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Kończąc w 1999 r. gromadzenie materiału do pierwszej cało-
ściowej pracy poświęconej materialnym zabytkom naszej Ta-
tarszczyzny, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich1, 
pogodzić musiałem się z pozostawieniem poważnej luki, 
ciążącej na moich ówczesnych i późniejszych badaniach, 
którą i w innych publikacjach omijali ich autorzy zazwyczaj 
z milczeniem, mianowicie dziejów i spuścizny Tatarów na zie-
miach ruskich Korony, zwłaszcza na Wołyniu. Przy próbie każ-
dej refleksji nad Tatarszczyzną południowo-wschodnich Kre-
sów Rzeczypospolitej na pierwszym miejscu stawała tatarska 
osada pod Ostrogiem – Juwkowce, o której udało się auto-
rom publikacji Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
dowiedzieć tyle, iż w XIX w. stał tam jeszcze meczet, a w nim 
jedyna pamiątka historii – zbutwiała chorągiew z herbem 
Prus III książąt Jabłonowskich, pod którą  służyli miejscowi 
Tatarzy – oraz to, iż owi Tatarzy sławni byli z sekretu skutecz-
nego leczenia modlitwami chorób psychicznych. 

Za Juwkowcami szła druga tatarska wieś Kresów połu-
dniowo-wschodnich, Kowalówka na Podolu2, również z me-
czetem i tymi samymi umiejętnościami terapeutycznymi 
jej mieszkańców3. Obie były reminiscencją historii zbunto-
wanych Lipków, którzy w obliczu zagrożenia materialnych 
podstaw swej egzystencji (niepłacony przez lata żołd i wy-
kluczenie z grona dowódców formujących własne oddziały 
na służbę Rzeczypospolitej) oraz opresji na gruncie społecz-
no-wyznaniowym,  w 1671 r. zdecydowali się na dramatycz-
ny akt przyłączając się do osmańskiej armii rozpoczynającej 
najdłuższą wojnę polsko-turecką4.

Obie wsie były po części także śladem osadnictwa 
tatarskiego na ziemiach ruskich Korony, które swą genezą, 
składem i położeniem społecznym oraz prawnym istotnie 
różniło się  od tego na Litwie. Obie wsie wreszcie istniały 
w odmiennym otoczeniu językowym (nie białoruskim, lecz 
ukraińskim), a zwłaszcza we względnej bliskości granicy 
z Turcją osmańską, która od XVIII w. stała się w Europie naj-

1 Drozd et. al. 1999: 7.
2 Tatarzy przenieśli się do Kowalówki z pobliskiego Niemirowa, gdzie pozo-

stał po nich w XIX w. kamienny meczet.
3 Sulimierski et al. 1882: 644; Sulimierski et al. 1883: 514.
4 Trzeba było nowego króla, Jana III Sobieskiego, aby te przyczyny buntu 

wyeliminować i sprowadzić część Lipków na Podlasie, do Bohonik, Kru-
szynian, Studzianki i innych nadanych im w 1679 r. królewszczyzn.

ważniejszym orędownikiem suwerenności Rzeczypospolitej 
i niezawisłości od Rosji. Granicy, przy której niemało rodzin 
tatarskich z Litwy znalazło wówczas utrzymanie (w wojsku 
tureckim) i przez którą płynęły do Rzeczypospolitej nie tyl-
ko wspaniałe dzieła osmańskich artystów-rzemieślników 
kreujące polski strój narodowy, ale też drobne strumienie 
muzułmańskiej kultury religijnej, które pozostawiały ślad 
w rękopiśmiennych książkach Tatarów polsko-litewskich i in-
nych  materialnych składnikach ich kultury. Strumienie te, 
jak się zdaje, szły równolegle z migrującymi Tatarami z Litwy, 
których najludniejsze skupiska (nad Łosośną, Waką i inny-
mi) wówczas, w XVIII wieku, wyludniły się, a ich mieszkańcy 
„przepadli” w przestrzeniach między źródłami archiwalnymi. 
Nieliczne ślady tych migracji prowadzą właśnie na południe, 
przez Wołyń i Podole ku granicy tureckiej.

Jednakże tematu dziejów Juwkowców, Kowalówki i in-
nych społeczności Tatarów na ziemiach ruskich Korony w hi-
storiografii polsko-litewskiej Tatarszczyzny niemal nie podej-
mowano. Nie rozpoznano ich ani za okres przedrozbiorowy, 
ani późniejszy. Krótkie i nie zawsze jasne informacje podał 
w swej monografii Ostroga Stanisław Kardaszewicz5, a po-
wtórzył je (niezbyt dokładnie) i nieco poszerzył Antoni Rolle6. 
U Stanisława Kryczyńskiego Tatarzy z ziem ruskich Korony 
znaleźli się na marginesie historii – przewinęli się przy oka-
zji odkrycia w Słonimiu autografu przywileju króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego z 1669 r.7 dla Tatarów wołyńskich 
i studium poświęconego przywódcy Lipków, Aleksandrowi 
Kryczyńskiemu8. Ani na Wołyń, ani na Podole nie dotarł ża-
den badacz Tatarszczyzny polsko-litewskiej – ani fizycznie (co 
w okresie międzywojennym było jeszcze realne w odniesie-
niu do Ostroga, gdzie zamieszkiwało kilka rodzin tatarskich), 
ani w przenośni, poprzez badania archiwalne tak rozwinięte, 
jak to miało miejsce w przypadku Tatarów z Litwy9. 

Najbardziej dotkliwy był brak informacji o aktualnym lo-
sie społeczności tatarskich na Ukrainie w XX w. Najnowsze 

5 Kardaszewicz 1913.
6 Rolle 1893.
7 Kryczyński 1935a.
8 Kryczyński 1935b
9 Na wagę badań tego obszaru osadnictwa tatarskiego wskazywali Jacek 

Sobczak i Krzysztof Grygajtis, por. np. Sobczak 1984; Grygajtis 1987; Gry-
gajtis 2003. Temu ostatniemu zawdzięczamy wprowadzenie do badań 
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dane – strzępy informacji w Słowniku geograficznym Króle-
stwa Polskiego i lakoniczne statystyki carskie –  kończyły się 
na schyłku XIX wieku. Zastanawiające było, iż wśród samej 
społeczności tatarskiej w Polsce o Tatarach z Wołynia i Podo-
la właściwie nie było obiegu informacji, przynajmniej takich, 
które docierałyby do badaczy i szerszego audytorium. Jest to 
zastanawiające, gdyż środowisko wołyńskich Tatarów było 
reprezentowane w okresie międzywojennym w samej War-
szawie, gdzie aktywnie działał pierwszy prezes tamtejszej 
gminy muzułmańskiej, Abdul-Hamid Churamowicz, a oprócz 
niego także Jachia Sołtyk i Ibrahim Jankiewicz10 – wszyscy 
wywodzący się z Juwkowców. Być może w tle leżała rywali-
zacja gminy warszawskiej z wilnianami o zlokalizowanie sie-
dziby Muftiatu Rzeczpospolitej Polskiej w 1931 r.11 Jedynie 
Stanisław Dziadulewicz w swoim „Herbarzu”12, uchwycił kil-
kanaście przykładów rodzin tatarskich aktualnie żyjących na 
Wołyniu – co ciekawe, we wszystkich przypadkach bazował 
nie na dokumentach, lecz na tajemniczej „wiadomości pry-
watnej” (która w tym wypadku była dość rozległym i szcze-
gółowym źródłem informacji Dziadulewicza)13. 

Epoka internetu także nie przyniosła istotnej zmiany, choć 
z innych tatarskich skupisk na Litwie ujawniało się w sieci 
wiele cennego materiału, zwłaszcza ikonograficznego.

Juwkowce, tak jak i cały Wołyń i Podole, pozostawały więc 
przez blisko sto pięćdziesiąt lat (od czasu wydania Słownika 
geograficznego w 1882 r.) ziemią zaginioną Tatarszczyzny 
Rzeczypospolitej, poza świadomością świata i obiegiem na-
uki14. Przez lata badań nad zabytkami lokalnych społeczno-
ści tatarskich na Kresach, meczetów, cmentarzy i ich losów, 
Juwkowce jawiły się w moich oczach jako „tatarska Atlanty-
da” – odcięte od świata, niemal dosłownie, granicą bezlito-
śnie nakreśloną przez rękę traktatu ryskiego, za którą niemal 
w zasięgu wzroku leżał Ostróg – matecznik wołyńskich Tata-
rów oraz granicą, która oddzieliła rzesze mieszkańców daw-
nej Rzeczypospolitej pozostawiając ich na nieludzkiej ziemi. 
Wynurzyły się z odmętów historii dopiero wiosną 2018 r. 
wraz z osobą młodego badacza z Ostroga, Mykhaylo Yakubo-
vycha, który przy okazji spotkania konferencyjnego w Polsce 
przedstawił mi z grubsza aktualną sytuację Tatarów w Ostro-
gu i okolicy oraz wieści o istnieniu mizaru w Juwkowcach. 
Najnowsze publikacje tego badacza, które od niego otrzy-
małem15, a także wydane w ostatniej dekadzie przez innych 
autorów ukraińskich źródła staropolskie do dziejów Ostroga, 

tatarskich wątku meczetu i społeczności tatarskiej we Lwowie sprzed 
1405 r. Pewne ważne informacje o składzie osobowym tatarskiej spo-
łeczności na Wołyniu i Podolu uchwycili Tamara Bairaauskaitė i Stanisław 
Dumin, zob. np. Bairaauskaitė 1986; Dumin 2006.

10 Kołodziejczyk 1997: 43, 58.
11 Kołodziejczyk 1997: 59–60.
12 Dziadulewicz 1929.
13 Por. np. Dziadulewicz 1929: 161, 305, 318.
14 W czasie prac na katalogiem Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litew-

skich w 1999 r. udało mi się nawiązać kontakt z prof. Mykołą Kowalskim 
z Akademii Ostrogskiej, który przekazał garść informacji na temat nowej 
kwatery na mizarze w Ostrogu. Planowana jego praca na ten temat nie 
doszła do skutku, a po kontakcie tym pozostały dwie otrzymane od nieży-
jącego prof. M. Kowalskiego kserokopie fotografii z początku lat 50-tych 
XX w., które tu zamieszczam.

15 Yakubovych 2016; Yakubovych et al. 2018.

otwierają wreszcie drogę do poznania historii tatarskiego 
osadnictwa na Wołyniu. 

Dla ustalenia stanu mizaru w Juwkowcach przeprowadzi-
łem we wrześniu 2018 r. rozpoznawcze badania terenowe16. 
Ich wyniki omawiam poniżej. Oprócz mizaru w Juwkowcach, 
przeprowadziłem wstępne prace na tatarskim cmentarzu 
w samym Ostrogu. Tam również zapoznałem się z niewielkim 
zasobem piśmiennictwa i ikonografii zebranym współcześnie 
wśród miejscowych rodzin tatarskich przez instytucje muze-
alne.

W celu naświetlenia tła niniejszego opracowania, należy 
przypomnieć w zarysie genezę i dalsze losy osadnictwa tatar-
skiego w rejonie Ostroga. Jego początki wiąże się z osadze-
niem przez księcia Konstantego Ostrogskiego grupy jeńców 
tatarskich wziętych w bitwach pod Słuckiem i Wiśniowcem 
w latach 1508 i 1512, którym przydzielono grunty na pół-
nocnym przedmieściu Ostroga, zwanym Przedmieściem Zar-
wańskim – poza murami miejskimi, wzdłuż ulicy nazywanej 
Tatarską która wychodziła przez bramę o tej samej nazwie 
w kierunku pobliskiej wioski Rozważ i dalej w stronę Równe-
go (ryc. 1 ). Mieli oni pełnić posługi wojskowe na rzecz księcia. 
Oprócz Ostroga, Tatarzy zamieszkiwali inne miejscowości na-
leżące do Ostrogskich na Wołyniu, zwłaszcza okolice miasta 
i zamku w Połonnem (pojedynczych Tatarów spotkać można 
rozproszonych w szeregu innych włości ostrogskich). Liczba 
tatarskich osadników w samym Ostrogu musiała być znacz-
na, skoro na początku XVII wieku w akcie podziału Ostroga 
wymieniono 65 domów tatarskich (w 1603 r.)17, a wkrótce 
potem, bo już w 1621 r. inwentarz miasta Ostroga zawierał 
około 85 domów tatarskich na Przedmieściu Zarwańskim, 
z tego kilka pustych lub zamieszkanych przez chrześcijan18. 
Na przełomie XVI i XVII w. Tatarzy w Ostrogu założyli swoją 
wewnętrzną organizację, a w niej: dowódcę noszącego tytuł 
hetmana (w 1603 r. był nim niejaki Halej, tzn. Ali), imama 
(„popa”), a nawet sekretarza (znamy jego imię – Jusup)19. Od 
XVI w. mieli także meczet – po raz pierwszy został odnotowa-
ny w 1565 r. przez nuncjusza F. Ruggieri. Niezwykle ciekawą 
informację podaje S. Kardaszewicz, że w czasach księcia Kon-
stantego Wasyla Ostrogskiego (zm. 1608 r.) przybywający do 
niego wysłannicy chana krymskiego zatrzymywali się w dziel-
nicy tatarskiej w Ostrogu (czyli na Przedmieściu Zarwańskim) 
u dragomana, tj. tłumacza języków wschodnich, który spo-
rządzał umowy miedzy księciem a chanem20. Przyjmując, że 
informacja ta ma pokrycie w rzeczywistości (choć nie znamy 
jej źródła), oznaczałoby to, że znaczenie tatarskiego osad-
nictwa w Ostrogu wykraczało poza funkcje milicji magnac-
kiej i udziału w systemie obronnym miasta. Oznaczałoby to 
również utrzymywanie przez Tatarów ostrogskich kontak-
tów z rodzimym środowiskiem krymskim, a więc być może 
silniejszą niż na Litwie, obecność elementów orientalnych 

16 W ich przeprowadzeniu konieczną pomoc otrzymałem od p. Mykhay-
ła Yakubovycha. W pracach inwentaryzacyjnych zaś zaangażowany był  
p. Marcin Dowgiałło.

17 Atamanenko 2004: 81.
18 Atamanenko 2004: 300–301.
19 Atamanenko 2004: 81.
20 Kardaszewicz 1913: 120.
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w kulturze tej ludności, np. w sferze języka. Potwierdzałoby 
to istnienie funkcji sekretarza wspólnoty tatarskiej, niezna-
nej zupełnie u Tatarów na Litwie (być może to on był owym 
dragomanem księcia Ostrogskiego). 

W połowie XVII w. na Wołyniu zamieszkuje coraz więcej 
Tatarów hospodarskich i innych przedstawicieli tatarskiej 
elity rodowej przenoszących się z województw północno
-wschodnich, niewątpliwie w związku ze służbą zaciężną 
w wojsku koronnym. Konsekwencją tego jest proces rozcią-
gania przywilejów przysługujących tej grupie na terytorium 
Wołynia i innych ziem ruskich Korony. Zapewne korzystają 
z tego miejscowi Tatarzy, którzy po wygaśnięciu rodu książąt 
Ostrogskich i rozdrobnieniu ich dóbr, zdają się uwalniać spod 
kurateli właścicieli Ostroga. W latach 1659–1669 na czele 
owej grupy kniaziów tatarskich i Tatarów hospodarskich stoi 
m.in. mołła Ostrogski – Romazan Miłkomanowicz21. Wkrótce  
innego z nich, rotmistrza Dawida Seita Bykowskiego, widzi-
my wśród przywódców zbuntowanych Lipków22. Zdaje się, że 
nie tylko on pozostawił swoje grunta w Ostrogu i przeszedł 
na stronę turecką w 1671 r. Na początku następnego stulecia 
wzmianki o Tatarach w Ostrogu są niejasne. W inwentarzu 
nieruchomości miasta Ostroga z 1708 r. wymienia się już 
puste nieruchomości po Tatarach i po ich poddanych, acz-
kolwiek nadal jacyś „Tatarowie” zażywają różnych ogrodów, 
„sadków” i gruntów, nie wiadomo jednak ilu ich było ani, 
w większości, jak się nazywali. Wśród nich musiał wyróżniać 
się niejaki „JMć pan Chazbijewicz rotmistrz”23. Jego dwór 
przy ulicy Tatarskiej przejęła po nim wdowa, odnotowana 
w kolejnym inwentarzu Ostroga w 1724 r.24 W tym czasie nie 
ma już wzmianek o meczecie. Jest możliwe, że już nie istniał, 
choć jacyś Tatarzy wciąż na dawnym Przedmieściu Zarwań-
skim mieszkali. Pojawiają się natomiast wzmianki o sporach 
własnościowych, przenoszeniu Tatarów na inne miejsca lub 
„rugowaniu” z gruntów. Właściwa ocena tych źródeł wy-

21 Kryczyński 1935b: 427.
22 Kryczyński 1935a: 280–281.
23 Nowicki 1938: 191.
24 Blyzniak 2018: 199.

maga ostrożności i uwzględnienia szerszego kontekstu sta-
tusu własnościowego różnych części miasta i jego zmian od 
XVII w. Stanisław Kardaszewicz twierdzi, że Tatarzy zamiesz-
kiwali w Ostrogu aż do końca XVIII w., gdy wynieśli się osta-
tecznie do Juwkowców i przez ten czas w Ostrogu „egzysto-
wała milicja tatarska”25. Nie można wykluczyć, że informacje 
te są bliskie rzeczywistości (autor ten opisuje odległe o dwa 
pokolenia  dzieje swojego miasta), aczkolwiek nie mamy na 
nie potwierdzeń w dokumentach. 

Nie jest również jasny czas osiedlenia się Tatarów 
w Juwkowcach. Wieś ta należała do książąt Jabłonowskich, 
którzy w XVIII w. nadają tam ziemię, jak twierdzi Kardasze-
wicz, rotmistrzowi Aleksandrowi Szachmancerowi, dowódcy 
swojej chorągwi tatarskiej (na czele której później tradycyjnie 
stali jego potomkowie), z obowiązkiem wystawienia 20 jezd-
nych26. Jak już wiemy, pamiątką po tym była chorągiew z her-
bem Jabłonowskich ustawiona w meczecie27. W tym okresie 
mieszkańcy  Juwkowców służyli także w wojsku koronnym, 
w chorągwiach kawalerii narodowej jako towarzysze i ofice-
rowie (zaś po ostatnim zaborze do 1832 r. w pułku ułańskim 
wojsk rosyjskich, być może nie tatarskim, lecz polskim – śla-
dem tego jest nagrobek na mizarze w Juwkowcach byłego 
porucznika tego pułku, Salicha Lebiedzia, zm. 1864 r.) (ryc. 
2). Zbadania wymaga, jaką rolę Juwkowce i okoliczni Tata-
rzy, zważywszy na względną bliskość granicy tureckiej, pełnili 
w utrzymywaniu kontaktów między Tatarami pozostającymi 
na  służbie w wojsku osmańskim w XVIII w. w rejonie Cho-
cimia, a diasporą na Litwie28. Nie wiemy dokładnie, kiedy 

25 Kardaszewicz 1913: 122.
26 Być może była to owa formacja, która Kardaszewicz określał jako „milicję 

tatarską” w Ostrogu, por. Kardaszewicz 1913: 121.
27 Sulimierski et al. 1882: 644.
28 W tym kontekście zwracają uwagę ślady przepływu Tatarów z ziem połu-

dniowo-wschodnich do skupiska Studzianki, gdzie gdzie m.in. znalazł się 
chorąży jednego z pułków straży przedniej Aleksander Jankiewicz, zm. 
1822 r., najwyraźniej pochodzący z Juwkowców, a także Jan Bazarewski, 
zm. 1850 r., porucznik pułku lekkokonnych gwardii Napoleona, a potem 
wojsk Królestwa Polskiego, kawaler krzyża Virtuti Militari i Legii Honoro-
wej, urodzony ok. 1771 r. w Chocimiu; w Studziance nadto  pojawiło się 

Ryc. 1.  Baszta Bramy Tatarskiej w Ostrogu 
– od tego miejsca rozpoczynało się 
Przedmieście Zarwańskie zamieszkane 
przez Tatarów od XVI w. (fot. A. Drozd)

Fig. 1.  The Tatar Gate Tower in Ostróg – from 
this place began the Przedmieście 
Zarwańskie inhabited by Tatars from 
the 16th century (photo by A. Drozd)
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wzniesiono w Juwkowcach meczet, wiadomo natomiast, 
że był tam w 1791 r. mołła nazwiskiem Lelak29 (zatem przy-
puszczać można, że był i meczet). Nazwisko kolejnego mołły 
działającego w 1868 r. (N. Akmułowicz) ustaliła Tamara Ba-
iraauskaitė30. Meczet wówczas istniejący opisany został jako 
„drewniany, ubogi”, a jedyna w nim pamiątka, to wspomnia-
na chorągiew z herbem Jabłonowskich31.

Późniejsze losy tatarskiej społeczności w Juwkowcach 
poznajemy dzięki dokumentom archiwalnym z XIX–XX w. 
opisanym przez M. Yakubovycha. Wynika z nich, że imamem 
w Juwkowcach w 1845 r. był Osman Akmułowicz, a muezzi-
nem Assanowicz32. W 1911 r. imamem był Jusuf Muchlio. 
Według rosyjskich statystyk, w Juwkowcach mieszkało 
wówczas 126 mężczyzn i 118 kobiet (ryc. 3–6), i już stawał 

kilka nazwisk rodzin tatarskich nieznanych na Litwie, których rodowodu 
być może należałoby poszukiwać na ziemiach ruskich (Ordaszewicz, Dan-
kowski, Kadyjewski) – co prawda, jak na razie, nie natrafiłem na ich ślad 
wśród Tatarów jiwkowieckich, por. Drozd 2016: 191, 204, 325–326.

29 Kryczyński 1938: 199.
30 Bairaauskaitė 1986: 265.
31 Sulimierski et al. 1882: 644.
32 Yakubovych et al. 2018: 116.

się zauważalny proces przechodzenia na chrześcijaństwo33. 
Przykładem na to jest ochrzczona w 1921 r. w Ostrogu czwór-
ka dzieci Szemila Akmołowicza i Eminy z Ruchimów w wie-
ku 5–13 lat (wszystke urodzone w Juwkowcach). Być może 
zostały osierocone po wojnie34. Ostatnim imamem był Isyd 
Żdanowicz. Był on, wraz z kilkoma innymi mieszkańcami 
wsi, ofiarą represji sowieckich35. Meczet w 1930 r. został za-
mknięty i przekształcony w magazyn36, zaś w czasie okupacji 
niemieckiej rozebrany po 1942 r., gdy mieszkańcy wioski zo-
stali przymusowo wysiedleni, a na ich miejsce sprowadzono 
kolonistów niemieckich37.

Z punktu widzenia badań nad kulturą Tatarów w dawnej 
Rzeczypospolitej podstawową kwestią dotyczącą tatarskiej 
ludności na Wołyniu jest to, na ile jej kultura różni się od Ta-
tarów województw północno-wschodnich, a na ile jest z nimi 

33 Yakubovych et al. 2018: 117–118.
34 Metryki Wołyń. XIX-wieczne metryki z Wołynia. Internet http://wo-

lyn-metryki.pl/Wolyn/index.php?nazw_szuk=Akmo%B3owic&miej_szuk 
(wgląd 18.11.2019).

35 Yakubovych et al. 2018: 120.
36 Yakubovych et al. 2018: 190.
37 Informacja uzyskana przez M. Yakubovycha od miejscowej ludności, por. 

Yakubovych et al. 2018: 120. 

Ryc. 3.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 3.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)

Ryc. 2.  Nagrobek Salicha Lebiedzia (zm. 1864 r.) byłego porucznika 
pułku ułańskiego wojsk rosyjskich, Juwkowce (fot. A. Drozd)

Fig. 2.  Tombstone of Salich Lebiedź (d. 1864) former lieutenant of 
the Uhlan Regiment of the Russian army, Juwkowce (photo by 
A. Drozd)
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został on do zbiorów tego muzeum od tatarskiej rodziny Le-
biedziów z miasteczka Tuczyn koło Równego w 1992 r. Opisy-
wany był kilkukrotnie przez Mykhaylo Yakubovycha39 (ryc. 7). 
Reprezentuje formę i zawartość typową dla tradycji piśmien-

39 Yakubovych 2016: 63–172; Yakubovych et al. 2018: 141–150.

tożsama. Pytanie to prowadzi w gruncie rzeczy do stwierdze-
nia czy Tatarzy ziem ruskich Korony byli częścią społeczności 
Tatarów polsko-litewskich, czy tez tworzyli odrębną grupę. 
Odpowiedź na to pytanie wymaga przeanalizowania zabyt-
ków kultury, ale także innych aspektów – związków rodzin-
nych, zagadnień języka (w tym imiennictwa). W tym miejscu 
możemy przyjrzeć się dwóm sferom kultury, na które mamy 
wstępny ogląd: piśmiennictwu i cmentarzom.

PIŚMIENNICTWO RELIGIJNE
Śladem obecności Tatarów w rejonie Ostroga są nieliczne 
przykłady piśmiennictwa religijnego, używanego przez nich, 
aż do XX w. – zarówno tradycyjnych rękopisów alfabetem 
arabskim wykonywanych we własnym środowisku, jak 
i druków importowanych w okresie przed I wojną światową 
z Kazania i innych ośrodków drukarstwa muzułmańskiego 
w Cesarstwie Rosyjskim. Część pozostaje w rękach rodzin 
pochodzenia tatarskiego i dopiero niedawno ich istnienie zo-
stało ujawnione w obiegu naukowym, niektóre zaś odnalazły 
się w zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu38.

Kontakt z pierwszymi kilkoma wykrytymi zabytkami rę-
kopiśmiennictwa religijnego Tatarów z Wołynia umożliwiły 
prace Mikhaylo Yakubovycha. Najstarszym z zabytków opi-
sanych przez tego badacza jest  rękopis Koranu z 1804 r. ze 
zbiorów Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu. Nabyty 

38 Muzeum udzieliło mi dostępu do zbiorów i ich ogląd. 

Ryc. 6.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 6.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)

Ryc. 4.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 4.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)

Ryc. 5.  Rodziny Tatarów z Juwkowców i okolic Ostroga, 1 poł. XX w. 
(archiwum władz miejskich Ostroga)

Fig. 5.  Tatar families from Juwkowce and around Ostróg, 1st half 20th 
century (archives of the Ostrog City Authority)
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niczej Tatarów polsko-litewskich. Dość typowy jest również 
kolofon, którego odczyt podaję poniżej (nieznacznie korygu-
jąc dotychczasową atrybucję i datowanie rękopisu)40. Tekst 
alfabetem arabskim wyróżniono kursywą, zaś tekst łaciński 
– czcionką prostą:

Sāhibi wa-mālika wa-ibnu Ādam oǥlī Muṣṭafà Lebiedź [j. 
arab.- j. tur. „Właściciel i posiadacz: i Mustafa syn Adama Le-
biedź”]. Pisany Qur’ān roku tysienc dwieście dwudziestego 
roku od zmarcia Muchammieda proroka miesienca zilka�a-
de [dī-’l-qa�ada] czwartego dnia, od Isy proroka u Skrylewie. 
Roku 1804 Miesiąca Aprila Dnia 9.

Kolofon ten, jak widać, zapisany jest dwoma alfabeta-
mi: arabskim i łacińskim, a w języku polskim z wtrąconymi 
formułami arabskimi i tureckimi. Część zapisana alfabetem 
arabskim obejmuje informację o właścicielu (nie o skrypto-
rze), czasie i miejscu wykonania rękopisu. Rozpoczyna się od 
arabskiej formuły własnościowej, typowej, m.in. dla osmań-
skiej kultury piśmienniczej ṣāḥib wa-mālik (j. arab. 'właściciel 
i posiadacz') wprowadzającej określenie właściciela: wa-ib-
nu Ādam oǥlī Muṣṭafà Lebiedź. Określenie to jest niejedno-
znaczne. Można je rozumieć jako „Mustafa syn Adama Le-
biedź”, jeżeli przyjąć, że zawiera ono błędne, redundantne 
użycie w jednym wyrażeniu zarówno arabskiej konstrukcji 
patronimicznej (z wyrazem ibn – j. arab. 'syn'), jak i tureckiej 
(z wyrazem oǥlī – j. tur. „syn”)41. Autor kolofonu, być może 

40 Za udostępnienie fotografii z kolofonem dziękuję panu M. Yakubovychowi.
41 Przypadki redundacji orientalnych konstrukcji patronimicznych zdarzały 

się wśród Tatarów polsko-litewskich.

na skutek niedostatecznego rozumienia, mechanicznie użył 
wyrażenia wa-ibnu (j. arab. „i syn”) ze zbędnym spójnikiem 
wa (j. arab. „i”). Dla porządku trzeba wszakże wziąć pod 
uwagę i to, że mamy w tym miejscu do czynienia z perską 
konstrukcja dzierżawczą izafetu. Transkrypcja wyglądałaby 
wówczas ve ibn-ü Ādam oḡlī Muṣṭafà Lebiedź, co można by-
łoby rozumieć jako „syn Mustafy syna Adama Lebiedź”. Byłby 
to jednak nietypowy sposób identyfikacji właściciela. Wyda-
je się, że pierwsza interpretacja jest bliższa prawdy. Wynika 
z niej słaba orientacja kopisty w podstawowych wyrażeniach 
i zwrotach orientalnych.

O lukach w kompetencji autora kolofonu w zakresie mu-
zułmańskiej tradycji religijnej świadczy też określenie mu-
zułmańskiej daty i zawarta w tekście interpretacja zdarzeń 
inicjujących bieg kalendarza muzułmańskiego. Jak wiadomo, 
rachuba lat ery muzułmańskiej rozpoczyna się od roku hidżry, 
tj. emigracji Muhammada z Mekki do Medyny w 622 r. Ko-
pista natomiast interpretuje to jako „od śmierci (w rękopisie 
od zmarcia) proroka Muhammada”. Zastanawiający jest ciąg 
dalszy kolofonu. Po wskazaniu daty miesięcznej i dziennej  
(tj. dziewiąty dzień muzułmańskiego miesiąca ḏū 'l-qa`da) 
następuje wyrażenie �od Isy’ (od Jezusa), którym zazwyczaj 
Tatarzy wprowadzali datowanie, wg. kalendarza chrześci-
jańskiego, a po tym wskazanie miejsca wykonania rękopisu 
„w Skrylewie” 42. Dopiero w tym miejscu rozpoczyna się frag-
ment z datowaniem chrześcijańskim, zapisany już łacinką 
w języku polskim „Roku 1804 Miesiąca Aprila Dnia 9”. 

Uderza duża rozbieżność między datą muzułmańską 
a chrześcijańską, które powinny sobie odpowiadać, biorąc 
pod uwagę ich funkcję i kolejność w tekście. Także cechy 
paleograficzne kolofonu wskazują, że fragment pokryty pi-
smem arabskim powstał jednocześnie z fragmentem łaciń-
skim. Mianowicie podana w kolofonie data muzułmańska 
przypada na około 29 stycznia 1806 r., a więc blisko dwa lata 
po dacie chrześcijańskiej, którą należy uznać za rzeczywistą 
datę powstania rękopisu43. Nie można tego tłumaczyć zwy-
kłą omyłką pisarską, gdyż nie odpowiadają sobie wszystkie 
człony obu dat (dzień 9 kwietnia 1804 r. nie przypada na mie-
siąc ḏū 'l-qa`da, lecz na początek kolejnego muzułmańskiego 
miesiąca, ḏū 'l-ḥiğğa).

Drugi z rękopisów opisywanych przez M. Yakubovycha to 
niedatowany modlitewnik – chamaił z 2 połowy XIX w., nale-
żący do rodziny Tatarów juwkowieckich, mieszkającej obec-
nie w Ostrogu44 (ryc. 8). Na podstawie zapisków rodzinnych 
i cech papieru, ustalonych przez M. Yakubovycha, określo-
no czas jego powstania na 3 ćwierć XIX w. Z zamieszczonych 
przez tego badacza fragmentów tekstów mogę wnioskować, 
że zabytek reprezentuje typową wśród Tatarów polsko-li-
tewskich odmianę  chamaiłu o funkcji uniwersalnej, służą-
cego zarówno do wypełniania codziennych obowiązków 

42 Mikhaylo Yakubovych identyfikuje to ze wsią Kryłów położoną między 
Równem a Korcem (ok. 20 km na północny wschód od Ostroga) w są-
siedztwie, której miało zamieszkiwać kilka tatarskich rodzin, m.in. Lebie-
dziów, por. Yakubovych et al. 2018: 148.

43 Tatarzy na co dzień posługiwali się w tym okresie kalendarzem chrześci-
jańskim.

44 Yakubovych 2016: 172–176; Yakubovych et al. 2018: 151–155.

Ryc. 7.  Koran Mustafy Lebiedzia z 1804 r. (zbiory Muzeum Książki 
i Drukarstwa w Ostrogu)

Fig. 7.  Koran copied by Mustafa Lebiedź from 1804 (collections of the 
Book and Printing Museum in Ostrog)
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modlitewnych oraz indywidualnej pobożności, do prowa-
dzenia obrzędów zbiorowych (funkcja mollińska), jak i prak-
tyk magicznych, leczniczo-ochronnych (funkcja fałdżejska). 
Pierwszy z tych rodzajów zawartości reprezentuje „Rejestr 
czterdziestu Jasieni”, tzn. zestaw intencji do odczytywania 
36 sury Koranu Ja.Sin. lub całego Koranu (rozpoczynający 
się od intencji „Dla wdzięczności Boga i Za Muchammieda 
proroka”45), nijety – turkijskie formuły intencyjne46, arabski 
tekst 36 sury lub instrukcje do wykonywania ablucji rytual-
nych47. Drugi rodzaj zawartości reprezentuje tekst modlitwy 
„za władców prawowiernych”48, czyli Ṣulṭān du�ā’i, modlitwy 
za władcę (w tym wypadku za sułtana osmańskiego), sta-
nowiącej stały składnik obrzędu wygłaszania chutby49. Na 
podstawie dokonanego przez M. Yakubovycha ukraińskiego 
przekładu tego tekstu można łatwo zidentyfikować go jako 
jeden z dwóch najbardziej rozpowszechnionych w polsko
-tatarskich chamaiłach wariantów modlitwy za sułtana, tj. 
wariantów A i B w mojej edycji krytycznej z 1994 r.50, mia-
nowicie wariant A w rzadkiej odmianie dedykowanej sułta-
nowi Mustafie III (1757–1773)51. Pochodził on z późniejszej, 
XVIII-wiecznej fali napływu tekstów liturgicznych z państwa 
osmańskiego do Tatarów w Rzeczypospolitej52. Wreszcie 
trzeci rodzaj zawartości chamaiłu z Juwkowców to wzory ta-
lizmanów oraz instrukcje do praktyk leczniczo-ochronnych, 
stosowanych powszechnie wśród Tatarów polsko-litewskich 
i popularnych w muzułmańskiej kulturze tradycyjnej, w tym 
wśród ludów państwa osmańskiego i Złotej Ordy.

Pod względem formy, grafii i języka, chamaił z Juwkowców 
można ocenić jedynie na podstawie fotografii jednej strony 
opublikowanej przez M. Yakubovycha53. Można z niej wnio-
skować, że rękopis jest wykonany starannym, wyrobionym 
duktem pisma arabskiego, utrzymującym się w ogólnej kon-
wencji skryptorskiej Tatarów polsko-litewskich (cechujących 
się „linearyzacją” tego pisma). Zasady zapisu tekstu słowiań-
skiego (polskiego) alfabetem arabskim są typowe, z pewnym 
jednak uderzającym wyjątkiem. Mianowicie do zapisu samo-
głoski nosowej ę stosowany jest znak tanwīn fatḥa54. 

Chamaił z Juwkowców jest bardzo znamienny pod wzglę-
dem języka (w warstwie słowiańskiej). Dostępna do analizy 
próbka (z powyższej fotografii – ryc. 8) cechuje się na tle 

45 Yakubovych et al. 2018: 154.
46 Tam transkrypcja na cyrylicę nijetu do czytania Koranu „dla wdzięczności 

Boga”, por. Yakubovych et al. 2018: 153.
47 Yakubovych et al. 2018: 153.
48 Yakubovych et al. 2018: 152.
49 Drozd 1999: 61–69.
50 Drozd 1994: 208–214.
51 Zastrzec w tym miejscu muszę, że mając do dyspozycji  jedynie opubli-

kowane tłumaczenie na język ukraiński ostateczną klasyfikację tekstu 
modlitwy za sułtana z chamaiłu z Juwkowców trzeba odłożyć do czasu 
skonfrontowania jego oryginalnego tekstu (arabskiego) z materiałem po-
równawczym. 

52 Drozd 1999: 42–43.
53 Yakubovych 2016: 174.
54 W moim przeszło 26-letnim doświadczeniu w pracy nad tatarskimi rę-

kopisami z takim regularnie stosowanym rozwiązaniem spotkałem się 
jedynie w nowych, „zmodernizowanych” modlitewnikach, które wyszły 
spod ręki śp. imama Stefana Mustafy Jasińskiego z lat 80-tych XX w., choć 
sporadycznie pojawiało się ono też w XIX-wiecznych zabytkach.

innych zabytków tatarskiego rękopiśmiennictwa z woje-
wództw północno-wschodnich nadzwyczaj czystą polszczy-
zną kresową, niemal bez form archaicznych, białoruskich. 
Przytaczam jej transkrypcję. Zawiera ona instrukcję do obo-
wiazkowej ablucji przed modlitwą (pltat. gusiel – z j. ar. ḡusl 
„pełne obmycie przed modlitwą”):

Do guślu porżondek. Najprszód ibryk (z j. tur. ibrık „dzba-
nek”) wziouszy, tehret (z j. arab. ṭahārat „obmycie intymnych 
części ciała w ramach ablucji”) wzionść. Potym rence myć. 
Gargare (z j. arab. ġarġara „płukanie ust i nosa w ramach 
ablucji”) wzionść trszy razy w genbę, trszy razy w nos. Potym 
wody czystej wzionść, gusiel brać na głowę, trszy razy lać na 
prawy bok […]55.

Oprócz konsekwentnego oddawania samogłosek noso-
wych, uwagę zwraca typowa dla polszczyzny kresowej dwu-
zgłoskowa wymowa ř (rz) jako rż/rsz56. W rękopisach Tata-
rów polsko-litewskich w miejscu zapisu rz, aż do końca XIX w. 
konsekwentnie zapisywana była litera r. Na ich tle chamaił 
z Juwkowców świadczyłby o tendencji do modernizacji języ-
ka rękopiśmiennictwa religijnego na rzecz ówczesnej polsz-
czyzny.

55 Por. ten sam fragment: Yakubovych 2016: 175 oraz Yakubovych et al. 
2018: 153.

56 Kurzowa 1993: 242–243.

Ryc. 8.  Chamaił z Juwkowców z 2 poł XIX w. (własność prywatna;  
za: Yakubovych 2016: 174)

Fig. 8.  Khamail (prayer book) from Juwkowce from the second half of 
the 19th century (private property; after: Yakubovych 2016: 174)
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Niewiele tak szczegółowych ocen możemy sformuło-
wać na temat trzeciego z opisanych przez M. Yakubovycha 
rękopisów Tatarów z Wołynia, mianowicie chamaiłu, dato-
wanego przez tego badacza na XX w. i wiązanego z Ostro-
giem57. Na podstawie podanych przez M. Yakubovycha 
informacji można stwierdzić, że rękopis zawiera trzeci z wy-
mienionych przy poprzednim zabytku rodzajów materiału 
treściowego – talizmany i formuły leczniczo-ochronne. Tego 
rodzaju zawartość wykorzystywana była w szczególności 
przez osoby „wyspecjalizowane” w praktykach magiczno
-leczniczych i wróżbiarstwie – fałdżejów (z j. arab.-tur. fa’lğï 
„wróżbiarz”). Należy w tym miejscu przypomnieć, że Tatarzy 
z Juwkowców słynęli w XIX w. z leczenia chorych psychicznie. 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podawał, że „tak 
w tym względzie mają ustaloną opinię, że zawsze mają mnó-
stwo pacjentów, których im zwożą z odległych stron kraju. 
Sposób leczenia jest tajemnicą, którą przechowują od wielu 
pokoleń i jak twierdzą przynieśli ją ich przodkowie z daw-
nej swej ojczyzny ze wschodu”58. Tajemnica owa w gruncie 
rzeczy skrywała się właśnie w chamaiłach, w zestawach mo-
dlitw egzorcystycznych w języku arabskim i turkijskim (o ar-
chaicznych cechach środkowoazjatyckich), zwanych odpie-
waniem. Skuteczność juwkowskich siufkaczy59 musiała być 
rzeczywiście znana, skoro pod koniec XIX w. zainteresował 
się ich praktykami wybitny psychiatra rosyjski, Nikołaj Baże-
now (1857–1923)60. Co ciekawe, również Tatarzy z drugiej, 
„zagubionej” osady tatarskiej na południowo-wschodnich 
Kresach – Kowalówki na Podolu – znani byli z tego samego, 
tj. leczenia obłąkanych61. Obydwa powyższe chamaiły repre-
zentują ten charakterystyczny obszar kultury Tatarów polsko
-litewskich.

57 Yakubovych et al. 2018: 156–160.
58 Sulimierski et al. 1882: 644.
59 Siufkaniem określano praktykę uzdrawiania chorych.
60 Yakubovych 2016: 142.
61 Sulimierski et al. 1883: 514.

Reasumując, próbki spuścizny rękopiśmienniczej pozo-
stałej po Tatarach z Wołynia potwierdzają, że korzystali oni 
z tego samego zasobu piśmiennictwa, co Tatarzy w woje-
wództwach północno-wschodnich. Trzeba jednak zastrzec, 
że dopiero szczegółowa analiza zawartości i języka może po-
zwolić na ocenę, czy pomiędzy tradycją piśmienniczą jednej 
i drugiej grupy zachodziły jakieś różnice i na ile były one zna-
czące. Na razie jedyna uchwycona cecha znamienna ukazuje 
na małej próbce silniejszy wpływ języka polskiego w tatar-
skim rękopiśmiennictwie z Wołynia.

W zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu znaj-
dują się również ślady korzystania przez miejscowych Tata-
rów z drukowanego piśmiennictwa religijnego napływające-
go z Kazania i innych ośrodków muzułmańskich w imperium 
carskim na przełomie XIX/XX w. Wśród materiałów pozyska-
nych od tatarskiej rodziny Lebiedziów (?) z miasteczka Płuż-
ne pod Ostrogiem (ryc. 9), z którymi mogłem się zapoznać, 
znajdują się mianowicie pojedyncze luźne, bardzo mocno 
zaczytane karty drukowanego modlitewnika muzułmańskie-
go cyrylicą w języku rosyjskim, zatytułowanego Szarāytul
-Imān (z j. arab. „Zasady wiary”), wydanego w Petersburgu 
w 1897 r. przez typolitografię I. Boraganskiego i K. Wołkowa 
(ryc. 10). Druk ten jest o tyle ciekawy i znamienny kulturowo, 
że zawiera arabskie teksty liturgiczne zapisane nie alfabetem 
arabskim, lecz transkrybowane na cyrylicę i zaopatrzone 
w komentarze oraz przekład na język rosyjski. Pod względem 
zawartości jest on w pewnym stopniu zbliżony do chama-
iłów Tatarów polsko-litewskich. Ważnym faktem jest użytko-
wanie druku w tej postaci przeznaczonej dla muzułmanów 
nie znających dostatecznie pisma arabskiego. Sytuacja taka 
pojawiła się wśród Tatarów polsko-litewskich w 2. połowie 
XIX w. na skutek osłabienia wewnętrznej edukacji religijnej, 
czego skutkiem była konieczność tworzenia modlitewników 
transkrybowanych na łacinkę lub cyrylicę (aczkolwiek wśród 
Tatarów na Kresach północno-wschodnich do tej pory nie 
spotkałem tego druku, mimo że wiele innych druków kazań-
skich było w użyciu na Litwie od przełomu XIX/XX w.). Naj-
wyraźniej było to też udziałem Tatarów na Wołyniu. Stopień 
zniszczenia i zaczytania kilku zachowanych kart tego druku 
świadczy o intensywności jego używania. 

 Drugim drukiem jest kazańska edycja Koranu z 1901 r. 
wydana przez oficynę braci Dąbrowskich – wyspecjalizowa-
ną m.in. w tatarskich drukach religijnych na przełomie XIX/
XX w. (ryc. 11). Ten rodzaj drukowanego Koranu był bardzo 
popularny wśród Tatarów na Kresach północno-wschodnich. 
Jego obecność w okolicach Ostroga świadczy o korzystaniu 
z tego samego rodzaju piśmiennictwa religijnego przez Tata-
rów z Wołynia.

CMENTARZE
Najważniejszym materialnym śladem po tatarskim osadnic-
twie w Ostrogu i okolicy są cmentarze. Jeden, wcześniejszy, 
znajduje się w Ostrogu na terenie dawnej dzielnicy tatar-
skiej, tj. Przedmieścia Zarwańskiego. Brak jest jednak na 
nim nagrobków i inskrypcji z okresu historycznego. Istnie-
jące nagrobki pochodzą dopiero z 1. połowy XX w. Drugi 
cmentarz znajduje się w Juwkowcach. Założony został nie 
później niż na początku XIX w. i pozostaje do dziś czynny. 

Ryc. 9.  Rodzina Lebiedziów z Płużnego k. Ostroga , poł. XX w. (zbiory 
Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu)

Fig. 9.  The Lebiedź family from Płużne near Ostróg, mid-20th century 
(collections of the Book and Printing Museum in Ostrog)
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Poza nimi współczesne tatarskie (muzułmańskie) pochówki 
można sporadycznie spotkać na cmentarzach prawosław-
nych w Ostrogu i Juwkowcach62. Obydwa cmentarze nie były 
wcześniej przedmiotem opracowań naukowych. O istnieniu 
mizaru w Juwkowcach nie było wręcz do tej pory żadnych 
wiadomości. Przez lata poszukiwałem źródeł na jego temat 
i dopiero panu Mykhayło Yakubovychowi zawdzięczam 
pierwszą informację o nim. Rozpoznawcze prace terenowe, 
które przeprowadziłem na obu mizarach w 2018 r., dostar-
czyły materiału pozwalającego na konkretne, choć wstępne 
ustalenia, co do ich charakteru, rozmiarów, datowania, ma-
teriału epigraficznego i zabytkowego. 

MIZAR W OSTROGU
Cmentarz tatarski w Ostrogu położony jest na skraju płasko-
wyżu rozciągającego się na zachód wzdłuż ulicy Tatarskiej 
(dawnego Przedmieścia Zarwańskiego) – a więc historycznej 
siedziby ludności tatarskiej do XVII/XVIII w. Z cmentarzem 

62  Informacja ustna od Mykhaylo Yakubovycha.

sąsiadują dziś bloki internatu miejscowej szkoły zawodowej 
i ogródki warzywne służące jego mieszkańcom. 

Zlokalizować można, w sposób nie budzący wątpliwości, 
jedynie około ośmiu mogił, wszystkie zapewne z 1. połowy 
XX w. Ułożone są w jednym rzędzie w linii północ-południe, 
zgodnie z muzułmańskimi zasadami pochówku – głową 
na zachód, a nogami na wschód. Pięć spośród tych mogił 
oznaczonych jest stelami z inskrypcjami, na szóstej zachował 
się jedynie wystający z ziemi dolny fragment po odłamanej 
steli, siódma zaś mogiła oznaczona jest w tradycyjny dla 
Tatarów sposób kamieniami granitowymi (bez inskrypcji) 
od zachodu i wschodu. Na jednej z mogił (skrajnej od pół-
nocy) zachowały się dwie stele zgodnie z tradycyjnym tatar-
skim układem kamieni nagrobnych – zachodnia (od strony 
głowy) z inskrypcją główną oraz wschodnia (od strony nóg) 
bez napisu. Inna z mogił (skrajna od południa) również miała 
pierwotnie dwie stele, z których zachowała się jedynie stela 
wschodnia (z formułą modlitewną). Stele na pozostałych 
dwóch mogiłach oraz wspomniany fragment na trzeciej, są 
stelami zachodnimi. Nie można wykluczyć, że gęsta trawa 
i krzaki zarastające cmentarz skrywają inne kamienie lub 
przewrócone stele. 

Dzięki archiwalnej fotografii, wykrytej i udostępnionej 
mi przed ponad dwudziestoma laty przez śp. prof. Myko-
łę Kowalskiego (ryc. 12), datowanej na początek lat 50. XX 

Ryc. 10.  Strona tytułowa modlitewnika drukowanego w Petersburgu 
Szarāytul-Imān z 1897 r. używanego przez Tatarów z Płużnego 
pod Ostrogiem (zbiory Muzeum Książki i Drukarstwa 
w Ostrogu)

Fig. 10.  Title page of the prayer book printed in St. Petersburg 
Sharāytul-Imān from 1897 used by Tatars from Płużne near 
Ostróg (collections of the Book and Printing Museum in Ostrog)

Ryc. 11.  Strona tytułowa Koranu drukowanego w Kazaniu w 1901 r. 
używanego przez Tatarów z Płużnego pod Ostrogiem (zbiory 
Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu)

Fig. 11.  Title page of the Qur’an printed in Kazan in 1901, used by 
Tatars from Płużne near Ostróg (collections of the Book and 
Printing Museum in Ostrog)
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wieku, można odtworzyć zmieniający się stan powyższych 
mogił i stel nagrobnych. Oprócz wspomnianej mogiły ozna-
czonej tradycyjnymi granitami polnymi (bez napisów), która 
przetrwała bez zmian, w tym czasie jeszcze cztery mogiły 
oznaczone były stelami, po dwie na każdej (wschodnia i za-

chodnia) – z nich zachowały się jedynie trzy, w tym dwie z in-
skrypcjami. Na fotografii tej widać, iż jedna z mogił ma już 
tylko stelę wschodnią, w pobliżu zaś prawdopodobnie leży 
inna, przewrócona stela (być może zachodnia). W 2. poło-
wie XX wieku stele na tej mogile zostały zastąpione nowy-
mi, odlanymi z cementu, przy czym znowu stela zachodnia 
zniknęła.

Trzy z czterech par stel miały jednakową formę i były wy-
konane z piaskowca. Czwarta para – dość podobna, która 
zachowała się do dziś – była wykonana jako odlew z cemen-
tu. Spośród stel z piaskowca zachowała się tylko jedna (na 
drugiej mogile od północy). Jest ona (przynajmniej od lat 90. 
XX w.) złamana i przewrócona (ryc. 13). Należała do Mustafy 
Lebiedzia „bywszego czynownika poczty ostrożskiej”, zmar-
łego dnia 9 lutego 1929 r. Wykonana jest z kruchego i łusz-
czącego się piaskowca, tak jak większość stel w Juwkowcach. 
Na skutek erozji kamienia uszkodzeniu uległa arabska formu-
ła modlitewna i fragment tekstu głównego zawierający za-
pewne formułę modlitewną w języku rosyjskim. Na mogile 
tej brak już steli wschodniej (istniejącej jeszcze ok. 1950 r.). 

Dwie pozostałe wspomniane stele (zachodnia i wschod-
nia), które się zachowały sprzed 1950 r., znajdują się na 
mogile pierwszej w rzędzie od północy, należącej do Alego 
Ismaiłowicza Lebiedzia, zmarłego 15 kwietnia 1936 r. Wyko-
nane zostały zapewne tuż po 1945 r. w formie odlewu ce-
mentowego. Na steli zachodniej oprócz części informacyjnej 
w języku rosyjskim umieszczony był zestaw formuł arabskich, 
który dziś jest zupełnie nieczytelny. Udało mi się go częścio-
wo odczytać dzięki innej archiwalnej fotografii z początku lat 
50. XX w. ze zbiorów śp. Mykoły Kowalskiego (ryc. 14) i po-
równaniu z materiałem z Juwkowców. Składa się z inwoka-
cji yā Allāh (j. arab. 'O, Panie Boże!') być może trzykrotnie 
powtórzonej oraz prawdopodobnie formuł szahady (lā ilāha 
illā ’llāhu Muḥammad rasūlu 'llāhi – j. arab. „Nie ma boga, 
prócz Boga, Muhammad jest jego posłańcem”) i ta�awwuḏ 
(a�ūḏu bi-llāhi min aš-šayṭāni 'r-raḥīmi – j. arab. 'Uciekam się 
do Boga od szatana ukamienowanego'). 

Jak wynika natomiast z porównania wyglądu cmentarza 
na powyższych fotografiach archiwalnych ze stanem współ-
czesnym, na czterech innych mogiłach ustawione zostały 
w późniejszym czasie, tj. w latach 60. i 70. XX w. nowe stele; 
przynajmniej w przypadku jednej mogiły (wspomnianej już 
pierwszej od południa) ustawiono dwie stele – zachodnią 
i wschodnią, odtwarzając układ sprzed 1950 r. Jak wspo-
mniałem, jednej z nich – zachodniej, z główną inskrypcją, nie 
ma. Na wschodniej widnieje jedynie formuła w języku rosyj-
skim: Mir prachu twojemu dorogomu bratu (j. ros. „Pokój 
prochom Twoim, drogiemu bratu”). Po steli z innej mogiły 
został tylko dolny fragment przy ziemi. Z tego zespołu zacho-
wały się bez uszkodzeń dwie stele zachodnie z inskrypcja-
mi w języku rosyjskim określającymi osobę zmarłego i datę 
śmierci, bez formuł arabskich. Należą one do Marjemy [sic!] 
Tamerlanownej Bajraszeskiej, zmarłej w 1923 r. oraz Micha-
iła Adamowicza Bajraszewskiego, zmarłego w 1943 r. Obie 
zawierają ciekawą formułę modlitewną w języku rosyjskim: 
Da pust jemu/jej budiet obieszczannyj magometanskij raj 
bożij (j. ros. „Niech będzie jemu/jej obiecany mahometański 
raj Boży”). Wszystkie stele z okresu sowieckiego mają jedna-

Ryc. 12.  Widok cmentarza tatarskiego w Ostrogu na początek lat 50. 
XX w. (ze zbiorów M. Kowalskiego)

Fig. 12.  View of the Tatar cemetery in Ostrog at the beginning of the 
1950s (from the collection of M. Kowalski)

Ryc. 13.  Przewrócona stela Mustafy Lebiedzia (zm. 1929) na cmenta-
rzu tatarskim w Ostrogu (fot. A. Drozd)

Fig. 13.  The broken and fallen stele of Mustafa Lebiedź (died 1929) at 
the Tatar cemetery in Ostrog (photo by A. Drozd)
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kową formę  pionowych płyt odlanych z cementu (wielkości 
ok. 120 x 60 cm) o kształcie prostokąta z wklęsłymi naroż-
nikami. Stela Alego Lebiedzia dodatkowo wzbogacona jest 
małym łukiem odcinkowym wieńczącym jej górną krawędź. 
Były one malowane. Obecnie pokryte są resztką złuszczonej 
srebrzanki. Przynależność wyznaniowa zaznaczona jest na 
nich półksiężycem z gwiazdą na stelach zachodnich (ryc. 15).

Oceniając formę powyższych nagrobków uderza niety-
powe na tle zwyczajów Tatarów polsko-litewskich umiesz-
czenie dwóch jednakowych stel nagrobnych przy obu koń-
cach mogiły. O ile regułą było umieszczanie dwóch kamieni, 
wschodniego i zachodniego, to zazwyczaj zachodni wyróżniał 
się większymi rozmiarami. Układ złożony z dwóch jednako-
wej wielkości stel jest natomiast dość typowy dla zwyczajów 
osmańskich w XVIII i na początku XX wieku. Być może forma 
nagrobków w Ostrogu jest ich dalekim echem. 

Ze wzmianki zawartej w pracy Stanisława Kardaszewicza, 
pt. Dzieje dawniejsze miasta Ostroga63 wynika najwyraźniej, 
że omawiana grupa mogił została zlokalizowana na obszarze 
pierwotnego, historycznego mizaru ostrogskich Tatarów za-
mieszkujących Przedmieście Zerwańskie od początku XVI w. 
do przełomu XVII/XVIII w. Kardaszewicz wspomina mianowi-
cie, że po Tatarach w Ostrogu, prócz nazwy zamieszkiwanej 
przez nich niegdyś ulicy, pozostał jedynie „stary ich cmen-
tarz”. Opis jego lokalizacji odpowiada położeniu istnieją-
cych dziś mogił z XX w. – na wzgórzu przy ulicy Tatarskiej. Co 
szczególnie istotne, Kardaszewicz poświadcza, że na ów stary 
cmentarz „w pewne dni roku przyjeżdżają z Juwkowiec Ta-
tarzy dla odprawiania swych modłów za umarłych”64. Oczy-
wiście chodzi o dobrze znany zwyczaj corocznych wspólnych 
odwiedzin mizarów („zjazdów”) i modlitw za dusze zmarłych, 
praktykowany regularnie do dziś wśród Tatarów polsko-li-
tewskich. Świadectwo Kardaszewicza – mieszkańca i histo-

63 Kardaszewicz 1913: 122.
64 Kardaszewicz 1913: 122.

ryka Ostroga, zmarłego w 1887 r. – jest cennym dowodem 
kontynuowania funkcji kultowych na cmentarzu tatarskim 
w Ostrogu jeszcze w 2. połowie XIX wieku, a przy okazji też 
dowodem na zbieżność zwyczajów obrzędowych związanych 
z kultem cmentarzy wśród Tatarów na Wołyniu i na Kresach 
północno-wschodnich. W takim stanie rzeczy możliwe było 
przywrócenie cmentarzowi w Ostrogu funkcji grzebalnej po 
odcięciu tatarskich rodzin zamieszkujących to miasto i oko-
lice po 1920 r. od mizaru parafialnego w Juwkowcach. Taka 
zapewne była przyczyna powyższych pochówków. Zaprzesta-
no ich zapewne po 1945 r., gdy Ostróg znalazł się wspólnie 
z Juwkowcami w granicach Związku Sowieckiego.  

Na marginesie warto dodać, że powyższa relacja Karda-
szewicza jest również istotna pod kątem chronologii istnienia 
meczetu w Ostrogu – wyraźnie wynika z niej, że w czasie po-
wstawania pracy tego historyka, tj. przed 1887 r., meczet już 
nie istniał. Choć nadal brak danych, kiedy został zniszczony.

Należy dodać, że w publikowanych źródłach historycz-
nych XVI–XVIII-wiecznych oraz innych dawnych pracach hi-
storycznych lub krajoznawczych brak jest innych informacji 
o miejscu pochówku tatarskich mieszkańców Ostroga. In-
formacja Kardaszewicza jest zatem jedynym źródłem na ten 
temat. Jest wysoce prawdopodobne, że przez dwa stulecia 
bytowania w Ostrogu Tatarzy nie założyli innego mizaru. 
Usytuowanie cmentarza w bezpośrednim sąsiedztwie zabu-
dowań kolonii tatarskiej, zarazem w miejscu od niej dosta-
tecznie wyizolowanym skarpą płaskowyżu, odpowiada ta-
tarskiemu zwyczajowi lokalizowania mizarów. W sąsiedztwie 
omówionych mogił z XX w. – być może na całej przestrze-
ni, która pozostaje niezagospodarowana (o wielkości ok. 
30 x 50 m) – muszą więc znajdować się inne, dawne mogiły. 
Pod gęstą trawą można jedynie gdzieniegdzie wyczuć nie-
równości gruntu, które mogą być kopczykami nagrobnymi. 
Niewykluczone, że historyczne miejsce pochówku Tatarów 
ostrogskich mogło zostać częściowo zabudowane blokami 
internatu, a częściowo także zajęte pod ogródki warzywne 
jego mieszkańców. Ustalenie zasięgu cmentarza wymagało-
by w pierwszej kolejności usunięcia traw i krzaków, a następ-
nie wykonania badań geofizycznych.

Ryc. 15.  Stele Marjemy i Michaiła Bajraszewskich z 2 poł. XX w. 
na cmentarzu tatarskim w Ostrogu (fot. A. Drozd)

Fig. 15.  Stele Marjema and Mikhail Bajraszewskis from the second half 
of the 20th century at the Tartar Cemetery in Ostróg (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 14.  Nagrobek Alego Lebiedzia (zm. 1936) na cmentarzu tatarskim 
w Ostrogu  – stan z początku lat 50. XX w. (ze zbiorów 
M. Kowalskiego)

Fig. 14.  The tombstone of Ali Lebiedź (died 1936) at the Tatar ceme-
tery in Ostróg  – from the early 1950s (from the collection of 
M. Kowalski)
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MIZAR W JUWKOWCACH
Mizar w Juwkowcach położony jest na zalesionym południo-
wo-zachodnim zboczu doliny odchodzącej od centrum wsi 
w kierunku rzeki Horyń, ku której płynie między podmokłymi 
łąkami niewielki strumień (ryc. 16). Zajmuje pas o długości ok. 
200 m i szerokości ok. 50–60 m. Sama wieś składa się z około 
trzydziestu gospodarstw, ukrytych wśród drzew i rozrzuconych 
wzdłuż krzyżujących się we wsi dwóch dróg, przez co sprawia 

wrażenie nieco opustoszałej. Charakterystyczna dla Wołynia 
urozmaicona rzeźba terenu, wzniesienia i doliny sprawiają, 
że wygląd tej wsi znacznie odbiega od typowego krajobrazu 
tatarskich zaścianków na Litwie i Białorusi. Lokalizacja me-
czetu, rozebranego prawdopodobnie w czasie okupacji nie-
mieckiej (gdy wieś została zasiedlona niemieckimi kolonistami 
w 1943 r., a miejscową ludność wysiedlono), nie jest jasna – 
być może znajdował się na przeciwległym stoku doliny, przy 
której znajduje się mizar (ryc. 17). Przy centralnym skrzyżo-
waniu dróg we wsi stoi pomnik upamiętniający mieszkańców, 
którzy stracili życie w okresie II wojny światowej. Wśród 40 
wymienionych osób jest sześciu Tatarów: Sulejman (Mustafo-
wicz) Asanowicz, Wyldan (Arifułowicz) Azizow, Mustafa (Isy-
dowicz) Kozakiewicz, Sulejman (Ibrahimowicz) Muchlio, Dmi-
tro (Jakubowicz) Żdanowicz, Halim (Jakowlewicz) Żdanowicz.

Mizar składa się z trzech części wyraźnie odcinających 
się pod względem typu nagrobków i gęstości roślinno-
ści. Najstarsza, północno-zachodnia część, o wielkości ok. 
50 x 50 m, jest porośnięta drzewami liściastymi i krzakami 
gęstniejącymi w miarę przesuwania się ku środkowej części 
mizaru (ryc. 18). Nagrobki mają formę tradycyjnych kamie-
ni polnych, z tą różnicą w stosunku do mizarów na Kresach 
północno-wschodnich, że są one z reguły wapieniami lub zle-
pieńcami wapiennymi, nie zaś granitami. Wynika to zapew-
ne z miejscowych uwarunkowań geologicznych. Właściwości 
tego rodzaju materiału, tj. powodujące trudność w obróbce, 
szybką erozję, kruchość i sypkość, nierówność naturalnych 
powierzchni – odmiennie od granitów polnych powszech-
nych na polodowcowych terenach Litwy, mogły przyczynić 
się tu do braku większej ilości inskrypcji na nagrobkach tego 
typu. Podczas prac we wrześniu 2018 r. odkryłem jedynie 
dwa tradycyjne polne kamienie nagrobne (wapienie) z in-
skrypcjami: jeden z samą arabską formułą szahady (lā ilāha 
illā ’llāhu Muḥammad rasūlu ’llāhi – j. arab. „Nie ma boga, 
prócz Boga, Muhammad jest jego posłańcem”), drugi z datą 
„mar[ca] (?) 1820” (łacinką w języku polskim) (ryc. 19). Więk-
szość tradycyjnych kamieni nagrobnych tego rodzaju ma 
rozmiary małe (do ok. 40 cm wysokości) lub średnie (do ok. 
70 cm wysokości).

Dzięki powyższemu nagrobkowi z 1820 r. możemy dato-
wać czas powstania mizaru, tj. na początek XIX w. Pozosta-
je otwarte pytanie o wcześniejsze miejsca pochówków, tzn. 
przez cały wiek XVIII, gdy Tatarzy zamieszkiwali już w Juwkow-
cach. Wysoce nieprawdopodobne jest, aby korzystali z cmen-
tarza w Ostrogu, oddalonego o 2–3 godziny jazdy zaprzęgiem 
i prawdopodobnie już opuszczonego przez większość spo-
łeczności tatarskiej. Okolice meczetu w Juwkowcach (naprze-
ciwko obecnego mizaru) można by wskazywać jako jedną 
z hipotetycznych lokalizacji pierwszego cmentarza.

Na omawianej, najstarszej części mizaru znajduje się także 
kilka pojedynczych późniejszych mogił ze stelami z piaskowca 
z 2. połowy XIX w. Stele tego rodzaju pojawiają się zaś w dużej 
liczbie na drugiej, środkowej części cmentarza juwkowieckie-
go. Część ta rozciąga się na długości ok. 70–80 m i szeroko-
ści ok. 50–60 m. Jest szczególnie gęsto porośnięta krzakami, 
a poruszanie się po niej utrudniają przewrócone przez wiatr 
lub uschnięte drzewa – kilka nagrobków zostało przez nie 
przygniecionych i uszkodzonych (ryc. 20–21). Właśnie prze-

Ryc. 16. Widok na mizar w Juwkowcach (fot. A. Drozd)
Fig. 16. View of the mizar in Juwkowce (photo by A. Drozd)

Ryc. 17.  Juwkowce. Miejsce przypuszczalnej lokalizacji meczetu do 
1942 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 17.  Juwkowce village. Place of the presumed location of the 
mosque until 1942 (photo by A. Drozd)

Ryc. 18. Najstarsza część mizaru w Juwkowcach (fot. A. Drozd)
Fig. 18. The oldest part of the mizar in Juwkowce (photo by A. Drozd)
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wracające się drzewa oraz drastycznie postępująca erozja 
piaskowca są głównymi czynnikami zagrożenia dla nagrob-
ków. Stele nagrobne znajdują się na co najmniej kilkudziesię-
ciu mogiłach; poza stelami inne mogiły oznaczone są także 
tradycyjnymi kamieniami polnymi, na których nie wykryłem 
inskrypcji. Materiał, z którego wykonano większość stel, to 
piaskowiec o spoiwie ilastym, łatwo wchłaniającym wilgoć 
i bardzo podatnym na pęcznienie, łuszczenie się i odpadanie 
fragmentów z lic stel, na których znajdują się inskrypcje (ryc. 
22). Poza nielicznymi przypadkami kilku pomników z granitu, 
które leżą przewrócone lub być może zostały skradzione, nie 
widać przejawów wandalizmu. 

Wykryte w czasie moich prac w 2018 r. daty nagrobków 
na tej części cmentarza mieszczą się między latami 60. XIX w. 
a rokiem 1914. W tym okresie musiała pojawić się dostęp-
ność stel z piaskowca, wykonywanych najwyraźniej przez 
lokalne warsztaty kamieniarskie (być może przez jeden 
konkretny warsztat). Ich obecność jest sygnałem stosunko-
wej zamożności miejscowych Tatarów. Większość z nich ma 
zbliżoną, niekiedy jednakową formę stojącego prostokąta 
zwieńczonego różnymi rodzajami łuku – pełnego, odcinko-
wego, wklęsło-wypukłego lub spłaszczonego o lekko wklę-
sło-wypukłych ramionach (rys. 23–25). W 1. połowie XX w. 
popularna staje się natomiast uproszczona forma stel, tj. 

stojącego prostokąta o ściętych płasko narożnikach. Zdarzają 
się inne, mniej typowe formy, jak np. stela z 1911 r. o polu 
inskrypcji w formie płyciny zwieńczonej łukiem nadwieszo-
nym (ryc. 28). Przez cały okres od pojawienia się stel są one 
dość często zdobione reliefowym emblematem półksiężyca 
z gwiazdą (ryc. 26). Stosowanie reliefu na nagrobkach tatar-
skich w województwach północno-wschodnich było nad-
zwyczaj rzadkie i w przypadku Juwkowców stanowi cechę 
charakterystyczną. Również w Ostrogu wspomniana stela 
nagrobna Alego Ismaiłowicza Lebiedzia (zm. 1936 r.) ma tego 
rodzaju reliefowy półksiężyc z gwiazdą. 

Na początku XX wieku pojawiło się kilka nagrobków 
z polerowanego granitu, wykazujących wyższy poziom wy-
konawstwa i zarazem zamożności zamawiających. Uwagę 
zwraca para nagrobków rodziny Churamowiczów z 1910 r. 
i 1914 r. o zupełnie nietypowej jak na tatarskie cmentarze 
formie kolumny ustawionej na sześciennym cokole, na któ-
rego bokach znajdują się inskrypcje. Ustawiono je w miejscu 
kamienia zachodniego, a od tyłu przylega do nich tradycyjny 
kopczyk mogiły, zakończony od wschodu stelą z piaskowca. 
Dziś zachowały się jedynie cokoły z bazami kolumn (ryc. 29). 
Na nagrobkach nie ma już trzonów kolumn (jeden z nich 
prawdopodobnie leży nieopodal w listowiu), przez co nie 
wiemy, jaka była pełna forma tych nagrobków. 

Ryc. 19.  Najdawniejsza odkryta inskrypcja nagrobna w Juwkowcach 
z 1820 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 19.  The oldest discovered tomb inscription in Juwkowce from 
1820 cut on a traditional stone (photo by A. Drozd)

Ryc. 20.  Nagrobki tatarskie w Juwkowcach z 2 poł. XIX w. uszkodzone 
przez przewracające się drzewa (fot. A. Drozd)

Fig. 20.  Tatar graves and steles in Juwkowce from the second half of 
the 19th century, damaged by falling trees (photo by A. Drozd)
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Ryc. 21. Mizar w Juwkowcach – nagrobki z 2 poł XIX w. (fot. A. Drozd)
Fig. 21.  Mizar in Juwkowce  – tombstones from the second half of the 

19th century (photo by A. Drozd)

Ryc. 22.  Przykład degradacji kamienia – stela wschodnia na nagrobku 
z 2 poł. XIX w. (fot. A. Drozd)

Fig. 22.  Example of stone degradation – eastern stele on a tombstone 
from the second half of the 19th century (photo by A. Drozd)

Ryc. 23.  Stela nagrobna Halimy c. Tamerlana Kinskiej z 1911 r. z kom-
pletem arabskich formuł konfesyjnych i modlitewnych (kalām 
sharīf, basmala, shahada, ta’awwudh) (fot. A. Drozd)

Fig. 23.  The tombstone of Halima Kinska, daughter of Tamerlan, from 
1911 with a complete set of Arabic pious confessional formu-
las (as kalām sharīf, basmala, shahada, ta’awwudh) (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 24.  Stela nagrobna Felicji c. Dawida Kozakiewicz, ofiary wielkiego 
pożaru w cyrku w Berdyczowie w 1883 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 24.  The tombstone of Felicja Kozakiewicz, daughter of Dawid, 
a victim of a great fire at the circus in Berdyczów in 1883 
(photo by A. Drozd)
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Innym ciekawym przykładem europeizacji form nagrob-
kowych w Juwkowcach jest nagrobek Hamida Sołtyka, ucznia 
VI klasy gimnazjum w Czerkasach, zmarłego w 1913 r. Ma 
on formę obelisku na postumencie z inskrypcjami w płyci-
nach. Nagrobek ten wymaga pilnej konserwacji. Obelisk leży 
na ziemi, zaś płyciny są zagrożone pęcznieniem piaskowca 
i osypywaniem się (ryc. 30–31). Ten i poprzednie nagrobki 
charakteryzują niezwykle ciekawym zestawem inskrypcji 
arabskich, w tym eschatologicznych cytatów z Koranu, o któ-
rych mowa będzie za chwilę.  

Jeśli chodzi o zawartość inskrypcyjną, większość stel 
z XIX–XX w. ma inskrypcje w języku rosyjskim z arabskimi for-
mułami modlitewnymi. Arabska część formularza, wykony-
wana przez nietatarskich miejscowych kamieniarzy według 
wzorów dostarczanych przez Tatarów, jest z reguły dobrze 
czytelna i wykazuje niekiedy cechy kaligraficzne. Obejmuje 
ona zestaw trzech formuł: 

– inwokacji basmala (bi’smi ’llāhi ’r-raḥmāni ’r-raḥῑ-
mi – j. arab. 'W imię Boga miłosiernego, litościwe-
go')

– wyznania wiary szahada (lā ilāha illā ’llāhu Muḥam-
mad rasūlu ’llāhi – j. arab. 'Nie ma boga, prócz Boga, 
Muhammad jest jego posłańcem') 

– modlitwy ochronnej ta�awwuḏ (a�ūḏu bi-llāhi min 
aš-šayṭāni 'r-rağīmi – j. arab. 'Uciekam się do Boga 
od szatana ukamienowanego'). 

Nie zawsze występują one wszystkie trzy łącznie. Co cie-
kawe, zestaw ten stał się popularny wśród Tatarów na Kre-
sach północno-wschodnich nieco później, od przełomu XIX 
i XX wieku, wraz z wprowadzeniem zwyczaju zamawiania na-
grobków w zawodowych warsztatach kamieniarskich – ana-
logicznych do stel w Juwkowcach65. 

Powyższy zestaw formuł jest regularnie poprzedzony nie-
spotykaną na innych tatarskich mizarach poza Juwkowcami 
wyrażeniem kalām šarīf (j. arab. „słowo święte”), najczę-
ściej zapisanym w łuk i wkomponowanym w pole inskrypcji 
poniżej półksiężyca. Użycie tego wyrażenia w inskrypcjach 
nagrobnych wydaje się nieadekwatne do jego znaczenia – 
jest ono bowiem konwencjonalnym określeniem Koranu, 
wykorzystywanym, np. jako ozdobny nagłówek na stronach 
tytułowych w kazańskich drukowanych wydaniach Koranu 
z przełomu XIX i XX wieku, chętnie używanych przez Tatarów 
polsko-litewskich (w tym, jak widzieliśmy, również wołyń-

65 Por. Drozd 2007: 120. 

Ryc. 25.  Stela nagrobna Zejnety [sic] c. Tamerlana Sołtyk, zm. 1888 r. 
(fot. A. Drozd)

Fig. 25.  The tombstone of Zejneta [sic] Sołtyk, daughter of Tamerlan,  
d. 1888 (photo by A. Drozd)

Ryc. 26.  Stela nagrobna Zejnepy c. Samuila Jankiewicz, zm. 1908 r.  
(fot. A. Drozd)

Fig. 26.  The tombstone of Zejnepa, Jankiewicz, daughter of Samuil,  
d. 1908 (photo by A. Drozd)



246 ARCHAEOLOGICA HEREDITAS • 16

Andrzej Drozd

skich). Być może stąd przejęte zostało jako składnik inskrypcji 
(ryc. 23, 26, 28).

Poza tymi zdarzają się na stelach pojedyncze przykłady in-
nych arabskich formuł modlitewnych, np. inwokacja yā Allāh 
(j. arab. 'O, Panie Boże!'), ḥawqala (lā ḥawla wa-lā quwwata 

illā bi-’llāhi ’l-�aliyyi ’l-�aẓīm – j. arab. 'Nie ma mocy ani potęgi 
prócz Boga najwyższego najwspanialszego').

W arabskiej warstwie epigrafiki nagrobnej w Juwkowcach 
uwagę zwraca posługiwanie się umiejętnie dobranymi cyta-
tami z Koranu o eschatologicznej treści. Są to ajety lub ich 

Ryc. 30.  Nagrobek Hamida Sołtyka, ucznia VI klasy gimnazjum 
w Czerkasach, zmarłego w 1913 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 30.  The gravestone of Hamid Sołtyk, a 6th grade student of the 
junior high school in Cherkassy,   who died in 1913 (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 27.  Stela nagrobna studenta, „który stracił wzrok”, Stefana 
(Stipana) Lebiedzia, zm. 1867 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 27.  The tombstone of a student „who has lost his sight”, Stefan 
(Stipan) Lebiedź, d. 1867 (photo by A. Drozd)

Ryc. 28.  Stela nagrobna Marii c. Samuila Jankiewicz zm. 1911 r.  
(fot. A. Drozd)

Fig. 28.  The tombstone of Maria Jankiewicz, daughter of Samuil, 
d. 1911 (photo by A. Drozd)

Ryc. 29.  Kompozycja kaligraficzna z fragmentami Koranu na cokole 
nagrobka rodziny Churamowiczów z 1914 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 29.  Calligraphic composition with fragments of the Koran on the 
pedestal of the Churamowicz family tombstone from 1914 
(photo by A. Drozd)
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fragmenty umieszczone na kilku nagrobkach z ostatnich lat 
poprzedzających I wojnę światową (wykonanych przypusz-
czalnie w latach 1913–1914). Co ciekawe, wszystkie te na-
grobki odbiegają swoją formą od typowych stel z piaskowca. 
I tak, na nagrobku Tamerlana Sołtyka, kolegialnego asesora 
w stanie spoczynku (zmarłego w 1913 r.) umieszczony jest 
ajet 2:153:  

yā ayyuhā ’llaḏīna āmanū’ ’sta�īnū' bi-’ṣ-ṣabri wa-’ṣ-ṣalāti 
inna ’llāha ma�a ’ṣ-ṣābirīna (j. arab. „O, wierni! Proście o po-
moc Boga wytrwałością i modlitwą. Zaprawdę, Bóg jest z wy-
trwałymi”)66 (ryc. 32). Na dwóch wspomnianych nagrobkach 
rodziny Churamowiczów z lat 1910–1914 (z kolumną na co-
kole), znajduje się kompozycja kaligraficzna nawiązująca do 
wzorów kazańskich, złożona z fragmentów dwóch ajetów 
(29:57):

66 W tłumaczeniach cytatów koranicznych staram się opierać na histo-
rycznych przekładach Koranu na język polski, z których korzystali Tata-
rzy – pierwszym dokonanym przez imama Mińska, Urjasza Szlamowicza 
w 1686 r. i funkcjonującym w tradycji rękopiśmiennej, a drugim – doko-
nanym przez filomatów wileńskich w 1829 r. i wydanym po niewielkich 
zmianach w Warszawie w 1858 r. jako tzw. Koran Buczackiego.      

Kullu nafsin ḏā’ikatu ’l-mawti ṯumma ilaynā turğa�ūna (j. 
arab. 'Każda dusza zakosztuje śmierci, a potem do nas po-
wróci') oraz fragmentu 4:77, tj. Qul matā�u ’d-dunyā qalīlun 
wa-’l-āẖiratu ẖayrun li-mani ’ttaqà wa-lā tuẓlamūna fatīlan (j. 
arab. 'Powiedz: Bogactwo tego świata jest małe, a tamtego 
– lepsze dla bojaźników bożych; nie będą oni pokrzywdzeni 
ani na włos') (ryc. 29). Tekst tej inskrypcji jest nieco zepsuty 
przy odwzorowywaniu kompozycji kaligraficznej. Na postu-
mencie wspomnianego nagrobka Hamida Sołtyka z 1913 r. 
na jednej z płycin bocznych umieszczono poprzedzony inwo-
kacją basmala ajet (16:32): 

allaḏīna tatawaffāhumu ’l-malā’ikatu ṭayyibīna yaqūlūna  
salāmun �alaykumu ’dẖulū’ ’l-ğannata bi-mā kuntum 
ta�malūna (j. arab. 'Ci sprawiedliwi, którym aniołowie zabio-
rą życie, usłyszą: Pokój wam! Wnijdźcie do raju za to, coście 
czynili'). Na drugiej zaś inny ajet, także poprzedzony basmalą 
(fragm. 40:7) – na skutek erozji jest on w dużej części znisz-
czony, jednak udało mi się go odczytać w całości: <rabbanā 
wasi>ḡta67 <kulla šayin> raḥmatan wa-�ilman <fa-'ḡfir li-l-

67 Powinno być: wasi�ta – błąd ten może być charakterystyczny dla nawyków 
użytkownika języka tatarskiego (�>ḡ), może wskazywać na kazańskie  

Ryc. 31.  Nieodwracalna destrukcja inskrypcji na nagrobku Hamida 
Sołtyka z 1913 r. na skutek erozji piaskowca (fot. A. Drozd)

Fig. 31.  Irreversible destruction of the inscription on the tomb of 
Hamid Sołtyk from 1913 as a result of sandstone erosion 
(photo by A. Drozd)

Ryc. 32.  Stela nagrobna Tamerlana Sołtyka, kolegialnego asesora 
w stanie spoczynku, zm. 1913 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 32.  The tombstone of Tamerlan Sołtyk, the collegiate retired asses-
sor, d. 1913 (photo by A. Drozd)
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la>ḏīna tābū' <wa-'ū' sabīlaka <waqihim> �aḏāba ’l-ğaḥī<-
mi> (j. arab. „Panie Boże nasz, ogarnęła wszystkie rzeczy 
łaska Twoja i nauka Twoja, przeto odpuść grzech tym, którzy 

pochodzenie autora inskrypcji (projektującego inskrypcję) lub jego eduka-
cję w środowisku Tatarów kazańskich.

pokajali się i udali się na drogę Twoją wiary muzułmańskiej, 
i zbaw ich od męki piekielnej”) (ryc. 31). 

Jeśli chodzi o słowiańskojęzyczną część formularza in-
skrypcyjnego, to jest ona zapisywana w języku rosyjskim na 
wszystkich nagrobkach od 2. poł. XIX w. Juwkowce nie od-
biegają pod tym względem od większości innych  mizarów 
tatarskich z zaboru rosyjskiego, na których język polski w tym 
okresie  funkcjonował najczęściej już tylko ukryty pod szatą 
alfabetu arabskiego, głównie na tradycyjnych nagrobkach 
w postaci polnych  kamieni, których materiał geologiczny do-
stępny w rejonie Juwkowców, tj. wapień, jak była mowa, nie 
sprzyjał wykonywaniu inskrypcji. Jedyna wykryta inskrypcja 
polska znajduje się na wspomnianym kamieniu z 1820 roku. 
Inskrypcje na nagrobkach zamawianych u zawodowych ka-
mieniarzy na mizarach w zaborze rosyjskim (tak jak w przy-
padku Juwkowców) były wykonywane, zwłaszcza od ostat-
niej ćwierci XIX wieku, w języku rosyjskim.  

Uwagę zwraca na stałą formułę wprowadzającą informa-
cję o zmarłym: Zdies’ pokoitsia prach (j. ros. „Tu spoczywają 
prochy…”). Jej regularne stosowanie, tak samo jak umieszcza-
nie stałego zestawu wymienionych wyżej formuł arabskich, 
a także liternictwo na stelach i ich ogólna forma, wskazuje 
na korzystanie przez Tatarów z jednego kręgu wykonawców 
stel (przypuszczalnie nawet z jednego warsztatu). Niektóre 
inskrypcje zamyka zupełnie nietypowa dla Tatarów polsko-li-
tewskich na kresach północno-wschodnich prośba o modli-
twę: Posetitelu potrudis za upokoj mojej duszi pamolis (j. ros. 
„Gościu, uczyń wysiłek i za spokój mojej duszy pomódl się”) 
(ryc. 33). Na niektórych nagrobkach na kamieniu wschodnim 
umieszczana bywa formuła „Mir prachu twojemu…” (j. ros. 
„Pokój twoim prochom…”) ze wskazaniem pokrewieństwa 
osoby zmarłej (np. dorogaja mama – j. ros. „droga mamo”; 
dorogije ditia – j. ros. „drogie dziecko”, itp.).

W informacji o zmarłym podawana jest często data uro-
dzenia lub długość życia, co również nie jest typowe dla 
formularza inskrypcyjnego Tatarów polsko-litewskich. Na-
tomiast podobnie jak na innych mizarach uwagę przywią-
zuje się do tytulatury zmarłego. Pozwala to zorientować się 
w składzie społecznym tatarskich mieszkańców Juwkowców 
i okolic Ostroga. I tak, wśród zmarłych spotykamy, m.in.: stu-
denta konczaiwszy kurs uniwersiteta (j. ros. „studenta, który 
ukończył studia uniwersyteckie”) (ryc. 27), dworianina (j. ros. 
„szlachcica”), dworianki (j. ros. „szlachcianki”), otstawnoj 
kolleżskij asesor (j. ros. „asesor kolegialny w stanie spoczyn-
ku”), <O>stawszago por<ucznika …>skago Ułansk<ago Poł-
ka> (j. ros. „porucznika <…>skiego ułańskiego pułku”). 

Zdarza się podawanie przyczyny śmierci, co również nie 
jest typowe dla innych mizarów tatarskich. Najbardziej dra-
matyczna jest informacja na nagrobkach dwóch kobiet z ro-
dziny Kozakiewiczów – matki (Felicji) i córki (Rozalii) – ofiar 
wielkiego pożaru cyrku w Berdyczowie z dnia 1 stycznia 
1883 r. Była to największa wówczas katastrofa tego rodzaju 
w Polsce. Zginęło w niej ok. 300 osób (ryc. 24).

Nazwiska występujące na nagrobkach z XIX–XX w., które 
zinwentaryzowałem podczas prac na juwkowieckim mizarze 
w 2018 r., to: Adamowicz, Asanowicz, Bajraszewski, Churamo-
wicz, Daszkiewicz, Jankiewicz, Kiński, Kozakiewicz, Krynicki, 
Lebiedź, Sołtyk, Szachmancer, Żdanowicz. Większa część z nich 

Ryc. 33. Stela nagrobna Ibrahima Lebiedzia, zm. 1874 r. (fot. A. Drozd)
Fig. 33.  The tombstone of Ibrahim Lebiedź, d. 1874 (photo by 

A. Drozd)

Ryc. 34.  Juwkowce – nowa część mizaru. Stele z okresu międzywojen-
nego malowane na błękitno lub zielono, utrzymane w typie 
nagrobków sprzed 1914 r. (fot. A. Drozd)

Fig. 34.  Juwkowce – a new part of mizar. Steles from the interwar pe-
riod painted in blue or green, kept in the type of tombstones 
from before 1914 (photo by A. Drozd)
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jest typowa dla Tatarów zamieszkujących w XIX–XX w. na Kre-
sach północno-wschodnich (Adamowicz, Assanowicz, Bajra-
szewski, Kozakiewicz, Krynicki, Lebiedź, Żdanowicz). Pozostałe 
można uznać za charakterystyczne dla Tatarów z Wołynia – na 
Kresach północno-wschodnich w tym okresie nie występowa-
ły lub występowały rzadko. Trzeba zastrzec, że powyższy spis 
nazwisk nie jest kompletny i wymaga uzupełnienia możliwego 
przy pełnej inwentaryzacji inskrypcji w Juwkowcach.

Imiona zidentyfikowane na nagrobkach przeważnie nie 
odbiegają od innych skupisk tatarskich na Kresach północ-
no-wschodnich, np. Ajsza, Dawid, Ewa, Fatyma, Halima, Ibra-
him, Jachia, Jakub, Jusuf, Maria, Mariema [sic!], Mustafa, 
Osman, Samuil, Salich, Stefan, Sulejman, Rozalia, Tamara, 
Tamerlan, Zofia – i co ważne dla oceny związków Juwkow-
ców z tamtejszą społecznością tatarską, niektóre mają szcze-
gólną, typową dla niej formę (np. Rukieja, Zejnepa). Wśród 
miejscowych tatarów zdarzały się jednak też imiona nietypo-
we, jak Welina (od tur. Veli [?]), Isyd, Adil, Temerchan, Zejne-
ta [sic!]68, Sabire, Sułtan, Hamida i Hamid. Te ostatnie imiona 
stały się popularne chyba za sprawą sułtana Abdulhanida II, 
panującego w Turcji na przełomie XIX i XX w. i wykorzystują-
cego dla celów swojej polityki ideologię panislamizmu. Inną 
osobą noszącą jego imię był znany przedwojenny działacz ta-
tarski w Warszawie, Abdul Hamid Churamowicz, pochodzący 
z Ostroga.

Niezwykle ciekawa jest ostatnia, nowa części mizaru 
w Juwkowcach, zlokalizowana na jego południowo-wschod-
nim skraju. Od części starszej oddziela ją rów, być może był 
on pierwotnym wygrodzeniem mizaru, typowym dla zwy-
czaju tatarskiego. Jest ona dobrze utrzymana i wciąż czyn-
na (co najmniej 8 pochówków po 2000 r., w tym ostatni 
z 2018 r.), stanowiąc dowód na istnienie – w szczątkowej 
co prawda postaci – wygasającej już społeczności tatarskiej. 
Nagrobkom nie zagrażają drzewa ani gęste zarośla. Wiele 
nagrobków, nowych i wcześniejszych (z okresu międzywo-
jennego i około połowy XX w.), jest przyozdobionych sztucz-
nymi kwiatami. Te wcześniejsze, mające formę stel, analo-
gicznie jak przed 1914 r., są regularnie odmalowywane na 

68 W tym wypadku możliwa jest zwykła omyłka kamieniarza w tradycyjnym 
imieniu Zejnepa.

błękitno lub zielono (ryc. 34). Niektóre z nich są ogrodzone 
metalowymi płotkami. 

Nowe nagrobki (datowane od lat 70. XX wieku) mają 
formę taką, jak u ludności miejscowej, tj. z jedną stelą usta-
wioną u głowy z inskrypcją zwróconą ku wschodowi. W ich 
przypadku regułą stało się umieszczanie fotografii zmarłego. 
W ostatnich kilku latach pojawił się typowy zwyczaj wykony-
wania portretów metodą piaskowania (ryc. 35–36). 

Wszystkie mogiły – także te ze współczesnymi nagrobka-
mi – zachowują tradycyjne ułożenie, w osi wschód-zachód, 
w regularnych rzędach. Przy niektórych mogiłach ustawione 
są ławki i stoliki, co świadczy o ciągłości funkcji kultowych 
cmentarza. Nie jest jasne, na ile zachowały się w obecnym 
czasie muzułmańskie formy kultu: obrzędy pogrzebowe, 
praktyki modlitewne po pogrzebie, coroczne odwiedziny 
mizaru ze spożywaniem pokarmów przy grobach, czytanie 
Koranu w intencji zmarłych. Większość mogił do 2. połowy 
XX wieku zachowywała tradycyjną formę tatarską, z dość 
wysokim kopczykiem zwykle obłożonym kamieniami i parą 
stel nagrobnych u głowy i nóg (ryc. 37). Kilkanaście mogił po-
chodzących prawdopodobnie z 2. połowy XX w. ma jeszcze 
bardziej tradycyjną formę, tj. zwykłe kamienie polne (bez 
napisów) zamiast stel – kontrastującą wręcz z dominującym 
od 2. połowy XIX w. zwyczajem ustawiania stel (ryc. 38). Być 
może taki radykalny nawrót do tradycyjnej formy mogiły 
w 2. połowie XX w. uwarunkowany był zniknięciem w la-
tach komunizmu warsztatów kamieniarskich wykonujących 
stele z napisami arabskimi według dawnych wzorów. Trzeba 
pamiętać też, że stele zawsze ustawiano w pewien czas po 
pogrzebie na mogile, która do tego momentu musiała mieć 
formę tradycyjną.

Wiele współczesnych nagrobków nosi chrześcijańską 
symbolikę, np. krzyże łacińskie (ryc. 39). Szczególną uwagę 
budzi jeden z nagrobków Tatarki z wizerunkiem Najświętszej 
Maryi Panny Nieustającej Pomocy (ryc. 40). Pewna część 
współczesnych nagrobków nie zawiera symboli żadnej religii. 

Na mizarze wciąż jednak przeważają mogiły z oznacze-
niem muzułmańskim. Kontynuowane są na nich niektóre 
tradycje epigraficzne sprzed 1914 r., np. formuła modlitew-
na w języku rosyjskim, czy raczej ukraińskim, analogiczna, jak 

Ryc. 36.  Juwkowce – nowa część mizaru. Nagrobki współczesne  
i tradycyjne (fot. A. Drozd)

Fig. 36.  Juwkowce – a new part of mizar. Modern and traditional tomb-
stones (photo by A. Drozd)

Ryc. 35. Juwkowce – nagrobki współczesne (fot. A. Drozd)
Fig. 35. Juwkowce – contemporary tombstones (photo by A. Drozd)
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w Ostrogu: „…Spi spokijno…… chaj toby bude ziemla puchom 
i raj switłyj obicjannyj Magametom” (j. ukr. „Śpij spokojnie, 
niech ci ziemia lekką będzie i raj światły obiecany prorokowi 
Muchammedowi”). 

Podsumowując, mizar w Juwkowcach ukazuje szereg szcze-
gółowych elementów kultury miejscowej społeczności tatar-
skiej odmiennych od głównych tatarskich skupisk na Kresach 
północno-wschodnich. Podłoże tych odmienności jest róż-
norakie: od uwarunkowań naturalnych (odmienny materiał 
dostępny na Wołyniu), przez mniejszy dystans geograficzny 
do ziem państwa osmańskiego i jak się zdaje większa łatwość 
kontaktu z Turcją, aż do społecznych, politycznych i państwo-
wych, związanych z losami tej części kraju w XX wieku.

Zarazem mizar w Juwkowcach potwierdza kulturową 
przynależność Tatarów z Wołynia do tradycji Tatarów polsko
-litewskich, mimo powyższych szczegółowych odmienności. 
Unikalnym walorem tego miejsca jest ukazanie się społecz-
ności tatarskiej  przez jej cmentarne zabytki w ostatniej fazie 
asymilacji religijnej po kilkuset latach jej egzystowania jako 
izolatu oddalonego nie tylko w stosunku do centrów świata 
muzułmańskiego, ale też w stosunku do głównej części wła-
snej diaspory.

Ryc. 37.  Juwkowce – nowa część mizaru. Nagrobek w tradycyjnej for-
mie z parą stel i mogiłą obłożoną kamieniami (fot. A. Drozd)

Fig. 37.  Juwkowce – a new part of mizar. A tombstone in a traditional 
form with a pair of steles and a stone-clad grave (photo by 
A. Drozd)

Ryc. 40.  Juwkowce – współczesne mogiły w obrządku chrześcijańskim 
obok mogił muzułmańskich (fot. A. Drozd)

Fig. 40.  Juwkowce – contemporary graves in the Christian rite next to 
Muslim graves (photo by A. Drozd)

Ryc. 38.  Juwkowce – nowa część mizaru. Mogiły w tradycyjnej tatar-
skiej formie z kamieniami polnymi (bez stel) z 2 poł. XX w.  
(fot. A. Drozd)

Fig. 38.  Juwkowce – a new part of mizar. Tombs in traditional Tatar 
form with field stones (without inscriptions) from the second 
half of 20th century (photo by A. Drozd)

Ryc. 39.  Juwkowce – z prawej współczesny nagrobek tatarski z przed-
stawieniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 
(fot. A. Drozd)

Fig. 39.  Juwkowce – on the right a modern Tatar gravestone with the 
representation of the Virgin Mary of Perpetual Help (photo by 
A. Drozd)
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The beginnings of Tatar settlement in Volhynia are con-
nected with the settlement by Prince Konstanty Ostrogski 
of a group of Tatar prisoners of war taken in the battles of 
Słuck and Wiśniowiec in 1508 and 1512, who were allocated 
land in the northern suburb of Ostroga, called Przedmieście 
Zarwańskie.

They were to perform military services for the prince. In 
addition to Ostróg (ukr. Ostrog), Tatars lived in other towns 
and villages belonging to the Ostrogski in Volhynia.

The number of Tatar settlers in Ostrog itself was signifi-
cant, real estate inventories in Ostrog in the first quarter of 
the 17th century mention 65-85 Tatar houses. They had their 
mosque, which was first reported by Nuncio F. Ruggieri in 
1565.

Tatars in Ostrog have at that time their internal organiza-
tion: the commander bearing the title of hetman, imam, and 
even secretary (we know his name - Jusup)

Polish researcher of the history of Ostrog in the nine-
teenth century, Stanisław Kardaszewicz reported that during 
the times of Prince Konstanty Wasyl Ostrogski (died in 1608), 
the emissaries of the Crimean Khan who came to him stayed 
in the Tatar district in Ostrog at the place of a dragoman - i.e. 
translator of Turkish or Tatar language who translated agree-
ments between Prince and Khan.

In the mid-seventeenth century, more and more Tatar 
members of the Tatar elite moved from the north-eastern 
voivodships of the Polish-Lithuanian Commonwealt and set-
tled in Volhynia, undoubtedly in connection with service in 
the Polish army on the Polish-Turkish border.

Stanisław Kardaszewicz claims that the Tatars lived in Os-
trog until the end of the 18th century when they moved to 
Juwkowce. This village belonged to the Jabłonowski princes, 
who in the 18th century gave the land there to Captain Alek-
sander Szachmancer and his Tatar military troop.

We do not know exactly when the mosque was built in 
Juwkowce, but it is known that a molla (imam) lived there 
in 1791. According to Russian statistics, 126 men and 118 
women lived in Juwkowce at the beginning of the 20th cen-
tury.

After 1921, Ostróg was in the Polish state, while Juw-
kowce was behind the Soviet border. In 1930, the mosque 
was closed by the Soviets, who repressed the local Tatars, 
and turned it into a warehouse, while during the German 
occupation it was demolished, when the villagers were forc-
ibly displaced and German colonists were replaced in 1942.

For research on the culture of the Tatars in the former 
Polish-Lithuanian Commonwealth, it is important to what 
extent the culture of the Tatar population in Volhynia dif-
fered from the culture of the Tatars from the Grand Duchy 

of Lithuania, and how much it is identical with them - so 
whether the Tatars of Volhynia and other Ruthenian lands 
of the Polish Crown were part of the Tatar community of the 
Grand Duchy of Lithuania or formed a separate group. This 
requires analyzing cultural relics, family relationships, lan-
guage issues (including names) and others. In this article, we 
analyze available samples of the Tatar religious writing and 
cemeteries.

There have been detected only few examples of religious 
literature used by the Tatars from the Ostrog region - both 
the traditional manuscripts written with Arabic alphabet in 
Polish, Arabic and Turkish, copied be the Tatars, as well as 
prints imported before World War I from Kazan and other 
centers of Muslim printing in the Russian Empire.

The oldest of the manuscripts is the Koran copied in 1804 
by Mustafa Lebiedź.

The second of the manuscripts is an undated prayer book 
- khamail from the second half of the nineteenth century. 
It represents a typical khamail of the Polish-Lithuanian Ta-
tars with a universal function, serving both to perform daily 
prayer duties and individual piety, to conduct collective ritu-
als, as well as magical, healing and protective practices.

The third of the detected Tatar manuscripts from Volhyn-
ia, is a khamail, dated to the beginning of the 20th century. It 
contains talismans and healing and protective formulas. This 
type of content was used in magical and healing practices 
and divination. Tatars from Juwkowce were famous in the 
nineteenth century for healing the mentally ill by means of 
prayers.

The form and content of these manuscripts confirms that 
Tatars from Volhynia used the same source of literature as 
Tatars in Grand Dychy of Lithuania. The same applies to two 
preserved religious prints from Kazan and St. Petersburg be-
fore World War I. They were popular among Tatars in the 
north-eastern borderlands too.

Cemeteries are the most important material trace of the 
Tatar settlement in Ostrog and the surrounding area. One, 
earlier, is located in Ostrog in the area of   the former Tatar 
district (Przedmieście Zarwańskie). However, there are no 
historical tombstones. Existing tombstones only come from 
the first half of the 20th century. The second cemetery is in 
Juwkowce. It was founded no later than the beginning of the 
19th century and remains active today. During the works in 
September 2018, I discovered the two oldest gravestones 
with inscriptions in the traditional form of field stones. One 
contains the Arabic formula of the shahada, the other the 
date 1820. Most, several dozen, is a grave with sandstone 
steles from the second half of the 19th century and the be-
ginning of the 20th century.

Andrzej Drozd

Cultural heritage of the Tatars from Ostrog and Juwkowce in Wolhynia

Summary
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Zabytki kultury Tatarów z Ostroga i Juwkowców na Wołyniu

The new part of the cemetery in Juwkowce, from the XX-
XXI century, is extremely interesting. Many graves until the 
second half of the 20th century maintained its traditional Ta-
tar form, the newer tombstones (dating from the 70s of the 
twentieth century) have the form as in the local non-Tatar 
population. Many modern tombstones bear Christian sym-
bols.

Tatar cemetery (mizar) in Juwkowce reveals a number of 
detailed elements of the culture of the local Tatar commu-
nity different from the main Tatar clusters in the North-East-
ern Borderlands Grand Duchy of Lithuania). At the same 

time, it confirms the cultural belonging of the Tatars from 
Volhynia to the traditions of the Polish-Lithuanian Tatars, 
despite these specific differences. The unique advantage 
of this place is that it reveals the local Tatar community 
through its cemetery monuments in the last phase of reli-
gious assimilation, after several hundred years of its exis-
tence as an isolate not only in relation to the centers of the 
Muslim world, but also in relation to the main part of its 
own diaspora.

Translated by Andrzej Drozd 
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