 90

 Prawie we wszystkich opisach dezercji głównym powodem 
jest chęć zemsty. Niestety polscy uciekinierzy nie zdobyli wśród 
górali prestiżowej pozycji jakiej oczekiwali. Gdyby im sie to 
udało, oddziały góralskie miałyby tak jak inne nowoczesne 
armie zdyscyplinowaną i profesjonalna strukturę.

Musimy zaznaczyć, iż nie wszyscy Polacy służący 
w armii rosyjskiej dezerterowali do górali. Ponadto nie wszyscy 
zbiegli żołnierze byli przez górali dobrze traktowani, niektórzy 
nie wytrzymali warunków klimatycznych, złego żywienia 

90  K. Kalinowski, Pamiętnik mojej żołnierki, s. 138-140; J. Reychman, Podróżnicy polscy, 
s. 219.
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i niewolniczego stanu w jakim przyszło im żyć więc wracali 
do rosyjskiej armii ze świadomością srogiej kary jaka ich 
wtedy spotka91. Byli też tacy którzy znosili rosyjskie tortury 
pozostając w jednostkach. Bywało im to  wynagrodzone 
podwyższeniem rangi do stopnia oficera92. Pomimo tego, że 
walczyli w wojsku rosyjskim; kraju który zajął ich ojczyznę 
i teraz próbował opanować kolejne państwo, podczas starć 
z góralami nie okazywali im współczucia. Nie podobało im 
sie to, że musieli walczyć przeciwko nim i czuli z tego powodu 
ogromne wyrzuty sumienia. Jednak podczas starć i możliwości 
utraty życia człowiek całkowicie o tym zapomina i myśli jedynie 
o sobie. Oficerowie polscy w wojsku rosyjskim lepiej traktowali 
swoich podwładnych. Wagner opisywał ich jako poważnych 
cichych i melancholijnych93, nie powinno nas to dziwić biorac 
pod uwagę warunki w jakich się znajdowali.

Podsumowując, większość Polaków znalazła się na 
Kaukazie nie z własnej woli, zostali do tego zmuszeni 
przez Rosjan. Dodatkowo, karą jaką otrzymali: 15-20 lat 
w rosyjskiej służbie wojskowej nie dawała wiekszości z nich 
nadziei na powrót do ojczyzny. Większość zesłanych skazana 
była za przestępstwa polityczne więc zgodnie z zasadą „wróg 
mojego wroga jest moim przyjacielem” jak tylko nadarzała się 
odpowiednia okazja przechodzili na drugą strone i walczyli 
z góralami. Przyczyną tak radykalnej decyzji był sposób w jaki 
byli traktowani żołnierze. Polacy widząc z jakim poświęceniem 

91  M. Wagner, Ka" as Rus Savaşı’nda, s. 170, 71; J. Reychman, Podróżnicy polscy, s. 218.
92  J. Reychman, Podróżnicy polscy, s. 218.
93  M. Wagner, Ka" as Rus Savaşı’nda, s. 192-193.
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górale walczą o swoją ojczyznę pragnęli im w tym pomóc. 
Niestety na początku górale nie zrozumieli ich intencji 
i polscy dezerterzy podzielili los Rosjan wymieniano ich na 
swoich jeńców albo sprzedawano do Imperium Osmańskiego 
jako niewolników. Z czasem jednak obie strony poznały się 
i zrozumiały wzajemne intencje. Górale zrozumieli, że Polacy 
są w wojsku rosyjskim nie z własnej woli. Gdy komunikacja 
między obiema stronami poprawiła liczba dezercji do górali 
wzrosły pomimo tego, że ich położenie nie było już aż tak 
dobre. Dzięki zbliżeniu dwóch narodów dziś mamy możliwość 
poznania tego, co działo się wtedy u górali. Dezerterzy 
nauczyli ich między innymi nowoczesnych technik walki, 
używania dział, budowy fortyfikacji, pomocy lekarskiej i wielu 
innych praktycznych umiejętności. Wszystko co starałem się 
zaprezentować w niniejszym artykule jest jedynie przyczynkiem 
do dalszych badań losów  Polaków w górach Kaukazu.

Tłumaczenie z języka tureckiego Emilia Temizkan
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Jan Tyszkiewicz

Ekumeniczne Spotkanie chrześcijan 
i muzułmanów z papieżem Janem
Pawłem II. Drohiczyn 10 czerwca 
1999

Ekumeniczne spotkanie z papieżem Janem Pawłem II 
w Drohiczynie 10 czerwca 1999 r. było ważne z wielu 
względów: społecznych, religijnych, emocjonalnych, ale 
również politycznych. Uczestniczyły w nim delegacje katolików 
i prawosławnych zza wschodniej granicy Polski. Spotkanie 
to pozostało w pamięci każdego uczestnika. Silne emocje
 i całodzienny upał nie pozwoliły zapamiętać wszystkiego, co się 
wówczas działo. Upływający czas nieubłaganie zaciera również 
szczegóły wspomnień. Pełniejszy obraz można z pewnością 
otrzymać dopiero po połączeniu relacji i spostrzeżeń kilku 
uczestników. Lepszą rekonstrukcję może dać także połączenie 
relacji i dokumentacji < lmowej.

W przeddzień, 9 czerwca 1999 r., pogoda była słoneczna, 
od południa upalna. Z różnych miast jechały do Drohiczyna 
autokary i samochody osobowe. Ruch na szosach był 
kontrolowany i kierowany przez policję. Pielgrzymka 
papieska miała stać się okazją do spotkania wyznawców 
różnych religii występujących wśród mieszkańców Polski, 
przede wszystkim na Podlasiu. Po przekazaniu Pobuża Rusi, 
przez Kazimierza Odnowiciela,  ok. 1050 roku zbudowano 
wczesnośredniowieczny gród i rozwinęło się miasto. Tędy 
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płynęły Bugiem różne towary do Polski. Wzniesiono cerkwie, 
kościoły i klasztory. Katolicka ludność mazowiecka była tutaj 
liczna. W XIV i XV w. Drohiczyn, obok Bielska, Suraża, 
Mielnika i Brześcia, stanowił ważny gród w granicach W. Ks. 
Litewskiego. Dopiero po Unii lubelskiej w 1569 Podlasie wraz 
z Drohiczynem wróciło do Korony Polskiej.

Na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II zaproszeni 
zostali przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich 
i muzułmanie. W 1998 ks. bp Władysław Miziołek, z para< i 
św. Aleksandra w Warszawie, został oddelegowany przez 
Konferencję Episkopatu Polski do powstałej wówczas Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Ks. bp W. Miziołek postarał 
się o o< cjalne zaproszenie przedstawicieli Rady Wspólnej 
na Ekumeniczne Spotkanie w Drohiczynie. Delegacja Rady 
Wspólnej składała się wówczas z: obu współprzewodniczących, 
Zdzisława Bieleckiego i Selima Chazbijewicza oraz Haliny 
Szahidewicz, Urszuli Doroszewskiej i Jana Tyszkiewicza. 
Jechaliśmy do Drohiczyna oddzielnie. Nas trzech – Z. Bielecki, 
S. Chazbijewicz i J. Tyszkiewicz – jechało z Warszawy razem, 
samochodem Z. Bieleckiego. Wczesnym popołudniem 
dojechaliśmy do Drohiczyna i zgłosiliśmy się do rezydencji 
biskupa drohickiego ks. bp. Antoniego Pacy< ka Dydycza. 
U. Doroszewska przyjechała z grupą autokarem. Pani H. 
Szahidewicz przyjechała z przedstawicielami muzułmańskiej 
gminy białostockiej.

Zebraliśmy się wszyscy w kurii biskupiej przy ul. Kościelnej. 
Tutaj jedliśmy posiłki i zostaliśmy zakwaterowani. My trzej 
(Z. Bielecki, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz) otrzymaliśmy 
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nocleg w salach diecezjalnego archiwum. Wstawiono łóżka. 
Duże pomieszczenia, otwarte okna i pachnąca drewnem 
podłoga, czyniły nocleg przyjemnym i krzepiącym. Spaliśmy 
na piętrze. Mogliśmy podziwiać piękną panoramę okolicy, 
zabudowań, świątyń, sadów i falujących pagórków. 
Ks. bp W. Miziołek przybył do Drohiczyna razem 
z innymi biskupami delegowanymi przez Episkopat. 
Spotkaliśmy się rankiem na śniadaniu. Kilkadziesiąt 
osób, razem z nami, otrzymało: zupę mleczną, 
różne kanapki, herbatę i kawę, wody mineralne. 
W jadłodajni seminarium duchownego pożywienie roznosili 
klerycy. Od rana było upalnie.

Ok. 10 godziny poszliśmy wytyczoną i pilnowaną przez 
służby porządkowe trasą (tyczki, sznury, bariery). Na ulicach 
Drohiczyna były już tłumy. W drodze S. Chazbijewicz 
porozumiewał się telefonicznie z Dż. Smajkiewicz-Murman, 
krewną, która przyjechała autokarem z delegatami gdańskiej 
gminy muzułmańskiej. Szliśmy dość wolno, blisko godzinę, 
na skraj miasta. Tutaj mieści się szkoła, wówczas świeżo 
odremontowana. Dała nam schronienie przed upałem. Obok 
szkoły (40-50 m) wzniesiono wysoką trybunę (ok. 8-10 m), 
z rur stalowych i konstrukcji drewnianych. Na górę prowadziły 
schody. Na szczycie była podłoga, podwyższenie z fotelem dla 
papieża, namiot z tyłu, obok drewniane ławy dla przedstawicieli 
różnych wyznań.

Na rozległym boisku szkolnym ustawiono tysiące ławek 
podzielonych na sektory barierkami i linami. Porządku 
pilnowały służby i harcerze. Były pielęgniarki. Tłumy zapełniły 
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stopniowo przydzielone miejsca. Huczało od rozmów; 
w grupach coś śpiewano. Na szczycie trybuny przez mikrofony 
podawano informacje i program uroczystości. Następowały 
krótkie wypowiedzi od kolejnych grup i delegacji. Większość 
obecnych czuła się jak na pielgrzymce. W imieniu Rady 
Wspólnej Katolików i Muzułmanów wystąpił S. Chazbijewicz. 
Poinformował o celach i formach naszego działania. Mówił 
rzeczowo, wyraźnie i dobrze wypadł. Od 12 godziny zaczęły 
następować opóźnienia w realizacji programu. Mówcy musieli 
się streszczać.

Weszliśmy do budynku szkoły. Tutaj było chłodniej 
i można było wypić herbatę. Nasi muzułmanie i przedstawiciele 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego poszli się modlić. 
Pojawiła się grupa biskupów katolickich, wśród nich 
– bp W. Miziołek i bp opolski A. Nosol. Obaj przyłączyli się 
do naszej grupy, pytając i żartując. Wtedy zrobiono nam 
kilka zbiorowych fotogra< i (U. Doroszewska, Z. Bielecki, 
J. Tyszkiewicz i obaj biskupi). Zaczęto wprowadzać na szczyt 
trybuny reprezentantów poszczególnych wyznań; po kilka 
osób. Członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, Jan Sobolewski, Stefan Mucharski, 
Jakub Połtorzycki i Józef Konopacki, weszli na trybunę jako 
przedstawiciele muzułmanów polskich. Bp W. Miziołek 
zapytał nas: „Kto pójdzie reprezentować Radę Wspólną? Mogą 
być 2 osoby”. Wybraliśmy S. Chazbijewicza i H. Szahidewicz, 
uważając, że w tym spotkaniu Radę Wspólną powinni 
reprezentować Tatarzy polscy. Członkowie Najwyższego 
Kolegium mieli na głowach białe czapeczki, Jan Sobolewski, 
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jako przewodniczący, czarny fez, p. Halina Szahidewicz 
słomkowy kapelusz. Nasi Tatarzy usiedli na szczycie trybuny 
obok biskupów i prałatów. Pozostali członkowie Rady Wspólnej 
(Z. Bielecki, U. Doroszewska, J. Tyszkiewicz) pozostali na dole, 
w I rzędzie sektora B. Stąd było dobrze widać, co się dzieje 
na trybunie.

Na silnym upale czekaliśmy przeszło 2 godziny. Wreszcie 
nadleciał helikopter wiozący Ojca Świętego. Jako gospodarz 
witał Go bp A.P. Dydycz. Jan Paweł II podziękował za powitanie 
i serdecznie przemówił do zebranych. Powiedział o symbolice 
spotkań w Drohiczynie – „gdzie od wieków spotykają się 
chrześcijańskie tradycje Wschodu i Zachodu”, czyli prawosławia 
i katolicyzmu. We współczesności szczególnie ważne jest – 
stwierdził – przyjęcie faktu miłości Boga do ludzi. Wszystkie 
trudności i napięcia może przełamywać „miłość wzajemna 
i umiłowanie prawdy”. Nie wszyscy słuchacze uświadamiali 
sobie, że właśnie w Drohiczynie i Brześciu ekumeniczne 
kontakty między prawosławiem i katolicyzmem rozpoczęły się 
od końca XI w. Dlatego książę halicki Daniel został koronowany 
właśnie w Drohiczynie koroną przysłaną z Rzymu, w 1253 roku.

Następnie kolejne delegacje, czekające na trybunie, 
podchodziły do Papieża i – przy mikrofonie – przekazywały 
Mu słowa szacunku. Jan Paweł II wręczył wszystkim 
przedstawionym sobie osobom różne pamiątki. Nasi 
muzułmanie, przedstawieni przez bp. W. Miziołka, otrzymali 
m.in. medale: na awersie z głową Jana Pawła II, na odwrocie 
z Matką Boską Częstochowską. S. Chazbijewicz podarował 
Ojcu Świętemu moją książkę – pt. „Z historii Tatarów polskich: 
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1794-1944” (Pułtusk 1998). Są to zwięzłe dzieje nowożytne 
Tatarów litewsko-polskich. J. Sobolewski i S. Mucharski 
wręczyli Papieżowi okazałą planszę (2x3 m) z wymalowanymi 
sylwetkami meczetów wszystkich gmin muzułmańskich z ziem 
Polski międzywojennej. Oba prezenty świta papieska zabrała 
i wywiozła do Rzymu. W końcu września 1999 otrzymałem 
ze Stolicy Apostolskiej o< cjalne pismo. List nadszedł na moje 
nazwisko do Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, która 
książkę wydała. Krótki tekst wyrażał serdeczne podziękowanie 
i dołączał papieskie błogosławieństwo. Nie wiadomo czy Jan 
Paweł II miał czas przeczytać coś z książki. Zapewne spojrzał na 
dokumentację fotogra< czną i spis treści. Mógł przeczytać krótki 
rozdział V pt. „Kitaby i religijne piśmiennictwo muzułmanów 
polskich”, albo jeden z sekretarzy pobieżnie omówił książkę.

Ok. godz. 15 Papież przemówił na pożegnanie. Mówił 
o wielokulturowości dawnych i obecnych Kresów, prawosławiu, 
unitach, starowiercach i muzułmanach. Mówił serdecznie 
i przejmująco. Słuchacze czuli się świetnie; klaskali i szumieli 
z aprobatą. Jak zwykle miał doskonały kontakt z obecnymi. 
Gdy opuścił zgromadzonych, na podium miejsce zajął 
arcybiskup mohylewski ks. Stanisław Świątek. Za zgodą 
władz został niedawno mianowany głową katolickiego 
Kościoła Białorusi, mając 80 lat. Od 1939 roku przebywał 
na Syberii, później 10 lat w łagrze i więzieniach. Mówił do nas 
o trudnościach i represjach spotykających ludzi wierzących 
w państwie z ideologią ateistyczną. Drugim głosem ze wschodu 
była wypowiedź mu� iego Tatarstanu Muhamedgali Chuzina 
z Kazania. Przyjechał on do Drohiczyna na zaproszenie 
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biskupa A.P. Dydycza. Mu� i mówił po rosyjsku, pozdrawiał 
wszystkich zgromadzonych, wyrażał radość ze spotkania 
międzyreligijnego, chrześcijan i muzułmanów Europy 
Wschodniej. Postulował dalsze takie kontakty i wzajemne 
odwiedziny większych delegacji ludzi wierzących w Boga, 
w Rosji i Polsce, różnych narodowości i różnych wyznań. 
Na zakończenie krótkie przemówienie miał jeszcze 
ks. arcybiskup S. Świątek.

Gdy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, zgromadzeni 
zaczęli grupami opuszczać swoje sektory na boisku. Przez 
mikrofon podawano informacje i organizowano odjazdy. 
W ogromnym tłumie zgromadzonych znajdowały się 
delegacje z różnych gmin muzułmańskich z Polski. Wtedy 
dopiero spotkaliśmy się z p. Dżemilą Smajkiewicz-Murman 
z Gdańska i innymi muzułmanami z Podlasia. Udaliśmy się na 
kolację i nocleg w kompleksie rezydencji biskupa i budynków 
Seminarium Duchownego. Było to ostatnie spotkanie 
wszystkich przyjezdnych i gości. Nastąpił posiłek i omawianie 
wrażeń. 

Wspomnienia należy przekazywać i utrwalać na piśmie. 
Każda relacja uzupełnia inne. Relacje świadków zapewniają 
trwałość tradycji ustnej. Ekumeniczne spotkanie z Janem 
Pawłem II było ważne z wielu względów. Przekazywanie wiedzy 
o Spotkaniu Ekumenicznym w Drohiczynie w 1999 roku jest 
potrzebne i krzepiące.
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Czesław Łapicz

Ze starych kitabów naszych Praojców…

Motto: Jakkolwiek będzie to rzecz 
niedokładna i niedostateczna, 
tymczasem jednak odpowie ich 
[tzn. Tatarów – Cz. Ł.] potrzebie, 
że sami siebie rozumieć będą.                                                                                                                                            
    Ignacy Domeyko1 

WSTĘP

Czytelnikom Życia Tatarskiego proponujemy cykl publikacji 
pod wspólnym tytułem: „Ze starych  kitabów naszych Praojców…”. 
Chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia  przynajmniej 
jakąś część z ogromnego bogactwa legend, opowieści, podań  
i przypowieści zawartych w rękopiśmiennych  księgach Tatarów 
- muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ich bogactwo 
treściowe zapewne nie jest uświadamiane nawet przez samych 
wyznawców, w oryginale ukrywa  się ono bowiem pod szatą 
alfabetu arabskiego, którym zapisano archaiczną (kresową) 
odmianę języka polskiego oraz białoruskiego. Hermetyczność 
treściową oraz złożoność językową rękopiśmiennych tekstów 
naszych Tatarów tak ujął Franciszek Mickiewicz, brat Adama: 
Mówią z ruska po polsku, a piszą czystą polszczyzną. Arabskie 

1 Zdanie z korespondencji I. Domeyki;  cyt. za: Z. Wójcik, Filomacki przekład 
Alkoranu dla Tatarów Nowogródzkich, Literatura Ludowa, 1995, 39, 3, 
s. 17-18.
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modlitwy odmawiając, wcale ich nie rozumieją. W tym języku do 
nabożeństwa pisanych książek używają – jakową pracą zajmują 
się starcy, albo  mołnowie, czyli duchowni, ale i ci tylko kopiści 
ksiąg pradziadowskich, nie znają, co piszą2. Rzeczywiście, kopiści 
często nie tylko nie „znali co pisali”,  ale nie zawsze umieli 
kopiowany przez siebie  tekst poprawnie odczytać i właściwie 
zrozumieć zawarte w nim treści i sensy. Świadczy o tym m. in. 
duża skala wszelkiego rodzaju błędów, pomyłek i innych skażeń                   
w kolejnych ogniwach łańcucha rękopiśmiennych kopii3. 
Większość litewsko-polskich wyznawców Allaha z ksiąg tych 
korzystała jedynie biernie, to znaczy słuchała lektury tekstów 
czytanych przez znające alfabet arabski jednostki  podczas 
wspólnych nabożeństw i wyznaniowych spotkań. 

Przybysze z muzułmańskich krajów Orientu,  wyznający 
Allaha jako Jednego i Jedynego Boga, którego Prorokiem 
i wysłannikiem był Muhammad, pojawili  się w Wielkim 
Księstwie Litewskim już w XIV wieku. Nową ojczyznę uznali 
za swą „ziemię obiecaną”, z nią na dobre i na złe związali swe 
losy. Przez ponad sześć wieków współtworzyli historię, tradycję 
i kulturę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uznawali  prawa 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i lojalnie wypełniali obowiązki 
wobec przybranej ojczyzny, wiernie służąc jej codzienną pracą, 
broniąc w potrzebie nawet przed swymi pobratymcami, Turkami 
i Tatarami, wielokrotnie pustoszącymi ziemie Rzeczypospolitej.  
Szybko, bo już w XVI w.  zagubili znajomość swych etnicznych, 

2  Pamiętnik Franciszka Mickiewicza, z autografu wydał i objaśnił J. Kallenbach, słowo 
wstępne  W. Mickiewicza, Lwów-Warszawa-Kraków 1923, s. 67.

3  Szerzej problem kumulowania się błędów w kolejnych kopiach omawiam w artykule 
Struktura i statystyka Koranu w piśmiennictwie Tatarów – muzułmanów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego (w druku).
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turkijskich  dialektów i zaczęli w życiu codziennym posługiwać 
się językami Wielkiego Księstwa Litewskiego, polskim i/lub 
białoruskim; z czasem  języki te splotły się w jeden system 
tak zwanej polszczyzny północnokresowej. Równie szybko 
Tatarzy zagubili także znajomość języka liturgicznego – 
arabskiego. W ten sposób pozostając w diasporze, w otoczeniu 
chrześcijańskim, znaleźli się w izolacji  od swych korzeni, 
od świata muzułmańskiego, od religijnych i kulturowych 
prądów islamu.  A jednak  z dziedzictwa stepowego zdołali 
aż do dzisiaj uchronić i ocalić wartość największą i najważniejszą 
– swoją wiarę w Jedynego Allaha i Jego Proroka. I oto pod niebem 
naszych Kresów Wschodnich wyrosły oryginalne kopuły 
skromnych, drewnianych świątyń zwanych meczetami, nad 
którymi górował półksiężyc; to w nich gromadzili się orientalni 
przybysze na piątkowe nabożeństwa. Co więcej – zaczęły też  
powstawać liczne i różnorodne rękopiśmienne księgi religijne 
Tatarów litewsko-polskich, których cechą specy< czną było 
to, że funkcjonujące w Wielkim Księstwie Litewskim  języki 
słowiańskie zapisywano specjalnie przystosowanym alfabetem 
arabskim.  Zawartość tych ksiąg jest bardzo zróżnicowana: 
zawierają wątki treściowe będące dziedzictwem stepowym, 
ale także adaptacje podań, legend i wątków chrześcijańskich. 
W przekazach treściowych manuskryptów tatarskich 
znajdziemy zarówno echa pradawnych wierzeń szamańskich, 
jak i ślady wierzeń, obrzędów, znachorstwa, wróżbiarstwa 
właściwych dla ludu białoruskiego i kultury ludowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego.
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Literatura religijna Tatarów - muzułmanów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego pełniła różne funkcje. Na pierwszym 
miejscu należy wymienić aspekt praktyczno-religijny: 
przekazanie i wyjaśnienie kanonów wiary, opis i objaśnienie 
najważniejszych religijnych dogmatów, obrzędów i rytuałów. 
Ale literatura ta realizowała także inne cele: wpływanie 
na ludzkie postępowanie, kształtowanie charakterów według 
pozytywnego modelu prawowiernego muzułmanina. Treści 
swe czerpała głównie ze źródła Wszechwiedzy – z Koranu 
oraz z prorockich Hadisów. Silnie transplantowała również 
tematy i wątki tematyczne z przebogatego literacko Orientu, 
dostosowując je do lokalnych realiów. Ważnym źródłem 
religijnej pedagogii stały się dla Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego pisma chrześcijańskie, szczególnie pieczołowicie 
adaptowane i przystosowywane do zasad i reguł islamu. 
Wspólnym mianownikiem  wszystkich składników treściowych 
jest niezwykła obrazowość języka, potoczystość narracji, 
dynamika przekazu.… Dostrzegł to białorusko-polski pisarz 
z podlaskich Krynek, Sokrat Janowicz, który tak oceniał pisma 
Tatarów: Swe księgi święte, kitaby, pasterze duchowi, imamowie, 
w końcu przekładali wiernym na żywy – nie książkowy – język 
białoruski, posługując się alfabetem arabskim, wszczepionym im 
przez religię. Filologia wpadła na ich trop, zdumiewając się pyszną 
poetycznością tekstów w tej właśnie oprawie słownej4. Nawet  - 
wydawałoby się – suche opisy technik i postaw modlitewnych 
są w istocie bardzo obrazowe, przemawiające do wyobraźni 
i zapadające w pamięć, np.: Potem schyl się do rukie‘u, opierając 

4 Sokrat J., Białoruś, Białoruś, Warszawa 1987, s. 43. Dodajmy, że przekładów 
dokonywano również (a może nawet przede wszystkim) na język polski. 
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ręce na kolanach. Ale tak się schyl, aby na grzbiecie [można było] 
postawić półmisek wody i aby się ona nie rozlała. /…/  Gdy leżysz 
w siedżde {pokłonach}, to nie trzymaj brzucha na kolanach, ale 
oddechem przyciągaj go tak do grzbietu, aby pomiędzy brzuchem 
a kolanami mógł się zmieścić kot5.

W niniejszym cyklu chcemy ukazać i zilustrować właściwy 
dla naszych północnowschodnich Kresów synkretyzm kultur 
i religii, ich zgodną kilkuwiekową koegzystencję oraz wzajemne 
przenikanie się. Stawiając sobie za cel przede wszystkim 
popularyzację treści zawartych w starych rękopiśmiennych 
księgach muzułmanów, rezygnujemy z < lologicznej aparatury, 
z nadmiaru objaśnień, not, odsyłaczy itp. Dokonujemy natomiast 
transliteracji tekstów pisanych w oryginale alfabetem arabskim 
na współczesny alfabet łaciński, zapisując go zgodnie ze 
współczesnymi zasadami ortogra< i. Ponadto uwspółcześniamy 
staropolski język drukowanych tekstów, a językową warstwę 
(staro)białoruską przekładamy na współczesny język polski. 
Liczne orientalizmy (zwłaszcza arabizmy oraz turcyzmy) 
objaśniamy tylko w stopniu niezbędnym dla rozumienia 
tekstu; zachowujemy w formie orientalnej nazwy własne oraz 
podstawowe terminy islamistyczne. 

Układ zawartości oryginalnych tatarskich kitabów nie ma 
stałego, czytelnego klucza. W zasadzie w każdym rękopisie 
inny jest dobór treści, inny układ tekstów, a tym samym inna 
jest objętość każdego manuskryptu. Decydował o tym bądź 
sam kopista, jego kompetencje i preferencje, bądź osoba 
zamawiająca rękopiśmienną kopię u tych, którzy je sporządzali, 

5  Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII, w przekładzie i opracowaniu 
Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, Warszawa 2000, s. 95. 
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traktując tę czynność jako szczególnie miłą Allahowi.   
Również w naszym cyklu zarówno dobór rękopisów oraz 

fragmentów ich treści ma charakter subiektywny.
Ten krótki wstęp do cyklu publikacji fragmentów 

ze starych kitabów kończymy nawiązaniem do zamieszczonego 
na wstępie motta, będącego przywołaniem słów wileńskich 
< lomatów z lat 20. XIX wieku, które dobrze wyrażały 
intencje,  jakie przyświecały dwom „gorliwym katolikom” 
– ks. Dionizemu Chlewińskiemu oraz Ignacemu Domeyce – 
przy podejmowaniu pracy nad polskim przekładem Koranu: 

Jakkolwiek będzie to rzecz niedokładna i niedostateczna, 
tymczasem jednak odpowie ich [tzn. Tatarów  WKL – Cz. Ł. ] 
potrzebie, że sami siebie rozumieć będą.

Taka  intencja przyświeca również autorom niniejszego 
cyklu. 

Historia o Sabicie

Wprowadzenie. Publikację fragmentów starych 
manuskryptów Tatarów litewsko-polskich rozpoczynamy 
od barwnej, nasyconej religijno-obyczajowym i społecznym 
dydaktyzmem, świetnie ilustrującej muzułmańsko-
chrześcijańską interferencję, opowieści o Sabicie, ojcu 
Wielkiego Imama Abu Hanify, twórcy hana< ckiej szkoły 
prawa, której wyznawcami byli Tatarzy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Świadczy o tym m. in.  spotykane w kitabach  
katechizmowe pytanie, na które prawowierny muzułmanin 
powinien udzielić poprawnej odpowiedzi, brzmi ono:
Jeśli spytają: „Którego  meźhebu  {szkoły prawa  
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muzułmańskiego}?” – odpowiedz: „Wielkiego Imama Abu 
Hanify”6. 

Niewątpliwie opowieść o Sabicie ma swe korzenie 
w muzułmańskim Oriencie, jednak odnajdziemy w niej 
również wyraźne nawiązania do realiów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojawiają 
się tu m. in. takie charakterystyczne nazwy, zwroty i wyrażenia, 
jak: wielmożny pan, panowie pospólstwo, panowie bracia,  wrone 
konie7 z rzędem, z karetą, czerwone złote oraz pałasz8, dwór 
z gankiem, komorą, świetlicą i czeladzią, karczma, miodowa 
patoka i złotogłów i in. Ponadto obecne są tu terminy zwykle 
odnoszone do chrześcijaństwa, takie np., jak kaznodzieja, 
kościół (zbór),  para� a, Pan Bóg i Pismo Święte,  a nawet całe 
frazy przypominające stylistykę biblijną.  

Jest tu również opisana charakterystyczna i typowa 
w okresie żywych prądów reformacyjnych dysputa 
międzyreligijna.   
6 Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, w przekładzie i 

opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, Warszawa 2000, s. 70. W 
Kitabie Milkamanowicza wyjaśnia się, iż są cztery szkoły prawa muzułmańskiego: 
Jeśli spytają: „Ile jest mieźhebów {szkół prawa muzułmańskiego}?” – odpowiedz: 
„Cztery. Pierwszy – Wielkiego Imama Abu Hanify; drugi – imama Szaf ‘iego, trzeci 
- imama Malika, czwarty – imama Ahmeda Ibn Hanbala. Szkoły te powstały w 
VIII – IX wieku i od imion swych założycieli są odpowiednio nazywane: sza� cka 
(820 r.) - jest rozpowszechniona w Dolnym Egipcie, Arabii południowej i Afryce 
Wschodniej; malikicka (ok. 795 r.) – powszechna w państwach Maghrebu oraz w 
Egipcie południowym i Sudanie; hanbalicka (855 r.) – najbardziej konserwatywna, 
dominująca dziś w Arabii Saudyjskiej. 

7  Staropolskie określenie wrony koń  odnosiło się do konia czarnej maści; dzisiaj: kary 
koń. 

8 W  języku staropolskim  pod pojęciem pałasz rozumiano również szable  używane 
przez wojsko. Pałasz jest nawet wspomniany  w  jednej ze zwrotek Hymnu Polskiego: 
Niemiec, Moskal nie osiądzie, // gdy jąwszy pałasza, // hasłem naszym zgoda będzie // i 
ojczyzna nasza. 
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[Źródła: arabski rękopis Kitabu Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z 1772 r., w literaturze przedmiotu znany jako Kitab 
Milkamanowicza (od nazwiska właściciela, Tatara z Gdańska, który 
udostępnił rękopis do badań); przytoczona opowieść mieści się 
na stronach 508 – 537 manuskryptu.  Opracowanie < lologiczne rękopisu: 
Łapicz Cz., Kitab Tatarów litewsko-polskich. Paleogra� a. Gra� a. Język, 
Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1986 r. 
Edycja tekstu: Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII, 
w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, 
Warszawa 2000, Wydawnictwo Akademickie „DIALOG”, s. 223 – 229. 
Opowieść o Sabicie zawiera także kitab opisany przez A. Woronowicza 
w Roczniku Tatarskim, 1935, s. 389].

Po skończonych modłach wysłannik Boga siedział i głosił 
kazanie. Wpatrzeni w jego dobrą twarz towarzysze słuchali 
jego mowy. Po kazaniu prorok zwrócił się do towarzyszy 
i rzekł: „Sechabiejowie, towarzysze moi mili, opowiedzcie mi, 
kto z was gdzie był, co widział  i słyszał”. Jeden z towarzyszy 
rzekł: „Prorocze miłościwy, zjeździłem wiele krajów i ziem, 
byłem też w Carogrodzie9. Otóż drugiej tak ob< tej ziemi nie 
widziałem, rodzi ona wszystko, co jest cenne: cukier, imbir, 
pieprz, szafran, jedwab i inne drogie i kosztowne rzeczy. 
To tylko jest tam niedobre, że ziemię tę zamieszkują 
chrześcijanie, a nie muzułmanie”. Wysłuchawszy, prorok rzekł: 
„Wiedzcież, że za trzydzieści lat urodzi się pewien muzułmanin, 
który będzie bardzo uczony10, bogobojny i sprawiedliwy; imię 

9  Carogród – dawna słowiańska nazwa Konstantynopola; dzisiaj Stambuł (tur. Istanbul).
10 Pojęcia nauka i uczoność  w tatarskich kitabach odnoszą się do znajomości pism 

religijnych oraz zasad i reguł islamu; por. Łapicz Cz.,  Nauka i uczeni w muzułmańskim 
piśmiennictwie religijnym, Rocznik Tatarów Polskich, t. II, 1994, s. 20-24.
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jego będzie Sabit. Ożeni się on z Hanną, a z nich przyjdzie na 
świat syn, posiadający wrodzoną mądrość i naukę; na imię mu 
będzie Abu Hanifa Nuhman. Otóż ten Abu Hanifa nawróci 
Carogród na wiarę muzułmańską11, to znaczy Turcy przyjmą 
wiarę sprawiedliwą”. Towarzysze rzekli: „O! Wysłanniku Boży, 
któż  z nas tych czasów doczeka?” A był wśród nich pewien 
stary muzułmanin, który liczył sobie siedemdziesiąt lat. Miał on 
żyć do stu lat, a więc pozostało mu jeszcze trzydzieści lat życia. 
Prorok rzekł: „Gdy ten muzułmanin ukończy sto lat i zejdzie 
z tego świata, wówczas narodzi się Sabit – mądry, bogobojny
i sprawiedliwy”. 

I tak się stało.
A gdy doszedł do lat dojrzałych, był piękny, mądry, 

inteligentny. Muzułmanie, którzy mieli córki, raili mu je 
za żony, lecz żadna mu się nie spodobała – szukał on takiej 
panny, jaki sam był. Niektórzy ludzie mówili: „Ten człowiek 
do śmierci się nie ożeni, bo gdzież znajdzie taką pannę, jak on 
sam: bogobojny – szuka panny bogobojnej, sprawiedliwy – 
szuka dziewczyny sprawiedliwej”.

W porze południowej młodzieniec ten ustawicznie 
przesiadywał nad rzeką i brał w rzece ablucje przed modlitwą. 
A opodal jego dworu  płynęła ze strony południowej bardzo 
bystra rzeka. Pewnego razu, gdy ten bogobojny muzułmanin, 
Sabit, brał nad rzeką abdeś {ablucja}, ujrzał płynące jabłko12. 
Wyłowił je i ugryzł – było bardzo smaczne. Lecz wtedy się 

11 Carogród, czyli Konstantynopol, został nie tyle nawrócony „na wiarę muzułmańską”, 
ile zdobyty przez Turków osmańskich  w 1453 r. 

12 W opowieści występuje charakterystyczny motyw jabłka, które staje się przyczyną i 
siłą sprawczą ważnych zdarzeń. Jabłko jest obecne m. in. w Biblii (historia pierwszych 
rodziców) oraz w historii i literaturze starożytnej (wojna trojańska i Iliada). 
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spostrzegł i zawołał:  „Allah Bir{jedyny}! Czyje to jabłko było?  
Kogo mam prosić o przebaczenie?”. I tak z tym jabłkiem poszedł 
brzegiem w górę rzeki. Szedł jeden miesiąc, drugi, trzeci… . 
Aż wreszcie w czwartym miesiącu ujrzał nad rzeką wielki sad  
– to z jabłoni rosnącej w tym sadzie jabłko spadło do rzeki 
i przypłynęło do niego. Od tego sadu doszedł do dworu dużego 
i bogatego. Wszedł więc ten sprawiedliwy muzułmanin do tego 
dworu. Ujrzawszy gościa - pospieszył mu naprzeciw gospodarz. 
Pozdrowiwszy się nawzajem – witali się gość z gospodarzem,                        
a potem siedli w ganku, aby odpocząć. Gospodarz spytał: 
„skąd przybywasz dobry gościu”?  - „Przybywam  z wielkiego 
kraju, odległego o cztery miesiące podróży od twojego dworu. 
Przybyłem tu z tym oto jabłkiem, życząc tobie dobrego zdrowia. 
Powiem ci przyczynę mego przybycia; dom mój stoi w dole 
rzeki nad jej brzegiem. Poszedłem kiedyś do rzeki brać abdeś 
i wtedy wyłowiłem z wody to jabłko, które ugryzłem. Jabłko to 
przypłynęło rzeką do moich rąk, a ja je wyłowiłem i ugryzłem. 
Błagam cię – wybacz mi, albo żądaj co chcesz, dam wszystko, 
zapłacę za to jabłko”.

Zrozumiał gospodarz, iż jego gość jest sprawiedliwy
i na cudze się nie łakomi. A miał ten gospodarz córkę jedną, 
wielce urodziwą i pobożną, na imię jej było Hanna. Powiedział 
do przybysza: „Panie gościu dobry, mam córkę, jeśli weźmiesz 
ją sobie za żonę, wówczas wybaczę ci to jabłko”.

Młodzieniec jego córki nie widział, jako to w wierze 
islamskiej oblubieniec nie ujrzy narzeczonej, dopóki jej nie 
poślubi, gdyż Bóg w Piśmie Świętym zakazał patrzeć na rzeczy 
haramne {zabronione}. Dlatego też gospodarz mówił: „Moja 
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córka jest ślepa i głucha, nie ma rąk ani nóg”. Gdy młodzieniec 
to usłyszał, pomyślał sobie: „Wiem, to Pan Bóg skarał mnie 
za to, że przebierałem w pannach, które same chciały za mnie 
się wydać, a nie były one ani ślepe, ani chrome – a ja ich nie 
chciałem”.  Gospodarz powiedział: „O, gościu, jeśli mojej córki 
nie chcesz, to zapłać mi sto czerwonych złotych za to jabłko”. 
Młodzieniec odrzekł: „Dam tobie sto bez pięciu złotych” – 
lecz gospodarz  nie ustąpił. W końcu młodzieniec daje sto 
bez trzech – lecz i tego gospodarz nie bierze. Sabit rad by dał 
pełne sto czerwonych złotych, lecz tyle nie miał. A gospodarz 
wciąż żąda pełnych stu złotych, inaczej nie chce przebaczyć, 
natomiast namawia młodzieńca, aby został jego zięciem. 
Zamyślił się młodzieniec: „Jeśli nie uzyskam przebaczenia, to 
przepadnę w dżehim {piekle}”.  W końcu rzekł do gospodarza: 
„Stoi, panie gospodarzu, choć twoja córka chroma i ślepa, to już 
wezmę ją sobie za żonę, gdyż widać sądzone mi było od Boga 
mieć taką żonę. Tylko mi przebacz za to jabłko, proszę ciebie, 
gospodarzu”.  Lecz gospodarz wówczas odrzekł: „Od dawna  
jestem muzułmaninem i zastanawiam się, czy powinienem 
oddać moją córkę za człowieka nieuczonego”. Młodzieniec 
odrzekł: „Na imię mi Sabit, mam jeszcze ojca i matkę”. Muślim 
{muzułmanin} rzekł:  „Aj, Sabit, ta majętność będzie wieczyście 
twoja i twoich dzieci. Wolno tobie, mój zięciu  miły, ze swoją 
żoną  tutaj lub tam, u mnie lub u siebie, mieszkać. Oddam 
tobie, mój miły zięciu, cztery konie z karetą, i jeszcze ponadto 
cztery konie wrone z rzędem”. Potem muślim wydał swoją 
córkę za Sabita. Posadził ją w komorze i poprowadził do niej  
młodzieńca. Skoro młodzieniec spojrzał na jego córkę, ujrzał 
pannę bardzo urodziwą, niby pannę rajską: postać jej była jasna 
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jak słońce, oczy jak gwiazdy, ciało jak papier, włosy pachnące 
piżmem, mowa słodka jak miodowa patoka, ustrojona
w szaty ze złotogłowia i jedwabiu. Przy niej służebnice. Sądził 
młodzieniec, że to nie jego panna, nie chciał na nią patrzeć, 
więc zawołał: „Allah Bir! – nie na swoją ja pannę spojrzałem, 
lecz na haramną {haram – to, co zakazane}; wstanę Dnia 
Sądnego bez oczu!”.  Chciał wyjść z komory, lecz gospodarz 
powiedział: „Zięciu, dokąd odchodzisz? Idź, siądź obok panny”. 
Młodzieniec rzekł: „Teściu mój, nie tę pannę za mnie wydałeś, 
mówiłeś przecież, że twoja córka jest ślepa i chroma, bez rąk 
i bez nóg, a ta i widzi, i ma ręce i nogi”.   „Oj, zięciu mój, tę ja 
wydałem za ciebie, innej córki nie mam, tylko was dwoje: córka 
i zięć”.  Młodzieniec rzekł: „A dlaczego mówiłeś, że twoja córka 
jest ślepa i głucha, bez rąk i bez nóg?”. Teść jego roześmiał się 
i odpowiedział: „Zięciu, z tego powodu mówiłem, że jest bez 
rąk, gdyż po haramne rzeczy nie sięga, i nie czyni tego, czego 
Bóg nie każe – natomiast rąk używa do wykonywania czynów 
dozwolonych, do brania abdesiu, do rozściełania namazłyku 
{dywanik modlitewny; por. ar. namaz ‘modlitwa’}. Mówiłem,                 
że jest bez nóg, gdyż nie chodzi do miejsc nieprzyzwoitych, 
do karczmy; nie chodzi tam, gdzie Bóg chodzić zabronił – ale 
chodzi zawsze do chwały Bożej, do namazu”.  

Młodzieniec  - chwaląc Boga – odparł: „Jakiej panny 
szukałem, taką znalazłem. Szukałem urodziwej – znalazłem. 
A ponadto i teść mi wybaczył”. Potem młodzieniec usiadł obok 
panny i zaraz w tym tygodniu przed piątkiem odbyło się wesele 
Sabita z Hanną. A pierwszej nocy, z woli Boga, Hanna poczęła 
syna Sabita, świętego Abu Hanifa Nuhmana. 
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Po weselu Sabit postanowił wrócić do swych rodziców. 
Cztery tygodnie po weselu wyjechał od teścia wraz z żoną 
do swej ojczyzny. W ciągu dwóch tygodni przebył połowę 
drogi i zajechał na nocleg do wielkiego i wielmożnego pana. 
Ten przyjął ich wdzięcznie, zaopatrzył konie w owies i siano, 
i samych nakarmił do woli. Wówczas Sabit zaczął gospodarzowi 
swojemu wykładać bardzo głęboką naukę. Ów pan wielmożny 
polubił tego uczonego muzułmanina i jego naukę, zawarł 
z nim pobratymstwo13 i rzekł do niego: „Bracie mój miły, 
muzułmaninie prawdziwy! Czasu obecnego w naszym 
zborze14 odbędzie się wielki zjazd. Przybędą z krajów dalekich  
panowie pospólstwo15, aby słuchać kazań głoszonych przez 
kaznodziejów”. Wówczas muzułmanin rzekł: „Panie bracie, 
jeśli mi zezwolisz, to i ja pójdę do tego zboru posłuchać kazania 
i upewnić się, czy prawdziwa nauka będzie w nim głoszona, 
czy nieprawdziwa. Jeśli prawdziwa – wówczas kaznodzieja  
raj osiągnie, ale jeśli nieprawdziwa – wówczas zginie on 
wraz ze swą nauką tak, jak ginie na tym świecie świeca; bo 
właśnie świeca rozjaśnia ludziom ciemności, ale sama ginie. 
Tak zginie też człowiek uczony, który głosi ludziom naukę, 
ale sam według tej nauki nie postępuje i nie uznaje Bożych 
nakazów. Słyszałem w Medynie od proroka, że tacy uczeni 
w wejlun16 piekle siedemdziesiąt razy męki będą cierpieć”.  
Rzekł do niego gospodarz: „Oj, Sabicie, bracie mój miły, możesz 

13 Pobratymstwo (braterstwo) Tatarzy zawierali według specjalnego, uświęconego 
tradycją stepową,  ceremoniału. Pobratymcy  stawali się braćmi achretnymi (od słowa 
achreć „pobratymiec”), czyli osobami szczególnie sobie bliskimi.  

14 Zbór - tu w znaczeniu „świątynia, kościół, chrześcijański dom modlitwy”. 
15 Pospólstwo w znaczeniu  „społeczność, zgromadzenie”; tu: społeczność religijna. 
16 Jedna z nazw piekła.  
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pójść, ale niejawnie, aby się nie narazić na niemiłe przygody 
od ludzi”. Odrzekł muzułmanin: „Nauka prawdziwa i szczery 
muzułmanin ma swoje miejsce na tym  i na tamtym świecie. 
A ja przecież nie zamyślam niczego złego, natomiast za to, co 
myślę i mówię – gotów jestem odpowiadać”.  

Gdy zebrali się wszyscy w kościele, znalazł się tam również 
Sabit ze swoim bratem, lecz nie ujawnił się, kim jest. Wszedłszy 
do zboru usiadł w kąciku wśród ludzi. Kaznodzieja zaczął 
przemawiać i natychmiast zaczął się mieszać i plątać, mówić 
jakby ze strachem. Zebrani rzekli: „Kaznodziejo,  przyjechaliśmy 
z dalekich stron, aby twego kazania słuchać, a ty nam mówisz 
niejasno i nieskładnie. Dlaczego niegdyś, w dawnych czasach, 
przemawiałeś tak bardzo żarliwie, dlaczego dzisiaj trwożysz się 
i mieszasz”? Kaznodzieja odrzekł: „Z tej to przyczyny, 
iż w naszym kościele jest teraz ktoś z ummy {‘gminy, 
społeczności’} proroka Muhammada, i dlatego ja nie mogę 
przemawiać”. Zgromadzeni rzekli: „Wskaż go nam – kto to jest?” 
Kaznodzieja powiedział: „Muzułmaninie, jeśli boisz się Boga
i wierzysz prorokowi Muhammadowi, ujawnij się przed nami”. 
A muzułmanin w tym czasie salawat {‘modlitwa’} odmawiał
i Bóg dał mu śmiałość i odwagę w tym kościele, wśród panów 
wielmożnych. Rzekł więc głośno: „Boję się Boga i wierzę 
w proroka Muhammada, uznaję go za wysłannika Bożego. 
Zatem więc w imię Boga i proroka chcę z tobą dysputować, 
aby dowieść, który z nas ma słuszność”. Kaznodzieja odrzekł: 
„Dobrze, dysputujmy na tematy nauki i jeden drugiemu 
będziemy zadawać pytania. Ale, muzułmaninie, ten, kto 
w dyspucie zostanie pokonany, przyjmie wiarę drugiego 
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i nie odstąpi od niej”. Zgodził się na to muzułmanin oraz 
kaznodzieja, który rzekł do zgromadzonych: „Panowie 
zgromadzenie, para< o moja, czy słyszeliście i czy zgadzacie 
się na to, na co ja się zgodziłem”?  Odpowiedzieli wszyscy: 
„Zgadzamy się! Nie pierwszyzna to przecież tobie dysputować, 
z wieloma to czyniłeś, a nikt jeszcze ciebie nie pokonał i nie 
zachwiał w wierze naszej. Owszem, pozwalamy tobie również 
z nim dysputować, wszak ty jesteś wśród nas bardzo uczony
i mądry, i jako kaznodzieja mów prawdziwą naukę”. Kaznodzieja 
odparł: „Przyprowadźcie tego dobrego muzułmanina 
bliżej do mnie” – i zebrani zrobili mu miejsce w pierwszym 
rzędzie. Muzułmanin odmawiał salawat i z pewnością Bóg go 
wspomógł. Usiadł tedy naprzeciwko  kaznodziei, obok swego 
gospodarza, pana wielmożnego, i rzekł do kaznodziei: „Czy ty 
mnie wpierw zagadniesz17, czy ja ciebie?” –„Ja zagadam” – rzekł 
kaznodzieja. I tak mówi: „Muzułmaninie, gdy Bóg jeszcze nieba 
i ziemi nie stworzył, gdy nie było jeszcze Arszu18 i Kiursiu19, 
ani raju i piekła, ani świata tamtego – gdzie wówczas Pan Bóg 
mieszkał? Odpowiedz mi na to pytanie”.  Muzułmanin rzekł: 
„Kaznodziejo i para< o jego, słuchajcie, jak będę odpowiadać. 
Otóż Pan Bóg mieszkał wtenczas, jak i teraz, i zawsze 
– w przestworzach20.  Również w przestworzach umieścił Bóg 
ziemię i niebo, wszelkie ciężary, a one nie spadają. Niebo jest 

17 Staropolskie zagadanie w znaczeniu „zapytanie”; zagadać „zapytać”. 
18 Arabskie ‘arš (arsz) „tron; tron boskiego majestatu” W literaturze Tatarów Wielkiego 

Księstwa Litewskiego  „tron Boga” najczęściej jest nazywany staropolskim terminem: 
majestat.

19 Arabskie kiursī „tron”; tureckie kürsî „wyższe niebo podtrzymujące tron Boga”. 
20 W oryginale  rękopisu jest białorus. na wozdusie, czyli dosłownie „w powietrzu”, co 

przetłumaczono tu: w przestworzach.
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w przestworzach, a trzyma się bez żadnych podpór (< larów), 
nie spada na ziemię. Także Pan Bóg  - wówczas, gdy nie było 
jeszcze ziemi i nieba – istniał mocą swoją i  z całym ciężarem 
swoim – w przestworzach. W przestworzach też umieścił potem 
niebo i ziemię. Gdy nastanie straszny Dzień Sądu, wówczas 
wszystko się załamie, a ludzie wymrą  i znowu Bóg swoją 
mocą będzie w przestworzach, tam, gdzie pierwej przebywał, 
i tak będzie na wieki wieków”. Kaznodzieja powiedział: 
„Panowie para< anie moi, czy możecie co na to powiedzieć? 
Słusznie, czy niesłusznie on odpowiedział”?  - „My nie wiemy – 
odrzekli zebrani – słusznie, czy niesłusznie. Jeśli ty rozumiesz, 
że odpowiedź była niesłuszna – mów przeciwko niej”.  – 
„Panowie moi – rzekł kaznodzieja – cóż mogę mówić przeciwko 
prawdzie”? – „Musicie zatem – powiedział muzułmanin 
– przyznać, iż słusznie odpowiedziałem. A co teraz dalej 
będzie”? „Teraz – rzekła kaznodzieja – ty mnie zagadniesz, 
a jeśli ja tobie nie odpowiem, wówczas się zastanowimy”. – 
„Bardzo dobrze – rzekł muzułmanin – zagadnę ciebie. Otóż  
- kaznodziejo i zgromadzeni panowie – słuchajcie: co jest 
napisane na bramie rajskiej oraz na wrotach piekielnych? – 
odpowiedz mi”. Kaznodzieja milczy i myśli, aż zebrani rzekli: 
„Kaznodziejo, dlaczego milczysz i tak długo się zastanawiasz? 
Nie odpowiadasz mu – nie umiesz, czy nie znasz odpowiedzi”? 
Kaznodzieja rzekł: „Panowie zebrani, znam odpowiedzi
i umiem odpowiedzieć, lecz czy wy mi na to pozwalacie i czy 
zostaniecie przy mnie”? Zebrani odrzekli: „Tak, oczywiście, 
pozostaniemy przy tobie, tak jak niegdyś trzymaliśmy się 
z tobą, tak i teraz pozostaniemy przy tobie!” Kaznodzieja rzekł: 
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„Oj, muzułmaninie, odpowiem ci na twoje pytanie: na bramie 
rajskiej napisano la ilaha illałłahu Muchammied resiulułłahu”21. 
Gdy to słowami wymówił, a umysłem poświadczył22, 
iż Allah jest Bogiem jedynym, a Muhammad jego prawdziwym 
wysłannikiem, że oprócz Boga nie ma Boga innego, że nie ma 
on towarzysza, że prorok Muhammad jest przyczyńcą23 do 
Boga za wszystkich muzułmanów, Sabit rzekł: „Kaznodziejo 
i panowie zgromadzeni, para< anie! Słuchajcie, tak oto pisze 
w Świętej Księdze. Prorok przykazywał, że la illahi…  mówić 
i wierzyć w to – to jest klucz do raju, a pić chmielny napitek 
(‘piwo’) – to klucz do piekła. Prorok Muhammad mówił, 
że czystość – to klucz do modlitwy”. 

Z tej przyczyny kaznodzieja, jego para< a i panowie 
społeczność – wszyscy przyjęli wiarę muzułmańską, bo 
wszyscy byli na to gotowi. Również gospodarz, brat achretni 
muzułmanina, z całą swoją rodziną przeszedł na wiarę 
muzułmańską, a ten zbór przemienili w meczet.

 Sabit ze swoją żoną i z czeladzią gościł u brata {achretniego, 
czyli pobratymca} do niedzieli, a potem obdarowany bardzo 
bogatym pałaszem, udał się w dalszą podróż do swego domu 
i do rodziny. Przyjechał po dwóch tygodniach. Gdy zajechał – 
ojciec i matka wyjrzeli przez okno, aż całe podwórze pojaśniało 
od żony jego, świętej Hanny. Sabit z żoną weszli do świetlicy, 
pozdrowili domowników i odmówili surę Ihlas24 za to, 
że Pan Bóg przysporzył im korzyści. Sabit rzekł: „Ojcze, matko, 
21 Tzw. szahada, czyli muzułmańskie Credo: Nie ma boga prócz Boga, a Muhammad jest 

Jego prorokiem.
22 Por. np. biblijne: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu 

swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie”.
23 Stpol. przyczyńca „orędownik, poplecznik”.
24 Sura 112. Koranu, będąca muzułmańskim wyznaniem wiary.  
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pozdrawiam was po Bożemu z waszą synową, Hanną”. Ojciec 
i matka bardzo radzi byli. A gdy żonie jego przyszedł czas, 
urodziła syna, świętego Abu Hanifa Nuhmana. I tak spełniło 
się to, co (prze)powiedział prorok Muhammad. 

Syn Sabita, Abu Hanif, urodził się ze znajomością Ksiąg 
świętych. Tewrit {Tora}, Indżil {Ewangelia}, Ziebur {Psalmy} 
i Furkan {Koran} – te cztery księgi znał na wylot i kazania 
głosił, a sława jego głębokiej nauki szerzyła się w całym 
świecie. I jeszcze za czasów proroka  Muhammada tam, gdzie 
teraz Turki, a przedtem byli chrześcijanie, teraz, w trzydziestu 
światach na wschodzie, południu i zachodzie – są muzułmanie. 
Będzie w ogóle jedna wiara muzułmańska, tak jak było na 
początku świata, kiedy to była tylko wiara muzułmańska, nie 
było chrześcijan ani żydów. 
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Artur Konopacki

Rzeczpospolita jak ptak pstry
O pożytkach z lektury XVII-wiecznego 
paszkwilu antymuzułmańskiego*

Niedawne zniszczenie meczetu i muzułmańskiego cmentarza 
w Kruszynianach na Podlasiu przypomniało o wielowiekowej 
pokojowej obecności Tatarów na tym terenie. Rzadko zdarzało 
się, aby byli oni przedmiotem ataków czy choćby ostrych 
polemik. 

Regularne osadnictwo Tatarów na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego rozpoczął w  końcu XIV wieku wielki 
książę Witold. Za jego panowania na Litwie powstały pierwsze 
duże skupiska tatarskie wokół ważnych grodów, w  tym: 
Wilna, Nowogródka, Grodna i  Miedników. Przybywający 
dobrowolnie na te tereny osadnicy zostali otoczeni opieką 
władców litewskich — otrzymywali ziemię, z którą związany 
był obowiązek służby wojskowej, a  także przywileje podobne 
do szlacheckich oraz prawo do zachowania swojej religii, czyli 
w tym wypadku: islamu. 

Tradycja osadzania wojska tatarskiego wokół ważnych 
grodów została zaadoptowana przez Koronę i już w XVI wieku 
powstały osady tatarskie na ziemiach polskich, m.in. pod 
Tykocinem i Knyszynem. Choć głównym zadaniem osadników 
tatarskich była służba wojskowa, z czasem część społeczności 

* Tekst ukazał się pierwotnie w: Więź 3 [657] 2014
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muzułmańskiej zasiliła miasta, gdzie trudniła się garbarstwem, 
furmaństwem czy ogrodnictwem. Tatarzy dość szybko wtapiali 
się w miejscową społeczność, porzucając swój język czy strój, 
pozostawali jednak wierni swojej religii. 

Islam nie zajmował w Rzeczypospolitej głównego miejsca 
w sporach religijnych. Jeśli się one pojawiały, to w zdecydowanej 
większości dotyczyły kwestii politycznych, mających 
jedynie zabarwienie religijne. Zainteresowanie islamem 
w  Rzeczypospolitej sięga XVI wieku. Głównie skupiano się 
na kwestiach tureckich i  walce z  państwem osmańskim, 
które utożsamiano z  islamem. Przytoczyć tu można choćby 
jeden z  pierwszych opisów pióra Bartłomieja Georgiewicza 
De origine imperii Turcorum z roku 1558, czy tegoż samego De 
Turcarum Moribus Epitome. Na marginesie warto wspomnieć, 
że w tymże 1558 roku miała miejsce wizyta jednego z litewskich 
Tatarów na dworze sułtana Sulejmana, gdzie Tatar ów miał 
zdawać sułtanowi relację na temat muzułmanów w  Wielkim 
Księstwie Litewskim. Relacja ta została opublikowana w XIX 
wieku w serii Teka Wileńska. 

Tematyka antyislamska pojawiła się w  piśmiennictwie 
polskim wraz z rosnącym zagrożeniem tureckim. W zasadzie 
już od XVI wieku powstawały antytureckie teksty, tak zwane 
„turcyki”. Prezentowany tu antymuzułmański paszkwil  — 
opatrzony tytułem Alfurkan tatarski. O  początku Tatar 
po przygnaniu ich do Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i  o  postępkach ich — nie był więc pierwszym antyislamskim 
tekstem na ziemiach Rzeczypospolitej. Alfurkan jest jednak 
ze względu na swoją tematykę bardzo nietypowym dziełem 
i  dlatego tak bardzo ciekawym. Powstał bowiem wczasach 
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płodnych wmiędzyreligijną literaturę polemiczną. Wiek 
XVII w  Wielkim Księstwie Litewskim stał się areną ostrych 
napięć konfesyjnych. Powstanie Alfurkanu wpisywało się 
w  realia epoki. Rosnąca w  siłę kontrreformacja była tu 
głównym motorem podejmowania działań na rzecz obrony 
katolicyzmu. Ważnym ośrodkiem tych starań była Akademia 
Wileńska, mocno angażował sie w nie również zakon jezuitów, 
z  których rekrutowało się wielu wykładowców wileńskiej 
uczelni. Najważniejsze jest jednak to, że Alfurkan dotyczył 
grupy osadników, którzy w  chwili wydania paszkwilu żyli 
w Rzeczypospolitej od co najmniej dwustu lat. 

Pochodzi od diabła... 

Niewielka grupa wyznawców islamu, mieszkająca tu 
od końca XIV wieku, pozostawała na marginesie sporu 
międzykonfesyjnego. Tatarzy-muzułmanie nie prowadzili akcji 
misyjnych, nie posiadali wielkich wspaniałych świątyń, nie 
zajmowali się polityką; pozostawali w  cieniu bieżącego życia 
społecznego. Wydawać by się mogło, że wzajemny antagonizm 
w nurcie chrześcijańskim pozostawi tę społeczność w spokoju. 
Tak się jednak nie stało. Sami Tatarzy nie uczestniczyli w 
dysputach teologicznych, ponieważ nie byli partnerami 
w dyskusji o tym, co się dzieje w łonie samego chrześcijaństwa. 
Z wielką uwagą śledzili jednak wszelkie nowinki wydawnicze, 
skrzętnie wykorzystując je w  swoich wewnętrznych tekstach 
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religijnych, a szczególnie w kitabach1. 
Przykładem adaptacji religijnej niech tu będzie sięgnięcie 

przez nich do apokryfu w tłumaczeniu Krzysztofa Pussmana 
Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemi. Muzułmanie 
usunęli z  niej oczywiście treści nieodpowiadające doktrynie 
islamu2. Tekst ten był następnie zamieszczany przez kolejne 
wieki w kitabach i do dnia dzisiejszego funkcjonuje w literaturze 
religijnej Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Pomimo pozostawania na uboczu Tatarzy zostali jednak 
zauważeni przez niejakiego Piotra Czyżewskiego, który 
przygotował na nich paszkwil. Nie jest pewne, czy autorem 
był rzeczywiście Czyżewski, czy jest to jedynie pseudonim, 
pod którym ktoś inny wydał Alfurkan. Możemy jedynie snuć 
przypuszczenia, że był to być może jezuita, członek kapituły 
wileńskiej... 

Alfurkan wydano w drukarni Józefa Karcana (vel Kartzan, 
Karczan, Karzan) znanego wileńskiego drukarza. Do jego 
publikacji przyczyniła się m.in. narastająca nietolerancja 
wyznaniowa, skierowana przeciwko rozwijającym się nurtom 
reformowanym  — rykoszetem dostało się również Tatarom. 
Wprawdzie, jak już wspomniano wyżej, nie byli oni adresatami 

1 Kitab (arab. książka, księga) — muzułmańska księga religijna zawierająca treści o 
charakterze moralizatorskim, opowieści religijne, np. o stworzeniu ziemi, o sposobie 
postępowania wobec rodziców, o zasadach, jakimi należy się kierować w życiu, aby 
było ono moralne itp. W środowisku tatarskim księga ta, często z braku dostępu 
do muzułmańskich ksiąg teologicznych, była kompilowana i dodawano tu wątki 
chrześcijańskie, pomijając i usuwając części tekstu, które były niezgodne z doktryną 
muzułmańską.

2 Historyja barzo cudna... jest przekładem jednej ze średniowiecznych łacińskich 
redakcji judaistycznego apokryfu Vita Adae et Evae; tłumaczenie przygotował 
Krzysztof Pussman z Krakowa, a pierwsze wydanie ukazało się w 1543 roku. 
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wielu polemik, ale zostali zauważeni jako ci inni. 
W  samym Alfurkanie odnaleźć można informację, jakoby 

już wcześniej pojawił się inny paszkwil, napisany przez 
Matiasza Czyżewskiego: Alkoran Tatarom, który miał się ukazać 
w 1616 roku. Do naszych czasów nie dotrwał jednak ani jeden 
egzemplarz pracy Matiasza Czyżewskiego. Nie wiemy zatem, 
czy rzeczywiście istniał i co zawierał. 

Marek Dziekan, znany polski islamolog i arabista, odkrył 
w swoich badaniach, że do napisania antytatarskiego 
Alfurkanu mógł zainspirować Czyżewskiego czeski kalwin, 
niejaki Václav Budovec z  Budova. W  1614 roku wydany 
został bowiem Antialkorán — jedno z  jego najważniejszych 
dzieł, należące do antymuzułmańskiego nurtu polemicznego. 
Pełny tytuł tego utworu brzmiał: Antialkorán to jest mocní 
a  nepřemožení důvodové toho, že Alkorán turecký z  ďábla 
pošel, a  to původem ariánů s vědomým proti Duchu svatému 
rouháním. To se prokazuje od urozeného pána Václava Budovce 
z Budova a na Hradišti, Zásadce a Klášteře, Jeho Milosti císařské 
rady („Antyalkoran, czyli silne i  niezaprzeczalne dowody na 
to, że turecki Alkoran pochodzi od diabła, i  tak, jak to jest 
u arian, zawiera świadome bluźnierstwo przeciwko Duchowi 
Świętemu. To się przekazuje przez urodzonego Válcava 
Budovca z  Budova, pana [dóbr] Hradište, Zásadka i  Klášter, 
radcę Jego Cesarskiej Mości”). Pierwsza wersja tej książki 
została napisana już w  1584 roku, ale w  wyniku problemów 
o  charakterze cenzuralnym Antialkorán drukiem ukazał się 
dopiero w roku 1614. Czyżewski swój paszkwil publikuje już 
w  1617 roku. Z  uwagi na widoczne zainteresowanie autora 
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publikacjami o  charakterze antyislamskim niewykluczone, 
że miał dostęp również do tej pracy. Jest to oczywiście jedynie 
przypuszczenie, ale warto byłoby w  przyszłości pokusić się 
o zestawienie istniejącej w naszym kręgu kulturowym literatury 
antymuzułmańskiej, nie ograniczając się tylko do Polski. 

Praca Czyżewskiego, choć zajmująca się małą społecznością, 
stała się popularna na tyle, że po pierwszym jej wydaniu 
dodrukowano dwa kolejne. Można sądzić, że mogła się 
ona cieszyć popularnością nie tylko ze względu na swój 
antyislamski charakter. Czyżewski w swoim paszkwilu zawarł 
z  jednej strony karykaturalny obraz muzułmanów i  islamu, 
z  drugiej interesująco przedstawił sytuację tej społeczności 
osadzoną w realiach Wielkiego Księstwa Litewskiego (zdarza 
mu się też odwoływać do sytuacji Tatarów w  Koronie). 
Autor Alfurkanu prezentuje dość dobrą znajomość islamu 
i  piśmiennictwa religijnego, bardzo często odwołuje się do 
konkretnych przykładów z  Koranu, czerpiąc z  łacińskiego 
przekładu Biblandera, wydanego w  Bazylei w  1543 roku. 
Utwór Czyżewskiego pozwalał zatem dowiedzieć się czegoś 
o społeczności tatarskiej, która całkiem dobrze funkcjonowała 
między innymi w wileńskich Łukiszkach, gdzie znajdował się 
meczet. 

Wydanie paszkwilu sprowokowało Tatarów do 
odpowiedzi nań. W 1680 roku niejaki Azulewicz napisał 
i  wydał Apologię Tatarów, w  której wyłożył, czym jest 
religia islamu i  kim są Tatarzy żyjący w  Rzeczypospolitej. 
Niestety, praca ta nie dotrwała do naszych czasów. 
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Bisurmaństwo przeklęte 

Alfurkan to słowo pochodzące z  języka arabskiego, 
które znaczy tyle co „odróżnienie dobra od zła”. Określenie 
al-furkan3 ma w języku arabskim kilkanaście odniesień, w tym 
koraniczne, i  z  pewnością to właśnie ono było powodem 
zastosowania tego słowa w tytule paszkwilu. 

W  Koranie sura 25 zatytułowana jest właśnie Al-Furkan 
(„Rozróżnienie”). Jest to nawiązanie do tego, że to właśnie 
Koran ma być źródłem rozróżnienia między dobrem a złem. 
Wydaje się, że autor celowo zastosował tu ten zabieg literacki. 
Miało to z  jednej strony dotknąć muzułmanów, dla których 
Koran to księga objawiona przez Boga, gdy tymczasem 
Czyżewski pokazuje, że i on może taką „świętą” księgę napisać. 
Po drugie, zawartość dziełka Czyżewskiego miała w  jego 
zamyśle być właśnie owym odróżnieniem dobra i  zła, czyli 
dobrych chrześcijan i złych muzułmanów-Tatarów. 

Czytelnik otrzymał zatem niejako przewodnik po złu, 
jakie występuje na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
i  porady, jak sobie z  tym złem  — czyli z  muzułmanami  — 
poradzić. Znajdujemy tu bowiem całe passusy poświęcone 
statusowi społecznemu Tatarów czy wykluczaniu ich ze stanu 
szlacheckiego. Ciekawe, że do dziś wśród badaczy trwa dyskusja, 
czy Tatarzy byli częścią stanu szlacheckiego, czy też posiadając 
ziemię, czeladź chrześcijańską, swoje herby, a nie mając praw 
wyborczych — z powodu dyskryminacji religijnej — byli praw 
szlacheckich pozbawieni. Na marginesie wypada zaznaczyć, 
że we wszystkich spisach okresu staropolskiego Tatarzy 
3 W polskiej, uproszczonej transkrypcji. 
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występują jako odrębna grupa społeczna, która ma prawo do 
nawiązki i  główszczyzny, a przez okoliczną ludność uważana 
była za szlachtę. W  XIX wieku prawie 90% społeczności 
tatarskiej wywodziło swój dowód szlachectwa przed Heroldią4. 
Sam jestem zdania, że Tatarzy należeli do stanu szlacheckiego, 
choć nie posiadali pełni praw. 

Czyżewski tłumaczy prawo nawiązki szlacheckiej i kwestię 
posługiwania się prawem szlacheckim w dość pokrętny sposób: 

[..] powiadają jedni, iż Ich Mość Królowie Polscy i Wielki Książę 
Litewski uprzywilejowawszy nawiązkę Tatarom, postanowili 
Tatarom pozywać się i sądzić według statutu ziemskiego, wszakże nie 
względem szlachectwa, aby mieli być niemi, ale względem nawiązek 
żeby ich mogli dochodzić i  sprawiedliwość prędszą z  szlachcica 
otrzymać. Drudzy zaś mówią, iż tego nigdzie w Statucie niemasz, 
aby się z  Tatarzynem do ziemstwa według prawa szlacheckiego 
pozywać miał, sami to sobie uknowali i  przez podarki do tego 
przyszli. A  iż się ozywają na privilegia, nie widzimy ich nigdzie 
w  żadnych konstytucjach ani w  statucie, o  pruskich przywilejach 
wiemy, ale o Tatarskich nie słychamy5. 

Jest to istotny element utworu, mający na celu ukazanie 
Tatarów jako ludzi niegodnych, bowiem nie są i nie byli szlachtą, 
co więcej — kłamią w tej kwestii, zatem nie wolno im ufać i nie 
mogą być tym samym ludźmi uczciwymi. Ma to potwierdzać 
również występowanie przez nich przeciwko chrześcijanom: 

4 Heroldia — instytucja w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim w XIX wieku, 
która zajmowała się wywodami szlacheckimi i  zatwierdzała wszelkie dokumenty 
związane ze szlachectwem. Instytucje Heroldii istnieją do dnia dzisiejszego. 

5 Zachowano oryginalną gramatykę i pisownię źródła.
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Bardzo niedobra. O  co wielu zacnych i  godnych ludzi słyszałem 
narzekaiących na Tatary, których prawo Statutowe przypuściło do 
świadectwa przeciwko Chrześcijanom, co z wielką szkodą i krzywdą 
naszą często przychodzi czego wiele ich doznało i  doświadczyło 
i Pan mój z nimi. Tatarowie abowiem nieznając Boga prawdziwego 
pogotowiu i przykazania jego o fałszywym świadectwie nie wiedzą, 
gdyż ani starego ani nowego zakonu nie trzymają, dla czego wolnie 
wszyscy fałszywie świadczą przeciw Chrześcijanom, czym do 
wielkich szkód i utrat nas przywodzą: gdyż Tatarowie fałszywego 
świadectwa zwłaszcza przeciwko Chrześcijanom, za grzech 
żaden nie mają i owszem wielki to u nich odpust jako i u Żydów, 
Chrześcijanina oszukać i zamordować i owszem radziby wszytkich 
Chrześcijan wniwecz obrócili i wygubili. 

Sporo miejsca poświęca Czyżewski kwestii budowy 
i  funkcjonowania meczetów. W  jego utworze znaleźć można 
ciekawe odniesienie do czasów starożytnych, jak również 
współczesnych autorowi, a  także porady, jak należałoby te 
pogańskie budowle wymiatać z Wielkiego Księstwa Litewskiego: 

Mamy w prawie Duchownym, gdzie Żydom nowych bożnic stawiać 
i  budować zabroniono, czemużby też tymże prawem pohańcom 
Tatarom nie zabronić, gdyż poczekawszy trochę, tedy Mieczytów 
Tatarskich wielka liczba będzie w Państwie Litewskim jakoż ich już 
koło Wilna pełno. 

I dalej ze smutkiem konstatuje: 

A tu u nas to Tatarstwo swobodnie, nie prosiwszy consensu Jego 
Króla Mości nietylko na starych miejscach, ale i  na inszych, 
gdzie przedtym nie bywały, nowe Mieczyty na służbę szatańską 
pobudowali. Nie dziw, wszyko im bowiem wolno. 
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Czyżewski widzi w Tatarach przyczynę wszelkiego zła, które 
spotyka Wielkie Księstwo Litewskie: 

Przystojność tedy do zniesienia nawiązki z Tatar jest, ekscesy abo 
zbrodnie wielkie, w  które się bardzo rozmnożyli, iż nie tylko na 
bracią naszę krwie Chrześciańskiej i  narodu szlacheckiego ręce 
podnoszą, mordując i zabijając, despektując, ręce odcinając i świnie 
nimi karmiąc: ale też i  pod chorągwie bezprzypowiedne, na 
zniszczenie państwa, kupią się i dwory Króla Jego Mości i dzierżawce 
najeżdżają, kościoły znacznie krzywdzą, ludzie duchowne i znaczną 
szlachtę (ba i rotmistrzom się dostaje) despektują, Urzędniki 
kościelne zabijają, Chrześcijanki za żony pojmują i  za nałożnice 
mają. Mamki Chrześcijańskie do pogańskich dzieck swych dowają, 
prawa się żadnego w tym nie bojąc. W zacne święta i w Niedziele, 
na wzgardę religii katolickiej robią i poddane do robót przymuszają, 
a  do kościołów im i  do kapłanów, po naukę zbawienną surowie 
zabraniają chodzić, w bisurmaństwo swe przeklęte ich pociągając. 
Przeciwko Królowi Jego Mości i Rzeczypospolitej po dwa kroć się 
przy konfederacjach wiązali, niszcząc i gubiąc swoim wydzierstwem 
państwo. 

„Skóroduby” jak Żydzi 

Dziełko Czyżewskiego pełni również funkcję napominania 
„zbłąkanej” szlachty chrześcijańskiej, która często korzystała 
ze służby Tatarów, włączając ich w  swoje prywatne wojska, 
tworząc z  nich milicje (szczególnie chętnie czyniły tak rody 
magnackie), odkupując od nich dobra ziemskie  itp. Tatarzy 
zresztą bardzo często ochoczo pozbywali się ziemi, na której 
ciążyły powinności wypraw wojennych na każde wezwanie 
wielkiego księcia, i  przechodzili na lepszą służbę w  dobrach 
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prywatnych, dzięki czemu znajdowali się pod równie dobrą 
opieką magnata, jak wcześniej książąt litewskich. Czyżewski 
grzmi więc, nawołuje i ostrzega: 

Pozwalajmysz my Tatarom jeśli ich bronimy niech się 
z  Chrześcijankami żenią, niech na bissurmaństwo Chrześcian 
obrzezują: niech kościoły krzywdzą niech w Niedzielę robią niech 
wszystkie niecnoty brzydkie robią. A jeśli ich o to karać nie będziem, 
Pan Bóg nas samych o to karać będzie. 

Oprócz negatywnego opisu Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego Czyżewski niejako niechcący dostarcza nam 
wielu cennych informacji świadczących bardzo pozytywnie 
o społeczności tatarskiej. Pierwszym niezaprzeczalnym faktem 
(który stara się zresztą zdyskredytować) jest udział Tatarów 
w obronie Litwy. Zauważa też (znów polemicznie), że Tatarzy 
przywiedli ze sobą doskonałą znajomość ogrodnictwa: 

Abo też dla tego, iż prędzej ogórki, rzepa, cybula, rzodkiew u nich 
się zrodzi niż u naszych chłopów: błahe zasługi. Dla których jednak 
ogórkowych przysług, Tatarzyn śmiele się może nazywać ogórkowy 
szlachcic, a cybulny ziemianin. 

Tatarzy znani byli również z  doskonałej wyprawy skór, 
co wielokrotnie z  szyderstwem wypomina im Czyżewski, 
nazywając ich „skórodubami”. Warto wspomnieć, że właśnie 
wzwiązku zkonkurencją, jaką stanowili tatarscy garbarze, 
pojawił się ich spór z  wileńskim cechem garbarzy. Napięcie 
narosło tak bardzo, że w  roku 1623 król wydał przywilej dla 
cechu garbarskiego, zabraniający skupowania surowych skór 
i ich wyprawy przez Tatarów i Żydów. 
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Chociaż paszkwil dotyczy zasadniczo Tatarów, można 
w  nim znaleźć wiele wątków antyżydowskich. Niekiedy 
wręcz trudno pozbyć się wrażenia, że autor posłużył się 
Tatarami jako innowiercami wyłącznie po to, aby móc dać 
upust swoim ksenofobicznym poglądom na temat Żydów. 
W  Alfurkanie poświęcono wiele miejsca na udowodnienie, 
jak bardzo szkodliwi są Żydzi, którzy często zestawiani są tu 
z Tatarami. Czyżewski uznaje i Tatarów, i Żydów za zło, które 
funkcjonuje w państwie. Uważa, że Żydów należy nawrócić na 
chrześcijaństwo, aby nie szkodzili chrześcijańskiej większości. 
Co więcej, w  całym utworze zamieszcza wiele porad, jak do 
pożądanego przezeń stanu można by doprowadzić. Jest choćby 
takie porównanie: 

[...] Tatarowie piątek święcą. Jednak chociaj też i Żydzi sabbat swój 
święcą, wszakże i nasze niedziele powinni święcić, jako się z tego 
przykładu dawnego pokazuje. W  Angliej przydało się jednemu 
Żydowi mieszkaiącemu w  jednym domu z  Chrześcianinem, iż 
w sabat jeszcze przed południem wpadł w potrzebne miejsce aż po 
szyję, nie rychło postrzeżono onego Żyda kąpiącego się w  onym 
smrodliwym jezierze. Gospodarz (bo Żydzi dla sabbatu niechcieli go 
ratować) chcąc go z onej plugawej kąpieli wywindować z czeladzią 
swoją spuścił powróz po niego. Ale Żyd bojąc się sabbatu naruszyć, 
niechciał się powroza uiąć aby był wyciągniony mówiąc: Sabat 
dziś odprawuię i tu go dokończę. Nie wynidę z tej łaźnie dziś, choć 
żywot skończe. Gospodarz zaniechał go tam w  sabat. Rozgłosiła 
się ta sprawa po wszytkim mieście, iż Żyd tak ściśle swój sabat 
w  onym smrodzie odprawował i  święcił: tak aż doszło urzędu 
duchownego i świeckiego, który zakazał aby Żyd, który sabbat swój 
tak gorącym nabożeństwem w  plugawstwie odprawował: aby też 
i Chrześcijańską niedzielę tamże w onej chedogiej re< denciei, którą 
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sobie w swój sabbat upodobał święcił. I do tego przyszło, gdy sabbat 
minął, wołał Żyd Salomon aby go wyratowano lecz gospodarz nie 
dopuścił, opowiadając mu zakaz urzędowy, iż tam miał święcić 
i naszę niedzielę: 

Gdzieś swój Sabbat odprawił miły Salomonie 
Tamże i w Chrześciański: wąchaj wdzięcznej wonie.

Takci Żyda przymuszono, iż i swój Sabbat i Niedzielę naszę musiał 
święcić. Pohamowani tedy mają być Tatarowie, aby w  niedzielę 
i w święta nie robili, nie tylko znaczną winą na urząd konstytucją 
sejmową utwierdzoną: ale też i  grabieżami, które grabieże do 
klasztorów do szpitalów oddawać, aby o nawrócenie tego pogaństwa 
Panu Bogu się modlili, aby serce ich skłoniły do upamiętania i do 
wiary chrystusowej nawrócenia. 

W Alfurkanie Czyżewski podaje również szereg przepisów, 
jak zaradzić problemowi Tatarów, a przy okazji i Żydów: 

Tatarom i  Żydom uczynić: przybyłoby Chrześcian. Tymże 
przykładem Emanuel król Luzytański, mandaty swoje po wszytkim 
królestwie rozesłał przeciwko wszytkim Żydom, aby abo do chrztu 
świętego przystępowali: abo precz z królestwa tego wychodzili, aby 
wolność i majętność tracili. Gdy ten mandat Żydow doszedł: tedy ze 
wszystkiego królestwa Luzytańskiego, do sta tysięcy Żydow obojej 
płci wyszło. Toż za króla Castelle, Ferdinanda i  Jzabelle Żydom 
czyniono. Nie potrzeba dawnych przykładów wspominać, ato tych 
naszych czasów Hiszpania Żydow i  heretyków nie cierpi: Świętej 
pamięci Filip król Hiszpański, ojciec dzisiejszego syna własnego 
Carolusa dla podejrzenia heretyctwa z  tego świata zagładził. 
Maximilianus arcyksiążę Rakoskie, Książe Styriey i  Karyntiej 
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rodzony brat królowej Jej Mości Konstancji Arryany i  wszytkie 
heretyki z  państwa swego wygnał. O  jakożby ci Tatarów pogan 
w  państwie swym cierpieli. Kiedycby i  tu u  nas takie wyroki na 
Tatary wydano, pewnieby Chrześcijany zostawali, aboby z państwa 
precz ustępowali, a  na to miejsce osiadłości im nadane lepszymi 
i  cnotliwszymi ludźmi swego narodu Chrześcijańskiego osadzać, 
z  których byłaby lepsza posługa i  życzliwość: W  szakże najdzie 
się kto żałujący ich i  ukazujący jakieś pożytki z  nich. Jednak i  ja 
ukazuję. 

Istotną cechą stylistycznego ukształtowania tekstu jest 
jego potoczny styl, bliski językowi mówionemu. Czyżewski 
dodatkowo wyraźnie eksponuje swoją osobę poprzez liczne 
komentarze, nawiązywanie do własnych przemyśleń oraz 
bezpośrednie zwroty do czytelnika. W  ślad za tym idą 
odpowiednie środki językowe, dzięki którym podtrzymywana 
jest owa aktywna obecność autora-narratora. 

Szlachta nie chciała kon* iktów z Tatarami 

Obraz społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego został 
przedstawiony w Alfurkanie bardzo interesująco. Ciekawe, że 
autor w sposób świadomy przeinacza i wyolbrzymia problemy 
współżycia różnych grup religijnych, szczególnie muzułmanów 
i  wyznawców religii mojżeszowej z  chrześcijanami. Prawda 
jest taka, że o  ile na Litwie w  okresie kontrreformacyjnym 
dochodziło do zatargów i sporów, to miały one miejsce pomiędzy 
wyznawcami chrześcijaństwa różnych odłamów. Żydzi 
i muzułmanie stali z boku tych sporów. Być może zamiarem 
Czyżewskiego było skierowanie niechęci społeczeństwa właśnie 
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na te grupy społeczne. Na szczęście pomimo popularności 
i  poczytności paszkwilu nie doszło do zamierzonego efektu 
nawracania, burzenia meczetów, synagog czy innych form 
agresji na wielką skalę, jakiej może życzyłby sobie autor. 

Społeczeństwo Wielkiego Księstwa Litewskiego zupełnie 
nie było zainteresowane tym, aby wchodzić w  kon; ikt 
z Tatarami — cóż z tego, że byli to muzułmanie, skoro bronili 
ziem litewskich przed Moskalami, Tatarami z  południowych 
rubieży czy Szwedami. Tatarzy dość szybko wtopili się 
w  społeczność litewską. Porzuciwszy swój język i  strój 
stawali się integralną częścią społeczeństwa, różniła ich 
tylko wyznawana religia. Podejmowane próby wpływania 
na życie społeczne Tatarów przez wydawanie konstytucji, jak 
ta z 1616 roku — która pod karą gardła zabraniała ślubu Tatara 
i  białogłowy chrześcijańskiej  — pozostały tylko i  wyłącznie 
martwym zapisem prawnym, nigdy nierespektowanym. 
Szlachta chrześcijańska w  swej zdecydowanej większości 
nie była zainteresowana kon; iktowaniem się z  Tatarami, 
z  którymi wiązały ją różnego typu interesy ziemskie czy 
wojskowe. To właśnie w  Wielkim Księstwie Litewskim przez 
cały okres staropolski w miastach i miasteczkach obok siebie 
stały kościoły, cerkwie, synagogi i  meczety. Niejednokrotnie 
wprawiało w zdziwienie przyjezdnych, że różne konfesje mogą 
tak pokojowo funkcjonować obok siebie. 

Autorowi Alfurkanu się to nie podoba. Jego zdaniem 
stosunki pomiędzy muzułmanami a  chrześcijanami układają 
się zbyt poprawnie. W swojej pracy nasyconej antyislamskimi 
akcentami obok Tatarów i Żydów obraża również Cyganów. Na 
szczęście jego ksenofobicznych poglądów nie podzielała ani 
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szlachta litewska, ani mieszczaństwo, które czytało ów paszkwil. 
Dlaczego? Być może odpowiedzią na to były słowa, 

przypisywane kaznodziei Jakubowi Olszewskiemu z  XVII 
wieku, kiedy to zastanawiano się, czym właściwie jest 
Rzeczpospolita Obojga Narodów: „Rzeczypospolita jak ptak 
pstry, wszytek farbowany. Tkniesz rozmaitości narodów? Ptak 
pstry: Polacy, Litwa, Ruś, Mazowszanie, Żmudź, Prusowie. 
Tkniesz rozmaitości wiar? Ptak pstry”. Wtórował mu Wespazjan 
Kochowski: „Mała i Wielka Polska, Prusy, Kurlandyja. Różne 
narody, stroje, mowa, religija”. 
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Mahomet Obuchowski (1898-1934)
Wspomnienie w 80. rocznicę śmierci

W świadomości współczesnych, 
Tatar to przede wszystkim 
ułan, żołnierz lekkiej jazdy. Nie 
było tatarskich przedstawicieli 
np. w husarii, a tym bardziej 
w jednostkach pancernych. 
Znajdziemy ich za to 
w lotnictwie. Ktoś zapyta, Tatar-
pilot? Okazuje się, że przypadki 
służby w lotnictwie osób 
pochodzenia tatarskiego nie 
były odosobnione. Od początku 
istnienia jednostek lotniczych w 

Wojsku Polskim, spotkać możemy w nich Tatarów. Również 
w latach międzywojennych oraz podczas II wojny światowej 
w lotnictwie służyło kilkunastu żołnierzy z tatarskim 
rodowodem. Tatarzy świetnie czuli się za sterami samolotów 
i często dochodzili do stopni o< cerskich. Ich umiejętności 
były wysoko oceniane przez przełożonych, co potwierdzają 
materiały archiwalne. Pomimo tego, losy Tatarów-
lotników jak dotychczas są bardzo słabo udokumentowane.

Fot. 1 Por. obs. Mahomet 
Obuchowski, ok. 1927 r.
Fot. ze zbiorów autora.



Biogra" e

86

Mahoment Obuchowski - Sławomir Hordejuk 

Podczas wojny polsko-bolszewickiej w lotnictwie 
polskim spotykamy kpt. pil. Tadeusza Miśkiewicza 
(ur. 1895 r.), który służył w 7 oraz 15 Eskadrze Myśliwskiej. 
Tatarskiego pochodzenia był również ppłk dypl. obs. 
Władysław Bohuszewicz (ur. 1897 r. Warszawa). W wojnie 
polsko-bolszewickiej walczył w 9 Eskadrze Wywiadowczej1. 
Natomiast ppłk pil. Piotr Abakanowicz był komendantem 
Awiacji I Korpusu Polskiego2. 

W latach międzywojnia w lotnictwie było kilku 
lotników pochodzenia tatarskiego, jak np. wspomniany
kpt T. Miśkiewicz, który służył w 3 Pułku Lotniczym Poznań-
Ławica, a następnie w Centralnych Zakładach Lotniczych 
w Warszawie oraz 5 Pułku Lotniczym w Lidzie (komendant 
Parku Lotniczego). W 1929 r. przeniesiony zostaje do rezerwy3. 
Pod koniec lat 30-tych mieszkał w Katowicach przy ul. Wandy 
404. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. 14.12.1939 r. 
tra< ł do obozu jenieckiego O; agu II B Arnswalde (Choszczno). 
Od 15.05.1942 do 24.02.1945 r. w O; agu II D Gross-Born5. 
Od marcu 1945 r. brak informacji o dalszych jego losach.

Na pewno w okresie międzywojennym w lotnictwie 
służyło więcej Tatarów. Aleksander A. Miśkiewicz podaje, 

1 M. Romeyko, Ku czci poległych lotników: księga pamiątkowa, Warszawa 1933, s. 174; 
Makowski W., Cywil w wojsku – wspomnienia z życia i wojen 1897-1929, cz. I i II, 
Warszawa 2010, s. 234, T. J. Krzystek, Personel Polskich Sił Powietrznych  Wielkiej 

Brytanii w latach 1940-1947, Warszawa 2007, s. 57.
2  J.  Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918-1939, Warszawa 1989, s. 24.
3  „Rocznik O< cerski Rezerw 1934”, s. 348, 851.
4 „Spis abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Katowicach 

na 1939 r.”, Katowice 1939, s. 61.
5  Materiały z Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. Lista strat PCK nr 10490, 

13524, 20398.
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iż Tatarzy: „Zgłaszali się też do naziemnej obsługi w 5 Pułku 
Lotniczym w Lidzie w woj. nowogródzkim. Marzyło się im, 
aby w przyszłości zostać pilotem. Jesienią 1939 roku nieduża 
grupa Tatarów z Nowogródka miała zacząć służbę wojskową 
w tamtym pułku, w czym przeszkodził im wybuch wojny”6.

W czasie II wojny światowej spotykamy Tatarów 
na wszystkich frontach świata. Ginęli zarówno Wielkiej 
Brytanii, pod Monte Cassino, w Katyniu, na Syberii, jak 
i w obozach koncentracyjnych. Wielu opuściło Polskę 
na zawsze. Ci, którzy nigdy nie wrócili do kraju, umierali 
na emigracji, często w zapomnieniu. 

Jeżeli chodzi o polskie lotnictwo na Zachodzie, to pod 
brytyjskim niebem służyło ponad 18 tys. żołnierzy Polskich Sił 
Powietrznych (PSP). Byli to m.in. piloci, nawigatorzy, strzelcy 
pokładowi, radiooperatorzy, mechanicy, służba naziemna, 
jak i pomocnicza lotnicza służba kobiet. Warto nadmienić, 
że w czasie działań wojennych zginęło ponad 1900 polskich 
lotników, prawie 1400 zostało rannych, a ponad 300 dostało 
się do niewoli.

W PSP nie zabrakło też żołnierzy pochodzenia tatarskiego. 
Wśród nich był m.in. sierż. Amurat Gembicki (ur. 24.11.1924r. 
Kąty), radio-operator pokładowy w 307 Dywizjonie 
Myśliwskim Nocnym7. Po wojnie pozostał w Wielkiej 
Brytanii. Jego dalsze losy pozostają nieznane. W PSP służył 
też kpr. Samuel Ismail Bajraszewski8. Urodził się 20.09.1896 

6  A.  Miśkiewicz, Tatarzy w Wojsku Polskim w latach 1918-1939 „Życie Tatarskie”, nr 
27 (104), kwiecień 2010, s. 25.

7  J. T.  Krzystek, op. cit., s. 124.
8  Ibidem, s. 36.
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r. w Słonimiu. W 1948 r. powrócił do Polski. Mieszkał 
w Gdańsku. Zmarł 06.07.1956 r. Pochowany został na mizarze 
w Kruszynianach. Z kolei w 301 Dywizjonie Bombowym 
służył jako strzelec pokładowy st. sierż. Leon Brunon Abdank-
Abakanowicz (1911-1988). Urodził się w Wilnie w rodzinie 
Zo< i i Witolda Abakanowiczów. Tam też ukończył gimnazjum. 
W służbie wojskowej od 1 września 1932 roku. Do wybuchu 
wojny mieszkał w Krakowie. We wrześniu 1939 wziął udział 
w wojnie obronnej (w stopniu kaprala).   W PSP od czerwca 
1940 r., a 1 lipca 1943 r., po awansie na plutonowego, skierowany 
do 304 DB. 1 sierpnia 1944 r. zjawił się w Brindisi w 1586 
Eskadrze do Zadań Specjalnych, gdzie przebywał równo rok. 
W miesiącach październik-listopad 1944 r. wykonał 5 lotów 
(Włochy, Albania, Jugosławia).  Po wojnie powrócił do kraju. 
Zmarł w Gliwicach9. Prawdopodobnie tatarskie pochodzenie 
miał również kpr Samuel Bogdanowicz (ur. 10.02.1923 r.), 
kierowca samochodowy w 317 Dywizjonie Myśliwskim10. 
Tatarskie korzenie miał także mjr inż. Aleksander Tupalski 
(1900-1980), wybitny przedwojenny sportowiec (piłkarz 
i hokeista) oraz konstruktor silników lotniczych. Do 1939 
r. kierownik Biura Studiów Wytwórni Silników „Avia” 
w Warszawie. Od 1942 r. w Wydziale Studiów Technicznych 
Inspektoratu PSP, jako główny konstruktor Referatu 

9  Szerzej zob. S. Hordejuk, Tatarzy na Górnym Śląsku,  „Przegląd Tatarski”, nr 1/2013, 
s. 14; 
http://info-poster.eu/znani-nieznani-zapomniani-1-leon-brunon-abdank-

abakanowicz-1911-1988/
10 Ibidem, s. 56.
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Konstrukcji Silników11. Po wojnie wyemigrował do Australii, 
gdzie zmarł12.  

W lotnictwie polskim okresu II wojny światowej spotykamy 
lotników o „tatarsko” brzmiących nazwiskach: Buczacki, 
Murawski, Talkowski, Mucha, Jasiński. Być może w ustaleniu 
ich pochodzenia mogłaby pomóc kwerenda w Archiwum 
Instytutu Polskiego w Londynie. W kartach ewidencyjnych 
(personalnych) znajdują się szczegółowe informacje 
(np. o wyznawanej religii). Na pewno wśród ponad 18 tys. 
żołnierzy PSP na Zachodzie, odnaleźlibyśmy także pewną 
grupę osób pochodzenia tatarskiego. Przedstawione powyżej 
sylwetki lotników z tatarskim rodowodem, to zaledwie kilka 
nazwisk o których wiemy. Wiele informacji wymaga jeszcze 
wery< kacji i uzupełnień. Niemniej jednak jest to nadal kolejna 
„biała plama” w historii Tatarów polskich. 

Jednym z pierwszych lotników pochodzenia tatarskiego, 
służącym w lotnictwie polskim był porucznik obserwator 
Mahomet Obuchowski. Jest to postać godna przypomnienia, 
tym bardziej, że w 2014 roku przypada 80. rocznica jego 
śmierci. Urodził się 25 lutego 1898 r. w Smoleńsku, położonym 
w ówczesnych granicach Imperium Rosyjskiego. Był synem 
Berty Ebelewej13 i Łazarza Obuchowskiego. Jak pisze 
Adam Popiel: „Był potomkiem osiadłej na tych obszarach 

11 J. Płoszajski, Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946, cz. 1, Londyn 
1993, s. 90-91.

12 Aktualnie autor przygotowuje do publikacji obszerny biogram inż. Aleksandra 
Tupalskiego.

13 Rodzina Ebelew pochodziła prawdopodobnie z Dagestanu. Spokrewniona była z 
Tatarami poprzez małżeństwo z rodziną Tuhan-Baranowskich. Relacja pisemna dr. 
Stanisława Dumina z dn. 25.01.2012 r.
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rodziny mahometańskiej”14. Mahomet Obuchowski był 
muzułmaninem, co odnotowane zostało w jego teczce 
personalnej15.

W 1917 r. ukończył gimnazjum w Riazaniu, gdzie zdał 
egzamin dojrzałości. Po przybyciu do Polski wstąpił w 1920 r. do 
Wojska Polskiego. Skierowany został do Szkoły Podchorążych 
Piechoty, którą ukończył w 1921 r. (podporucznik w korpusie 
o< cerów taborowych). Następnie odbywał służbę w składzie 8 
Dywizjonu Taborów w Toruniu (DT), po czym przeniesiony 
zostaje do lotnictwa16. Początkowo przyjęty na szkolenie 
w O< cerskiej Szkole Obserwatorów Lotniczych w Toruniu 
(OSOL)17. 1 stycznia 1923 r. mianowany na stopień porucznika 
(pozycja 5 na Liście Starszeństwa Korpusu O< cerów 
Lotnictwa)18. W tym samym roku ukończył OSOL i ponownie 
powrócił do 8 DT19. 

Na początku listopada 1924 r. odkomenderowany zostaje 
do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy (w charakterze ucznia)20. 
Po blisko rocznym szkoleniu, przeniesiono go z korpusu 
o< cerów taborowych do korpusu o< cerów aeronautycznych. 
W październiku 1925 r. rozpoczyna służbę w 2 Pułku 

14  A. Popiel, Pamięci poległych lotników 1933-1939, Warszawa 1987, s. 59.
15 Centralne Archiwum Wojskowe; Biuro Wyznań Niekatolickich, sygn. 300.20.6 (bez 

paginacji).
16 Informacje Remigiusza Gadacza z Bydgoszczy, 19.02.2011 r.
17 Prawdopodobnie był to kurs ogólny przygotowujący o< cerów innych broni do służby 

w lotnictwie.
18 „Rocznik O< cerski 1928”, Warszawa 1928, s. 558.
19 W niektórych źródłach spotkać też można informację, iż w 1923 r. odbywał służbę 

w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie.
20 Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dz. P. MSWoj.) nr 111/24 z 

dn. 19.10.1924 r.
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Lotniczym w Krakowie21. Następnie pod koniec marca 1926r. 
ponownie przeniesiony, tym razem do 1 Pułku Lotniczego 
w Warszawie22. Jeszcze w listopadzie skierowano go na kurs 
aplikacyjny obserwatorów lotniczych w O< cerskiej Szkole 
Lotniczej w Grudziądzu23. Od kwietnia 1927 r. kontynuuje 
szkolenie w O< cerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Jak 
pisał Adam Popiel: „Duże poczucie humoru, ambicja 
sumienność i umiłowanie zawodu sprawiają, że przełożeni 
cenią go jako o< cera, a jego koleżeńskość, uczynność 
i obycie towarzyskie zjednują mu sympatię kadry o< cerskiej 
pułku”24. Po ukończeniu kursu obserwatorów przy dęblińskiej 
OSL, w sierpniu 1927 r. powraca do oddziału macierzystego 
(1 PL Warszawa). Jednocześnie na czas służby w wojskach 
lotniczych otrzymał Tytuł i Odznakę Obserwatora nr 365 
(korpus o< cerów lotnictwa)25. Na początku listopada 1928 
r. służbowo przeniesiony zostaje do Centrum Wyszkolenia 
O< cerów Lotnictwa w Dęblinie (kadra o< cerów lotnictwa)26. 
Od 29.04.1929 r. pozostaje w dyspozycji Komendanta Kadry 
O< cerów Lotnictwa27. 

W styczniu lub lutym 1930 r. skierowany do Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego, w charakterze referenta Referatu 
„Rosja” 28. Przygotowywany był na placówkę wywiadowczą 

21 Dz. P. MSWoj. nr 102/25 z dn. 08.10.1925 r.
22  Dz. P. MSWoj. nr 14/26 z dn. 22.03.1926 r.
23 Dz. P. MSWoj. nr 45/26 z dn. 20.10.1926 r.
24 A. Popiel, op. cit., s. 60. 
25 Dz. P. MSWoj. nr 20/27 z dn. 06.08.1927 r.
26 Dz. P. MSWoj. nr 14/28 z dn. 05.11.1928 r.
27 Dz. P. MSWoj. nr 9/29 z dn. 27.04.1929 r.
28 A. Pepłowski, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996, s. 285.
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w ZSRR. W październiku 1931 r. powraca do Dęblina, jako 
instruktor-wykładowca w dziale broni i bombardowania 
Centrum Wyszkolenia O< cerów Lotnictwa29. W swoich 
wspomnieniach z tamtego okresu, pisze o nim kpt pil. Janusz 
Meissner: „(…) por. obs. Mahomet Obuchowski, przystojniak 
o migdałowych oczach w oprawie zabójczych rzęs, kat na 

dziewczęta i w ogóle Tatarzyn”30. 
Gen. bryg. dr Jan Celek 
podaje, że we wrześniu 1933r. 
M. Obuchowski był dowódcą 
plutonu transportowego 
w Oddziale Portowym bazy 
CWOL31.

Mahomet Obuchowski zginął 
śmiercią lotnika 12 października 
1934 r. na lotnisku w Dęblinie 
wraz z por. pil. Adolfem J. 
Gicalą32. Samolot Potez XV A2 

(nr 40.72) pilotowany przez 
Obuchowskiego, w pewnym 
momencie z niewyjaśnionych 
przyczyn runął na ziemię 
(A. Gicala zmarł po 

przewiezieniu do szpitala)33. Wspomniany J. Meissner pisał: 

29 Dz. P. MSWoj. nr 7/31 z 23.10.1931 r.
30 J. Meissner, Wspomnienia pilota. Wiatr w podeszwach, Kraków 1985, s. 281.
31 J. Celek, Wyższa Ofi cerska Szkoła Lotnicza im. Jana Kilińskiego. Dzieje Dęblińskiej 

Szkoły Lotniczej, Warszawa 1979, s. 406.
32 J. Pawlak, Pamięci lotników polskich 1918-1945, Warszawa 1998, s. 80 (poz. 349).
33 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, nr 286 z 15.10.1934 r.

Fot. 2 Grób Mahometa 
Obuchowskiego na Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach. 
Fot. autor.
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„Bardzo mi go było żal, ubył jeszcze jeden dobry, miły kolega, 
którego wszyscy lubili”34. Warto nadmienić, że odznaczony 
był m.in. Francuską Odznaką Obserwatora35 i Łotewskim 
„Medalem Pamiątkowym 1918-1928”36.

Mahomet Obuchowski pochowany został na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w kwaterze A33, rząd 1, nr 1/2. 
Pogrzeb odbył się 16.10.1934 r. z honorami wojskowymi, przy 
licznym udziale znajomych i wojska. Mowę pożegnalną nad 
jego grobem wygłosił Olgierd Najman-Mirza Kryczyński, 
prezes Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie37. Na 
jego grobie widnieje napis „Mahomet Obuchowski porucznik 
obserwator przeżywszy lat 36, zginął śmiercią lotnika d. 12 X 
1934 r. na poligonie w Dęblinie. Cześć Jego pamięci. Koledzy
i przyjaciele”.

34 J. Meissner, op. cit., s. 282.
35 Dz. P. MSWoj. nr 5/32 z dn. 19.03.1932 r.
36 Dz. P. MSWoj nr 1/30 z dn. 21.01.1930 r.
37 „Kronika krajowa”, „Rocznik Tatarski”, Zamość 1935, s. 477.
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Artur Konopacki

Sprawozdanie z międzynarodowej 
konferencji „Estetyczne aspekty 
literatury polskich, białoruskich 
i litewskich Tatarów (od XVI  
do XXI w.)”

Ważnym wydarzeniem naukowym jesieni 2014 roku była 
międzynarodowa konferencja naukowa „Estetyczne aspekty 
literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od 
XVI do XXI w.), która odbyła się w dniach 14-15 listopada 
w Białymstoku i Sokółce. Wydarzeniem poprzedzającym 

Wszystkie zdjęcia autora
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konferencję był otwarty wykład dr hab. prof. UMK Czesława 
Łapicza na Wydziale Filologicznym pt. Czy piśmiennictwo 
Tatarów-muzułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego jest 
słowiańskim aljamiado?

Organizatorami konferencji było kilka podmiotów: Katedra 
Badań Filologicznych „Wschód-Zachód”, Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu w Białymstoku, Oddział Podlaski Związku 
Tatarów RP, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 
w Białymstoku. Konferencja miała również, co warto 
podkreślić honorowy patronat Prezydenta Miasta Białegostoku 
oraz Marszałka Województwa Podlaskiego. 

Celem konferencji była próbą zbudowania pomostu 
pomiędzy badaniami prowadzonymi przez polonistów, 
slawistyką a < lologiami orientalistycznymi i historykami nad 
muzułmanami w Polsce w szerokim spektrum problemów 
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badawczych. Spotkanie to miało na celu zaprezentowanie 
różnorodnych badań w podobnych obszarach i wskazać 
potrzebę komparatystycznego prowadzenia badań naukowych. 
Konferencja zgromadziła specjalistów z Polski i zagranicy 
Zaproszenie organizatorów przyjęli między innymi: 
dr hab. Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołajka Kopernika 
Toruń), prof. Marek M. Dziekan (Uniwersytet Łódzki), 
prof. Jolanta Sztachelska (Uniwersytet w Białymstoku), 

prof. Jan Tyszkiewicz (Akademia Humanistyczna 
w Pułtusku), prof. Swietłana M. Czerwonnaja (UMK), prof. 
Mykola Vas’kiv (Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki), 
dr hab. Lliia Gabdra< kova (Akademia Nauk Republiki 
Tatarstan, Kazań), dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska 
(UMK), dr Shirin Akiner (University of Cambridge), dr Galina 
Miszkinienie (Uniwersytet Wileński) oraz dość liczne grono 
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młodszych pracowników nauki. 
Konferencja podzielona została na dwa dni robocze. 

Pierwszego dnia uczestnicy debatowali w budynku Książnicy 

Podlaskiej, gdzie uczestników i dość licznie zebranych gości 
przywitał  dyrektor Pan Jan Leończuk. Słowo wstępne do 
zebranych wygłosił prof. Jarosław Ławski, a konferencję 
otworzył przewodniczący komitetu naukowego dr hab. prof. 
UMK Czesław Łapicz.  Pierwszego dnia po zakończeniu 
sesji uczestnicy mieli możliwość zwiedzana Muzeum 
Historycznego w Białymstoku, gdzie kustosz muzeum Lucyna 
Lesisz zaprezentowała wybór z kolekcji tatarskich rękopisów 
przechowywanych w zbiorach muzeum. Drugiego dnia 
uczestnicy udali się do Sokółki, gdzie dzięki uprzejmości 
Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyła się druga część sesji. 
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To wydarzenie niejako symbolicznie wpisywało się  w tradycję 
sokólską. Tu bowiem w 1976 roku odbyła się pierwsza 
konferencja poświęcona Tatarom pod hasłem Orient sokólski 
i praktycznie rok rocznie odbywa się tu Letnia Akademia 
Wiedzy o Tatarach. Po zakończeniu sesji i dyskusji zebrani 
udali się do Bohonik, gdzie zwiedzono meczet i mizar. 
Po pysznym obiedzie podanym przez tatarskie kucharki 
konferencja zakończyła się. 

Warto dodać, że w trakcie trwania sesji pierwszego 
i drugiego dnia toczyły się burzliwe niekiedy dyskusje na temat 
prezentowanych referatów nie tylko w trakcie zaplanowanego 
czasu, lecz również w kuluarach. 

Efektem konferencji będzie przygotowany i wydany 
w roku 2015 zbiór artykułów. Jako organizatorzy 
mammy nadzieję, że spotkanie to będzie pierwszym
 z cyklu spotkań naukowych poświęconych tematyce 
muzułmańskiej w szerokiej perspektywie badawczej 
uwzględniając potrzebę wzajemnej współpracy 
i komparatystycznych badań naukowych. 
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