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INSKRYPCJE NA TATARSKIM CMENTARZU W OSMO OWIE

ABSTRACT: Osmo owo (Bel. Asmolava) is a village located near the town of Kletsk 
(Pol.=Bel. Kleck) in the eastern territory of the Polish-Lithuanian Commonwealth (today 
south-west Belarus). Since the middle of the 16th century it had been the centre of the 
Tatar settlement in the Kletsk Duchy which was the property of the Radziwi  noble 
family. The only Tatar cemetery that has been preserved in Osmo owo until today had 
been founded at the beginning of the 19th century. The oldest grave with an inscrip-
tion dates back to 1805. We have discovered 27 inscriptions from the 1st half of the 
19th century The epigraphical tradition in Osmo owo at that time represented similar 
trends as in other cemeteries of the Polish-Lithuanian Tatar gentry. The inscriptions 
had been composed of Arabic or Turkish confessional formulas (mainly shahada) and 
of the information about the deceased (name, date of death, military ranks, family 
affiliation) in Polish, written in Latin and/or Arabic script. In the next decades of the 
19th century, the inscriptions developed in the same way as in other cemeteries of the 
small-town communities of the Tatars during this period which meant that the Arabic 
script was used both for the confessional section and informative section (in Polish or 
Belorussian), and introduction of more varied Arabic or Turkich eschatological formulas 
as ayat 3:182, and Turkish invocations All h ra met eylesin (Tur. “Let the God have 
mercy”), ey ennet müyesser eyle (Tur. “O, paradise, be accessible”) which eventually 
transformed into All h ra met eyle ennet firdeuse (Tur.-Per. “O, God, have mercy, 
heaven, paradise”).
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Artyku  niniejszy prezentuje materia  epigraficzny z cmentarza (mizaru) w Osmo owie 
k. Klecka (Bia oru ), po o onego w centralnej cz ci po udniowego pasa osadnictwa 
tatarskiego na Litwie, rozci gaj cego si  mi dzy Kopylem a Lachowiczami. Osadnictwo 
tatarskie na tym obszarze obejmowa o dwa nawarstwienia – XVI-wieczne osadnictwo 
rolniczo-wojskowe ksi stw kleckiego i kopylskiego, skomasowane oko o po owy tego 
stulecia w trzech za ciankach w pobli u miasteczka Kleck: Orda, Osmo owo i Iwanowo, 
oraz pó niejsze kolonie rzemie lniczo-ogrodnicze rozwijaj ce si  od ko ca wieku XVIII 
i w wieku XIX w Lachowiczach, Klecku i Kopylu. 

1. T O HISTORYCZNE

Wie  Osmo owo stanowi a od XVI w. g ówny o rodek osadnictwa Tatarów zamiesz-
kuj cych ziemie Ksi stwa Kleckiego (nale cego od 1551 r. do Radziwi ów). Ju  w tym 
czasie w ród ach notowana jest obecno  imama, wskazuj ca, i  Osmo owo by o siedzib  
parafii muzu ma skiej (d emiatu)1 z meczetem (wzmiankowanym w ród ach w XVII w.). 
Parafia osmo owska obejmowa a tradycyjnie a  do XX w. pobliskie za cianki Orda i Iwa-

1 Termin „parafia” stosowany jest na okre lenie muzu ma skiej gminy wyznaniowej w ród ach 
wewn trznych Tatarów w XIX–XX w. Termin „gmina [wyznaniowa]” wprowadzony zosta  w zasadzie 
dopiero w ramach polskiego XX-wiecznego ustawodawstwa pa stwowego. W okresie przedrozbio-
rowym stosowano nazw  „d emiat” (z ar. am ‘at – ‘grupa’, ‘wspólnota’).
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nowo. Przej ciowo w XVIII–XIX w. nale a y do niej nowopowstaj ce skupiska w mia-
steczkach Uzda, Kopyl, Kleck, Lachowicze (Drozd et al. 1999: 61).

Tatarzy parafii osmo owskiej reprezentowali warstw  drobnych ziemian podlegaj -
cych zwierzchnictwu Radziwi ów i zobowi zanych do s u by wojskowej w prywatnych 
oddzia ach ksi cych. Status taki w XVI–XVII w. odró nia  ich zarówno od Tatarów 
hospodarskich s u cych w wojsku pa stwowym Wielkiego Ksi stwa Litewskiego i pod-
legaj cych bezpo rednio monarsze, jak i od Tatarów mieszkaj cych w miastach, nie 
zaliczaj cych si  do uprzywilejowanej warstwy ziemian–wojskowych, lecz trudni cych si  
rzemios em i ogrodnictwem. W pó niejszym czasie czynnik ten, zapewne w powi zaniu 
z konsolidacj  lokalnej spo eczno ci opart  na d ugotrwa ej tradycji osadniczej, przyczyni  
si  móg  do tego, i  gdy pod koniec XVIII w. i na pocz tku XIX w. na terenie parafii 
osmo owskiej lub w jej s siedztwie pojawi y si  grupy ludno ci tatarskiej migruj cej po 
ziemiach dawnego WKL i zak adaj cej w miasteczkach kolonie ogrodniczo-garbarskie, 
nie zosta y one wch oni te przez d emiat osmo owski, lecz z czasem usamodzielni y 
si  i uzyska y status odr bnych parafii. W ten sposób w XIX w. na dzisiejszych tere-
nach po udniowo-zachodniej Bia orusi powsta y gminy w Uzdzie, Klecku, Lachowiczach 
i Kopylu, dysponuj ce w asnymi meczetami i organizacj  religijn 2. 

Doda  nale y, e w tym samym okresie spo eczno ci trzech za cianków parafii 
osmo owskiej zasilane by y rodzinami wywodz cymi si  z dawnych skupisk Tatarów 
hospodarskich na pó nocy (g ównie z województwa trockiego). Proces ten uchwytny 
jest w ród ach ju  w XVIII w.3. W jego rezultacie znaczna cz  nazwisk na mizarze 
w Osmo owie oraz w pobliskiej Ordzie, gdzie ok. 1830 r. za o ono drugi mizar parafii 
osmo owskiej, reprezentuje rody znane z inskrypcji nagrobnych w Rej ach lub okolicach 
Wilna. Je eli we miemy pod uwag  spotykane na ró nych mizarach przypadki prze-
noszenia przez migruj ce rodziny wzorców inskrypcyjnych stosowanych w rodzinnych 
miejscowo ciach, a niekiedy by  mo e nawet sprowadzanie zamawianych tam nagrobków, 
omawiany materia  nale y ocenia  w kontek cie tradycji epigraficznych rozwijaj cych 
si  od XVII w. w pó nocnych rejonach osadnictwa tatarskiego, mi dzy Wilnem a Olit  
(por. Drozd 2013) i reprezentowanych na dobrze zachowanych cmentarzach w Rej ach 
i Bazarach ko o Olity na Litwie.

Mimo dawnej genezy parafii osmo owskiej nie zachowa y si  na jej terenie adne 
cmentarze wcze niejsze ni  z pocz tku XIX w. Jedyny starszy mizar, którego istnienie 
i lokalizacj  uda o si  ustali  – po o ony przy dawnym meczecie w Osmo owie – zosta  
zniszczony w 2. po . XX w. Z relacji mieszka ców nie wynika, aby znajdowa y si  na 
nim nagrobki z inskrypcjami. Omawiany cmentarz w Osmo owie powsta  nie pó niej 
ni  na pocz tku XIX w. (wkrótce potem za o ono wspomniany cmentarz w Ordzie). 

Spo eczno  Tatarów kleckich przez ca y czas swojego istnienia korzysta a z mizaru 
w Osmo owie – w Klecku nie za o ono osobnego cmentarza nawet po wybudowaniu 
meczetu w 2. po . XIX w. W rezultacie, pomimo wspomnianych podzia ów spo ecznych, 
epigrafika obu spo eczno ci kszta towa a si  wspólnie, co w 2. po . XIX w. uwidoczni o 
si  w upowszechnieniu tendencji epigraficznych w a ciwych dla ma omiasteczkowych 
skupisk rzemie lniczo-ogrodniczych. 

2 Z relacji osób przesiedlonych do Polski po 1945 r. wynika, e echa podzia ów spo ecznych mi dzy 
mieszka cami Klecka a pobliskich za cianków ywe by y jeszcze w dwudziestoleciu mi dzywojennym.

3 Por. Stanis aw Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Ksi stwa Litewskiego, Zwi zek 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Gda sk 2006, s. 56, 80, 89, 100, 152, 161.
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Wspó cze nie skupiska Tatarów z omawianego obszaru znikn y lub s  w stanie 
zaniku. Niewielka spo eczno  tatarska funkcjonuje jeszcze w Klecku. aden z meczetów 
istniej cych w okresie mi dzywojennym (Osmo owo, Kleck) nie przetrwa  do naszych 
czasów. Trwa ym ladem osadnictwa pozosta y natomiast mizary. By y one przedmio-
tem prac terenowych w 1998 r. i 2001 r.4. W ich trakcie zgromadzono materia  licz cy 
ok. 170 inskrypcji ze wszystkich czterech cmentarzy tego obszaru (Osmo owo, Orda, 
Lachowicze, Kopyl)5. Podczas prac kierowano si  zasad  wykrycia i zinwentaryzowania 
wszystkich najstarszych nagrobków na danym cmentarzu oraz wybranych nagrobków 
reprezentatywnych dla pó niejszych okresów lub wyró niaj cych si  pod wzgl dem 
formy i zawarto ci epigraficznej. Mimo takich ogranicze  mo na obecnie za o y , e 
zgromadzony materia  daje wystarczaj cy obraz zachowanej epigrafiki nagrobnej i jej 
rozwoju na omawianym obszarze. 

2. UWAGI OGÓLNE O CMENTARZU

Mizar w Osmo owie za o ony zosta  prawdopodobnie na prze omie XVIII/XIX w. By  
to okres, w którym w pobliskim Klecku pojawi a si  kolonia rzemie lniczo-ogrodnicza, 
wykorzystuj ca mizar osmo owski a  do dzi  dnia. Mizar ulokowano na zalesionym 
wzniesieniu ok. 1,5 km od wsi, na gruncie ofiarowanym przez rodzin  kniaziów Koryckich 
(od XVII w. stoj cych na czele hierarchii Tatarów osmo owskich). Najstarsze nagrobki 
(z okresu ok. 1805–1840) znajduj  si  w pó nocnej cz ci, poza g ównym obszarem 
cmentarza wydzielonym rowem. Przewa a w ród nich kilka nazwisk drobnych ziemian 
okolicznych (Korycki, Chalembek, Juszy ski), ponadto nazwiska rodzin, które identyfi-
kowa  mo na z mieszka cami Klecka (Rafa owicz, Jakubowski, Smolski) – wiadczy to, 
i  od samego pocz tku cmentarz s u y  nie tylko Tatarom z pobliskich za cianków, ale 
równie  nowej kolonii w Klecku. Mizar nale y do do  dobrze zachowanych. Nie by  
dotkni ty wyra nymi dewastacjami ani zniszczeniami wojennymi. W 1992 r., gdy zosta  
uporz dkowany przez miejscowych Tatarów, liczy  338 widocznych mogi 6. 

Na mizarze zaobserwowa  mo na, w a ciwy dla cmentarzy tatarskich, uk ad mogi  
w rz dy, przy czym widoczna jest równie  tendencja do pochówków zmar ych w obr bie 
jednego rodu (jednego lub dwóch pokole ) obok siebie. W rezultacie rozmieszczenie 
mogi  na ca ym cmentarzu jest nieregularne, aczkolwiek – tak jak w wi kszo ci innych 
cmentarzy tatarskich – mo na zauwa y  cz  wspó czesn  (od po . XX w.) od cz ci 
starszej. 

4 Andrzej Drozd, The decade of exploration of the Polish-Lithuanian Tatars’ epigraphy. Results 

and perspectives, „Rocznik Orientalistyczny“ 2009, t. LXII, nr 1, s. 25. W 2001 r. w pracach uczest-
niczy  tak e prof. Henryk Jankowski, który zinwentaryzowa  dziewi tna cie inskrypcji spo ród tych 
uwzgl dnionych w niniejszym artykule.

5 Cmentarze w Lachowiczach i Ordzie wraz z wybranymi inskrypcjami zosta y omówio-
ne w: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom II. 

Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica, Warszawa 1999, s. 64, 
66; ponadto zob. Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak, Zabytkowe cmentarze na 

Kresach wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej. Województwo nowogródzkie, DiG, Warszawa 2008, 
s. 174–175, 246.

6 Ismail Alexandrovi , Mizary – naša gistoryja i pamja , w: Tatary-musul’mane na zemljach 

Belarusi, Litvy i Polš y, t. II. Minsk 1995, s. 299–323. Uporz dkowanie cmentarza oraz spis mogi  
w 1992 r. by y dzie em imama Jakuba danowicza z Klecka.
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Najstarszy nagrobek – wykryty w trakcie naszych prac terenowych w 2001 r. – dato-
wany jest na 1805 r., przy czym sama inskrypcja mo e by  nieco pó niejsza. Prawdopo-
dobnie najwcze niejsze inskrypcje pochodz  z lat: 1809, 1810, 1811. cznie z okresu do 
roku 1830 wykryto siedemna cie nagrobków z inskrypcjami oraz ok. dziesi  nast pnych 
z lat 1831– ok. 1850. 

Cz stotliwo  wykonywania inskrypcji w XIX w. jest trudna do oceny z uwagi na 
brak pe nej inwentaryzacji, aczkolwiek bior c pod uwag  liczb  wykrytych inskrypcji 
z pierwszych dziesi cioleci XIX w. nale y stwierdzi , e w pocz tkowym okresie by a 
stosunkowo wysoka. W pó niejszych latach (2. po . XIX w.) cz stotliwo  ta wyra nie 
spad a; na znacznej cz ci nagrobków brak inskrypcji. Inskrypcje osmo owskie nale  
do dobrze rozwini tych pod wzgl dem zawarto ci. Regularnie wyst puje w nich pe ny 
formularz inskrypcyjny, obejmuj cy cz  konfesyjn  oraz informacyjn . Cz  konfesyjna 
sk ada si  z jednej lub kilku formu  arabskich b d  tureckich o charakterze modlitewnym; 
cz  informacyjna zawiera formu  wprowadzaj c , identyfikacj  zmar ego, niekiedy 
jego tytulatur  lub filiacje rodzinne, i dat  mierci (zob. ni ej). W znacznym stopniu do 
zapisu cz ci informacyjnej wykorzystywano alfabet arabski. W Osmo owie znajduje si  
najd u sza ze znanych tatarskich inskrypcji w j zyku polskim zapisanych tym alfabetem 
(knia  Bekir Korycki, 1825). Jednocze nie inskrypcje na nagrobkach zachowanych na 
cmentarzu somo owskim wyró niaj  si  na tle innych rozbudowaniem i zmienno ci  
formu  w j zykach orientalnych. Zinwentaryzowane inskrypcje z XIX w. ukazuj  wyra ne 
procesy zmian w zwyczajach epigraficznych, maj ce pod o e w aktualnych uwarun-
kowaniach historyczno-politycznych, kulturowych i edukacyjnych, a tak e w sk adzie 
spo ecznym ludno ci tatarskiej, której cmentarz s u y .

3. FORMA NAGROBKÓW

Cmentarz osmo owski wyró nia si  stosunkowo wysoko (ok. 50 cm) sypanymi mogi-
ami, których boki cz sto wy o one s  starannie kilkoma rz dami kamieni polnych. Forma 

taka praktykowana jest w Osmo owie do czasów wspó czesnych (tak wysoko sypane 
mogi y spotka  mo na jedynie na niektórych cmentarzach, np. na mizarze w Miadziole 
z XIX/XX w., ale tak e na XVI–XVII-wiecznej Wielkiej Zireci w Sorok Tatarach). 
W ród wczesnych nagrobków sporadycznie zdarzaj  si  kamienie du e, o rozmiarach 
przekraczaj cych ok. 120 cm wysoko ci, ogólnie jednak przewa aj  kamienie ma e, do 
ok. 60 cm, lub rednie, do ok. 120 cm. W wi kszo ci mogi y oznaczone s  tylko jednym 
kamieniem (zachodnim). Na ich tle wyró nia si  charakterystyczna grupa najstarszych 
nagrobków z pocz. XIX w. z dwoma kamieniami, wschodnim i zachodnim, z inskrypcjami 
umieszczonymi na obu z nich. Jest to zwyczaj praktykowany na prze omie XVIII/XIX w. 
w parafii w Winksznupiu w pow. marjampolskim, sporadycznie spotykany te  w innych 
miejscowo ciach. Pod wzgl dem literniczym inskrypcje z 1. po . XIX w. s  z regu y sta-
rannie wykonane, g boko kute. Szereg z nich wyró nia si  wyrobionym, kaligraficznym 
duktem, zarówno pisma aci skiego (z cechami kursywy francuskiej), jak i arabskiego 
(nas© ). Jako ci  wykonania, proporcjami i formami literniczymi niektóre z nich bli-
skie s  inskrypcjom wyst puj cym na Litwie ok. po owy XVIII w. Dopiero od schy ku 
XIX/XX w. pojawiaj  si  nagrobki wykonywane w rzemie lniczych warsztatach kamieniar-
skich. Tekst zapisany pismem arabskim niekiedy bywa wokalizowany (zarówno w j zykach 
orientalnych, jak i s owia skich). Pole inskrypcji na starszych kamieniach nagrobnych 
bywa podzielone poziomymi liniami s u cymi zwykle do oddzielenia daty, formu y 
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konfesyjnej i cz ci informacyjnej. Na dwóch nagrobkach cz onków rodziny Juszy skich 
z pocz. XIX w. widnieje pierwotny rysunek jej znaku herbowego – strza y w s up (skie-
rowanej grotem w gór )7 – wywodz cego si  zapewne od znaku rodowo-plemiennego 
(tamgi plemiennej), a znanego ju  z piecz ci Chazbeja, chor ego sciahu juszy skiego 
z 1591 r.8. Na cmentarzu osmo owskim stosunkowo wcze nie – ju  w pierwszych deka-
dach XIX w., a wi c ok. 30–40 lat wcze niej ni  to z regu y mia o miejsce na innych 
mizarach – pojawi  si  pó ksi yc z gwiazd  jako emblemat identyfikuj cy przynale no  
wyznaniow  zmar ego.

4. J ZYK I ALFABET

Inskrypcje z Osmo owa wyró niaj  si  obecno ci  wszystkich podstawowych j zyków 
stosowanych na nagrobkach tatarskich w XIX w.: arabskiego, tureckiego, polskiego, 
bia oruskiego i rosyjskiego, przy czym dwa pierwsze wyst puj  z zasady (poza kilkoma 
wyj tkami, o których mowa dalej) jedynie w cz ci konfesyjnej, cz  informacyjna do 
2. po . XIX w. wyst puje w j zyku polskim, pó niej za  w gwarze polsko-bia oruskiej 
lub w j zyku rosyjskim. Cech  znamienn  nagrobków z Osmo owa jest to, i  do zapisu 
wszystkich tych j zyków ( cznie z rosyjskim) cz sto stosowano wy cznie alfabet arabski. 
Na ok. czterdziestu procentach nagrobków z XIX w. widniej  inskrypcje zapisane nim 
w ca o ci, tzn. zosta  on u yty zarazem do arabskich lub tureckich formu  konfesyjnych, 
jak i do zapisu s owia skoj zycznej cz ci informacyjnej (pomijaj c oznaczenie daty 
rocznej, do którego u ywa si  przewa nie cyfr arabskich europejskich). Sytuacja taka ma 
miejsce ju  w najwcze niejszych nagrobkach, od 1815 r. i trwa do XX w., przy czym 
stopie  i sposób wykorzystywania alfabetu arabskiego w XIX w. ulega  istotnej ewolucji.

Charakteryzuj c zakres stosowania pisma arabskiego w inskrypcjach z Osmo owa 
mo na wyró ni  trzy okresy: pierwszy – do lat 60. XIX w., gdy alfabety arabski i aci -
ski wspó wyst powa y obok siebie w zbli onych proporcjach, drugi – trwaj cy przez 
nast pne trzy dekady XIX w., gdy dominuj  inskrypcje zapisane wy cznie pismem 
arabskim, trzeci – rozpoczynaj cy si  od ko ca XIX w., gdy w inskrypcjach obok pisma 
arabskiego pojawi a si  cyrylica, która w okresie mi dzywojennym ust pi a przej ciowo 
miejsca acince i j zykowi polskiemu. 

Zast pienie acinki przez alfabet arabski na nagrobkach z 2. po . XIX w. jest okolicz-
no ci  nader znamienn . Do tego czasu obydwa systemy zapisu wyst powa y równolegle. 
Na 27 wykrytych inskrypcji osmo owskich sprzed 1850 r. alfabet arabski jest wy cznym 
systemem zapisu w siedmiu, za  acinka (w odniesieniu do cz ci informacyjnej w j zyku 
polskim) w dziewi ciu inskrypcjach. W pi ciu przypadkach wyst puje podwójny zapis 
ca ej cz ci informacyjnej: identyfikacja zmar ego i data mierci zapisywana jest jednym 
i drugim alfabetem. W pozosta ych sze ciu inskrypcjach zapis acink  ograniczony jest 
do daty mierci, za  do identyfikacji zmar ego u yty jest alfabet arabski.

Zanik stosowania acinki w 2. po . XIX w. wi e si  najwyra niej z os abieniem 
pozycji j zyka polskiego w ród miejscowej spo eczno ci tatarskiej. Proces ten przejawia 
si  w inskrypcjach z Osmo owa nie tylko w warstwie graficznej, lecz przede wszystkim 

7 Juszy scy wylegitymowali si  w guberni mi skiej w latach 1819 i 1824 herbem Garczy ski, 
w którym widnieje strza a mi dzy dwiema gwiazdami i pod ksi ycem skierowanym rogami do do u 
(S. Dumin, op. cit., s. 64) – jak wida  herb ten by  rozwini ciem podstawowego znaku rodowego 
z 1591 r., który umieszczono jeszcze na nagrobkach w Osmo owie. 

8 Stanis aw Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 80.
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j zykowej. W ostatnich dziesi cioleciach XIX w. w miejsce polszczyzny w partiach 
zapisywanych alfabetem arabskim – przewa nie wolnej od widocznych w zapisie cech 
wschodnios owia skich – pojawia si  przej ciowa gwara polsko-bia oruska, a nawet frag-
menty w j zyku rosyjskim (zapisane pismem arabskim). 

Nale y zaznaczy , e dominacja alfabetu arabskiego, wykorzystywanego do zapisu 
s owia skoj zycznej cz ci informacyjnej inskrypcji nagrobnych, jest zjawiskiem cha-
rakterystycznym w XIX w. dla wi kszo ci rzemie lniczo-ogrodniczych kolonii tatarskich 
zamieszkuj cych miasteczka (Lachowicze, Miadzio , Mir, Kopyl, Uzda, Do hinów i in.). 
Spo eczno ci te zajmowa y ni szy status spo eczny w ród diaspory tatarskiej na Litwie 
i mia y mniejszy udzia  w kulturze polskoj zycznej drobnej szlachty (do której z kolei 
zbli ona by a pod wzgl dem ekonomicznym, edukacyjnym i kulturowym ludno  tatar-
skich skupisk wiejskich, takich jak np. Osmo owo, Iwanowo lub Orda), zachowywa y 
zarazem silny zwi zek z religi . Omawiane zjawisko wypierania acinki i j zyka polskiego 
z inskrypcji nagrobnych w Osmo owie w 2. po . XIX w. mog o zatem wynika  tak e 
z powy szej ogólnej tendencji arabizowania epigrafiki w parafiach ma omiasteczkowych, 
w czym dostrzega  nale a oby wp yw kolonii tatarskiej w Klecku na pobliskie za cianki 
parafii osmo owskiej (przejawiaj cy si  tak e w zawarto ci formularza inskrypcyjne-
go, który wyra nie zmieni  si  w tym samym okresie, tj. w ostatnich trzech dekadach 
XIX w. – zob. poni ej)9.

5. FORMULARZ INSKRYPCYJNY

Tre  inskrypcji osmo owskich zachowuje z regu y sta  kompozycj : w pierwszej 
kolejno ci cz  konfesyjna z o ona z formu y religijnej w j zyku orientalnym, lub zespo u 
takich formu , w drugiej – cz  informacyjna, któr  ko czy data mierci (na innych 
cmentarzach tatarskich kompozycja inskrypcji wyst puje w ró nych odmianach, poszcze-
gólne sk adniki formularza mog  zajmowa  ró ne miejsca lub nie pojawia  si  wcale). 
Jedynie we wspomnianej grupie najwcze niejszych nagrobków w Osmo owie z pocz tku 
XIX w., w których inskrypcja umieszczona jest na obydwu kamieniach mogi y, kompo-
zycja tre ci inskrypcji jest odmienna. 

5 .1 .  Cz  konfesyjna wyró nia si  na tle innych parafii rozbudowaniem i wie-
lo ci  stosowanych w niej formu , zw aszcza w ostatnich dekadach XIX w., co jest 
cech  charakterystyczn  dla cmentarzy tatarskich spo eczno ci ogrodniczo-rzemie lni-
czych. cznie mo na wyró ni  pi tna cie formu  podstawowych w j zykach oriental-
nych lub ich odmian. Najwa niejsz  z nich jest muzu ma ska formu a wyznania wiary 
(szahada) w j zyku arabskim – l  il ha ill  ll hu Mu ammad ras lu ll hi („Nie ma 
boga, prócz Boga, Muhammad jest jego pos a cem”). Jej obecno  odró nia epigrafik  

9 Warto nadmieni , e wyja nienie opisywanego zjawiska zanikania acinki w inskrypcjach 
nagrobnych od lat 60. XIX w. nie odpowiada koncepcji S. Kryczy skiego, wed ug którego pod 
szat  liter arabskich mieszka cy za cianków tatarskich ukrywali przed carskimi urz dnikami j zyk 
polski zakazany po powstaniu styczniowym przez administracj  rosyjsk  (Stanis aw Kryczy ski, 
Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” 1938, t. III, s. 263). 
W istocie j zyk polski „ukryty” by  w arabskim pi mie raczej we wcze niejszym czasie, a w okresie 
popowstaniowym jego miejsce zacz a przejmowa  bia oruszczyzna i j zyk rosyjski. Mo na doda , 
e w przypadku tatarskich emigrantów w Nowym Jorku, wywodz cych si  przewa nie z ubo szych 
rodowisk ma omiasteczkowych, jeszcze w latach 20. XX w. j zykiem inskrypcji nagrobnych by  

cz sto rosyjski, a pismem cyrylica.
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nagrobn  Tatarów polsko-litewskich od osma skiej tradycji epigraficznej, w której sza-
hada znikn a ju  ok. XV–XVI w. wraz z wi kszo ci  innych formu  w j zyku arabskim 
(zast pionych epitafiami w j zyku tureckim). Szahada w Osmo owie pojawia si  niemal 
na wszystkich nagrobkach z inskrypcjami, przy czym w 1. po . XIX w. wyst puje jako 
jedyna formu a orientalna w ok. sze dziesi ciu pi ciu procentach inskrypcji. Nale y 
zaznaczy , e sytuacja taka, tj. stosowanie szahady jako jedynej formu y orientalnej, 
jest cech  powszechn  na mizarach tatarskich – nawet tych o rozwini tej epigrafice, jak 
Studzianka, Kruszyniany, Nowogródek i in. – od 2. po . XVIII w. do 2. po . XIX w. 
(a wi c w fazie upowszechniania si  zwyczaju wykonywania inskrypcji nagrobnych w ród 
Tatarów). Dopiero 2. po owa XIX w. przynios a wzbogacenie zestawu formu  religijnych 
w j zykach arabskim i tureckim, i to przewa nie w skupiskach ma omiasteczkowych. To 
ostatnie zjawisko znajduje odzwierciedlenie tak e w przypadku Osmo owa.

Drug  formu  w j zyku orientalnym stosowan  na mizarze w Osmo owie jest – 
wyst puj ca kilkakrotnie ju  na pocz. XIX w. – turecka formu a All h ra met eyleye 
(„Oby si  Bóg zmi owa ”) lub All h ra met eyle („ Bo e, zmi uj si ”). Od po owy 
XIX w. by a ona stosowana w wariancie All h ra met eylesin („Niech Bóg si  zmi u-
je”), upowszechnionym tak e na innych mizarach ma omiasteczkowych z tego okresu 
(np. Kopyl, mi owicze). Charakterystyczne jest, i  formu a ta wyst puje niemal zawsze 
w cz ci otwieraj cej inskrypcj , niezgodnie ze swoj  modlitewn  funkcj  i semanty-
k  nakazuj c  umieszczenie jej raczej na ko cu inskrypcji, a przynajmniej po imieniu 
zmar ego, do którego osoby si  odnosi. wiadczy to o os abieniu rozumienia jej tre ci 
w ród tatarskich u ytkowników i w rezultacie o oderwaniu si  jej funkcji od tureckiej 
tradycji epigraficznej, z której zosta a zapo yczona. Dotyczy to nie tylko Osmo owa, 
lecz tak e innych skupisk, w których by a ona wykorzystywana. Je li chodzi o mizar 
osmo owski, to w jednym tylko wypadku formu a ta, skrócona do postaci tureckiego 
zwrotu All h ra met („zmi owanie Bo e”), zastosowana zosta a w swojej pierwotnej 
funkcji modlitewnej jako zamkni cie epitafium. Przypadek ten jest znamienny i wskazuje 
na nieco wy sze kompetencje pi miennicze autora inskrypcji. Znajduje si  ona na mogile 
Aleksandra Smolskiego zm. w 1811 r. w Klecku, a wykonana zosta a przez tego samego 
autora, co wspomniane epitafium kniazia Bekira Koryckiego zm. w 1825 r.

Pocz tkowo formu a All h ra met eyleye wyst powa a samodzielnie lub w po -
czeniu z sam  tylko szahad . Od lat 80. XIX w. formu a w wariancie All h ra met 

eylesin zacz a pojawia  si  regularnie w zestawieniu z inn  formu  eschatologiczn  
w j zyku tureckim, charakterystyczn  dla Osmo owa: ey ennet müyesser eyle („ O, raju, 
b d  mu przyst pny”). Zestawienie obu tych formu  kilkakrotnie po wiadczone jest na 
s siednim mizarze w Kopylu w latach 1868–1878. Jednak e ta ostatnia formu a znana 
by a w Osmo owie ju  wcze niej, bo w latach 50.–60. XIX w., przy czym wyst powa a 
w niezbyt jasnym gramatycznie wariancie tureckim ey ennet müyesser eyleye („O, raju, 
oby by  mu przyst pny”). Umieszczano j  wówczas razem z szahad . 

Nieco pó niej, u schy ku XIX w., pojawi a si  w Osmo owie skrócona i rymuj ca 
si  kontaminacja obu tych formu  tureckich: All h ra met eyle ennet („Bo e, zmi uj 
si , niebo”). W tym samym czasie rozprzestrzeni a si  ona tak e na cmentarz w Kopylu. 
Najprawdopodobniej zosta a zapo yczona z Ordy, gdzie po wiadczona jest ju  latach 50. 
XIX w. Formu a ta zosta a uzupe niona w Osmo owie w 1. po . XX w. wyrazem perskim 
firdeuse (‘raj’) – w rezultacie uzyska a sw  ostateczn  posta , stosowan  wspó cze nie 
i wyró niaj c  mizar osmo owski: All h ra met eyle ennet firdeuse („Bo e, zmi uj si , 
niebo, raj”). 
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Omawiaj c powy sze formu y uderza rozchwianie form tureckiego czasownika posi -
kowego eyle. Nie wydaje si  ono by  efektem przypadkowych b dów pisarskich przy 
wykonywaniu inskrypcji. Czasownik ten wyst puje w inskrypcjach w trzech formach, 
za ka dym razem poprawnych gramatycznie, cho  nie zawsze w a ciwych ze wzgl du 
na funkcj  tekstu: eyle (imperativus), eyleye (iussivus) i eylesin (optativus). Mo e by  
to odzwierciedleniem utrzymuj cych si  w ród miejscowych Tatarów w XIX w. ogra-
niczonych kompetencji w zakresie j zyka tureckiego, za  wprowadzanie form bardziej 
dostosowanych do funkcji wypowiedzi mo e sygnalizowa  pojawianie si  w ród nich 
osób wykazuj cych si  nieco lepsz  znajomo ci  tureckiego. 

Kolejnym charakterystycznym dla Osmo owa tekstem, wprowadzonym do formu-
larza inskrypcyjnego u schy ku XIX w., jest werset (ajet) 3:182 w j zyku arabskim: 
kullu nafsin ’ikatu l-mawti („Ka da dusza zakosztuje mierci”). Ajet ten nigdy nie 
wyst puje samodzielnie, lecz w po czeniu z szahad  lub z wariantami formu y All h 

ra met eyleye. Warto nadmieni , e poza Osmo owem i w mniejszym stopniu poblisk  
Ord  wspomniany ajet wyst puje zupe nie sporadycznie, g ównie na mizarach ma omia-
steczkowych kolonii ogrodniczo-rzemie lniczych (Dokszyce, Miadzio , Skidel) w XX w. 

Oprócz powy szych formu  orientalnych w Osmo owie spotka  mo na pojedyncze 
przypadki inwokacji arabskiej bi- smi ll hi r-ra m ni r-ra mi („W imi  Boga mi o-
siernego, lito ciwego”), a tak e apostrof do Boga i Muhammada y  All h y  Mu ammad 
(„O, Bo e!” „O, Muhammadzie!”) lub do czterech kalifów sprawiedliwych: Ab  Bakra, 
‘Umara, ‘Utm na i ‘Alego – y  Ab  Bekkir10, y  ‘Umar, y  ‘Utm n, y  ‘Al . Pojawiaj  
si  one u schy ku XIX w. i w XX w., przy czym wyst puj  wspólnie z innymi formu ami, 
m.in. z szahad . Ich pojawienie si  by o wynikiem przep ywu wzorców epigraficznych 
z innych o rodków osadnictwa tatarskiego.

Nie jest natomiast po wiadczona w innych skupiskach tatarskich formu a arabska am n 

y  rabbi l-‘ lam n („amen, o Panie wiatów!”), powszechnie stosowana w pi miennictwie 
jako zako czenie muzu ma skich tekstów modlitewnych. Wyst puje ona w Osmo owie 
na nagrobku z 1857 r., na koniec cz ci konfesyjnej, po szahadzie oraz wy ej po wspo-
mnianej tureckiej formule ey ennet müyesser eyleye, z któr  – zastosowan  w swojej 
typowej roli wyznacznika ko ca tekstu modlitewnego – tworzy by  mo e nieprzypadkowo 
zestawion  ca o  semantyczn  („O, raju, oby by  mu dost pny! Niech si  tak stanie, 
o, wiatów Panie!”). Nie mo na wszak e wykluczy , bior c pod uwag  z o ono  zna-
czeniow  zwrotu amin, i  formu a ta w zastosowaniu w inskrypcji nagrobnej mia aby 
wyra a  poddanie si  woli Boga w obliczu mierci11. Jej umieszczenie na nagrobku 
jest niew tpliwie przejawem indywidualnej inwencji autora i nie pozostaje bez zwi zku 
z wy szym statusem spo ecznym osoby zmar ej (Felicjanna z Koryckich majorowa Jasi -
ska). Inskrypcja wyró nia si  tak e rozwini t  cz ci  informacyjn  w j zyku polskim, 
a nadto zauwa aln  stylizacj  liternictwa arabskiego. 

Uwag  nale y zwróci  na kilka inskrypcji osmo owskich z 1. po . XIX w. sk adaj cych 
si  z sekwencji apostrof w ró nych wariantach arabskich: y  All h („O, Bo e!”), y  All h 

Mu ammad („O, Bo e! Muhammad!”), All h Mu ammad abr ’il („Bóg, Muhammad, 

10 Forma Ab  Bekkir (ar. Ab  Bakr) wyst puje cz sto w epigrafice i pi miennictwie Tatarów 
polsko-litewskich. Obecne w artykule odst pstwa od arabskiej normy ortograficznej odzwierciedlaj  
zapis oryginalny w inskrypcji tatarskiej.

11 Andrzej Drozd, J zyk arabski w epigrafice Tatarów polsko-litewskich, w: Marek M. Dziekan, 
Izabela Ko czak (red.), Arabowie – islam – wiat, ibidem, ód  2007, s. 125–126.
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Gabriel”), lub tureckiej formu y konfesyjnej All h bir („Bóg jeden”). W ka dym przy-
padku poprzedzaj  one szahad .

Na mizarze w Osmo owie znajduje si  wreszcie inskrypcja unikalna na tle epigrafiki 
tatarskiej pod wzgl dem zawarto ci i j zyka, mianowicie nagrobek Bekira s. Jakuba Rafa-
owicza z 1882 r. Zabytek ten by  opublikowany przez nas w 1999 r. oraz w 2007 r.12. 

Inskrypcja w ca o ci – cznie z cz ci  informacyjn  – zapisana jest w j zyku arabskim. 
Cz  konfesyjna oprócz szahady zawiera nietypow  formu  Hid nat al-qabr ilà yawm 

al-qiy mat („Cisza grobu a  po dzie  zmartwychwstania”), wyst puj c  poza Osmo owem 
tylko jeden raz, w pobliskich Lachowiczach13. 

Wariantywno  cz ci orientalnej (konfesyjnej) formularza inskrypcyjnego mizaru 
w Osmo owie uleg a ograniczeniu w XX w. Od pierwszej po owy tego stulecia usta-
bilizowa  si  zestaw obejmuj cy ajet 3:182, szahad  i wymienion  wy ej skontamino-
wan  formu  All h ra met eyle ennet firdeuse. Formularz ten funkcjonuje do czasów 
wspó czesnych.

5.2.  Cz  informacyjna inskrypcji w Osmo owie wykazuje wyra n  tendencj  
do ujednolicenia zawarto ci i uk adu w 2. po . XIX w. W okresie tym przyj a ona 
kontynuowany do XX w. wzorzec, obejmuj cy formu  wprowadzaj c  Dom wieczny…, 
imi  i nazwisko zmar ego (w dope niaczu), informacj  o wieku zmar ego y  lat… dat  
mierci wprowadzon  formu  umar  roku… Poszczególne elementy powy szego formula-

rza mog y wyst powa  nie tylko w j zyku polskim, ale tak e po bia orusku lub rosyjsku, 
zapisywane by y za  zarówno acink , jak i alfabetem arabskim. Dla porównania nale y 
zaznaczy , e taki uk ad i zawarto  inskrypcji nie by y powszechne w ród spo eczno ci 
tatarskich. Na poszczególnych cmentarzach spotka  mo na odmienne formu y oraz zró ni-
cowan  zawarto  i rozmieszczenie poszczególnych elementów formularza inskrypcyjnego. 

Inskrypcje osmo owskie wyró nia regularne pos ugiwanie si  formu  inicjaln  Dom 

wieczny poprzedzaj c  wskazanie zmar ego. Jest ona oparta na ludowej interpretacji 
aci skiej abrewiatury D.O.M. (Deo Optimo Maximo – „Bogu najlepszemu, najwy sze-

mu”), powi zanej z motywem grobu jako domu zmar ego, rozpowszechnionej m.in. na 
XIX-wiecznych cmentarzach polskich na Kresach14. Formu a ta by a w Osmo owie na 
tyle utrwalona, e stosowano j  jeszcze na pocz tku XX w. w inskrypcjach o przewadze 
j zyka rosyjskiego (wraz z ca  cz ci  informacyjn  zapisywan  alfabetem arabskim). 
Pojawia si  ona w Osmo owie tak e w rozszerzonych wariantach, np. Tu dom wieczny… 
(1881 r.), Dom wieczny w Bogu zesz ego… (1. po . XIX w.), Tu dom wieczno ci w Bogu 

zesz ej… (1857 r.), Dom wieczny. W tym domie… (1825 r.).
Nale y zaznaczy , i  formu a ta przyj a si  powszechnie w Osmo owie dopiero 

w 2. po . XIX w. We wcze niejszym okresie ponad po owa inskrypcji nie mia a formu-
y inicjalnej w ogóle, a oprócz formu y Dom wieczny wyst powa a tak e inna formu a 

12 A. Drozd et. al., op. cit., s. 62, il. 132; A. Drozd, J zyk arabski..., op. cit., s. 125.
13 A. Drozd, J zyk arabski..., op. cit., s. 125.
14 Liczne przyk ady zamieszczono w A. Lewkowska et al., op. cit. Motyw grobu jako „domu 

wieczno ci„ wyst puje w epitafiach polskich ju  w XVIII w., tzn. w pocz tkowym okresie upowszech-
niania si  epigrafiki nagrobnej w j zyku polskim, funkcjonuj cej w obr bie ko cio ów, jeszcze przed 
pojawieniem si  napisów na cmentarzach (por. np. epitafium Ludwika Mokronowskiego w ko ciele 
oo. Franciszkanów we W oc awku z ok. 1770 r. – Andrzej Mietz, Jan Pakulski, Corpus Inscriptionym 

Poloniae. T. 4. Z. 1. Kujawy brzeskie, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzy skiej we W oc awku, 
W oc awek–Toru  1985, s. 191).
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inicjalna: Tu le y… Ta ostatnia formu a, osadzona w eschatologii chrze cija skiej, by a 
kalk  staro ytnej aci skiej formu y Hic iacet („tu le y”) przej t  za po rednictwem 
polskiej epigrafiki nagrobnej. Warto podkre li , e pojawia a si  ona tak e na innych 
cmentarzach muzu ma skich, cz sto zapisywana alfabetem arabskim.

Identyfikowanie zmar ego w inskrypcjach osmo owskich jest powszechne. Na innych 
mizarach, zw aszcza w okresie wczesnym, tj. do prze omu XVIII/XIX w., zdarza y si  
inskrypcje anonimowe. Okre lenie zmar ego obejmowa o w przypadku Osmo owa regu-
larnie imi  i nazwisko, za  w przypadku kobiet tak e nazwisko rodowe (np. Asyjanna 

z Koryckich Chalembiekowa, 1815 r.). Je eli zmar a by a on  oficera, dodawano stopie  
jej m a (np. Helena porucznikowa z Koryckich Korycka, 1855 r., Felicjanna z Koryc-

kich Jasi ska majorowa w[ojsk] r[osyjskich], 1857 r.), wzgl dnie tytu  rodowy (Roza 

z Jozefowiczow kniaziowa Korycka) – w tym wypadku taka identyfikacja umieszczona 
jest w inskrypcji pismem aci skim na jednym z dwóch kamieni nagrobnych mogi y, na 
drugim kamieniu znajduje si  za  inskrypcja w alfabecie arabskim przywo uj ca drugi 
tytu  m a, tj. stopie  oficerski: Razalia z Jozefowiczow Karycka ratmistr[owa], 1832 r. 
Na prze omie XIX/XX w. pojawi a si  w inskrypcjach zapisanych pismem arabskim sta a 
praktyka umieszczania rosyjskiej formy patronimicznej, „otczestwa”. W Osmo owie nie 
przyj  si  natomiast funkcjonuj cy na niektórych mizarach zwyczaj podawania arabskich 
lub tureckich patronimów. Wykryto tylko dwa przypadki tego rodzaju: turecko-polski 
Fatmanõ  <......> Rafa owiczowa, ‘<..... córka (?)> Fatmy Rafa owiczowa’, 1810 r.) oraz 
wspomniany wy ej nagrobek Bekira Rafa owicza z 1882 r., arabsko-polski:Bekir ibn 

Ya‘q b Rafa owid , „Bekir syn Jakuba Rafa owicz”. W ród inskrypcji z 1. po . XIX w. 
pojawia si  podwójna identyfikacja zmar ego – z dwiema formami imion, na u ytek 
wewn trzny (forma muzu ma ska) i na zewn trzny (forma polska), np. Ajsza-El bieta 
Juszy ska (1823 r.), Ali-Aleksander Rafa owicz (1819 r.). W tych przypadkach pojawia 
si  tak e podwójne okre lenie daty mierci. Przypadki te wyst puj  na wspomnianych 
wy ej mogi ach z dwoma kamieniami inskrypcyjnymi. Przewa nie na kamieniu zachod-
nim znajduje si  inskrypcja pismem arabskim z dat  muzu ma sk  oraz muzu ma sk  
identyfikacj  zmar ego, za  na kamieniu wschodnim informacje te powtórzone s  acink  
w wariancie polskim (z dat  wg kalendarza chrze cija skiego).

Przy identyfikacji zmar ych kilkakrotnie pojawiaj  si  informacje o tytulaturze (rodo-
wej, urz dniczej lub oficerskiej) oraz o pe nieniu funkcji imama: mo a d emiatu osmo-

owskiego (1828 r.), mo a (1846 r.), imam osmo owskiej mieczeci (1904 r.).
Informacja o wieku zmar ego podawana by a w 2. po . XIX w. w ok. czterdziestu 

procentach inskrypcji, co wyró nia Osmo owo na tle innych mizarów, gdzie sk adnik 
ten wyst powa  znacznie rzadziej. W okresie tym do jej wyra ania stosowano niemal 
wy cznie formu  y / y a lat… Pojawi a si  ona w Osmo owie ju  w 1. po . XIX w., 
przy czym oprócz niej odnotowujemy kilka przypadków zastosowania innych formu  
znanych z ówczesnej epigrafiki cmentarzy polskich, m.in. prze y  na tym wiecie lat… 
(1825 r.), …który prze y  wieku swojego lat… (1811 r., 1857 r.). Warto zwróci  uwag , i  
w ostatniej z formu  wyst puje kolejna kalka formu y stosowanej w inskrypcjach aci -
skich: aetatis suae (‘wieku swego’), wyst puj ca w epigrafice polskiej w XVIII–XIX w.

Data mierci na nagrobkach osmo owskich pojawia si  niemal stale, co nie jest regu  
na innych cmentarzach tatarskich. Wprowadzana jest formu  umar /umar a (ew. brus./
ros. umier), która w 2. po . XIX w. sta a si  regularnym elementem formularza inskryp-
cyjnego (wcze niej ok. sze dziesi t procent inskrypcji w Osmo owie nie mia o formu y 
wprowadzaj cej dat ). Cech  formularza osmo owskiego w 2. po . XIX w. i pó niej jest 
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podawanie pe nej daty (tj. nie tylko roku, ale te  miesi ca i dnia mierci). Do okre lenia 
miesi ca przy datowaniu wed ug rachuby chrze cija skiej stosowano do 2. po . XIX w. 
przewa nie nazwy aci skie, niekiedy zapisywane syglami stosowanymi w epigrafice 
polskiej – 8br (pa dziernik), 9br (listopad). Na prze omie XIX/XX w. pojawiaj  si  
nazwy rosyjskie (zapisywane alfabetem arabskim). Data mierci przewa nie podawana 
by a wed ug kalendarza chrze cija skiego, aczkolwiek pojawiaj  si  te  datowania mie-
szane – data roczna wed ug kalendarza chrze cija skiego oraz data miesi czna i dzienna 
wed ug kalendarza muzu ma skiego (g ównie w ostatniej wierci XIX w.). Poza tym 
na mogi ach z dwoma kamieniami inskrypcyjnymi pojawiaj  si  pojedyncze przypadki 
wspomnianego wy ej podwójnego datowania – zarówno muzu ma skiego, jak i chrze ci-
ja skiego – pe nego (rok, miesi c, dzie ) lub cz ciowego (miesi c i dzie ) (1815/1230, 
1819/1234, 1823, 1825). Nazwy miesi cy muzu ma skich zawsze pojawia y si  w zapisie 
alfabetem arabskim. Szczególnym przypadkiem podwójnego datowania jest wspomnia-
ny wy ej nagrobek Bekira s. Jakuba Rafa owicza w j zyku arabskim: ay t ad-duny  

65 wa-mam t 1299 min ‘ sà 1882 f  šahr rama n an-nahar 18 („ ycie na tym wiecie 
65 [lat], a mier  [roku] 1299, od Jezusa [roku] 1882 w miesi cu ramazan dnia 18”15. 
W inskrypcji tej do zapisu dat kalendarza chrze cija skiego („1888”, „18”) pos u ono 
si  cyframi europejskimi („arabskimi”), za  w odniesieniu do dat kalendarza muzu ma -
skiego – muzu ma skimi (indoarabskimi). W przypadku innych inskrypcji z Osmo owa 
te ostatnie niekiedy stosowano tak e do zapisu dat kalendarza chrze cija skiego. Ogólnie 
rzecz bior c, pos ugiwanie si  cyframi indoarabskimi w epigrafice Tatarów na Kresach 
nale a o do rzadko ci.

6. WNIOSKI

Mizar osmo owski pozwala uchwyci  przebieg formowania si  tradycji epigraficznych 
w okresie, w którym inskrypcje nagrobne upowszechni y si  w kulturze Tatarów polsko-
-litewskich, tj. w XIX w. Po kilku dziesi cioleciach wykonywania inskrypcji nagrobnych 
wedle ogólnie zbli onego schematu, aczkolwiek z wykorzystaniem do  zró nicowanych 
formu  i obu rodzajów pisma ( acinki i arabskiego), w drugiej po owie tego stulecia 
wykszta ci  si  w Osmo owie ustalony formularz inskrypcyjny z rozbudowan  cz ci  
konfesyjn  (arabsko-tureck ), który przetrwa  do czasów wspó czesnych. W przebiegu 
tego procesu uwidacznia y si  przep ywy lokalnych zwyczajów epigraficznych s siednich 
skupisk tatarskich, a tak e tradycji odmiennych rodowisk: redniej i drobnej szlachty 
tatarskiej – która ju  w XVIII w. ch tnie zapo ycza a od otoczenia polskiego wzorce 
epigraficzne (dost pne w owym czasie przewa nie tylko w obr bie ko cio ów, maj ce 
nierzadko genez  aci sk ), cz c je z elementami muzu ma skimi – oraz kolonii ma o-
miasteczkowych zak adanych w XVIII–XIX w. przez migruj c  ludno  tatarsk  trudni c  
si  garbarstwem lub ogrodnictwem, która od ok. po owy XIX w. zacz a wykszta ca  
swoiste zwyczaje epigraficzne, opieraj ce si  w znacznie wi kszym stopniu na elementach 
muzu ma skich. Elementy te, co nale y zaznaczy , w przeciwie stwie do udokumen-
towanych wp ywów otoczenia polskiego przewa nie nie maj  do dzi  rozszyfrowanej 
proweniencji w stopniu, który pozwala by na umiejscowienie konkretnego ród a wp ywów 
orientalnych oddzia ywuj cych na Tatarów na Kresach. W niewielu przypadkach mo na 
powi za  je z tradycj  epigraficzn  Turcji osma skiej. By  mo e badania nad zabytkami 

15 A. Drozd et. al., op. cit., s. 62, il. 132; A. Drozd, J zyk arabski..., op. cit., s. 125.
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peryferyjnych spo eczno ci nadgranicznych pa stwa osma skiego – je eli zosta yby 
podj te – przynios yby wyja nienie tych róde , aczkolwiek nie nale y wyklucza , e 
zwyczaje epigraficzne kszta towa y si  w ród tej cz ci ludno ci tatarskiej samodzielnie.

PRZYK ADY INSKRYPCJI

Nota edytorska. W poni szej edycji inskrypcji stosujemy zasady przyj te w Kata-

logu Zabytków Tatarskich16 – tekst transkrybowany z alfabetu arabskiego wyró niamy 
czcionk  pochy , tekst transkrybowany z acinki czcionk  prost . Do tekstów arabskich 
i tureckich stosujemy zasady transkrypcji ISO (uproszczon , bez wi kszo ci arabskich 
ko cówek deklinacyjnych). Do tekstów polskich zapisanych w alfabecie arabskim stosu-
jemy zasady wydawania tekstów staropolskich zaadaptowane do potrzeb kitabistyki. Do 
tekstów polskich zapisanych acink  stosujemy zasady przyj te dla serii Corpus Inscrip-
tionum Poloniae (z wyj tkiem zasad podzia u na linie tekstu – ka dy wers w niniejszej 
edycji odpowiada rz dkowi inskrypcji). Wymiary kamieni nagrobnych maj  charakter 
przybli ony i s  podane w nast puj cej kolejno ci: wysoko  x szeroko  x grubo . 
Wszystkie inskrypcje nie by y dot d publikowane.

Aleksander Smolski, 1811

[wym. 93x59x17 cm, il. 1]
l  il ha ill  ’ll hu Mu ammad ras lu ’ll hi

Dom wieczny

w Bogu zesz ego Aleksandra

Smolskiego który pre y

wieku swojego lat 40

umar  roku 1226 miesionca

um i ’l-ah-ir 24 dnia

w Klecku All h ra met

Uwagi: Nie mo na wykluczy , e kamie  z inskrypcj  pochodzi z okresu pó niejszego.

Ajsza-El bieta Juszy ska, 1823

[kamie  zachodni, wym. 105x65x20 cm, il. 2]
ša‘b na 23:
l  il ha ill  ’ll hu

Mu ammad ras lu ’ll hi

‘Ayšà Juszy ska

Uwagi: Tekst w. 1 i w. 4 w ca o ci zwokalizowany.
[kamie  wschodni, wym. 71x63x26 cm, il. 3]
1823
Apr(yla). 22
El bieta
Juszynska

Józef Chalembek, 1838

[wym. 105x66x13 cm, il. 4]
l  il ha ill  ’ll hu 

16 A. Drozd et. al., op. cit.



INSKRYPCJE NA TATARSKIM CMENTARZU W OSMO OWIENR 1 – 2 85

Mu ammad ras lu ’ll hi

Józef Chalembek y

61 umar R 1838
m(iesi ca). Juniy 13 Dnia

Ajsza z Kozakiewiczów, 1871

[wym. 80x57x15 cm, il. 5]
All h ra met

eylesin l  il ha ill  ’ll hu

Mu ammad ras lu ’ll hi

ey ennet müyesser eyle Do

m wieczny Ajszy z Kaza

kiewiczów umar a

miesionca dnia 12 ramaza<na>

w roku 1871

Mustafa Abramowicz, 1905

[wym. 80x75x15 cm, il. 6]
kullu nafsin ’ikatu l-mawti

l  il ha ill  ’ll hu

Mu ammad ras lu ‘ll hi

Dom wieczny Mustafy Chasieniewa

Abramowicza y  let 69
umier 24 janwara 1905 hoda
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2. Nagrobek Ajszy-El biety Juszy skiej na mizarze w Osmo owie – kamie  zachodni (1823 r.)

1. Nagrobek Aleksandra Smolskiego na mizarze w Osmo owie (1811 r.)
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4. Nagrobek Józefa Chalembeka na mizarze w Osmo owie (1838 r.)

3. Nagrobek Ajszy-El biety Juszy skiej na mizarze w Osmo owie – kamie  wschodni (1823 r.)
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5. Nagrobek Ajszy z Kozakiewiczów na mizarze w Osmo owie (1871 r.)

6. Nagrobek Mustafy Abramowicza na mizarze w Osmo owie (1905 r.)


