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Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich w procesie przejmowania elementów 

kultury muzułmańskiej do kultury polskiej 

Piśmiennictwo tatarskie w kontekście dyskursu międzyreligijnego w dobie staropolskiej  

Ze względu na barierę alfabetu arabskiego, piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich 

pozostawało (i w zasadzie jest tak do dzisiaj) w praktyce poza zasięgiem samodzielnej 

recepcji przedstawicieli społeczeństwa miejscowego. Dla zaznajomienia się z jego treścią – 

poza samym dostępem do ksiąg – konieczna była albo bezpośrednia pomoc użytkownika 

tatarskiego, albo znajomość pisma arabskiego, która w państwie polsko-litewskim w epoce 

przedrozbiorowej była zupełna rzadkością. 

Pomijając niepewne poszlaki dające się wyłowić w antytatarskim paszkwilu Piotra 

Czyżewskiego Alfurkan tatarski prawdziwy… z 1617 r. (o czym mowa dalej), znamy jedyne 

dwa udokumentowane przypadki, gdy w tym okresie – tj. przed okresem zainteresowań nauki 

z przełomu XVIII/XIX w. – tatarski rękopis trafił do rąk nietatarskiego uczonego. Obydwa 

odnoszą się do przedstawicieli środowiska protestanckiego z Wrocławia i Gdańska. Pierwszy 

to modlitewnik z XVII wieku należący na przełomie XVII/XVIII wieku do zbiorów 

wrocławskiego orientalisty, Andreasa Akoluta (zm. 1704) i znajdujący się obecnie w zbiorach 

Biblioteki Uniwesyteckiej w Lipsku (B.OR 280)1. Drugi to rękopis Koranu z 1682 roku, 

należący do gdańskiego medyka Abrahama Nitscha, który z kolei podarował go w 1740 roku 

w Kijowie innemu uczonemu, Symeonowi Todorskiemu (zm. 1754), episkopowi 

pskowskiemu i profesorowi języka hebrajskiego w Akademii Kijowsko-Mohylowskiej; 

obecnie rękopis ten znajduje się w zbiorach Państwowego Muzeum w Pskowie2.  

Dla naszych rozważań szczególnie ważny jest pierwszy z wymienionych rękopisów. 

Nie znamy okoliczności, w których znalazł się on w rękach A. Akoluta, brak jest także 

informacji, czy był przedmiotem jego studiów. Nie można wszakże wykluczyć, że pojawienie 

się tego konkretnego zabytku w rękach protestanta nie było dziełem przypadku. Chamaił 

                                                             
1 Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III. 
Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, s. 54. 
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168; Michaił Tarełka, Pskouski Karan 1093/1682 g. Nowyja zwiestki, w: Joanna Kulwicka-Kamińska, 
Czesław Łapicz (red.), Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku, kulturze, 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2013, s. 291-306. 



lipski3 (tak bowiem określany jest on w dzisiejszej literaturze przedmiotu) zawiera niezwykle 

znamienne dla kultury Tatarów polsko-litewskich, jak i w ogóle dla obrazu wymiany 

kulturowej w dawnej Rzeczypospolitej, fragmenty polemik tworzonych przez Tatarów na 

podstawie Pisma św. Starego (a rzadziej też Nowego) Testamentu. Teksty te służyły przede 

wszystkim wykazaniu, że muzułmańskie formy kultu (modlitwy, ablucje, obrzezanie, ofiary 

ze zwierząt [kurban], zakazy spożywania alkoholu i wieprzowiny i in.) mają oparcie nie tylko 

w tradycji muzułmańskiej, ale także biblijnej i są bliższe tej ostatniej niż kult chrześcijan. 

Bardzo ciekawym wątkiem – sprowokowanym, jak się zdaje, przez jeden z utworów Mikołaja 

Kochanowskiego (brata autora Trenów), Historyja o Abrahamie drukowany od 1585 roku w 

zbiorze Rotuły do synów swych (który Tatarzy określali jako „fraszka Kochanowskiego”)4 – 

była polemika wykazująca prawe pochodzenie syna Abrahama i Hagar, Ismaila, któremu 

Mikołaj Kochanowski zarzucił „bękarctwo”. W tekstach tych Tatarzy posługiwali się 

protestancką metodą argumentacji za pomocą cytowania fragmentów Pisma św., 

identyfikowanych odesłaniami do konkretnych wersetów biblijnych. Co szczególnie 

znamienne, źródłem znajomości Pisma św. był ariański przekład Szymona Budnego, Biblia 

nieświeska z 1572 roku – cechujący się najbardziej rzetelnym podejściem do tłumaczenia z 

języków oryginalnych. Tatarom znane były także inne polskie teksty ariańskie powstające w 

ostatnich dekadach XVI wieku, w których odnajdywali potwierdzenie dla muzułmańskiej 

postaci monoteizmu – wyłącznie ludzkiej natury Jezusa i zaprzeczeniu dogmatu Trójcy św. 

Fragmenty tych tekstów, przetranskrybowane na alfabet arabski, włączali oni do swych ksiąg 

religijnych.5  

Tatarzy sięgali nie tylko do protestanckiego zasobu literatury staropolskiej, lecz także 

katolickiego, przeważnie związanego z tematyką biblijną. Najlepiej znanym przykładem jest 

średniowieczna Pieśń o św. Hiobie w wersji z 1631 roku z kancjonału S. Jagodyńskiego oraz 

apokryficzna Historyja barzo cudna o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa Pussmana z 1543 

roku.6 W tle posługiwania się tymi tekstami nie leżała zbieżność doktrynalna, jak w 

                                                             
3 Chamaił (z ar. zbiór amuletów) – jeden z typów książki rękopiśmiennej Tatarów polsko-litewskich, 
mający charakter modlitewnika, zawierający niekiedy także zbiory tekstów magicznych. 
4 „Fraszkę Kochanowskiego” zidentyfikowała w ostatnich latach Joanna Danielska, Historyja o 
Abrahamie Mikołaja Kochanowskiego, jej holenderskie źródła i tatarska recepcja, „Barok” 2010, t. 
XVII/2 (34), s. 51-77. 
5 Zob. szerzej: Andrzej Drozd, Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów w dawnej 
Rzeczypospolitej. Między antagonizmem a symbiozą, „Pamiętnik Literacki” 1997, nr 88 , s. 3-34. 
6 Zob. szerzej: Andrzej Drozd, Tatarska wersja pieśni-legendy o św. Hiobie, „Poznańskie Studia 
Polonistyczne. Seria Literacka” 1995, t. 2 (22), s. 163-195; tegoż: Staropolska poezja Tatarów, „Tytuł. 
Pismo literacko-artystyczne” 1995, nr 1(17), s. 52-70; tegoż: Staropolski apokryf w muzułmańskich 



przypadku tekstów ariańskich, lecz wspólnota tradycji starotestamentowej islamu, judaizmu i 

chrześcijaństwa, a także przynależność Tatarów do kultury środowiska szlachty państwa 

polsko-litewskiego. Ten ostatni aspekt przejawiał się w sferze języka (posługiwanie się 

socjolektem szlacheckim w tatarskich utworach), jak też idei (np. przyswajanie tradycji 

antycznych i poglądów społecznych kultury sarmackiej). Biblię nieświeską Tatarzy 

wykorzystywali w celu tworzenia obszernych narracji starotestamentowych, opowiadających 

o stworzeniu świata i dziejach pierwszych ludzi i proroków. Stanowiła ona (wraz ze 

staropolskimi apokryfami) uzupełnienie materiału treściowego dostarczanego Tatarom przez 

źródła muzułmańskie, Koran i legendy o prorokach (Kisas al-anbija). W ten sposób – mimo 

że doktryna islamu neguje autentyczność żydowskich i chrześcijańskich tekstów 

kanonicznych – powstały tatarskie syntezy muzułmańsko-chrześcijańskiej religijnej historii 

świata. 

Wobec tak szerokiej recepcji staropolskiej literatury religijnej przez Tatarów w 

Rzeczypospolitej należy zadać pytanie, na ile ich własna kultura literacka i reprezentowane 

przez nich idee religijne były dostrzegane przez miejscowe otoczenie. Pytanie to jest zasadne 

w szczególności w odniesieniu do środowiska ariańskiego, po którym można byłoby się 

spodziewać, iż chrystologiczne dogmaty islamu, pokrywające się z ideami antytrynitarskimi, 

powinny spotkać się z zainteresowaniem. Warto przypomnieć, że wśród protestantów w 

Europie muzułmańska Turcja bywała postrzegana jako protektor przed opresją papistów, a 

wśród ruchu antytrynitarskiego zdawano sobie sprawę z doktrynalnych analogii z islamem. 

Zbieżność ariańskich i muzułmańskich koncepcji chrystologicznych dostrzegali przeciwnicy 

antytrynitarzy, zarzucający, że są one bliższe islamowi niż chrześcijaństwu – śladem tego jest 

zaginiony druk Marcina Łaszcza Messjasz nowych arianów według Alkoranu tureckiego 

(Kraków 1612), objaśniający w podtytule, „że pan Moskorzewski z swojemi ariany takiego 

Chrystusa wyznaje, jakiego Mahomet w Alkoranie tureckim, i tak pismo rozumie, jak je 

                                                                                                                                                                                              
księgach. (Tatarska adaptacja Historyji barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie Krzysztofa 
Pussmana), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1996, t. 3 (23), s. 95-134, tegoż: 
"‘And Eve raised up her hands to praise God with Al-Fatiḥa’. The Polish-Lithuanian Tatars’ 
adaptation of Vita Adae et Evae", w: F. Amsler, A. Frey, J.-D. Kaestli, A.-L. Rey, B. Cangemi Trolla 
(red.), La Vie d’Adam et Ève et les traditions adamiques (Actes du quatrième colloque international 
sur les littératures apocryphes juive et chrétienne, Lausanne – Genève, 7-10 janvier 2014), Lausanne 
2017, Éditions du Zèbre, s. 97-126+PL.IV-VII; tegoż: O twórczości literackiej Tatarów w dobie 
staropolskiej, “Przegląd Orientalistyczny” 2017, nr 1-2, s. 19-44. 



Mahomet rozumiał”7. Znany jest przypadek antytrynitarskiego pastora z Heidelbergu, Adama 

Neusera (zm. 1576), który zakończył życie w Stambule, zadeklarowawszy konwersję na 

islam, po tym jak salwował się ucieczką do podległego sułtanowi Siedmiogrodu, a następnie 

na ziemie osmańskie przed represjami ze strony władz Palatynatu w 1572 roku.8 Polscy 

arianie po usunięciu z Rzeczypospolitej w 2 połowie XVII wieku także znaleźli schronienie w 

gronie wspólnoty antytrynitarskiej działającej w Siedmiogrodzie.  

Warto w tym kontekście przypomnieć, iż uznanie prymatu Starego Testamentu jako 

źródła religii i kontakt z diasporą żydowską doprowadziły do pojawienia się w łonie polsko-

litewskiego arianizmu ruchu judaizantów.9 O tym, że idee powstające wśród 

niechrześcijańskich wspólnot religijnych żyjących na Kresach mogły znajdować szerszy 

oddźwięk wśród chrześcijan w Europie, świadczą losy hebrajskiego traktatu Hizzuk emuna 

(‘Umocnienie wiary’) napisanego w Trokach ok. 1585 roku, autorstwa Izaaka ben Abrahama, 

sekretarza i sędziego trockiej gminy karaimskiej.10 W okresie tym w Rzeczypospolitej toczyły 

się najbardziej żywe dyskusje religijne między odłamami chrześcijaństwa, do których zresztą 

autor ten (bardzo dobrze zaznajomiony m.in. z antytrynitarskimi poglądami Szymona 

Budnego, Marcina Czechowica i innych arian) także był zapraszany. Jego apologetyczne 

dzieło, rozpowszechnione nie tylko wśród Karaimów, ale również żydów-rabinitów, po 

przełożeniu w 1681 roku na łacinę przez Johanna Christopha Wagenseila (który odkrył je w 

Afryce Północnej)11 stało się zaczynem idei oświeceniowych w Europie w XVIII wieku.12 

Dzieło to, nie bez wpływów ariańskich, stanowiło apologię judaizmu (w wersji karaimskiej) 

wobec zarzutów chrześcijan i było oparte na analizie i przytaczaniu tekstu biblijnego jako 

najbardziej autorytatywnego źródła wiedzy religijnej. Pod tym względem analogie do polemik 
                                                             
7 Z. Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII w., Akademia 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1974, s. 182-183. Por. też Sławomir Radoń, Z dziejów polemiki 
antytrynitarskiej w Polsce XVI-XVII wieku, Universitas, Kraków 1993, s. 48-50.  
8 Zob. szerzej: Tobias Graf, The Sultan’s Renegades: Christian-European Converts to Islam and the 
Making of the Ottoman Elite, 1575-1610, Oxford University Press, Oxford 2017. Zanim Neuser dotarł 
do Turcji, szukał schronienia w Rzeczypospolitej – por. Christopher J. Burchill, The Heidelberg 
Antitrinitarians. Johann Sylvan, Adam Neuser, Matthias Vehe, Jacob Suter, Johann Hasler, Editions 
Valentin Koerner, Baden-Baden; Bouxwiller 1989, s. 88-90. 
9 Skłonności judaizanckie nie były wśród religijnych nonkonformistów domeną wyłącznie arian w 
dobie reformacji, by przypomnieć osobę krajczego wielkiego litewskiego Marcina Mikołaja 
Radziwiłła (zm. 1782), wykształconego erudytę, który otaczał się Żydami-talmudystami, a popadłszy 
w chorobę psychiczną i dopuściwszy się licznych ekscesów został uwięziony przez rodzinę.  
10 Por. Mariusz Pawelec, Postać Izaaka syna Abrahama z Trok w obszarze kultury polskiej, 
„Awazymyz” 2009, grudzień, s. 3-6. 
11 Christoph Ochs, Matthaeus Adversus Christianos. The Use of the Gospel of Matthew in Jewish 
Polemics Against the Divinity of Jesus, Mohr Siebeck, Tübingen 2013, s. 297.  
12 Por. Norman Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, t. I, Kraków 1994, s. 261. 
 



zawartych w kitabach13 Tatarów polsko-litewskich, broniących cytatami z Biblii zasad kultu 

muzułmańskiego, są oczywiste. 

O ile jednak sam Izaak ben Abraham z Trok pozostawił wiadomości o swoim udziale 

w debatach religijnych z teologami i hierarchami chrześcijańskimi, to brak jest analogicznych 

świadectw w odniesieniu do Tatarów. Ślad zaangażowania miejscowych muzułmanów w 

dyskurs religijny prowadzony między odłamami chrześcijaństwa w XVI-XVII wieku 

(zwłaszcza intensywnie w Wielkim Księstwie Litewskim) nie pojawił się w dotychczasowych 

badaniach nad reformacją w państwie polsko-litewskim. Ze strony polskich arian nie są znane 

takie deklaracje o bliskości z islamem, jakie składał wspomniany pastor heidelberski, Adam 

Neuser – polscy arianie zdają się raczej odżegnywać od muzułmańskiej doktryny, aczkolwiek 

wytykają „trójczanom”, że ich dogmaty chrystologiczne oddalają muzułmanów od przyjęcia 

nauk chrześcijańskich jako zaprzeczające starorestamentowemu monoteizmowi14. Być może 

nasi przedstawiciele antytrynitaryzmu mieli w pamięci los towarzysza Neusera, Johana 

Sylvana, którego uwięziono i ścięto w 1572 roku, zanim udało mu się zbiec do 

Siedmiogrodu.15 Mimo politycznego zbliżenia Rzeczypospolitej i Turcji w okresie panowania 

Stefana Batorego, kontrreformacja sprawiła, że wcześniejsza swoboda wyznaniowa zaczynała 

ulegać ograniczeniu.  

Na ciekawy aczkolwiek odosobniony przypadek – wprawdzie odnoszący się do nieco 

późniejszego okresu, tj. schyłku wieku XVII – zwraca uwagę Artur Konopacki.16 Chodzi 

mianowicie o historię wileńskiego nonkonformisty religijnego, Krzysztofa Przyborowskiego, 

zrelacjonowaną przez  J. I. Kraszewskiego na podstawie akt konsystorza wileńskiego (wpis z 

25 października 1699). Ten luteranin z urodzenia, oskarżony został przed wileńskim 

trybunałem i sądem biskupim o apostazję i herezję. Po przejściu z luteranizmu na katolicyzm, 

dokonał on kolejnej konwersji, na własną synkretyczną doktrynę – „przyjął niektóre obrzędy 

Judaizmu, a dodawszy do tego wyobrażenia Arjan, Galatów, Harpokratesa, Sabeljusza, 

Nazarejczyków, Koryntjan wiele innych, a nawet część niejaką zasad Mahometanizmu, z tych 

odrębnych wyobrażeń utworzył sobie religią, którą wyznawać publicznie i na nią nawet 

                                                             
13 Kitab (z ar. książka) – podstawowy typ książki rękopiśmiennej Tatarów polsko-litewskich 
stanowiący kodeks z tekstami na temat zasad, wierzeń i tradycji islamu. 
14 S. Radoń, op. cit., s. 50. 
15 C. J. Burchill, op. cit., s. 21-22. 
16 A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX 
wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 77. 



nawracać zaczął”.17 Dzięki odwołaniu swoich koncepcji Przyborowski zapewne uniknął losu 

Kazimierza Łyszczyńskiego. Z przytoczonej przez Kraszewskiego informacji nie wynika, czy 

Przyborowski swą wiedzę o „zasadach mahometanizmu” czerpał od Tatarów, czy też opierał 

ją na literaturze chrześcijańskiej. Możliwość, że kontakty z Tatarami mogły w jakimś stopniu 

odegrać w tym przypadku rolę, nie jest jednak wykluczona. 

Dla pełnego obrazu tego problemu, powyższy brak udokumentowanych źródłowo 

śladów zaangażowania Tatarów w dyskurs międzyreligijny doby reformacji trzeba zestawić z 

faktem, iż księgi tatarskie zapisywane alfabetem arabskim w językach polskim lub 

białoruskim zawierają stosunkowo liczne, przed chwilą wspomniane teksty polemiczne, 

oparte na cytatach biblijnych, których ewidentnym przeznaczeniem było konfrontowanie 

poglądów z chrześcijańskim otoczeniem na gruncie doktryny i rytuału religijnego. Trudno 

sobie wyobrazić, ażeby polemiki adresowane wobec chrześcijan nie były wykorzystywane 

praktycznie w realnych dysputach religijnych przez Tatarów. Należy je więc traktować jako 

pośredni dowód uprawdopodobniający fakt – skądinąd oczywisty, biorąc pod uwagę stopień 

udziału Tatarów w kontaktach społecznych w Rzeczypospolitej, zwłaszcza w XVII i XVIII w. 

– konfrontowania islamu z religią otoczenia chrześcijańskiego (a być może i żydowskiego lub 

karaimskiego). 

Tatarzy i ich idee religijne w obliczu kontrreformacji 

W powyższym kontekście braku bezpośrednich dowodów na chrześcijańsko-

muzułmański dyskurs religijny z udziałem Tatarów polsko-litewskich w okresie reformacji, 

znamienny jest fragment paszkwilu Piotra Czyżewskiego Alfurkan tatarski… z 1617, 

autorstwa opata benedyktynów trockich, Tomasza Pawłowskiego (Bairašauskaite 2021). 

Może być on świadectwem powstrzymywania się Tatarów od dysput religijnych z 

chrześcijanami w okresie kontrreformacji: „Przeklęty i chytry Machomet obaczywszy, iż one 

plotki Alkoranickie i baśni wymyślone trudno było ludziom bacznym udawać i onych 

dowodzić: zakazał, aby nikt o jego zakonie nie disputował ani pytania czynił. Dla tegoż tez i 

Ministrowie Tatarscy kiedy Alkoranu swoich sektarzów nauczają, tedy miecz goły zawieszają 

abo na stole kładą ukazując, iż o wierze Machometowej nie słowem, ale mieczem disputować 

trzeba. Do tego, jeśliby który co śmiał mówić przeciwko Alkoranu, abo czemu nie wierzył 

jako w Alkoranie stoi aby zaraz mieczem był na gardle karany. Dla tego też Turcy i Tatarowie 

                                                             
17 Józef Ignacy Kraszewski, Wilno od początku jego do roku 1750, Nakł. J. Zawadzki, Wilno 1840, t. 
II, s. 79-80, 169.   



z naszymi, ale i między sobą, dobra-li abo zła wiara ich, nie śmieją gadać i kiedy kto 

przeciwko Alkoranowi mówi abo pisze […]”18. Wprawdzie większość informacji 

przywołanych przez autora paszkwilu zdaje się być oparta  na źródłach zewnętrznych, 

europejskich, to jednak stwierdzenie o unikaniu przez Tatarów dyskusji na temat Koranu i 

dogmatów religijnych mogło w istocie wynikać z jego osobistych obserwacji. Korelowałoby 

to z opiniami chrześcijańskiego otoczenia na temat Tatarów w dobie kontrreformacji, iż nie 

stanowili oni zagrożenia dla katolicyzmu, nie wykazywali bowiem skłonności do 

propagowania nauk islamu (wprawdzie wśród czeladzi i niewolników-jeńców z wojen 

moskiewskich zamieszkujących u Tatarów na Litwie mogły zdarzać się przypadki konwersji 

na islam, co zarzucał autor Alfurkanu, jednak nie było to tożsame z prozelityzmem). 

Powyższe zarazem nie wyklucza możliwości, iż Tatarzy w konfrontacji z otoczeniem 

chrześcijańskim korzystali ze wspomnianych tekstów polemicznych opartych na Biblii, a 

zapisanych w rękopiśmiennych kitabach.  

Przy okazji zwraca uwagę informacja Czyżewskiego zdradzająca jego zorientowanie 

w ważnej dla islamu koncepcji nienaśladowalności i cudowności Koranu (i’dżaz al-Kur’an): 

„Takci i Zakon Machometów tym samym się podejrzanym czyni, iż o nim nie godzi się gadać 

disputować i na insze języki okrom arabskiego tłumaczyć”19. I w tym przypadku trudno 

jednoznacznie stwierdzić, czy jest to rezultat bezpośredniego kontaktu z polsko-litewskimi 

muzułmanami (czego nie można wykluczyć), czy też znajomości literatury europejskiej o 

islamie. Stwierdzić wypada, że autor Alfurkanu był w błędzie co do tłumaczenia Koranu – 

Tatarzy posługiwali się przynajmniej już od XVI wieku staroanatolijskim przekładem świętej 

Księgi (w formie tefsiru20 interlinearnego), kopiowanym na Litwie. Około 1621 roku turecki 

oficer (na którego powoływał się Ibrahim Peczewi), przebywający w polskiej niewoli, 

relacjonował także, że tłumaczyli oni Koran na język polski zapisując go pismem arabskim21 

– wzmianka ta jest niezupełnie jasna w świetle wykrycia prawdopodobnego autografu 

polskiego przekładu Koranu z okresu późniejszego, bo z 1686 roku, dokonanego przez imama 

                                                             
18 P. Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, wyd. Artur 
Konopacki, Białystok 2013, s. 159. 
19 Ibidem, s. 160. 
20 Tefsir (z ar. komentarz do Koranu) – książka rękopiśmienna zawierająca arabski tekst Koranu z 
przekładem, zwykle interlinearnym. 
21 Informację tę podaje Antoni Muchliński, Izsledovanie  o proischoždenii i sostojanii litovskich tatar, 
Petersburg 1857, s. 60-61, powołując się na osmańskiego historyka Ibrahima Peczewiego, autora 
znanego dzieła Tarih (Historia) z 1640 r. 



z Mińska, Urjasza ibn Ismaila Szlamowicza.22 Imam ten posługiwał się przy tym wciąż 

staroanatolijskim tefsirem (który mógł mu służyć przy dokonywaniu przekładu na język 

polski). 

W pracy Czyżewskiego pojawiają się jeszcze motywy, co do których nie można 

wykluczyć, iż są śladem kontaktu z piśmiennictwem religijnym Tatarów w WKL. Chodzi 

mianowicie o dwie dobrze znane w tradycji muzułmańskiej opowieści epickie, o których 

wspomina autor Alfurkanu. Pierwsza to historia cudownej podróży Muhammada na niebiosa i 

do piekła, Miradż.23 Druga to historia upadku aniołów Haruta i Maruta, znana z różnych 

wersji cyklu legend o prorokach Kisas al-anbija.24 W obu przypadkach Czyżewski zdradza 

znajomość niektórych szczegółów opisów i fabuły muzułmańskich oryginałów. Wprawdzie 

opowieść o Harucie i Marucie nie występuje w znanych dziś rękopisach tatarskich (co 

nawiasem mówiąc jest zastanawiające, zważywszy na jej rozpowszechnienie w popularnej 

kulturze muzułmańskiej i fakt, że w kitabach pojawia się jednak znaczna część wątków z 

Kisas al-anbija – a co zarazem nie oznacza, że legenda ta nie była w przeszłości znana wśród 

Tatarów). Nie da się więc potwierdzić, czy znana była ona Czyżewskiemu za pośrednictwem 

miejscowych Tatarów (ustalenie innego źródła jej znajomości przez Czyżewskiego wymaga 

rozpoznania ówczesnych europejskich przekazów tej legendy, które mogły być dostępne 

Czyżewskiemu). Natomiast opowieść o Miradżu, w wersji osmańskiej z interlineranym 

tłumaczeniem białoruskim, należy do tematów najbardziej utrwalonych w piśmiennictwie 

tatarskim (i zarazem dobrze znanych jego badaczom25) – dla ustalenia, czy autor Alfurkanu 

mógł poznać jej treść od Tatarów, konieczne jest m.in. skonfrontowanie przytoczonych przez 

niego szczegółów z tym tłumaczeniem. 

Trzeba zauważyć, że w dotychczasowych badaniach przyjmuje się, iż staropolscy 

pisarze i uczeni swoja wiedzę o doktrynie i zasadach islamu czerpali z reguły ze źródeł 

obcych, rozpowszechnionych w Europie. Jak zauważył badacz staropolskiej literatury 

antyislamskiej, Zbigniew Nosowski, w dawnej Polsce brak było „wyraźnie samodzielnych, 

                                                             
22 Andrzej Drozd, Koran staropolski. Rozważania w związku z odkryciem w Mińsku tefsiru z 1686 r., 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 2004, nr 36, s. 237-250. 
23 P. Czyżewski, op. cit., s. 158-159. 
24Ibidem, s. 161-162. 
25 J. Stankevič, Belaruskija musulmanie i belaruskaja literatura arabskim pismom, „Hadavik 
Biełaruskaha Navukowaha Tavarystwa u Vilni” 1926, nr 1, s. 111-141; Hüseyin Durgut, İbn Abraham 
Karitski Kitabı Miraçnamesi İnceleme-Metin-Dizin, Konya 2016; Hüseyin Durgut, Galina Miškinienė, 
Sigita Namavičiūtė, Jekaterina Pokrovskaja, Ivano Luckevičiaus kitabas. Lietuvos Totoriu kultūros 
paminklas, Vilnius 2009, s. 479-589. 



niezależnych od wpływów zachodnio-europejskich, dzieł naukowych dotyczących islamu 

[…] na terenie polskim zajmowano się w piśmiennictwie w sposób zasadniczy jedynie 

zewnętrznymi, polityczno-społecznymi przejawami i skutkami oddziaływania religii 

mahometańskiej. Natomiast sprawa samej doktryny mahometańskiej, zawartej zwłaszcza w 

Koranie, była dla autorów polskich jakby na drugim, dalszym planie […]”.26 Od takiego stanu 

rzeczy nie odbiega praca Czyżewskiego, aczkolwiek zdaje się być on odosobnionym 

przypadkiem autora, który miał możliwość bezpośredniego skonfrontowania wiedzy 

„teoretycznej”, uzyskanej z dzieł zachodnioeuropejskich, z rzeczywistością i informacjami 

samodzielnie zgromadzonymi w osobistym kontakcie z wyznawcami islamu w WKL. Należy 

w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo dotychczasowych ustaleń badawczych staropolskie 

prace poświęcone doktrynie i zasadom islamu zasługują na bliższą analizę pod kątem 

ewentualnych zależności między faktem ich powstania i treścią a obecnością diaspory 

tatarskiej oraz jej zasad i praktyk religijnych. Choć do tej pory (poza wykrytym niedawno 

źródłem, które zainspirowało Tatarów do napisania repliki na „fraszkę Kochanowskiego”, 

czyli Rotułami Mikołaja Kochanowskiego) brak dowodów na bezpośrednie powiązania 

antymuzułmańskich tekstów staropolskich i tekstów tatarskich, ostrze polemiczne niektórych 

staropolskich prac odpowiada kierunkowi apologetycznemu polemik wykrytych w tatarskich 

księgach rękopiśmiennych. Mowa np. o pracy Joanicjusza Galatowskiego Alkoran 

Machometów, nauką heretycką i żydowską, i pogańską napełniony, od Koheleta 

Chrystusowego rozproszony i zgładzony (Czernihów 1683), poświęcający sporo miejsca 

zwalczaniu zasad rytuału muzułmańskiego, w którego obronie z kolei Tatarzy powoływali się 

na Stary Testament.27 

W roku 1630 powstała wprawdzie praca, znana pod tytułem Apologia Tatarów, której 

autorem był niejaki Azulewicz. Druk ten, wydany w Wilnie, znany jest tylko z krótkiego 

fragmentu przytoczonego przez T. Czackiego, będącego reakcją na incydent spalenia w 1609 

roku w Wilnie kilku kobiet tatarskich na skutek oskarżenia o czary. Żaden jego egzemplarz 

                                                             
26 Jerzy Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII w., Akademia 
Teologii Katolickiej, Warszawa 1974, s.317-318. 
27 J. Nosowski, op. cit., s. 147-181. Zob. też David Thomas, John Chesworth i in. (red.), Christian-
Muslim Relations. A Bibliographical History Vol. 8. Northern and Eastern Europe (1600-1700), Brill, 
Leiden 2016, s. 801-806. 



nie jest dziś znany. Zdaniem T. Czackiego autor Apologii nie był Tatarem, a jedynie przybrał 

tatarskie nazwisko jako pseudonim. Wobec braku tekstu trudno o zweryfikowanie tej tezy.28 

Opisywane w Apologii wypadki z 1609 roku są jednym z nielicznych przykładów 

zachowania otoczenia chrześcijańskiego w bezpośrednim zetknięciu się z przedmiotami 

reprezentującymi kulturę arabsko-muzułmańską na tle religijnym w rękach jej rodzimych 

użytkowników. Uwagę zwraca zwłaszcza reakcja na pismo arabskie, którego nie rozumiano. 

Zastanawiające natomiast, że autor Apologii podkreśla, iż również sami Tatarzy nie rozumieli 

napisów na monetach, mimo że w okresie tym nie tylko znajomość pisma arabskiego wśród 

Tatarów była rozpowszechniona, ale także nie wygasła znajomość języka tatarskiego (lub 

wtórnie tureckiego). Pod uwagę musi być brany kontrreformacyjny kontekst tego zdarzenia. 

W tym samym roku doszło do zburzenia meczetu w Trokach, o czym pisał w 1617 roku Piotr 

Czyżewski, autor antytatarskiego paszkwilu Alfurkan tatarski prawdziwy (nawiasem mówiąc 

ciekawe, że Czyżewski nie wspominał o spaleniu kobiet tatarskich w Wilnie, mimo że jako 

miejscowy świetnie orientował się w sprawach tatarskich w okolicy). Nieco później spalony 

został meczet w podwileńskich Solkinikach.29 Okres kontrreformacji przyniósł faktyczne, 

nasilone w czasach urzędowania Benedykty Woyny jako administratora i biskupa diecezji 

wileńskiej (zm. 1615), a z czasem też prawne (konstytucja sejmowa z 1668 roku) zakazy 

wznoszenia lub odbudowywania meczetów30. W tej sprawie interweniował już w 1591 roku 

sułtan Murad III (był to skądinąd jedyny znany w korespondencji dyplomatycznej przypadek 

wystąpienia strony osmańskiej w sprawach ludności tatarskiej w Rzeczypospolitej, 

zainicjowany formalnie przez samych Tatarów, a najprawdopodobniej, jak słusznie 

przypuszcza Jan Tyszkiewicz, przez kanclerza Jana Zamoyskiego, usiłującego uchronić 

państwo przed popadnięciem w zależność polityczną od Habsburgów).31 

Z pewnością jednak, i w tym okresie stosunek katolickiej hierarchii do Tatarów jako 

innowierców był znacznie bardziej tolerancyjny niż w odniesieniu do wyznań reformowanych 

i prawosławia. Tatarów nie postrzegano jako zagrożenia dla wyznania katolickiego, co wprost 

wyrażano w wypowiedziach przedstawicieli szlachty, a nawet jezuickiego duchowieństwa. 
                                                             
28 Tadeusz Czacki, O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach 
zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 roku wydanem, t. 2, Warszawa 1801, s. 140. 
29 Andrzej Zakrzewski, O asymilacji tatarów w Rzeczypospolitej z XVI-XVIII w., w: Maria Bogucka 
(red.), Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w.,  PWN, Warszawa 1989, s. 
87. 
30 Andrzej Zakrzewski, Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie Litewskim – aspekty wyznaniowe, 
w: „Acta Baltico-Slavica”, t. 20, 1989, s. 139. S. Kryczyński, op. cit., s. 182-183. 
31 Jan Tyszkiewicz, Pismo sułtana Murada III do Zygmunta III z roku 1591, w: „Studia 
Źródłoznawcze” t. 30, 1987, s. 95-96. 



Dobrze znana w literaturze przedmiotu jest wypowiedź Jakuba Zawiszy w kontekście reform 

prawa w pocz. XVII wieku, wpleciona w krytykę retoryki protestanckiej odwołującej się w 

obronie swobód i praw religijnych na forum sejmów do tolerancji wobec Żydów i 

muzułmanów: „czego najbardziej około konfederacyjej, religijej, napatrzyć się może, kiedy 

na królu i senacie katolickim nie jakim prawem, ni jakiemi racjami wycisnąć to chcą, aby 

katolicki król, katolicka Rzeczpospolita wiele milionów katolickiego ludu, stom, nie wiele 

tysiącom ludu sektami zarażonemu dopuścili i prawo dali na bluźnienie i psowanie wiary 

katolickiej, argumenta takie mając, że Żydom i Tatarom dopuszczacie i prawem ich 

warujecie. Prawda to jest; ale żydowska ani tatarska sekta żadnej szkody w wierze katolickiej 

nie czyni; przez kila set lat podobno nikt się nie nalazł, co by się ich sektą zaraził i owszem z 

niewiernych częściusieńko wierni. A gdzie się zbór jaki a jeśliby jeszcze i z prawami na to 

wwali, nielada jako wypieli: pojźrzeć do Holandyej, Szkocyej i niemal wszystkich 

północnych kątów, co tam za szkodę Kościół prawdziwy abo raczej sam P. Bóg odniósł?”.32 

Zdarzały się jawne przypadki faworyzowania muzułmanów kosztem dysydentów, jak np. w 

przypadku zezwolenia na wybudowanie ok. 1599 roku meczetu na gruncie pozostałym po 

cerkwi prawosławnej w Mińsku33 lub jezuickiego memoriału zamieszczonego w ulotce 

wydanej po tumultach religijnych i ekscesach antyprotestanckich w Wilnie w 1611 roku, 

głoszącego że państwo powinno zezwalać na wolność kultu raczej Żydom i Tatarom niż 

dysydentom34. Wymowny pod tym względem przypadek przytacza Piotr Borawski: gdy w 

1678 roku jakiś Tatar w Witebsku przestrzelił z rusznicy obraz Matki Boskiej, kapituła 

wileńska poleciła wojewodzie witebskiemu zbadać, czy był to przypadek, czy też umyślne 

bluźnierstwo.35 Jak zauważa Tomasz Kempa, gdyby przydarzyło się to protestantowi, 

zapewne od razu uznano by to za świętokradztwo.36 W literaturze przedmiotu tolerancja ta 

uzasadniana była motywami polityczno-społecznymi, użytecznością Tatarów dla państwa, 

zwłaszcza ich wartością wojskową. Powyższy incydent z Witebska nakazuje wziąć pod 

uwagę także aspekt doktrynalny. Na tle negowania kultu Matki Boskiej przez wyznania 

reformowane, muzułmańska cześć dla „świętej Mierjemy, matki Isy [Jezusa] proroka”, 

obecna w piśmiennictwie religijnym Tatarów polsko-litewskich, musiałaby być pozytywnie 
                                                             
32 Alojzy Winiarz (wyd), Jakuba Zawiszy z Kroczowa Wskrócenie prawnego procesu koronnego 1613, 
Akademia Umiejętności, Kraków 1899, s. 18. 
33 Tadeusz Strykienicz-Korzón, Szkic historyczny o Tatarach litewskich w Mińsku Litewskim, 
„Rocznik Tatarski”, t. 1, 1932, s. 170. 
34 Za: S. Kryczyński, op. cit., s. 182-183. 
35 Piotr Borawski, Społeczności orientalne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku, „Rocznik 
Muzułmański”, t. 1, 1992, s. 19. 
36 Tomasz Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 573. 



oceniona przez hierarchię katolicką, o ile miałaby ona świadomość tego faktu. Bardzo 

możliwe, że w przypadku incydentu witebskiego sytuacja taka właśnie miała miejsce, tym 

bardziej, że o szacunku dla Maryi wśród muzułmanów pisali autorzy opisów Tatarszczyzny w 

XVI-XVII wieku. Tatarzy wychodzili poza to nawet i przyłączali się w tym okresie do 

katolickich form kultu Matki Boskiej w poszukiwaniu pomocy w chorobach i „różnych 

potrzebach swoich”.37 W wykrytym niedawno przez Artura Konopackiego fragmencie 

staropolskiego druku G. Jurkowskiego Różany potok kwitnących łask ojca miłosierdziów, 

Boga… (Wilno 1763) zawarte jest wielce wymowne świadectwo kaznodziei dominikańskiego 

sanktuarium NMP w Różanymstoku (w pobliżu osad tatarskich nad Łosośną pod Grodnem) z 

1666 r., ks. Gabriela Jurkowskiego: „jako sam na swe oczy nie raz [podkr. – A. D.] 

widziałem przybywające na te miejsce święte Tatarki z Łosośny w różnych potrzebach i 

przypadkach swoich: a gdy ich pytano, coby za sprawę w Kościele prawowiernym miały? 

odpowiadały: iż my także się tu ofiarując doznawamy łaski od Pana Boga w chorobach i 

różnym nieszczęściu naszym. Za co świece kupując na ołtarz Najświętszej Panny kładły [sic! 

– A. D.]”. Podobne przypadki odnotowane zostały w odniesieniu do cudownego obrazu Matki 

Boskiej Trockiej.38  

Recepcja piśmiennictwa tatarskiego w kulturze polskiej w okresie klasycyzmu i 

romantyzmu 

Księgi religijne Tatarów polsko-litewskich pisane w językach słowiańskich – polskim 

lub białoruskim – pismem arabskim wydobyte zostały na światło wiedzy dopiero w czasach 

klasycyzmu i romantyzmu (aczkolwiek dopiero kolejne pokolenie uczonych z Kresów, w 

osobie Antoniego Muchlińskiego, uczyni z piśmiennictwa tatarskiego przedmiot badań 

naukowych). Pierwsi autorzy, którzy przekazali wzmianki o nich to Tadeusz Czacki i Teodor 

Narbutt. Obydwaj oni wyróżniali się na tle współczesnych pod względem intensywności pasji 

poznawczej (która w przypadku tego drugiego doprowadziła do uzupełniania prawdy 

legendami i fałszowanymi źródłami historycznymi). 

Narbutt – opisując swoją drogę do wyjaśnienia, czym była basma (odcisk stopy chana 

symbolizujący wobec lenników jego zwierzchnictwo) – cytuje cały passus (który 

przytaczamy w tym miejscu in extenso mając na uwadze, iż nieraz powoływano się nań w 
                                                             
37 Michał Kuran, Obraz tatarszczyzny w „Kronice Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina i w 
„Dziejach tureckich” Marcina Paszkowskiego”, w: Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki (red.), 
Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i obrazy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 
2016, s. 52, 56. 
38 A. Konopacki, op.cit, s. 75. 



literaturze przedmiotu, lecz zawsze bez podawania jego treści): „Co to jest Basma? – Wiele 

było objaśnień domysłow: lecz te wcale nie zaspokajały mojej ciekawości. Przypadkowe 

odkrycie wiadomości o tym przedmiocie, zasługuje na umieszczenie, aby nie poszło w 

niepamięć. […] Mnie się udało dowiedzieć od pewnego miłośnika rzeczy ojczystych, 

oznajomionego z literaturą Tatarów Litewskich nacjonalną, jaką przechowują u siebie, który 

znalazł w podaniach, zapisanych przez ich przodków, w jednej księdze, pisanej literami 

arabskiemi, ale językiem tatarskim , czyli dialektem litewsko-ruskim, wiadomość o 

przedmiocie w mowie będącym następną: – Basm hańska, słowa są udzielenia na piśmie, nic 

innego nie było, jak tylko skrzynka drewniana, około dwanaście cali długa, pięć szeroka, 

nalana masa woskową, zafarbowana rozmaitym podług upodobania każdego Hana kolorem. 

Na tej massie była wyciśnięta stopa nogi hańskiej, prostem stąpieniem bosej nogi na miękką 

jeszcze materią. Na ten odcisk kładła się, z kosztownej materii uszyta poduszeczka, wypchana 

bawełną, napojoną wonią myszku. Skrzynkę zamykał wierszek, obejmujący ją z góry do 

połowy. Nadto obwijała się kosztowną materią jedwabną, złotem i srebrem przytykaną i w 

czasie przewożenia wkładała się do worka skórzanego, który sam jeden ujuczony był na 

wielbłądzie, bogato ubranym i purpurowem pokryciem przyodzianym, prowadzonym 

osobiście przez pewnego urzędnika, osobno na to przeznaczonego, a dwanaście hańskich 

proporconoścow, Ułani Hanni zwanych, otaczało tego wielbłąda dla straży i czci hańskiej.”39  

Fragment ten wg informacji autora ma być cytatem z tatarskich rękopisów pismem 

arabskim (stanowiących podstawowy nośnik wiedzy religijnej wśród społeczności tatarskiej 

na Litwie, a zarazem jej szczególny, własny wytwór). Jak widać, nie ma tu „relacji o chanach 

kipczackich, o ich dworach”, które fragmentowi temu przypisywał S. Kryczyński40 (a za nim 

powtarzali inni autorzy). Wiarygodność relacji sama w sobie jest niejednoznaczna. Narbutt 

prawidłowo informuje o cechach piśmiennictwa tatarskiego (alfabet arabski i 

współwystępowanie języków orientalnych ze słowiańskimi), jeszcze zanim ukazały się 

pierwsze naukowe prace na ten temat Antoniego Muchlińskiego w latach 1857-1858. 

Zupełnie wiarygodnie brzmi informacja o tekście językiem tatarskim i dialektem ruskim 

(takie dwujęzyczne teksty występują w kitabach w postaci oryginału z tłumaczeniem 

interlinearnym).  

Natomiast sama treść i forma powyższego tekstu, rzekomo zaczerpniętego z tatarskiej 

księgi, musi budzić wątpliwości co do swej autentyczności. Są one tym bardziej uzasadnione, 
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że relacja o tekście odnosi się do okresu, z którego zachowało się stosunkowo dużo kitabów 

tatarskich, tj. końca z pierwszej połowy XIX wieku. Charakter ich treści jest odległy od 

zagadnień historiografii i nie pozwala przyjąć, aby znajdowały się w nim teksty tego rodzaju, 

jak zamieszczony przez Narbutta. Jego fikcyjność nie byłaby zaskoczeniem wziąwszy pod 

uwagę warsztat tego autora, wzbogacony legendami lub wykreowanymi przezeń źródłami.  

Nie ulega jednak wątpliwości podstawowa dla naszego tematu okoliczność: mimo 

swej hermetyczności wynikającej zarówno z bariery alfabetu arabskiego, jak i zawartości 

treściowej (zdominowanej przez zagadnienia, dogmatów, tradycji i kultu muzułmańskiego), 

środowisko chrześcijańskie otaczające Tatarów miewało styczność z piśmiennictwem 

kitabowym. Oczywiście, trudno sobie wyobrazić, aby była ona możliwa bez bezpośredniego 

zaangażowania samych członków społeczności tatarskiej, którzy nie tylko musieli w takich 

wypadkach udostępniać swe księgi, ale także odczytywać gościom ich treść zapisaną pismem 

arabskim. 

Większa wiarygodność Tadeusza Czackiego jako historyka być może nakazuje przyjąć 

za prawdziwą inna wzmiankę o piśmiennictwie tatarskim, która także potwierdza powyższy 

fakt zetknięcia się z tatarskimi kitabami. Czacki mianowicie w swym pomnikowym dziele O 

litewskich i polskich prawach (1801) wspomina o utworze narracyjnym (romansie)  O 

Kotunie z Bagdadu przy okazji opisu średniowiecznej monety ostatniego władcy z dynastii 

Ilchanidów, Abu Saida Bahadur-chana (1317-1335): „O tem to Abou-saidzie, i Bagdad-

Khatoun córce Emira Gioubana były jeszcze różne powieści w ustach naszych Tatarów za 

Jana III, i Augusta II: przynajmniej niezgrabny Romans o Kotunie z Bagdadu koło 1700 roku 

pisany, zdaje się być uformowanym z tych podań nieco jednak przeciwnych dziejom 

wschodnim”41.  

Informacja ta wydaje się prawdopodobna: utwory narracyjne w typie romansów, 

niekoniecznie o tematyce religijnej, występują sporadycznie w kitabach. Zastanawiające jest 

datowanie wzmiankowanego tekstu na przełom XVII i XVIII wieku. Możliwe, że z tego 

okresu pochodził tatarski rękopis, z którym Czacki lub jego informator miał styczność. 

Naszemu historykowi musiała być w jakimś choćby stopniu znana treść utworu, skoro był w 

stanie (najwyraźniej konfrontując ją ze źródłami europejskimi) ocenić, że jest ona „nieco 

przeciwna dziejom wschodnim”. W przypadku Tadeusza Czackiego celowe jest bliższe 

                                                             
41 Tadeusz Czacki, Wykład tablicy monet kuficznych znajdowanych w Litwie, od Gminu zakładem 
przymierza z czartem nazwanych, w: tegoż, O litewskich i polskich prawach…, wkładka przed s. 141, 
s. VI, przypis (z). 



zbadanie zamieszczonych przez niego tłumaczeń inskrypcji arabskich pismem kufickim 

widniejących na średniowiecznych monetach z Bliskiego i Środkowego Wschodu. W kilku z 

nich dostrzegamy zbieżności ze sposobem oddawania arabskich form językowych 

wypracowanym w XVII-XVIII wieku przez tatarskich autorów przekładów z języka 

arabskiego na polski zawartych w piśmiennictwie kitabowym (np. konstrukcja przeczenia 

generalnego w szahadzie la…illa… u Czackiego oddawana tak jak u Tatarów: Niemasz… 

tylko…; podobnie wyrażenie rasul Allah – poseł boski, samo tłumaczenie pierwszego człony 

szahady u Czackiego przypomina tatarskie:  Niemasz Boga, tylko Bóg jedyny; Niemasz innego 

Boga, tylko Bóg)42. Nawet jeżeli Tadeusz Czacki (który przyznaje swą nieznajomość 

arabskiego) opierał się na publikacjach europejskich i zawartych tam tłumaczeniach, co 

wydaje się prawdopodobne, to i tak nie można wykluczyć, iż mając styczność z Tatarami i ich 

księgami religijnymi mógł przyswoić swoistą dla nich frazeologię i stylistykę językową. Tezę 

taką być może wzmacnia taki szczegół, jak użycie przez Czackiego formy Kuran (z ar. 

Qur’ān), właściwej dla etnolektu Tatarów polsko-litewskich, a nie odnotowywaną w 

staropolszczyźnie. Tą samą formą posługuje się Narbutt.43 

W pierwszej poł. XIX w. otoczenie polskie coraz częściej styka się z tatarskimi 

rękopisami alfabetem arabskim w języku polskim lub białoruskim. Wspomina o nich w swych 

pamiętnikach Franciszek Mickiewicz (zm. 1862), najstarszy brat Adama Mickiewicza. 

Zagadkowym śladem, prowadzącym do osoby sławnego „pre-orientalisty” polskiego, 

Wacława Seweryna „Emira” Rzewuskiego (1784-1831?), jest chamaił skopiowany w 1808 

roku w Koszołach w parafii studziańskiej dla któregoś z członków rodziny Bielaków, 

należący do 1945 roku do zbiorów Biblioteki Baworowskich we Lwowie44. Wg zapisku 

proweniencyjnego, rękopis ten miał przynależeć do Emira Rzewuskiego i zostać znaleziony 

przez rosyjskiego uczestnika bitwy pod Daszowem na Podolu (gdzie Emir Rzewuski zaginął) 

w 1831 roku. Bliższe losy modlitewnika wymagają zbadania, przy czym prawdopodobnie nie 
                                                             
42 Ibidem, s. I-VI; por. Andrzej Drozd, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII 
wieku. Zagadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych, Wydawnictwo Akademickie 
Dialog, Warszawa 1999, s. 128. 
43 Tadeusz Czacki, Pomniki historii i literatury polskiej, t. 2, wyd. Michał Wiszniewski, druk. D. E. 
Friedlein, Kraków 1861, s. 102; T. Narbutt, op.cit., Dodatek XI, s. 46. W dziele Czackiego wprawdzie 
forma ta zapisana jest „Kurran”, uznajemy ją jednak na tyle charakterystyczną na tle terminologii 
orientalnej (arabskiej) używanej w ówczesnej Polsce, że oddziaływanie tatarskie jest prawdopodobne. 
Por. Wacław Przemysław Turek, Słownik zapożyczeń pochodzenia arabskiego w polszczyźnie, 
Universitas, Kraków 2001, s. 118-119 – forma Kuran ta nie została tam odnotowana. 
44 Obecnie przechowywany w Lwowskiej Narodowej Bibliotece Naukowej Ukrainy we Lwowie – 
zob.: Lesja Dziendzieljuk, Chamaił litowskich Tatar iz fondow Nacjonalnoj Naucznoj Biblioteki 
Ukrainy, w: Orient w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi, 
Vilniaus Universiteto Leidykla, Vilnius 2008, s. 132-136. 



da się potwierdzić, czy w istocie należał on do legendarnego polskiego magnata-beduina. W 

kontekście jego osoby nieobojętny jest charakter zawartości chamaiłu. Otwierają go sura 1 Al-

Fatiha i początek sury 2 Alif.Lam.Mim (Al-Bakara), następnie sura 36 Ja.Sin. i ostatnie trzy 

sury (112-114). Jest to typowe dla układu treściowego podręcznych chamaiłów 

polskotatarskich (nietypowe zaś dla modlitewników osmańskich). Chamaił mógł służyć jako 

amulet, zgodnie z praktyką typową na ziemiach państwa osmańskiego. 

W 1815 r. znany wileński księgarz i wydawca uniwersytecki (wydawał m.in. dzieła 

Mickiewicza i Lelewela), Józef Zawadzki (1781-1838), w ramach animowania nauki i 

twórczości literackiej, wspieranego przez Adama K. Czartoryskiego, nosił się z zamiarem 

wydania dla miejscowych Tatarów arabskiego elementarza, gramatyki i tablic 

transkrypcyjnych z alfabetu arabskiego na łacinkę, Koranu w obu wersjach językowych 

(arabskiej i polskiej) oraz modlitewnika z równoległymi tekstami polskim i arabskim.45 Ten 

mało znany epizod wart jest dalszych kwerend archiwalnych. Samo zestawienie planowanych 

druków i ich zawartości zdaje się wskazywać, że Zawadzki mógł zetknąć się bezpośrednio z 

tatarskimi księgami rękopiśmiennymi i uwarunkowaniami językowymi kultu 

muzułmańskiego – wymaga on posługiwania się wyłącznie oryginalnym tekstem arabskim 

objawienia koranicznego, zatem wydanie Koranu wyłącznie w tłumaczeniu polskim byłoby 

dla Tatarów znacznie mniej użyteczne. Dwujęzyczną postać miały wszakże (zgodnie z 

powszechną w świecie muzułmańskim praktyką) tatarskie rękopiśmienne tefsiry z polskim 

interlinearnym tłumaczeniem. W chamaiłach także funkcjonował przekład polski 

(ewentualnie białoruski) modlitw i tekstów liturgicznych, niemal zawsze wraz z oryginałami 

arabskimi lub turkijskimi; niekiedy miał on postać nie interlinearną lecz równoległą (tak jak 

zamyślał Zawadzki). Wkrótce ten dorobek piśmienniczy Tatarów polsko-litewskich zostanie 

spożytkowany i trafi pod prasę drukarską w postaci katechizmu Wykład wiary 

machometańskiej czyli iślamskiej wyjęty z części Kóranu i przykazań proroka chadisiem 

zwanych autorstwa tatarskiego ziemianina, Józefa „z Konkirantów” Sobolewskiego, sędziego 

granicznego powiatu nowogródzkiego, przygotowanego przy współpracy z filomatami 

wileńskimi i wydanego w Wilnie w 1830 roku. Był to pierwszy i jedyny w dawnej kulturze 

                                                             
45 Jan Reychman, Znajomość i nauczanie języków orientalnych w Polsce XVIII w., Ossolineum, 
Wrocław 1950, s. 130. Warte uwagi są także zainteresowania Orientem i Tatarami ze strony Adama 
Kazimierza Czartoryskiego. Przyczynkiem do nich jest osmański rękopis Koranu z XVIII w., który 
należał do księcia generała ziem podolskich, następnie zaś został  przezeń podarowany porucznikowi 
Jakubowi Jozefowiczowi z Małaszewicz Wielkich (parafia studziańska) (zm. w 1828 r.?). Zabytek ten 
pochodzi ze zbioru Muftiatu RP w Wilnie, obecnie znajduje się w Litewskim Muzeum Narodowym w 
Wilnie (sygn. R 13023). 



polskiej druk stworzony przez i na użytek Tatarów. Za sprawą formy przekazu, tj. druku 

łacinką w języku polskim, stał się dostępny dla niemuzułmańskiego odbiorcy polskiego, który 

po raz pierwszy miał możność fragmentarycznego zapoznania się z charakterem zawartości 

tatarskich ksiąg religijnych. Kwestia recepcji tego druku nie była do tej pory przedmiotem 

badań. Zidentyfikowaliśmy jego obszerne i zwarte fragmenty w edycji Koranu z 1858 r., tzw. 

„Koranie Buczackiego” (o której mowa będzie dalej). Zostały one wprowadzone tam pod 

nazwiskiem Władysława Kościuszki, szerzej nieznanego miłośnika orientu. Z katechizmu 

Sobolewskiego korzystali zdaje się niezbyt liczni Tatarzy, czego  śladem są fragmenty 

modlitewne włączane do zabytków rękopiśmiennych.46 O niewielkim oddziaływaniu tego 

druku w środowisku polskim może świadczyć fakt, że jego bogate i ciekawe słownictwo i 

terminologia religijna, dobrze reprezentujące etnolekt Tatarów polsko-litewskich, zupełnie nie 

znalazły oddźwięku w języku polskiej nauki i orientalistyki. Zainteresował się nim dopiero po 

II wojnie światowej Włodzimierz Zajączkowski.47 

Świadomość istnienia ksiąg tatarskich pismem arabskim była udziałem najbliższego 

otoczenia sąsiedzkiego Tatarów, przynajmniej jego ciekawszych świata przedstawicieli. 

Dowodem jest następna chronologicznie po wzmiance T. Czackiego, relacja, którą zostawił 

Franciszek Mickiewicz, brat wieszcza, mieszkaniec nowogródczyzny i student 

nowogródzkiego gimnazjum.  Charakteryzując Tatarów zamieszkujących to miasto, pisał w 

swoim pamiętniku: „Mówią z ruska po polsku, a piszą czystą polszczyzną. Arabskie 

modlitwy odmawiając, wcale ich nie rozumieją. W tym języku do nabożeństwa pisanych 

książek używają, jakową pracą zajmują się starzy, albo mołnowie, czyli duchowni, ale i ci 

tylko kopiści ksiąg prapradziadowskich i nie znają, co piszą. Losem zdarzona modlitwa już 

służy czy na te czy na owe wotum, obchody.”48 Opis ten odnosi się do okresu sprzed 

powstania listopadowego, po którym autor wyemigrował do Wielkopolski. Zdaje się, że nie 

miał on świadomości, iż księgi tatarskich nowogródczan zawierały także teksty polsko-

białoruskie. Pamiętnik Franciszka Mickiewicza pozostawał nieznany w rękopisie przez całe 

XIX stulecie (doczekał się wydania dopiero w 1923 roku) i ma wartość jako indywidualne 

świadectwo kontaktów polskiego otoczenia z kulturą piśmienniczą i religijną miejscowych 

Tatarów. 

                                                             
46 Por. muhiry z meczetu w Kruszynianach z 2 poł. XX w. związane z Tymoteuszem 
Aleksandrowiczem z Białegostoku (A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, op. cit., s. 75-76).  
47 Włodzimierz Zajączkowski, Resztki językowe Tatarów litewskich, „Sprawozdania z Czynności i 
Posiedzeń PAU”, 1948, nr 49, zesz. 8, s. 307-313. 
48 Franciszek Mickiewicz, Pamiętnik (wyd. Józef Kallenbach), Ossolineum, Lwów 1923, s. 67. 



W tym okresie, jak wspomnieliśmy, jednak fakt istnienia piśmiennictwa kitabowego 

jednak nie był jeszcze powszechnie znany w kręgach intelektualnych, zwłaszcza poza 

ziemiami litewskimi. Zwracaliśmy już uwagę na przypadek najdawniejszego zabytku 

piśmiennictwa alfabetem arabskim w językach polskim i białoruskim, wspomnianego 

wcześniej chamaiłu z przełomu XVI/XVII wieku ze zbiorów wrocławskiego orientalisty, 

Andreasa Akoluta.49 Gdy niemiecki orientalista H.O. Fleischer w 1838 roku opublikował 

informację o jego zagadkowej zawartości, podając kilka fragmentów w języku polskim 

zapisanych alfabetem arabskim (a pochodzących, jak współcześnie ustaliliśmy, z Biblii 

nieświeskiej Szymona Budnego) polskie czasopisma raczej dalekie były od powiązania 

zabytku z Tatarami polsko-litewskimi: „Orientalista p. Fleischer znalazł w Bibliotece lipskiej 

rękopis polski arabskiemi głoskami […] Zdaje się, iż celem autora było dowieść 

chrześcijanom, iż ich pismo święte nie jest świętem, tylko pofałszowanem przez Żydów, 

pogan itd. Prócz tego autor zamieścił rozmaite modlitwy, które odmawiają narody wschodnie 

przy rozmaitych obrządkach pogrzebowych.”50; „pomieniony rękopis zawierał uwagi nad 

zdaniami z Pisma Świętego, w polskim języku arabskiemi zgłoskami napisane […] autor 

może w czasach sporów religijnych chciał mniej znanemi zgłoskami arabskiemi myśli swoje 

o rzeczach wiary przed okiem przeciwników osłonić”51.  

Wkrótce jednak rozwinęła się akademicka wiedza naukowa o tatarskim 

piśmiennictwie religijnym. Zapoczątkowały ją akademickie badania polskiego orientalisty 

działającego na Uniwersytecie w Petersburgu, Antoniego Muchlińskiego (1808-1877).52 

Uczony ten, pochodzący z Wileńszczyzny, miał możność zetknięcia się z miejscowymi 

Tatarami i ich kulturą piśmienniczą, którą podniósł do rangi przedmiotu zainteresowania 

orientalistycznego, publikując fragmenty z posiadanych przez siebie kilku tatarskich ksiąg 

pismem arabskim w językach polskim, białoruskim, tureckim i arabskim (tefsirów, wyciągu z 

kitabu i chamaiłu, pochodzących z XVII- pocz. XIX w.). Jako orientalista zwrócił uwagę 

zwłaszcza na polskie przekłady z języka arabskiego – Koranu i modlitw53. Największym 

wkładem Muchlińskiego do rozwoju wiedzy o Tatarszczyźnie było opublikowanie 

                                                             
49 Andrzej Drozd, Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów w dawnej Rzeczypospolitej. Między 
antagonizmem a symbiozą, „Pamiętnik Literacki” 1997, nr  88 zesz. 3, s. 9-10. 
50 „Biblioteka Warszawska”, 1841, tom 1, s. 663; cyt. za: A. K. Antonowicz, Belorusskije teksty 
pisannyje arabskim pismom i ich grafiko-orfografičeskaja sistema. Wydawn. Uniw. Wil., Wilno 1968, 
s. 366. 
51 „Rozmaitości Lwowskie”, 1840, nr 21, s. 179; cyt. za: A. K. Antonowicz, op. cit. 366. 
52 A. Muchliński, Izsledovanije…; tegoż: Zdanie sprawy…. 

53 A. Muchliński, Izsledovanije…, s. 62-70. 



wspomnianego Traktatu o Tatarach polskich (Risale-i Tatar-i Leh) z 1558 roku – którego 

jednakże autentyczność (a może tylko rzetelność przekładu) wywołuje dziś wątpliwości, 

wymagające pogłębionej analizy tej pracy i tureckiego tekstu – oraz fragmentów ważnych 

źródeł archiwalnych, w tym lustracji dóbr tatarskich Jana Kierdeja z 1631 roku (które również 

niestety nie zawsze są w pełni wiarygodne).54 

Filomacki przekład Koranu i edycja „Koranu Buczackiego” 

Jak wspomnieliśmy, orientalizm oświeceniowo-romantyczny, który ożywiał 

środowisko akademickie Wilna w dobie mickiewiczowskiej, jak i w ogóle rozwój nauki u 

schyłku XVIII wieku, przyniosły także głębsze zainteresowanie miejscową ludnością tatarską, 

w tym jej kulturą religijną, ze strony elit polskich. Przejawy tego znaleźć można w licznych 

publikacjach i utworach literackich z pierwszej połowy XIX wieku. Nałożyła się na to 

narastająca przez cały wiek XVIII integracja społeczna i kulturowa samych Tatarów ze 

środowiskiem polskim, która widoczna jest w różnych formach (imiennictwo, inskrypcje 

nagrobne, służba w regularnych oddziałach wojska polsko-litewskiego, udział także w 

działaniach wojennych w Europie zachodniej, zaangażowanie w wydarzenia polityczne, jak 

konfederacja barska, powstanie kościuszkowskie, po rozbiorach zaś także czynny udział w 

samorządzie szlacheckim).  

Najważniejszym owocem tego zjawiska, a zarazem najpoważniejszym przypadkiem 

przeniesienia arabsko-muzułmańskich elementów do dawnej kultury polskiej z udziałem 

Tatarów polsko-litewskich, jest tłumaczenie Koranu na język polski dokonane przez 

wileńskich filomatów, ks. Dionizego Chlewińskiego i Ignacego Domeykę w 1828 roku. 

Dzieło to przez blisko półtora wieku znane było w kulturze i nauce polskiej jako tzw. Koran 

Buczackiego wydrukowany w Warszawie w 1858 roku. Dopiero odkrycia Zbigniewa Wójcika 

i Tamary Bairašauskaitė w 1995 r.55 rozpoczęły odkrywanie rzeczywistej proweniencji tego 

dzieła. Podsumowanie ustaleń historycznych i filologicznych na temat autorstwa, genezy i 

udziału Tatarów w tym przedsięwzięciu przedstawiliśmy w 1997 r.56 W historii filomackiego 

dzieła uderza zaangażowanie szerokiego grona postaci historycznych, ważnych uczestników 

                                                             
54 A. Muchliński, Zdanie sprawy… 
55 Tamara Bairašauskaitė, Pirmasis Korano vertimas lietuvoje, „Mūsų praeitis”, nr 4, 1995, s. 5-18; 
Zbigniew Wójcik, Filomacki przekład Alkoranu dla Tatarów nowogródzkich, „Literatura Ludowa”, nr 
39, zesz. 3, 1995, s. 15-28. 
56 Andrzej Drozd, W sprawie autorstwa ‘Koranu Buczackiego’, w: Henryk Jankowski (red.), Z Mekki 
do Poznania. Materiały z 5 Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej. Poznań 9-10 czerwca 1997, 
Katedra Orientalistyki i Bałtologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998, s. 69-83. 



ówczesnego polskiego życia intelektualnego, naukowego i politycznego pod zaborami i na 

emigracji oraz Tatarów. Przewijają się przez nią takie nazwiska, jak Joachim Lelewel, Adam 

K. Czartoryski, Tytus Działyński z Kórnika, Wojciech Kazimirski, zaś znaczna jej część 

rozgrywa się w bezpośrednim otoczeniu Adama Mickiewicza. Inicjatorem był 

prawdopodobnie sam J. Lelewel, który dostrzegł potrzebę silniejszego związania Tatarów 

(faworyzowanych wówczas przez władze carskie) ze środowiskiem patriotycznym w zaborze 

rosyjskim, a zarazem – dostrzegł w Tatarach cząstkę Orientu, który budził w ówczesnych 

umysłach żywe zainteresowanie (a czego najlepszym przykładem są orientalne wątki w 

twórczości wieszczów, zwłaszcza Adama Mickiewicza). W tym celu zachęcił wspomnianych 

młodych filomatów, ks. Dionizego Chlewińskiego i Ignacego Domeykę, pochodzących z 

Nowogródczyzny, do przetłumaczenia Koranu na język polski z myślą o Tatarach i wydania 

go drukiem.  

Do przedsięwzięcia włączył się wspomniany wcześniej Józef Sobolewski, tatarski 

ziemianin z Połuża pod Nowogródkiem, piastujący urząd sędziego granicznego apelacyjnego 

powiatu nowogródzkiego. Równolegle z pracą swych sąsiadów-filomatów przygotował on 

katechizm w języku polskim, obejmujący opis podstaw dogmatyki i etyki islamu oraz kultu 

(wraz z polskim tłumaczeniem arabskich lub tureckich modlitw i fragmentów Koranu).  

O ile Koranu nie udało się opublikować (wobec osobistej odmowy cara), to katechizm 

– o czym była już mowa – wyszedł drukiem w Wilnie w 1830 roku pod tytułem Wykład wiary 

machometańskiej czyli iślamskiej wyjęty z części Kóranu i przykazań proroka chadisiem 

zwanych. Jak wynika z dalszych rozproszonych faktów, tekst tłumaczenia Koranu miał 

później zostać wydany w Wielkopolsce, jednak przebywającemu na emigracji po powstaniu 

listopadowym Lelewelowi nie udało się uzyskać całości brulionu z dziełem filomatów. W 

1836 roku (?) Bernard Potocki wydrukował posiadany przez siebie fragment w Poznaniu; był 

to tekst tłumaczenia sur 1-11. Nakład ten w późniejszym czasie został poza kilkoma 

egzemplarzami zniszczony, być może wobec faktu, iż dzieło w całości – po lekkich 

przeróbkach – zostało opublikowane przez warszawskiego księgarza, Aleksandra 

Nowoleckiego, w 1858 roku Wydawca zaopatrzył je nazwiskiem Jana Murzy Tarak 

Buczackiego jako tłumacza. Pod tym nazwiskiem przekład Koranu wszedł do historii 

literatury polskiej jako pierwsze (oczywiście mylnie) tłumaczenie księgi świętej islamu.  

Ze szczątkowych informacji zamieszczonych przez Nowoleckiego możemy 

wnioskować, że brulion z dziełem filomackim znalazł się w rękach Tatarów i tą drogą – 



konkretnie za pośrednictwem rodziny posła na Sejm Królestwa Polskiego, Jakuba 

Buczackiego z Małaszewicz w parafii studziańskiej na Podlasiu (zm. 1838) – dotarł w 1857 

roku do Warszawy, gdzie ostatecznie udało się wydać dzieło. Edycja została wzbogacona w 

osobnym tomie kilkoma pracami na temat islamu i historii stosunków Polski z Orientem, a co 

ciekawe, także opisem muzułmańskich obrzędów i tłumaczeniem modlitw, zamieszczonych 

pod nazwiskiem niejakiego Władysława Kościuszki. W rzeczywistości były to w większości 

teksty przejęte z katechizmu J. Sobolewskiego Wykład wiary machometańskiej… W taki oto 

sposób do literatury polskiej wszedł przy czynnym udziale Tatarów nie tylko przekład 

Koranu, ale także zestaw tekstów związanych z liturgią muzułmańską. 

Wyjaśnić w tym miejscu należy związek dzieła filomatów oraz edycji z 1858 roku z 

tradycyjną literaturą rękopiśmienną Tatarów polsko-litewskich – która stanowiła podstawowy 

wytwór ich własnej kultury łączący ją z kulturą arabsko-muzułmańską. Odnośnie przekładu 

Koranu, obydwaj filomaci, nie znając oczywiście języka arabskiego, skazani byli na 

pośrednictwo tłumaczeń europejskich. Swoje dzieło (z zastrzeżeniem, o którym mowa za 

chwilę) oparli na francuskim przekładzie Claude’a Savary’ego (1782), przejmując zeń nawet 

przypisy. Natomiast kwestia źródeł dla tekstów Wykładu wiary… jest bardziej złożona i 

wymaga jeszcze gruntownej i szczegółowej analizy tekstologicznej i translatorycznej. Na 

podstawie przeprowadzonych przez nas wstępnych badań możemy stwierdzić, że katechizm  

Sobolewskiego powstał głownie w oparciu o rękopiśmienne kitaby i chamaiły Tatarów 

polsko-litewskich. Przy tym polskie tłumaczenia tekstów modlitewnych z arabskiego lub 

tureckiego wykazują widoczne związki z tłumaczeniami interlinearnymi funkcjonującymi w 

XVIII wieku w tatarskich modlitewnikach. W katechizmie rzuca się w oczy terminologia 

muzułmańska przyjęta nie ze źródeł zachodnioeuropejskich, jak do tej pory z reguły miało to 

miejsce w przypadku dzieł polskich autorów traktujących o islamie, lecz z etnolektu Tatarów 

polsko-litewskich. Jest to pierwszy i przez długi czas odosobniony przypadek wykorzystania 

tej terminologii w ogólnodostępnym, drukowanym dziele w języku polskim. Dopiero 

dwudziestowieczna nauka zaczęła włączać terminologię etnolektu tatarskiego do 

specjalistycznego języka polskiego.  

Sprawą wymagającą wyjaśnienia jest natomiast źródło cytatów koranicznych w 

Wykładzie wiary… W zdecydowanej większości są one tożsame z tekstem filomackim, 

zarówno w wersji wydrukowanej w Poznaniu w 1836 roku, jak i w edycji Nowoleckiego z 

1858 roku (ta ostatnia okoliczność stanowi koronny dowód tożsamej, filomackiej 

proweniencji obu tych edycji). Józef Sobolewski dysponował całością tłumaczenia filomatów 



i wykorzystywał je w swojej równoległej pracy. Fakt ten jest o tyle znamienny, że poza 

wszelką wątpliwością musiał mieć dostęp także do tatarskiego interlinearnego tłumaczenia 

Koranu na język polski, funkcjonującego w stosunkowo licznych rękopiśmiennych tefsirach, 

a będącego dziełem imama z Mińska, Urjasza ibn Ismā‘ila Szlamowicza z 1686 roku. Dzieło 

to, co należy podkreślić, reprezentowało bardzo wysoki poziom literacki oraz muzułmańską 

tradycję egzegetyczną. Jednakże na niemożność wykorzystania go przez filomatów na pewno 

wpływała bariera alfabetu arabskiego, pod którego szatą skryty był staropolski tekst 

mińskiego imama. Nasze wstępne analizy translatologiczne prowadzą jednak do wniosku, że 

tefsirowe tłumaczenie nie pozostało bez żadnego wpływu na pracę Sobolewskiego i 

filomatów. W niektórych surach, znanych z edycji Nowoleckiego (lub brulionu z końcowym 

fragmentem Koranu, przechowanym w archiwum rodzinnym dworu w Czombrowie na 

Nowogródczyźnie), dostrzegamy wyraźny wpływ muzułmańskiej tradycji komentarzowej, 

nieobecny w filologicznych przekładach europejskich, występujący natomiast w tatarskim 

przekładzie z 1686 roku. Tym samym prawdopodobnie, mimo że filomaci nie wykorzystali 

tego najwybitniejszego osiągnięcia piśmienniczego Tatarów polsko-litewskich, to w pewnym 

stopniu oddziałało ono na kształt pierwszego drukowanego przekładu Koranu w literaturze 

polskiej.57 Bliższa analiza tekstologiczno-translatologiczna wskazuje zresztą, że również Jan 

Buczacki (czy też może jego ojciec, Selim) wprowadzając modyfikacje do tekstu 

filomackiego konfrontował niektóre jego miejsca z tłumaczeniem tefsirowym Uriasza 

Szlamowicza. 

Ostatnie lata przyniosły jeszcze jedną zagadkę związaną z historią tego dzieła. 

Spadkobierczyni właścicieli mickiewiczowskiego Soplicowa, czyli dworu w Czombrowie na 

Nowogródczyźnie, odkryła w archiwum tego majątku brulion z tekstem części przekładu 

Koranu.58 Kontekst znaleziska nie pozostawia wątpliwości, że dokument ten może mieć 

związek z pracą filomatów. Jak sądzi jego odkrywczyni i właścicielka, mogła być to kopia 

sporządzona do celów uzyskania pozwolenia cenzury rosyjskiej. Zabytek ten pozostawia 

wciąż wiele znaków zapytania.   

.                  .                . 

                                                             
57 Andrzej Drozd, Rękopisy tatarskie w zbiorach londyńskich, „Rocznik Tatarów Polskich” 1994, t. 2, 
s. 41-44. Por. Czesław Łapicz, Źródła cytatów koranicznych w Wykładzie wiary mahometańskiej, czyli 
islamskiej Józefa Sobolewskiego z 1830 r., w: Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (red.), 
Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku, kulturze, Towarzystwo Naukowe w 
Toruniu, Toruń 2013, s. 185-202 – autor ten przyjmuje inny pogląd, o braku zależności tekstowych 
między tłumaczeniem tefsirowym a Koranem filomackim („Buczackiego”). 
58 Joanna Puchalska, Dziedziczki Soplicowa, Wyd.  Muza, Warszawa 2014.  



Aktualny stan badań nie pozwala na stwierdzenie, iż piśmiennictwo tatarów polsko-

litewskich było kanałem przenikania elementów kultury arabsko-muzułmańskiej do kultury 

polskiej, przynajmniej w jakimś zauważalnym stopniu i w sposób bezpośredni. Jego rola była 

inna:  podtrzymywanie i kształtowanie wiedzy o własnej religii i jej tradycjach w obrębie 

samej społeczności  tatarskiej. W tej roli – jako nośnik kultury religijnej Tatarów, będących 

członkami wieloetnicznego środowiska społecznego dawnej Rzeczypospolitej – 

piśmiennictwo tatarskie ma oczywiście swój istotny udział w kształtowaniu oblicza 

kulturowego państwa polsko-litewskiego. Piśmiennictwo tatarskie wpływało na wierzenia i 

praktyki religijne członków własnej diaspory oraz kształtowało ich postawy wobec 

niemuzułmańskiego otoczenia. Jeśli chodzi natomiast o bezpośrednie zapożyczenia, brak jest 

dowodów aktywnego korzystania z tatarskich ksiąg religijnych przez przedstawicieli 

społeczności niemuzułmańskich w okresie, w którym sami Tatarzy chętnie sięgali do ksiąg 

chrześcijańskich sąsiadów, tj. w XVI-XVII wieku. Istnieją jedynie nieliczne poszlaki lub 

domysły, które być może w przyszłości zostaną lepiej naświetlone. Przypadki protestanckich 

uczonych z Wrocławia i Gdańska (Akolut, Nitsch) są odosobnione, nie dotyczą środowiska 

polskiego i na razie brak jest śladów, aby kontakt z tatarskimi rękopisami wywarł wpływ na 

działalność tych osobistości. Twórczość piśmiennicza Tatarów polsko-litewskich, powstająca 

w języku polskim lub białoruskim, nie mogła wyjść poza krąg użytkowników tych języków, 

w przeciwieństwa do hebrajskiego dzieła Izzaka ben Abrahama z Trok, które poprzez 

rozprzestrzenienie się wśród diaspory żydowskiej mogło w efekcie trafić do chrześcijańskich 

elit Zachodniej Europy. (Aczkolwiek trzeba też zaznaczyć, że poziom refleksji teologicznej 

karaimskiego sekretarza  

Na powyższym stanie rzeczy zaważyły dwa równoległe czynniki – hermetyczność 

tatarskich ksiąg, uwarunkowana w pierwszej kolejności techniczną barierą alfabetu 

arabskiego (a niewykluczone, że również postawą samych ich tatarskich użytkowników, 

unikających propagowania własnych idei religijnych, chyba że w przypadkach wymuszonych 

konfrontacją ze strony chrześcijańskiego otoczenia), a zarazem niewielkie zainteresowanie ze 

strony przedstawicieli społeczeństwa chrześcijańskiego kulturą tatarskich współmieszkańców, 

przy dość niskiej znajomości pisma arabskiego i języków orientalnych w dawnej 

Rzeczypospolitej. To ostatnie zagadnienie, tzn. interakcja chrześcijańsko-tatarska na 

płaszczyźnie wierzeń i idei religijnych, wymaga wszakże pogłębionych badań źródłowych, a 

stawianie definitywnych wniosków wydaje się dziś jeszcze przedwczesne. 



Pewną, umiarkowaną zmianę przyniósł dopiero schyłek wieku XVIII i pierwsze 

dekady wieku XIX. Złożyły się na to znów czynniki obopólne: z jednej strony silniejsze 

zintegrowanie kulturowe i społeczne Tatarów ze szlachtą w dobie saskiej i stanisławowskiej 

(przypomnijmy, że jest to okres, w którym sama społeczność szlachecka na ziemiach 

litewsko-ruskich przyjmuje ujednolicone bardziej niż w stuleciach wcześniejszych, 

spolonizowane oblicze kulturowe), a z drugiej strony pojawienie się zainteresowań 

muzułmańskim Wschodem wśród polskich elit. Wydarzeniem o skutkach najbardziej 

dostrzegalnych w obrębie kultury polskiej było przygotowanie (w 1828-1829 r.), a następnie 

wydanie drukiem (w 1858 r.) polskiego przekładu Koranu. Znamienne jednak, że podstawą 

tego dzieła nie stało się niezmiennie funkcjonujące wśród Tatarów tłumaczenie Urjasza ibn 

Ismaila Szlamowicza z Mińska z 1686 r. alfabetem araabskim, lecz francuski przekład C. 

Savary’ego. Zasygnalizowane przez nas ślady oddziaływań egzegetycznej tradycji 

muzułmańskiej, nieznanej w dziele tego orientalisty, wymagają bliższego zbadania, lecz nie 

wydaje się, aby zasadniczo zmieniły powyższa konkluzję. Rola Tatarów w tym 

przedsięwzięciu – które w istocie było najdonioślejszym do XIX w. przykładem recepcji 

arabsko-muzułmańskiej kultury duchowej w kulturze polskiej – polegała głównie na 

wywołaniu i przyczynieniu się do podjęcia pracy przez filomackich tłumaczy i wydawcy oraz 

ich polskich patronów i współpracowników. 

 

 


