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Liderzy ruchu kulturalnego i spo³ecznego polskich Tatarów
w okresie II Rzeczypospolitej uwa¿ali, ¿e ta grupa etniczna ma po-
lityczn¹ oraz kulturow¹ misjê, polegaj¹c¹ na ³¹czeniu i po�rednic-
twie pomiêdzy Zachodem i Wschodem. Z tej to racji polsko-litewscy
Tatarzy predestynowani s¹ niejako do uczestnictwa w wszelkiego
rodzaju dzia³alno�ci maj¹cej europeizowaæ muzu³mañski Wschód
i przybli¿aæ jego warto�ci Europejczykom. Ówczesny lider ruchu
kulturalnego i spo³ecznego polskich Tatarów Olgierd Najman Mirza
Kryczyñski pisa³ na ten temat: �Tatarzy litewscy mog¹ byæ przewod-
nikami na Wschód tych rzeczywistych warto�ci, które wytworzy³a
cywilizacja zachodnia, jak to zmys³ organizacyjny, pracowito�æ, ener-
giê, wysokie zdobycze kultury materialnej itp., a jednocze�nie inter-
pretatorami dla Zachodu tych wszystkich pierwiastków duchowo-
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twórczych, które zawiera w sobie wielka i piêkna dusza Wschodu,
nie znaj¹ca tych g³êbokich przeciwieñstw i rozd�wiêków które szar-
pi¹ �wiatem zachodnim�1. Tego typu misjê mo¿na by³o zmie�ciæ
w kategoriach aktywnego wspierania rodz¹cej siê polskiej dyploma-
cji. Szereg ni¿ej opisanych faktów o tym �wiadczy.

�wiadczy o tym m.in. udzia³ Olgierda Najman Mirzy Kryczyñ-
skiego w Miêdzynarodowym Kongresie Geograficznym w Kairze
w charakterze cz³onka delegacji polskiej jako przedstawiciela pol-
skich muzu³manów w dniach 1-9 kwietnia 1925 roku2. Podczas po-
¿egnalnego bankietu w dniu 9 kwietnia w Heliopolis Palace, O.N.M.
Kryczyñski wyg³osi³ krótkie przemówienie, w którym przedstawi³
¿yczenia rozwoju Egiptu od polskich muzu³manów. Mówi³ te¿, ¿e
polscy muzu³manie mog¹ byæ doskona³ymi po�rednikami pomiêdzy
�wiatem Orientu a Polsk¹ i Europ¹. O.N.M. Kryczyñski udzieli³
równie¿ wywiadu, który ukaza³ siê w francuskojêzycznym czasopi-
�mie �La Liberté� z dnia 6 kwietnia 1925 roku w Kairze, gdzie
mówi³ o sytuacji polskich muzu³manów. Odczyt ukazuj¹cy sytuacjê
polskich muzu³manów wyg³osi³ równie¿ w dniu 7 kwietnia w Towa-
rzystwie Ligi Orientalnej w Kairze. Spotka³ siê równie¿ z przedsta-
wicielami ówczesnego rz¹du egipskiego, m.in. z ministrem spraw
zagranicznych i w³adzami religijnymi Egiptu. Wszêdzie istnienie
niewielkiej grupy polskich muzu³manów i przyjêcie przez nich kul-
tury zachodniej i zwyczajów europejskich przy zachowaniu religii
islamu wzbudza³o podziw i zainteresowanie. Równie¿ w Polsce pod-
ró¿ ta znalaz³a odd�wiêk w prasie. �S³owo Wileñskie� w numerze
174 z 1925 roku pisa³o: �Kongres ten [�] odby³ siê z inicjatywy i pod
protektoratem kalifa egipskiego i mia³ na celu wzajemne zaintere-
sowanie siê w stosunkach spo³ecznych i kulturalnych muzu³manów.
Jak musia³ imponuj¹co reprezentowaæ mahometan z Polski Mirza-
Kryczyñski, niech �wiadczy dowód najwy¿szego dlañ uznania w³ad-

1 O. Najman Mirza Kryczyñski, Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litewscy,
�Rocznik Tatarski�, t. 1, Wilno 1932, s. 11.

2 �Rocznik Tatarski�, t. 1, Wilno 1932, s. 325�326.
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ców Wschodu którzy nadali mu specjalne odznaczenie, wyra¿aj¹c
swój podziw dla swych nieznanych uprzednio wspó³wyznawców
z Pañstwa Polskiego, którego mieni¹ siê prawymi obywatelami. De-
legat polski Mirza-Kryczyñski dosta³ miêdzy innymi order Nilu od
kalifa egipskiego i kosztownie wydany z³otym drukiem Koran od
muftiego jerozolimskiego�3.

Równie¿ pañstwa zachodnie zaczê³y interesowaæ siê polsko-li-
tewskimi Tatarami jako dobitnym przyk³adem mo¿liwo�ci inkultu-
racji muzu³manów i asymilacji ich z tradycjami i cywilizacj¹ euro-
pejsk¹. Ju¿ 2 lutego 1932 roku Andree Bonamy, gubernator kolonii
francuskich w Afryce spotka³ siê z przedstawicielami polskich Tata-
rów. Wspomniany ju¿ O.N.M. Kryczyñski wyda³ na jego cze�æ raut,
na którym obecny by³ równie¿ ówczesny wojewoda wileñski Zyg-
munt Beczkowicz, wybitny artysta-malarz wileñski i profesor Uni-
wersytetu Stefana Batorego Ferdynand Ruszczyc oraz przedstawi-
ciele spo³eczno�ci tatarskiej Wilna4.

W roku 1926 w okresie od kwietnia do czerwca, zwierzchnik
polskich muzu³manów, mufti dr Jakub Szynkiewicz wyjecha³ do
Egiptu, gdzie bra³ udzia³ w Wszechmuzu³mañskim Kongresie, który
odby³ siê w dniach 13�19 maja w Kairze w sprawie wskrzeszenia
kalifatu5. W roku 1930 mufti wyjecha³ do Hid¿azu, Palestyny i Syrii
oraz ponownie do Egiptu. W Kairze zosta³ przyjêty na audiencji
przez króla Egiptu Fuada I. Król ofiarowa³ niewielk¹ sumê na bu-
dowê meczetu w Warszawie (500 funtów szterlingów). Z kolei mufti
Szynkiewicz ofiarowa³ królowi Egiptu adres dziêkczynny po francu-
sku, w którym zawarto podobizny siedemnastu meczetów tatarskich
na terenie ówczesnego pañstwa polskiego.

W latach 1934�1936 w Kairze na religijnym uniwersytecie
Al.-Azhar studiowa³o dwóch polskich Tatarów, absolwentów orienta-

3 L. Kryczyñski, Tatarzy polscy a Wschód muzu³mañski, �Rocznik Tatar-
ski�, t. 2, Zamo�æ 1935, s. 98.

4 �Rocznik Tatarski�, t. 1, Wilno 1932, s. 326�327.
5 L. Kryczyñski, op. cit., s.101.
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listyki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Byli to Mustafa
Aleksandrowicz i Ali Woronowicz. Ich studia muzu³mañskiej teologii
w Egipcie zaowocowa³y równie¿ ksi¹¿k¹ o polskich muzu³manach
wydan¹ i napisan¹ po arabsku przez Alego Woronowicza w Egipcie.
M. Aleksandrowicz by³ pó�niej pracownikiem polskiego konsulatu
w Jerozolimie a¿ do 1946 roku.

W roku 1934 odby³ podró¿ morsk¹ do Maroka Leon Kryczyñski,
lider ruchu kulturalnego polskich Tatarów, wydawca i redaktor
�Rocznika Tatarskiego�, ówczesny wiceprezes s¹du okrêgowego
w Zamo�ciu. Odwiedzi³ Casablankê, Rabat, Meknes i Fez. 14 kwiet-
nia przyj¹³ go na audiencji Sidi Mohammed Ben Mulej-Jussuf, su³-
tan Maroka w swoim pa³acu w Rabacie, w obecno�ci swego szefa
protoko³u dyplomatycznego Mohammada Mammeri. L. Kryczyñski
przedstawi³ su³tanowi sytuacjê polskich muzu³manów i wyrazi³
wdziêczno�æ w³adzom polskim za przychylny stosunek do mniejszo-
�ci muzu³mañskiej. Su³tan ofiarowa³ L. Kryczyñskiemu swoj¹ foto-
grafiê z w³asnorêczn¹ dedykacj¹. To przyjêcie przez su³tana przed-
stawiciela polskich muzu³manów spotka³o siê z zainteresowaniem
prasy, zarówno polskiej jak i francuskojêzycznej w Maroku. Artyku-
³y i notatki zamie�ci³y takie tytu³y jak �Kurier Warszawski� z 4
maja 1934 roku, �Ilustrowany Kurier Codzienny� z 6 maja 1934,
�L�Echo du Maroc� z 14 kwietnia 1934 roku �Ekspress Poranny�
z 9 maja 1934 roku, �S³owo� wileñskie z 13�15 czerwca 1934 roku.
Sam L. Kryczyñski wyda³ równie¿ napisan¹ w jêzyku francuskim
broszurkê pt. �Sous le soleil du Maroc. Impressions de voyage�
(Pod s³oñcem Maroka. Impresje z podró¿y�) w roku 1934 w War-
szawie.

Z kolei pracownik polskiej placówki konsularnej w Algierze, Leon
Bohdanowicz podczas studiów w Pary¿u wyg³osi³ odczyt na temat
polskich muzu³manów dla ówczesnych arabskich studentów we Fran-
cji z Algierii i Maroka. L. Bohdanowicz od 1935 roku by³ pracowni-
kiem polskiego konsulatu w Marsylii z siedzib¹ w Algierze. Podczas
II wojny �wiatowej znalaz³ siê w II Korpusie Wojska Polskiego,
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w roku 1946 wyda³ w Jerozolimie po francusku broszurkê o polskich
muzu³manach, potem za� mieszka³ i pracowa³ w Pary¿u.

Artyku³y na temat polskich Tatarów ukazywa³y siê w prasie
algierskiej i marokañskiej zarówno po arabsku, jak i po francusku
w okresie miêdzywojennym, np. tekst Ahmeda Ben Had¿ abd el
Kadri �O Tatarach polskich� w czasopi�mie �Belag�, Algier 12 lipca
19316 . By³ to skromny wk³ad niewielkiej spo³eczno�ci polskich Ta-
tarów w polsko-pó³nocnoafrykañskie relacje w okresie miêdzywojen-
nym.

BIBLIOGRAFIA

Kryczyñski N.O.M., Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litewscy, �Rocznik
Tatarski�, t. 1, Wilno 1932.

Kryczyñski L., Tatarzy polscy a Wschód muzu³mañski, �Rocznik Tatarski�,
t. 2, Zamo�æ 1935.
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IN NORTH AFRICA: THE POLISH TATARS

IN EGYPT, ALGERIA AND MOROCCO
DURING THE SECOND POLISH REPUBLIC

SUMMARY

The author of the article forwards the question about the case
of the relationship of Polish Muslims community during 1918�1939
with Muslims in the Middle East. The Polish Tatars as a Muslims
propagated an idea of relationship between Europe and Islamic
East through the Tatars group in Poland. Some leaders of Polish

6 Ibidem, s. 126.
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Tatars, Olgierd and Leon Kryczyñski visited Egypt and Morocco and
promoted Polish Muslims tradition as connection between European
and Eastern civilizations. During the Second Polish Republic, Polish
government especially Marshall Pilsudski  promoted organizations
of Polish Tatars e.g. The Culture  and Education Union of Polish
Tatars (activity during the years 1925�1939).




