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książkę Michała Łyszczarza przeczytałem z wielkim zaciekawieniem. Au-
tor przedstawia w niej wielowątkowy obraz tatarskiej młodzieży: jej stosunek do 
przeszłości i teraźniejszości – poprzez znaczenie przynależności do tatarskiej 
społeczności, związek z religią, spojrzenie na rzeczywistość codzienności oraz  
przyszłość. Ukazuje pewien etap przemiany świadomościowej, która dokonuje 
się właściwie na naszych oczach. 

To cenny materiał dotyczący grupy etnicznej wyznania muzułmańskiego. 
Należy zauważyć, iż wśród samych badanych wiedza o własnej wspólnocie jest 
częstokroć dość powierzchowna, zarówno jeśli chodzi o tatarszczyznę, jak i is-
lam. Wśród młodzieży widoczny jest, niestety, brak głębszego zaangażowania 
społecznego, aktywnego działania na rzecz kultywowania dziedzictwa kulturowe-
go i religii. Można powiedzieć, że młode pokolenie Tatarów polskich poddawane 
jest próbie czasu; wartościuje się jego siła wiary, świadomość etniczna oraz patrio-
tyzm. kiedy starsze pokolenie przekaże młodym ludziom kierowanie i działanie 
dla dobra wspólnoty, wówczas okaże się czy obecny czas był przyjazny nowemu 
pokoleniu, czy nauczyło się ono  pielęgnować wiarę przodków oraz ich dziedzic-
two kulturowe. 

Mam nadzieję, że duch wiary i tatarskości pozwoli na wykształcenie się do-
stosowanego do współczesności twórczego podejścia do problemów rozwijania 
tradycji, pielęgnowania patriotyzmu, dbałości o historię i dobre imię naszej reli-
gii, islamu. Tego młodemu pokoleniu polskich Tatarów serdecznie życzę.

Swoistą cechą publikacji jest zaangażowanie autora, który przeniknął do 
środowiska tatarsko-muzułmańskiego w sposób niebudzący niepokoju. Tatarzy, 
nie tylko ci młodzi, przyjęli go i traktowali jak swojego, otwierając się w sposób 
wręcz koleżeński, co zaowocowało swobodą wypowiedzi. Dzięki temu otrzyma-
liśmy pracę autentyczną, szczerą i poznawczą dla nas wszystkich, niezależnie od 
pochodzenia i religii.

Zachęcam do lektury.
                                                       Tomasz Miśkiewicz                                                                          
  Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 

 Przewodniczący Najwyższego kolegium 
 Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
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WPROWADzENIE 
– problematyka, nota metodologiczna

„Gdy myślę o religijności młodych, to nasuwa mi się porównanie do jazdy samo-
chodem. Młodzi jadą szybko, często bardzo szybko. Strasznie spieszą się w życiu, za-
pominają jednak, że w samochodzie jest także lusterko, dzięki któremu widać to, co 
jest z tyłu. W lusterku widać jak ucieka cała nasza tradycja. Młodzież często o niej 
zapomina. potem za kilkanaście lat się obudzi, tak jak obudzili się ich rodzice, ale 
może być już za późno, bo tradycja może zaniknąć. Zaczynają się potem po omacku 
rozglądać, kim są, kim byli dziadkowie, jakie jest miejsce religii w życiu. Nas starych 
nie doceniają, bo jesteśmy jak ten hamulec w samochodzie – potrzebni tylko w na-
głych okolicznościach, w razie wypadku.” [W 31]

Polscy Tatarzy to, obok karaimów – bliskich im ze względu na pochodzenie, 
jedna z najmniejszych wspólnot etnicznych w kraju. Ta niewielka już dzisiaj, rap-
tem kilkutysięczna grupa1 ze swoją kulturową, a zwłaszcza religijną odmienno-
ścią, stanowi ciekawy przykład ukazujący, zakończony sukcesem, proces integra-
cji społecznej mniejszości. fenomen Tatarów związany jest z posiadaniem świa-
domości własnego pochodzenia oraz silnego poczucia własnej tożsamości, które 
pozwoliło im przez kilkuset lat żyć na ziemiach Rzeczypospolitej. Warta pod-
kreślenia niezwykłość tego procesu uwidacznia się w kontekście aktualnych pro-
blemów adaptacyjnych, dotykających imigranckie społeczności muzułmańskie 
w Europie Zachodniej. Obecność Tatarów stanowi przy tym ważne świadectwo 

1 Liczebność Tatarów na skutek strat wojennych oraz utraty Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny – czyli 
głównych skupisk ludności tatarskiej – skurczyła się z ponad 5 tys. przed wojną do około 3-3,5 tys. osób po 
1945 r. Szacunki te są jednak bardzo ogólne i nie do końca miarodajne, gdyż pomijają złożoność struktury 
społeczności tatarskiej, obejmując wszystkie osoby przyznające się do korzeni tatarskich, bez względu na 
ich stosunek do religii muzułmańskiej. Dla zachowania tatarskiej tożsamości etnicznej kluczowe znaczenie 
ma jednakże czynnik związany z zaangażowaniem religijnym. Według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego zaledwie około tysiąca Tatarów przynależy do którejś z dziewięciu muzułmańskich gmin wyznanio-
wych w Polsce. Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2006-2008, red. Gudaszewski G. 
i Chmielewski M., Warszawa 2010, s. 106.
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otwartości polskiej kultury. fascynacje Orientem i światem muzułmańskim wyraź-
nie widoczne są chociażby w sarmatyzmie, którego elementy – w pewnym stopniu 
– po dziś dzień obecne są w kulturze narodowej polaków. Dotyczy to zwłaszcza sfery 
symbolicznej, z czasem zideologizowanej, odwołującej się do szlacheckiej przeszło-
ści i ciągle żywego mitu minionej potęgi państwa. Niezwykła, w porównaniu z burz-
liwymi dziejami Europy, tolerancja wyznaniowa wydatnie przyczyniła się do zróżni-
cowania polskiego dziedzictwa kulturowego i tradycji. Religia muzułmańska, którą 
Tatarzy mogli w polsce bez przeszkód kultywować, pozwoliła zachować tożsamość 
etniczną wspólnoty. Islam podkreślał także wyjątkowość Tatarów, minimalizując 
wpływ czynników asymilacyjnych, na działanie których przedstawiciele mniejszo-
ści byli szczególnie mocno narażeni. Tatarzy przetrwali, ich meczety i cmentarze, 
wpisane do rejestru zabytków, stały się atrakcjami turystycznymi Podlasia. 

Motywem przewodnim, który skłonił mnie do bliższego przyjrzenia się 
specyfice społeczności tatarskiej, było przede wszystkim to, w jaki sposób, w od-
ległym zakątku naszego kraju, przetrwać mogła niewielka grupa, wyróżniająca 
się odmienną religią i reliktami dawnej kultury. Początkowo moim zainteresowa-
niom badawczym towarzyszyła perspektywa laika, typowa dla większości tury-
stów odwiedzających po raz pierwszy Podlasie w poszukiwaniu „polskiego Orien-
tu”2. Po raz pierwszy odwiedziłem Białostocczyznę w 2004 r. zaopatrzony jedynie 
w pobieżne informacje, dostępne w popularnych przewodnikach turystycznych 
oraz w potoczne wyobrażenia o Tatarach, wytworzone w wyniku legend i zapa-
miętanych urywków z lekcji historii3. Wizyta na Podlasiu i pierwsze spotkanie 
z Tatarami wywarły na mnie niezapomniane wrażenie. Miałem szczęście spotkać 
ludzi otwartych na kontakt i rozmowę, co pozwoliło nie tylko na poznanie wspól-
noty tatarskiej, lecz także na wytworzenie przyjacielskich więzi, których utrzy-
mywanie stało się dla mnie ważną przesłanką przemawiającą za pogłębianiem 
poczynionych badań. Szczególnie silne relacje połączyły mnie z młodym pokole-
niem Tatarów, nierzadko z moimi rówieśnikami. pozwoliły mi one na intensyfi-
kację obserwacji i powolne systematyzowanie wniosków płynących z obserwacji, 
za którymi podążyło wyłonienie szeregu pytań badawczych, uwieńczonych hi-
potezami badawczymi. Stały się one podstawą, opracowanego w 2005 r. projektu 
badawczego realizowanego na studiach doktoranckich w Instytucie Socjologii 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Celem moich badań była weryfikacja przedstawionych hipotez i znalezie-
nie odpowiedzi na szczególnie nurtujące mnie kwestie, zogniskowane wokół 
tożsamości młodego pokolenia Tatarów, a zwłaszcza specyfiki ich religijności. 

2 Dobrym przykładem ilustrującym perspektywę badawczą laika w stosunku do polskich Tatarów jest 
relacja z podróży na podlasie wydana w cyklu „Osobliwości polski” przez Wydawnictwo Errata. por. Kołac -
ka J. ,  kołacki  T. , Tatarzy polscy. Orientalna społeczność, Toruń 1996.

3 Na południu polski, zwłaszcza na Śląsku i w Małopolsce, duży wpływ na wykształcenie stereotypowe-
go wizerunku Tatarów miało postrzeganie ich z perspektywy wydarzeń dawno minionej przeszłości, podtrzy-
mywanych w społecznej świadomości przez liczne legendy zawierające odniesienia do łupieżczych najazdów 
mongolskich z XIII wieku i lat późniejszych. Świadczą o tym m.in. podania z Mszany koło Wodzisławia 
Śląskiego, Raciborza, Krakowa (słynny Lajkonik i przerwany hejnał), Sandomierza czy Lublina.
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Wprowadzenie – problematyka, nota metodologiczna

Równocześnie dokonałem przeglądu publikacji poświęconych metodologicz-
nym aspektom prowadzenia badań społecznych, ze szczególnym naciskiem na 
strukturę i specyfikę prowadzenia jakościowych badań terenowych. Kwerendę 
uzupełniałem poprzez systematyczne poznawanie literatury przedmiotu doty-
czącej polskich Tatarów i islamu, a w szerszym kontekście teoretycznym zagad-
nieniom socjologii religii oraz etniczności. Długa lista pozycji historycznych 
w przekonujący sposób wyjaśnia fenomen osadnictwa tatarskiego, umieszczając 
go w kontekście dziejów polski i Litwy, a szerzej całego obszaru Europy Wschod-
niej4. Tematyka dogłębnie zbadana przez historyków stanowi jednak ciągle 

4 prezentację literatury naukowej poświęconej Tatarom z konieczności ograniczyć trzeba do publika-
cji zwartych. Odniesienia do szczegółowych zagadnień zawartych w artykułach zainteresowany Czytelnik 
znajdzie bowiem w bibliografiach. Na pierwszy plan badań tatarologicznych wysuwają się przede wszyst-
kim pozycje historyczne dokumentujące dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. 
Kompleksowe ujęcie historii stosunków Tatarów z polską i Wielkim Księstwem Litewskim jest zasługą Jana 
Tyszkiewicza. Autor ten w szeregu swych publikacji, a zwłaszcza w trzech najważniejszych: Tatarzy na Litwie 
i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w. (1989); Z historii Tatarów polskich 1794-1944. Zbiór szkiców z aneksami źródło-
wymi (2002); Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów (2008) przedstawił losy polskich Tatarów, począwszy od 
pierwszych najazdów mongolskich aż po II wojnę światową. Historii najnowszej, a także zagadnieniom zwią-
zanym z funkcjonowaniem społeczności tatarskiej w polsce, takimi jak kwestie wyznaniowe czy aktywność 
społeczno-kulturalna, wiele uwagi poświęcił Aleksander A.  Miśkiewicz. Najważniejszymi publikacjami 
w dorobku białostockiego historyka są: Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne (1990); Tatarska 
legenda. Tatarzy polscy 1945-1990 (1993); Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005 (2009). Popula-
ryzacji wiedzy o Tatarach służyła również, napisana wspólnie z Januszem kamockim, książka pt. Tatarzy 
słowiańszczyzną obłaskawieni (2004). Zainteresowaniem historyków cieszą się także szczegółowe zagadnienia, 
związane z problemami osadnictwa tatarskiego w WKL, takie jak specyfika czynników kształtujących napływ 
ludności tatarskiej na ziemie Rzeczpospolitej; przemiany sieci osadniczej na przestrzeni wieków; pozycja 
prawno-polityczna Tatarów; aktywność religijna, a zwłaszcza działalność poszczególnych gmin muzułmań-
skich. przykładami owych analiz mogą być książki: Krzysztofa Grygajtisa  Osadnictwo Tatarów hospodarskich 
w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVIII w. (2003); Arkadiusza kołodziejczyka Rozprawy i studia z dziejów 
Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XX wieku (1997); Artura konopackiego Życie religijne Tatarów 
na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku (2010); Jacka Sobczaka Położenie prawne ludności 
tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim (1984); Urszuli  Wróblewskiej  Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej 
(2012). Warte odnotowania są ponadto popularnonaukowe syntezy dziejów tatarszczyzny autorstwa Piotra 
Borawskiego pt. Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej (1986) oraz, wydana wspólnie z Aleksandrem Dubiń-
skim, książka Tatarzy polscy. Dzieje, legendy, obrzędy, tradycje (1986). Wspomniane publikacje P. Borawskiego przez 
długie lata były najpopularniejszym źródłem wiedzy o polskich Tatarach. Na taki stan rzeczy wpływ miała 
zapewne przystępna forma wywodu, duże nakłady oraz fakt, że książki te w pewnym stopniu wypełniały lukę 
w rozważaniach poświęconych Tatarom istniejącą przez przeszło 40 lat. Współczesna tatarologia korzysta 
również z dorobku przedwojennych badaczy. Na szczególną uwagę zasługują trzy tomy Rocznika Tatarskiego, 
a zwłaszcza książka wydana jako ostatnia w ramach tego cyklu pt. Tatarzy litewscy. Próba monografii historycz-
no-etnograficznej (1938) autorstwa Stanisława kryczyńskiego. Ważną pozycją jest również praca Juliana 
Talko-Hryncewicza Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy Litewscy (1924). Publikacje te stanowią wszechstronną 
próbę omówienia, przy wykorzystaniu wielu niedostępnych obecnie źródeł, szerokich zagadnień obejmują-
cych m.in. dzieje osadnictwa; uwagi natury antropologicznej; specyfikę religijności i obrzędowość Tatarów; re-
likty kultury materialnej; praktyki ziołolecznicze i magiczne czy wreszcie funkcjonowanie struktury społecz-
no-zawodowej ludności tatarskiej w dawnej polsce. Wśród szeregu publikacji poświęconych polskim Tatarom 
znaleźć można również pozycje z dziedziny heraldyki. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wydany przed wojną 
obszerny Herbarz rodzin tatarskich (1929) autorstwa Stanisława Dziadulewicza oraz Herbarz rodzin tatarskich 
Wielkiego Księstwa Litewskiego (2006) Stanisława Dumina. W książkach tych zawarto tablice genealogiczne, 
a także szeroką listę herbów szlacheckich (wraz z wizerunkami i wykazem posługujących się nimi rodzin). 
Pokrewną tematykę, z pogranicza historii i językoznawstwa, związaną z badaniem genezy i kształtowania się 
tatarskich nazw osobowych podjęła Leonarda Dacewicz w Antroponimii Tatarów litewsko-polskich w przekroju 
historycznym (2013). W ostatnich latach widoczny jest znaczący rozwój badań poświęconych spuściźnie pi-
śmiennictwa tatarskiego. W kilku pozycjach z zakresu językoznawstwa, dokonano filologicznego przekła-
du zabytków tatarskich, wskazując na specyficzne cechy gwary polsko-białoruskiej, obecność archaizmów 
i orientalnych zapożyczeń. Zainteresowanie badaczy wzbudził także nietypowy sposób zapisu, stosowany 
przez Tatarów w księgach religijnych, oparty na alfabecie arabskim, zmodyfikowanym na potrzeby zapisu 
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aktualne wyzwanie dla socjologów i antropologów badających współczesną 
kondycję tatarskiej wspólnoty etnicznej. Za wielokrotnie analizowanymi epizo-
dami z przeszłości i dziedzictwem polskich Tatarów, nie idzie bowiem w parze 
dostateczny poziom wiedzy o aktualnych problemach społeczności. Kluczowe 
dla tożsamości Tatarów zagadnienia – takie jak definiowanie własnej grupy et-
nicznej, dylematy związane z koniecznością dostosowania islamu do warunków 
życia w Polsce, relacje z otoczeniem (w tym także z mieszkającymi w Polsce Ara-
bami), stosunek do szeroko definiowanej wspólnoty muzułmańskiej – nie zostały, 
jak dotąd, w należyty sposób zanalizowane5. Istniejące braki w niewielkim tylko 

języków słowiańskich. Wśród publikacji analizujących tatarskie piśmiennictwo religijne oraz dziedzictwo 
językowe wymienić należy przede wszystkim pracę Czesława Łapicza pt. Kitab Tatarów litewsko-polskich (pa-
leografia, grafia, język) (1986); oraz – napisany wspólnie z Henrykiem Jankowskim – przekład pt. Klucz do 
raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku (2000). Ponadto ukazały się: książka Andrzeja  Drozda Arab-
skie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku (1999); Joanny kulwickiej -kamińskiej  Kształ-
towanie się polskiej terminologii muzułmańskiej. Na podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-polskich (2004) 
oraz Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej (2013). 
Natomiast Wydawnictwo UMCS w Lublinie wydało książkę Nihada Jorda i  Mazena Arafe pt. Koran 
rękopiśmienny w Polsce. Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku (1994). poczesne miejsce wśród publikacji 
poświęconych polskim Tatarom zajmują Katalogi Zabytków Tatarskich, dokumentujące dziedzictwo histo-
ryczne, kulturowe i religijne Tatarów z polski, Litwy i białorusi. Na treść każdej z tych publikacji składa się 
spis zabytków wraz ze zdjęciami i bogatym opisem, a także kilka artykułów wprowadzających w tematykę 
katalogu. Pierwszy tom katalogu Zabytków Tatarskich pt. Broń i uzbrojenie Tatarów (1997) został opracowany 
przez Jacka Gutowskiego. Natomiast kolejne, zatytułowane: Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich (1999) 
oraz Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich (2000), opracowali Andrzej  Drozd,  Marek M. Dziekan 
i  Tadeusz Majda. Podobną publikacją, mającą również charakter katalogu, jest książka Arkadiusza ko-
łodziejczyka Cmentarze muzułmańskie w Polsce (1998). W pracy tej autor zawarł szczegółowe opisy czynnych 
oraz niefunkcjonujących już cmentarzy tatarskich znajdujących się na obszarze dzisiejszej Polski. W katalogu 
omówiono także mało znane, niewielkie kwatery muzułmańskie założone po II wojnie światowej na cmentarzach 
garnizonowych i komunalnych, na których byli grzebani tatarscy osadnicy przesiedleni w 1945 r. na Ziemie Odzy-
skane. Warto wspomnieć o wydanych w ostatnich latach, a niepublikowanych jak dotąd, pracach doktorskich 
poświęconych polskim Tatarom m.in. barbary pawlic-Miśkiewicz,  Per formance  toż samośc i  Tatarów 
pol ski ch .  Od świąt  r e l i g i jnych do ry tuałów codziennośc i  –  Uniwersytet  Wrocławski  2013;  Iwony 
Radziszewskiej ,  Chamaiły  jako typ  pi śmiennic twa re l i g i jnego  muzułmanów Wie lki ego  Ksi ę s twa Li-
t ewskiego  (na pods tawie  s łowiańskie j  wars twy j ęzykowe j )  –  Uniwersytet Mikołaja kopernika w Toru-
niu 2010; Wojciecha Wendlanda, Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej – Uniwersytet Łódzki 2012.

5 W ostatnim dwudziestoleciu, oprócz materiałów zawartych w prasie tatarskiej, ukazało się zaledwie 
kilka książek poświęconych współczesnym problemom polskich Tatarów. Wśród tych publikacji ważne 
miejsce zajmują, przeprowadzone przez Teresę Zaniewską, rozmowy z liderami tatarskiej społeczności. 
Wspomnienia te, choć niewątpliwie stanowią subiektywną próbę oceny rzeczywistości, są jednakże doku-
mentem obrazującym istotne zmiany zachodzące w obrębie wspólnoty. Prezentują one bowiem szereg opinii 
dotyczących życia codziennego, osobistych przeżyć, stosunku do religii, rodzinnych stron i narodu, które – 
choć wydają się być jedynie wspomnieniami – umocowane są jednak głęboko w doświadczeniu grupowym. T. 
Zaniewska opublikowała wywiad-rzekę z byłym przewodniczącym MZR oraz jednym z założycieli, a zarazem 
pierwszym prezesem ZTRP, Stefanem Mucharskim pt. Dziki wiatr (1999) oraz biografię tatarskiej działaczki, 
o kaukaskich korzeniach, Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej Wierzę w kismet (2010 – pierwsze wydanie zatytuło-
wane Dżennet znaczy raj – ukazało się nakładem wydawnictwa „Trans Humana” w 2002). Szczególnie istotną 
publikacją, omawiającą procesy budowania tożsamości polskich Tatarów, a także ich znaczenie, strukturę 
i przekształcenia w kontekście czasoprzestrzennym, jest rozprawa Katarzyny Warmińskiej  pt. Tatarzy 
polscy – tożsamość religijna i etniczna (1999). Niewątpliwym osiągnięciem autorki było wykazanie, iż tożsamość 
polskich Tatarów ma kompleksowy charakter, łącząc religijność muzułmańską – uznawaną jako element róż-
nicujący względem otoczenia a zarazem integrujący grupę – z obecnością wyraźnego pierwiastka etnicznego 
opartego na tradycji oraz przywiązania do polskości, sytuującego tę grupę w obrębie narodu polskiego. bada-
jąc w swej pracy autoidentyfikacje etniczne członków wspólnoty, wyjątkowy charakter tatarskiej praktyki reli-
gijnej, obrzędowość oraz relacje z otoczeniem, K. Warmińskiej udało się prześledzić meandry kształtowania 
się tożsamości Tatarów. Typologia zaproponowana przez autorkę, uwzględniająca obecność tatarskości, pol-
skości oraz muzułmańskości, stanowiła ważny punkt odniesienia dla własnych analiz tożsamości tatarskiej. 
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stopniu rekompensuje literatura obcojęzyczna. Większym zainteresowaniem za-
granicznych badaczy cieszy się bowiem głównie kitabistyka. Szersze rozważania 
poświęcone historii i współczesnym przemianom polskich Tatarów znalazły się 
tylko w wydanej ostatnio książce Harry’ego Norrisa. Mankamentem tej pozycji 
– w kontekście interesującym z perspektywy niniejszej publikacji – jest jednakże 
odwoływanie się do źródeł powszechnie znanych polskiemu czytelnikowi, a także 
brak staranności w zapisie przytaczanych nazw osobowych i geograficznych6. 

Wstępny etap badań pozwolił wyodrębnić pięć głównych pytań badawczych:
1. Na czym polega specyfika religijności młodego pokolenia Tatarów? 
2. Czy polskie otoczenie i długoletni proces asymilacji wywierają wpływ na 

tatarskie praktyki religijne?
3. Jaki jest stosunek młodego pokolenia Tatarów do pobratymców miesz-

kających za wschodnią granicą, a także do nowych społeczności muzuł-
mańskich w polsce obejmujących imigrantów i konwertytów?

4. W jaki sposób kształtuje się tożsamość młodego pokolenia Tatarów, co 
wpływa na jej spójność i jakie są jej związki z tradycją tatarską, religią 
muzułmańską i polskością?

5. Czy istnieją jakieś formy aktywności społeczno-kulturalnej i religijnej, 
czy też zainteresowania, które wyróżniałyby młodych Tatarów z polskie-
go środowiska społeczno-kulturowego? 

Z punktu widzenia tematyki badawczej poruszonej w niniejszej pracy cieka-
wym problemem wydaje się być również kwestia o bardziej ogólnym charakterze, 
a mianowicie w jakim stopniu religia muzułmańska pozwoliła polskim Tatarom 
utrzymać swoją tożsamość etniczną. Kwestia ta będzie szeroko omawiana w dal-
szej części pracy. W tym miejscu warto jednakże wspomnieć o kilku wyjątkowo 
istotnych elementach predystynujących islam do miana czołowego czynnika 
kształtującego tożsamość etniczną Tatarów m.in. 

•	 religia muzułmańska, będąc wyróżnikiem, uniemożliwiła zupełną asy-
milację ze słowiańsko-chrześcijańskim otoczeniem (np. obecny w trady-
cji nakaz małżeństw endogamicznych);

•	 w doktrynie muzułmańskiej istotny nacisk kładziony jest na wspólno-
towość, co stanowiło ważny czynnik integrujący grupę (w przypadku 
młodego pokolenia przykładem takich działań mogą być spotkania ha-
lakowe);

•	 religia muzułmańska była bodźcem inspirującym rozwój kultury tatar-
skiej (np. piśmiennictwa religijnego oraz muhirów);

•	 islam wyznawany przez polskich Tatarów, pomimo tego, iż jest religią 
uniwersalistyczną i wykraczającą poza związki plemienne, pod wpływem 
otoczenia sąsiedzkiego oraz dziedzictwa stepowego, nabrał lokalnego 
kolorytu (np. w obrzędowości religijnej, kultywowaniu świąt) dostoso-

6 Por. Norris  H., Islam in the Baltic. Europe’s Early Muslim Community, London-New York 2009.
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wanego do wymogów europejskiej rzeczywistości (np. przejawiającego 
się w stosunku do kultury arabskiej, zakazu picia alkoholu i spożywania 
wieprzowiny, wymogu zasłaniania włosów przez kobiety). Tataryzacja is-
lamu, podobnie jak procesy etnizacji religii zachodzące w Środkowej Azji 
czy Afryce, doprowadziła do wzbogacenia ludowej religijności o kult 
miejscowych „świętych” (np. kult Ewliji Kontusia) 7.

Realizację badań rozpocząłem od przygotowania dyspozycji do wywiadów, 
które stanowić miały podstawowe narzędzie badawcze. W 2006 r. przystąpiłem 
do realizacji pilotażowych badań terenowych; ich zasięg przestrzenny ograni-
czyłem do podlasia – do miejscowości tradycyjnie związanych z osadnictwem 
tatarskim, tj. Bohonik i kruszynian, a także Białegostoku, jako miasta będącego 
siedzibą organizacji tatarskich oraz największym skupiskiem Tatarów w Polsce. 
Swymi badaniami objąłem 11 osób (6 kobiet i 5 mężczyzn) w szerokim przedziale 
wiekowym mieszczącym się między 18 a 96 lat. Wśród nich młodzież ucząca się 
i studiująca była reprezentowana przez 3 osoby; osoby w średnim wieku, aktywne 
zawodowo – 6 osób; a emeryci i renciści – 2 osoby. badania pilotażowe miały prze-
krojowy charakter, a ich głównym celem, oprócz sprawdzenia narzędzia badawcze-
go i weryfikacji postawionych pytań badawczych, było uzyskanie jak najszerszej 
wiedzy o całości badanej społeczności. Dobór próby miał charakter nieprobabi-
listyczny, oparty był na dostępności badanych oraz na technice „kuli śniegowej”, 
polegającej na wskazywaniu przez respondentów ich znajomych i przyjaciół jako 
kolejnych potencjalnych uczestników badań. Taki sposób wyłonienia grupy ba-
dawczej wpłynął na strukturę wieku, a przede wszystkim strukturę wykształcenia 
respondentów, która była wyraźnie zakłócona nadreprezentacją osób z wyższym 
wykształceniem. W badanej próbie pilotażowej dyplom ukończenia szkoły wyż-
szej posiadało 5 spośród 11 zbadanych osób. W wyniku przeprowadzonych badań 
udało mi się przetestować poprawność narzędzia badawczego oraz nawiązać kon-
takt z liderami społeczności tatarskiej, skupionymi w Muzułmańskim Związku 
Religijnym (dalej MZR) oraz Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (dalej 
ZTRP) – przedstawiciele tych instytucji stali się grupą ekspertów społecznych. 
Analiza materiału empirycznego – uzyskanego podczas badań pilotażowych, 
a także pogłębiona lektura publikacji poświęconych polskim Tatarom – pozwo-
liła na ostateczne sprecyzowanie tematyki badawczej.

podczas zbierania materiału empirycznego zastosowano wyłącznie jakościo-
we metody badawcze, w znacznej mierze odwołujące się do twierdzeń zawartych 
w teorii ugruntowanej, wyrosłej z paradygmatu interakcjonizmu symbolicznego8. 

7 Mrozek(-Dumanowska)  A. ,  Islam a naród w Afryce. Somalia, Sudan, Libia, Warszawa 1973, s. 50-51; 
Jessa P. , „Przyjaciele Allaha”. Kult muzułmańskich świętych w Azji Środkowej, Poznań 2009, s. 56-80.

8 Teoria ugruntowana jest sposobem prowadzenia badań na drodze indukcyjnej bezpośrednio na pod-
stawie analizy zebranych danych empirycznych. Zaletą tej teorii jest otwartość na interakcje ze światem spo-
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Teoria ugruntowana poprzez dogłębne porównywanie zjawisk (tzw. triangula-
cja), możliwe dzięki zastosowaniu różnorodnych danych i wielu metod badaw-
czych, skupia się przede wszystkim na eksploracji i opisie interesującej rzeczy-
wistości. Wśród wykorzystanych technik badawczych pierwszorzędne znaczenie 
miały wywiady swobodne uzupełnione o analizę dokumentów oraz obserwację 
uczestniczącą, udokumentowaną dzięki wykorzystaniu fotografii. Wywiady 
zostały oparte na formularzu dyspozycji, które stanowiły pewną formę kate-
goryzacji badań, uściślającą interesujące kwestie. Lista przygotowanych zagad-
nień i struktura wywiadu zostały przygotowane specjalnie na potrzeby badania, 
przy wykorzystaniu wskazówek zawartych w literaturze przedmiotu. Wywiady 
miały charakter ustny, przeprowadzane były indywidualnie, w sposób jawny, 
a rozmówcy zostali poinformowani o naukowym celu badań, zapewniono im 
także anonimowość. Treść wypowiedzi była, za zgodą respondentów, rejestrowa-
na na dyktafonie. Decyzja o nagrywaniu wypowiedzi podyktowana była chęcią 
dokładnego przytoczenia wypowiedzianych słów, których odręczne notowanie 
podczas trwania wywiadu, przy dość dużej liczbie przeprowadzonych wywiadów 
i długich rozmowach, nastręczałoby dużo kłopotu i utrudniało sprawne groma-
dzenie materiału empirycznego.

 Wynikło to z doświadczeń wyniesionych podczas przeprowadzania badań 
pilotażowych, w których to, nie chcąc krępować rozmówców i pragnąc zapewnić 
im swobodną atmosferę badania, zrezygnowałem z rejestrowania wywiadów przy 
pomocy dyktafonu. Zabieg ten, sprzyjający zachowaniu intymności wywiadu, 
znacząco ułatwił nawiązanie kontaktu z respondentami, jednakże w negatywny 
sposób odbił się na jakości zebranego materiału. Odręczne zapisywanie wypowie-
dzi osób badanych obciążone było dużą niedogodnością, związaną z brakiem 
możliwości dosłownego przytaczania wypowiedzi respondentów. Ograniczanie 
się do wskazywania ogólnego sensu groziło ryzykiem nadużyć interpretacyjnych. 
Z tej też przyczyny, chcąc uzyskać pełniejsze dane, właściwą część badań posta-
nowiłem rejestrować przy pomocy dyktafonu. Znaczącym ułatwieniem w pracy 
badawczej, podczas przeprowadzania właściwej części wywiadów, było doświad-
czenie zdobyte w trakcie pilotażu, a przede wszystkim uzyskanie zaufania osób 
badanych, które wykazywały wyraźne zainteresowanie poruszaną tematyką i za-
akceptowały fakt nagrywania ich wypowiedzi. 

Zaletą wywiadu swobodnego była możliwość zapewnienia respondentom 
możliwości wyboru tematów podejmowanych w trakcie rozmowy. Moja rola, jako 
badacza, ograniczyła się zatem do moderowania kierunku dyskusji i sygnalizowa-

łecznym i oparcie się na badaniach terenowych, podczas których nowo tworzona teoria samoczynnie wyłania 
się z badanej rzeczywistości. W ten oto sposób wyeliminowane zostają metazałożenia poprzedzające badania, 
a ukształtowana teoria nabiera indywidualnego charakteru, odpowiadającego jedynie konkretnemu przypad-
kowi. Uzyskane wyniki obiektywizowane są poprzez liczne porównania z innymi obszarami zjawisk. Takie 
podejście w szczególny sposób pasuje do badań małych grup etnicznych. W przypadku polskich Tatarów 
jest to szczególnie widoczne, zważywszy na niezwykle skromny zasób wcześniejszych badań socjologicznych, 
które mogłyby stworzyć rdzeń teoretyczny dla badań tejże wspólnoty. por. Konecki  K.  T. ,  Studia z metodologii 
badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000, s. 24-58.
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nia kwestii istotnych z punktu widzenia narzędzia badawczego, jakim był formu-
larz dyspozycji do wywiadu. Podczas przeprowadzania wywiadów zauważyłem, 
że respondenci starali się samodzielnie kształtować przebieg rozmowy, mniej lub 
bardziej chętnie odpowiadając na poszczególne pytania. Niektóre podejmowane 
tematy były szczególnie interesujące, często pojawiały się dygresje, sprowadzające 
rozmowę na nowe tory, poszerzając zaplanowany wcześniej program badań. Mia-
łem świadomość subiektywności własnego odbioru pozyskanych danych i oce-
ny sytuacji badawczej, dlatego też starałem się, w możliwie najmniejszy sposób, 
wpływać na treść i przedmiot wypowiedzi osób badanych. Moje działania zostały 
tym samym ograniczone do opracowania i usystematyzowania zdobytej wiedzy, 
a następnie próby interpretacji przekazu i wyciągnięcia wniosków. Dlatego też, 
w części empirycznej niniejszej pracy, często odwołuję się do wypowiedzi moich 
rozmówców. Formularz dyspozycji do wywiadu swobodnego został umieszczony 
w aneksie na końcu pracy. 

Wywiady najczęściej były przeprowadzane w domu respondenta, w kilku 
przypadkach odbyły się one w miejscu pracy lub innych miejscach publicznych, 
takich jak restauracja lub kawiarnia. Badania każdorazowo poprzedzała rozmowa 
z wytypowaną osobą, której celem było wzajemne zapoznanie się i przybliżenie 
respondentowi tematyki badania. Podczas wstępnego spotkania ustalałem także 
optymalny termin i miejsce przeprowadzenia wywiadu. Wszyscy respondenci 
byli pełnoprawnymi informatorami, którzy uczestniczyli w badaniu z własnej 
woli. W dyskusji z osobą badaną starano się zachować umiar i unikać kwestii 
drażliwych, mogących zakłócić przebieg badania. Wywiady, jak każda sztucznie 
kreowana sytuacja badawcza, mogły wpłynąć na zmianę poglądów dyskutują-
cych stron. W związku z powyższym, pełniąc rolę badacza, uznawałem autorytet 
respondentów, starając się zminimalizować potencjalny wpływ na samoocenę 
respondentów. pozwoliło to prowadzić rozmowy w spokojnej, przyjacielskiej at-
mosferze, dzięki czemu osoby badane na ogół chętnie odpowiadały na zadawane 
im pytania. 

Wybór osób zakwalifikowanych jako respondenci do badań zapoczątkowany 
został wraz z moją pierwszą wizytą w Bohonikach, kruszynianach i Białymstoku 
w 2004 r. Miałem wtedy okazję dokonać wstępnego rekonesansu, podczas którego 
poznałem kilka osób pochodzenia tatarskiego, z którymi następnie przeprowa-
dziłem badania pilotażowe. Nawiązane kontakty pozwoliły mi na stopniowe po-
szerzanie grona respondentów i wykorzystanie znajomości wcześniej poznanych 
osób. Przy doborze próby, podobnie jak miało to miejsce w pilotażu, zastosowa-
łem technikę „kuli śniegowej”. Wszystkie wywiady przeprowadziłem samodziel-
nie w okresie od października 2007 do grudnia 2008 r. W badanej próbie wszyst-
kie osoby były Tatarami i zadeklarowały przynależność do wyznania muzułmań-
skiego. Badaniami objąłem łącznie 41 osób, które podzieliłem na dwie grupy: 
przedstawicieli młodego pokolenia (20 osób) oraz przedstawicieli średniego 
i starszego pokolenia, niejednokrotnie liderów społeczności tatarskiej (21 osób). 
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Oparty na dostępności badanych oraz „kuli śniegowej” sposób doboru próby, 
niewielka liczebność wspólnoty tatarskiej, a także większa aktywność społeczna 
mężczyzn niż kobiet, wpłynęły na brak reprezentatywności w wytypowanej grupie 
respondentów – zarówno pod względem płci (28 mężczyzn i 13 kobiet), jak i wy-
kształcenia (4 osoby z wykształceniem podstawowym, 19 średnim, 18 wyższym). 
pewnym wyjaśnieniem zaistniałej nadreprezentacji osób z wyższym wykształ-
ceniem może być jednakże fakt, że Tatarzy stanowią obecnie przede wszystkim 
ludność miejską, której poziom wykształcenia jest dużo wyższy od średniej kra-
jowej9. ponadto w badanej próbie widoczna jest obecność liderów społeczności 
tatarskiej oraz młodych osób, które posiadają wysokie ambicje edukacyjne. 

Wywiady zostały przeprowadzone we wszystkich znaczących skupiskach lud-
ności tatarskiej tj. na białostocczyźnie, w Trójmieście i Warszawie. Dominującą 
grupę stanowią mieszkańcy Podlasia, gdyż w tym regionie znajdują się największe 
skupiska Tatarów. Centrum osadnictwa tatarskiego i głównym ośrodkiem dzia-
łalności społeczno-kulturalnej jest białystok, z tego miasta pochodzi także naj-
liczniejsza, bo 19 osobowa grupa respondentów. O jej wielkości zdecydował także 
fakt, iż stolica podlasia jest jedynym w regionie ośrodkiem szkolnictwa wyższego, 
a szeroki rynek pracy, jak na warunki północno-wschodniej Polski, stwarza duże 
możliwość znalezienia zatrudnienia. Czynniki te zachęcają młode osoby z oko-
licznych miejscowości do, choćby czasowego, osiedlenia się w białymstoku i reali-
zowania aspiracji edukacyjno-zawodowych. W obrębie próby badawczej znalazły 
się także osoby pochodzące z najstarszych osad tatarskich: 3 osoby mieszkające 
bohonikach i położonej nieopodal Sokółce oraz 2 z Kruszynian. Działalność 
badawczą prowadziłem również w Trójmieście i Warszawie, czego efektem było 
przeprowadzenie 6 wywiadów w Gdańsku, 1 w Sopocie i 6 w stolicy. W celu uzu-
pełnienia próby o mniejsze społeczności tatarskie udałem się do Wrocławia, 
gdzie przeprowadziłem 4 rozmowy, a także do Bydgoszczy – 1 wywiad.

Zdefiniowanie pojęcia pokolenie pozwoliło wyodrębnić zasadniczą grupę 
badawczą. Za respondentów, zakwalifikowanych jako młoda generacja, uznałem 
uczniów szkół średnich, studentów oraz absolwentów wyższych uczelni. Rozpię-
tość wiekowa tej grupy jest więc dosyć płynna, znaleźli się w niej zarówno osiem-
nasto- i dziewiętnastolatkowie (podgrupa nastolatków), jak też osoby dużo star-
sze w wieku około trzydziestu lat (podgrupa tzw. młodych dorosłych). Przyczyną 
takiego stanu rzeczy było przyjęcie szerokiej definicji młodego pokolenia, opartej 
na omówionych powyżej ujęciach, która bierze pod uwagę nie tylko czynniki 
obiektywne takie jak: pobieranie nauki, pozostawanie pod opieką osób dorosłych 
bądź – w formie pośredniej – niepełne usamodzielnienie się i wspólne mieszka-

9 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, opartych na wynikach Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2002 r., wyższe wykształcenie posiadało 9,3% mężczyzn i 10,4% kobiet w wieku 15 lat i więcej. 
Wskaźniki te nie prezentują jednak podziału według grup wieku, ani regionalnego zróżnicowania struktu-
ry wykształcenia. W miastach wyższe wykształcenie posiada 13,7% obywateli, na wsi zaledwie 4,3%. Cyt za: 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pUbL_ludnosc_stan_i_struktura_demograficzno_spoleczna.pdf 
(stan na marzec 2010).
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nie z rodzicami. Okres ten charakteryzuje wzmożony proces psychofizycznego 
dorastania, który to w ostatnich kilkudziesięciu latach znacznie się wydłużył. Nie 
kończy go, tak jak kiedyś bywało, uwarunkowany kulturowo, gwałtowny obrzęd 
przejścia, tylko powolne usamodzielnianie się spod opieki rodziców i wykształ-
canie relacji partnerskich. 

przynależność do kategorii społecznej młodego pokolenia może także wyni-
kać z czynników natury subiektywnej, związanych z własną tożsamością i uzna-
waniem siebie za osobę młodą. Młodość jest w tym wypadku abstrakcyjnym poję-
ciem charakterystycznym dla całości badanej grupy. Istotne były w tym wypadku 
relacje towarzyskie i środowisko społeczne, w którym funkcjonuje jednostka10. 
Dlatego też, w kilku przypadkach, do generacji młodego pokolenia zaliczyłem 
osoby, które można w pewnym sensie uznać za osoby dorosłe, gdyż zakończyły 
naukę, a nawet podjęły pracę zawodową. Respondenci ci jednak nadal pozosta-
wali w ścisłych związkach z rodzicami, którzy pomagali im finansowo. ponadto 
osoby te utrzymywały intensywne relacje ze swoimi rówieśnikami, jak i osobami 
w młodszym wieku. Identyfikację generacyjną tworzyła płaszczyzna wspólnych 
tematów do rozmów, problemów, wreszcie podobny sposób patrzenia na życie 
i wizja przyszłości. pojęcie młodego pokolenia stosuje się do ludzi będących na 
przejściowym etapie między dzieciństwem a dorosłością. Rozstrzygającym argu-
mentem, przemawiającym za włączeniem przedstawicieli grupy „młodych doro-
słych” respondentów do młodego pokolenia była dla mnie subiektywna autode-
klaracja, wiążąca ich z tą właśnie generacją. 

Drugą, podobną liczebnie, grupę respondentów stanowili przedstawiciele 
drugiego oraz trzeciego pokolenia polskich Tatarów, których poprosiłem o wy-
rażenie opinii o współczesnym młodym pokoleniu, dotyczących zwłaszcza reli-
gijności i dylematów tożsamościowych wyrażanych m.in. w stosunku do związ-
ków endogamicznych. Osoby starsze, odnosząc się do współczesnej młodej 
generacji, często przywoływały także wspomnienia własnej młodości, starając 
się przyrównać postawy obecnych młodych ludzi do własnych doświadczeń. 
Zagadnienia poświęcone transmisji wartości kulturowych uzupełnione były 
refleksjami nad tym, na ile osoby starsze – dziadkowie i rodzice – są wzorem 
do naśladowania dla swoich potomków. pytania te dotyczyły także systemu 
wartości młodego pokolenia i tego, w jakim stopniu jest on związany z auto-
rytetem seniorów. Osoby doświadczone życiowo, oprócz tradycyjnej roli rodzi-
ców i dziadków, pełnią wiele ważnych funkcji w strukturach MZR, zarówno na 
szczeblu centralnym (Najwyższe kolegium MZR), jak i lokalnym w gminach 
wyznaniowych. Uczestniczą także w pracach organizacji o charakterze eku-
menicznym (Rada Wspólna katolików i Muzułmanów) i etnicznym (ZTRP). 
Zajmowane pozycje i pełnione role społeczne umożliwiają przedstawicielom 

10 kłoskowska A.,  Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji w: „kultura i Społeczeństwo”, nr 2 / 1987, s. 19-25; 
koseła k. ,  Młodzież w: Encyklopedia Socjologii, red. zespół pod kier. W. Kwaśniewicza, t. II (K-N), Warszawa 
1999, s. 252-258.
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tej grupy respondentów dokonanie diagnozy sytuacji religijnej i etnicznej 
wspólnoty tatarskiej. Obecni w niej liderzy społeczności tatarskiej są uznani za 
najważniejszych ekspertów społecznych, ponieważ posiadana przez nich wie-
dza pozwala im na szeroki ogląd procesów toczących się w obrębie wspólnoty 
tatarskiej. Z perspektywy badań nad młodym pokoleniem polskich Tatarów 
szczególnie istotne analizy dotyczą aktywizowania młodego pokolenia, a także 
oceny działalności nakierowanej na młodych poprzez m.in. nauczanie religii, 
organizację imprez religijnych i rocznicowych o kulturalnym charakterze czy 
wreszcie pracę z zespołem „Buńczuk”. 

Integralną część badań stanowiła bezpośrednia obserwacja środowiska etnicz-
nego polskich Tatarów, której celem było poznanie elementów konstruujących 
tożsamość wspólnoty. Analiza przestrzeni badawczej przebiegła w dwóch wymia-
rach. Pierwszy z nich obejmował skalę makro, a jego celem było zapoznanie się 
z tatarską małą ojczyzną i dostrzeżenie przejawów aktywności społeczno-kultu-
ralnej. Drugi wymiar poczynionych obserwacji był znacznie bardziej szczegóło-
wy i obejmował prywatną przestrzeń respondenta. Dokonane spostrzeżenia na 
bieżąco notowałem w dzienniku badań, który ułatwił przeprowadzenie analizy 
zebranego materiału empirycznego.

Analiza makro skupiona była na Podlaskim Szlaku Tatarskim. W tym 
aspekcie zwracałem uwagę na walory przyrodnicze i kulturalne tatarskiej małej 
ojczyzny, wpływające na stopień zagospodarowania turystycznego. Konieczność 
przyjrzenia się Podlaskiemu Szlakowi Tatarskiemu, oprócz ekonomicznej szansy 
rozwoju, którą niewątpliwie stanowi, wynikała z coraz większej roli, jaką odgry-
wa turystyka w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Tatarów. Przekłada się ona 
na popularyzację tatarskości wśród turystów z kraju i zagranicy odwiedzających 
podlasie. Zainteresowanie towarzyszące tej małej społeczności sprzyja także po-
prawie stosunków etnicznych i wyznaniowych w miejscu zamieszkania. Turyści 
interesujący się Tatarami wpływają bowiem na pozytywne wartościowanie grupy 
w oczach sąsiadów, co w znacznym stopniu wyklucza występowanie przypadków 
stygmatyzacji na tle etnicznym lub religijnym. 

Dzięki promocji własnego dziedzictwa kulturowego widoczny jest także 
wzrost dumy z własnego pochodzenia, przekładający się na większą rolę świado-
mości etnicznej w tożsamości polskich Tatarów. Ważnym elementem badań te-
renowych podlaskiego Szlaku Tatarskiego było przyjrzenie się działalności osób 
i instytucji, które oddolnie popularyzują kulturę, historię osadnictwa tatarskiego 
oraz religię muzułmańską. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się Społeczne 
Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce, eksponujące stałą wystawę zabytków tatar-
skich, a także gospodarstwo agroturystyczne „Tatarska Jurta” w kruszynianach 
oraz stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”. Centralne miej-
sce w badaniu przestrzeni życia Tatarów przypadło Bohonikom i kruszynia-
nom. Na ich analizę poświęciłem wiele miejsca, gdyż poprzez obecność mecze-
tów i cmentarzy, budują one przestrzeń symboliczną wspólnoty. Wokół Bohonik 
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i Kruszynian koncentruje się tatarska aktywność kulturalna i religijna, są one 
także miejscem chętnie odwiedzanym przez Tatarów mieszkających w innych re-
jonach kraju. Obserwacje poczynione na cmentarzach i w meczetach dostarczyły 
ponadto cennego materiału przydatnego do analizy muzułmańskiej obrzędowo-
ści religijnej. podczas badań terenowych zwracałem szczególną uwagę na osoby 
modlące się i uczestniczące w uroczystościach religijnych. 

Analiza makro objęła również instytucjonalne ramy działalności wspólnoty 
tatarskiej skupiające się wokół MZR oraz ZTRP. Jej najważniejszym przejawem 
było kilkanaście wyjazdów na podlasie, do Gdańska i Warszawy, gdzie w latach 
2006-2010 uczestniczyłem w szeregu uroczystości o charakterze kulturalnym 
i religijnym, zorganizowanych przez polskich Tatarów. Najważniejsze były nie-
wątpliwie obchody 80. lecia MZR w czerwcu 2006 r. Była to trzydniowa impreza, 
podczas której odbyły się wystąpienia okolicznościowe, panele dyskusyjne i wy-
stępy artystyczne. Uroczystości miały także wymiar religijny, odprawiano wspól-
ne modlitwy, odwiedzano meczety i cmentarze w Bohonikach, kruszynianach 
i Warszawie. Ważne obserwacje poczyniłem ponadto podczas święta Kurban baj-
ram w Bohonikach, przypadającego w 1427 roku hidżry, czyli 31 grudnia 2006 r. 
Uczestniczyłem wówczas w uroczystej modlitwie prowadzonej przez muftiego 
Tomasza Miśkiewicza i imama Konstantego Szczęsnowicza, zakończonej rytu-
alnym ubojem ofiarowanych byków. W marcu 2008 r. miałem okazję obserwo-
wać obchody Miełludu w białymstoku – istotne dla prowadzonych badań ze 
względu na możliwość obserwacji zaangażowania młodych Tatarów w przedsta-
wienie życiorysu proroka Muhammada, będące miernikiem służącym analizie 
poziomu wiedzy religijnej, a zwłaszcza pracy wykonanej na lekcjach religii mu-
zułmańskiej. 

Uczestniczyłem również w obchodach święta Ramadan bajram w białym-
stoku (wrzesień 2009 r.); kilku edycjach Podlaskich Dni kultury Muzułmań-
skiej w Białymstoku (czerwiec 2007, grudzień 2008, maj 2010 r.); obradach XVI 
Wszechpolskiego kongresu MZR w Białymstoku (kwiecień 2007 r.); uroczysto-
ściach 330. lecia osadnictwa tatarskiego na podlasiu (maj 2009 r.) i w Studziance 
(sierpień 2009 r.); czy też święcie Sabantuj w Gdańsku (czerwiec 2007 r.). Możli-
wość uczestnictwa w świętach religijnych sprzyjała spontanicznym obserwacjom 
muzułmańskich praktyk religijnych i szczególnej atmosfery towarzyszącej tym 
wyjątkowym wydarzeniom. Dzięki świeckim uroczystościom kulturalno-rocz-
nicowym, mogłem natomiast przyjrzeć się aktywności społecznej Tatarów oraz 
staraniom podejmowanym przez liderów społeczności, mającym na celu podno-
szenie wiedzy o dziedzictwie kulturalnym i chlubnych momentach przeszłości. 
Większe spotkania organizowane przez MZR, a zwłaszcza białostocką gminę wy-
znaniową, odbywały się mniej więcej co 2-3 miesiące. Uczestnictwo w tych spo-
tkaniach było okazją do zacieśniania przyjacielskich więzów, a także – co równie 
istotne – szansą na nawiązanie nowych kontaktów z przedstawicielami młodego 
pokolenia, jak i osobami starszymi. 
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W trakcie przeprowadzania badań pilotażowych zauważyłem, że moi roz-
mówcy, mówiąc o swojej tradycji oraz specyfice praktykowania islamu w niemu-
zułmańskim kraju, często wskazywali na istotne różnice kulturowe między Pol-
ską a Bliskim Wschodem oraz między Polakami i Tatarami a Arabami. Z wielu 
zasłyszanych wówczas wypowiedzi wnioskować można było, że obydwa środowi-
ska muzułmańskie dzieli dość duży dystans, a nawet zdarzają się przypadki wy-
stępowania antagonizmów. Doświadczenia wyniesione z pilotażu zainspirowały 
mnie do tego, aby pogłębić te badania poprzez odwrócenie optyki i poznanie 
opinii Arabów dotyczących relacji z Tatarami, jak też jakości ich życia w polsce. 
W tym celu regularnie spotykałem się z przedstawicielami Ligi Muzułmańskiej 
w Rp (dalej LM) skupionymi w Katowicach, białymstoku, Lublinie i Wrocławiu. 
Kontakty te pogłębione zostały wyjazdem na XXI Letni Zjazd polskich Muzuł-
manów w Błażejewku (lipiec 2007 r.). Poczynione rozmowy z przedstawicielami 
emigranckiego środowiska muzułmanów pozwoliły m.in. zobiektywizować oce-
nę wzajemnych relacji pomiędzy Tatarami a Arabami oraz wyodrębnić różnice 
kulturowe w podejściu do islamu. 

Ważną płaszczyzną spotkania z Tatarami były wreszcie prace na rzecz dialogu 
międzyreligijnego, prowadzone w ramach obrad Rady Wspólnej katolików i Mu-
zułmanów. Pokłosiem podjętych starań stały się coroczne obchody Dnia Islamu 
w Kościele katolickim, na których licznie obecni byli polscy Tatarzy. Dla tematy-
ki mojej pracy szczególne jednak znaczenie miały kontakty z przedstawicielami 
młodego pokolenia. były one możliwe dzięki znajomościom zawartym podczas 
badań terenowych, zwłaszcza uroczystości świątecznych i imprez kulturalnych, 
którym bardzo często towarzyszyły występy Młodzieżowego Zespołu pieśni 
i Tańca „Buńczuk”. Podczas wizytacji lekcji religii muzułmańskiej krąg znajo-
mych wkrótce poszerzony został o kilkoro uczniów szkół średnich. Udało mi 
się także dotrzeć do niewielkiej grupy studentów, uczestniczących w spotkaniach 
halakowych. Moje kontakty z młodymi Tatarami nie ograniczyły się do formalnej 
strony badań, oprócz przeprowadzenia szeregu wywiadów udało mi się bowiem 
uczestniczyć w życiu prywatnym badanej wspólnoty. Moje wyjazdy na podlasie 
łączyły się ze spotkaniami towarzyskimi, zabawą na balach tatarskich, a także 
wyjazdem wakacyjnym z młodzieżą tatarską do kruszynian. Wspólnie spędzony 
czas pozwolił mi w znaczny sposób poszerzyć posiadaną wiedzę o religijności 
i dylematach tożsamości młodego pokolenia. Mogłem przeanalizować poziomy 
integracji społecznej wspólnoty i poznać specyfikę kontaktów młodych Tatarów 
w obrębie własnego środowiska etnicznego. Największą satysfakcję sprawiło mi 
jednak zdobycie zaufania moich rozmówców. Badania młodego pokolenia Ta-
tarów przekroczyły tym samym granicę między wymiarami makro i mikro. Po-
czynione obserwacje spontanicznych zachowań środowiska etnicznego w wielu 
wypadkach dotykały bowiem sfery prywatnej.

Zasadniczą część badań dotyczących mikroprzestrzeni tatarskiej przeprowa-
dzałem w domach rodzin tatarskich. każdorazowo po zakończonym wywiadzie 
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starałem się zwrócić uwagę na wystrój mieszkania, a zwłaszcza na obecność ele-
mentów świadczących o tatarskiej tożsamości moich rozmówców czy też wyzna-
wanej przez nich religii. Najczęściej spotykane, a zarazem najbardziej ekspono-
wane były różnego rodzaju ozdoby i pamiątki z krajów muzułmańskich. Wśród 
nich, w szczególnie widocznych miejscach, umieszczane były obrazy i fotografie 
meczetu w Mekce i świątyni al-Kaba. W niektórych domach zauważyć można 
było obecność orientalnego rękodzieła przywiezionego z podróży po bliskim 
Wschodzie. Oprócz arabskich pamiątek, będących w istocie masowymi produk-
tami turystycznymi, stosunkowo popularne były także wyroby z Turcji, którą 
Tatarzy darzą szczególnym sentymentem. Respondenci, których zapytałem, co 
sądzą o tego typu ozdobach wskazywali na obecność walorów artystycznych 
posiadanych przedmiotów, podkreślali też ich związek z kulturą islamu. fascy-
nacja Orientem przejawiała się także dużym zainteresowaniem, z jakim osoby 
badane obserwowały sprawy związane z aktualną sytuacją międzynarodową w za-
palnych regionach świata muzułmańskiego. Wydarzenia polityczne na bliskim 
Wschodzie były częstym tematem dygresji poruszanych podczas przeprowadzo-
nych rozmów. 

Zupełną rzadkością, co nie może dziwić pamiętając o destrukcyjnym 
wpływie II wojny światowej na dziedzictwo polskich Tatarów, była natomiast 
obecność w domach respondentów materialnych pamiątek tatarskiej tradycji 
religijnej i kulturowej – rękopiśmiennych modlitewników i innych starych 
ksiąg religijnych. Tego typu przedmioty, niegdyś przekazywane z pokolenia na 
pokolenie i dość licznie występujące w rodzinach tatarskich, są dzisiaj praktycz-
nie nieobecne w zbiorach prywatnych. Te, które ocalały prezentowane są przede 
wszystkim na wystawach muzealnych w Białymstoku i Sokółce. Jedynym szerzej 
dostępnym typem rękodzieła były prace plastyczne wykonywane przez dzieci ta-
tarskie na lekcjach religii muzułmańskiej. Możliwość wykorzystania tego typu 
dokumentów osobistych miała więc bardzo ograniczony zasięg i nie odegrała 
większej roli w opracowywaniu zgromadzonego materiału empirycznego. W kil-
ku przypadkach, podczas przeprowadzania wywiadów, rozmowa spontanicznie 
kierowała się na zagadnienia związane z pochodzeniem etnicznym responden-
tów. Moi rozmówcy prezentowali wówczas bogatą dokumentację i stare foto-
grafie potwierdzające szlacheckie pochodzenie swych rodzin. badane osoby, 
które doskonale znały własną genealogię, co symptomatyczne, prawie zawsze 
posiadały w domach herbarze autorstwa St. Dziadulewicza i St. Dumina. Fa-
scynacja przeszłością inspirowała je do zainteresowania naukowymi źródłami, 
zapoznania z literaturą fachową poświęconą heraldyce, a w kilku wypadkach 
nawet do wyjazdów za wschodnią granicę, w celu odwiedzenia dalekich krew-
nych i poszukiwania archiwaliów. 

Bardzo interesująco przedstawiały się domowe biblioteki moich rozmów-
ców. W księgozbiorze przeważały książki nowe, wydane w przeciągu ostatnich 
kilkunastu lat. We wszystkich domach, które udało mi się odwiedzić znajdował 
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się przynajmniej jeden egzemplarz Koranu. W większości przypadków były to 
polskie tłumaczenia autorstwa Józefa Bielawskiego lub też, znacznie rzadziej, 
reprint polskiego tłumaczenia z 1858 r. Jana Murzy Tarak Buczackiego wydany 
w 1988 r.11 W wielu domach znajdowały się ponadto oryginalne egzemplarze 

11 Za najstarsze polskie przekłady Koranu należy uznać zabytki rękopiśmiennictwa tatarskiego. powsta-
ły one zapewne już w drugiej połowie XVI w. i choć nie zachowały się w oryginale znane są ich XVII-wieczne 
kopie. komentarze do koranu zawarte w tefsirach spisano w dialekcie kresowym zanim w pełni wykształciła 
się literacka polszczyzna. W języku polskim ukazały się natomiast drukiem cztery pełne tłumaczenia ko-
ranu. Pierwszego dokonał polski Tatar Jan Tarak Murza Buczacki wraz z ojcem Selimem (Koran «Al-Koran») 
poprzedzony życiorysem Mahometa, pomnożony poglądem na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce 
osiadłych, na przywileje im tu nadane, jako też wspomnieniami o znakomitych Tatarach polskich Juliana Bartoszewicza. Z do-
daniem wiadomości: o Arabach przed Mahometem, o ich historyi, religii, nauce, zwyczajach, o obrządkach religijnych, o stanie 
judaizmu za czasów Mahometa, o środkach przezeń użytych dla zaprowadzenia jego religii, o okolicznościach, które się do tego 
przyczyniły, o przepisach Koranu w sprawach cywilnych, o sektarzach między wyznawcami Islamu, podających się za proroków 
pomiędzy Arabami za Mahometa, lub po nim, wyjętych z dzieła tłomacza Koranu G. Sale, uczonego angielskiego; oraz Kalen-
darza Arabsko-Tureckiego przez Adryana Krzyżanowskiego i zbioru modlitw codziennych i świątecznych przełożonych z Arab-
skiego przez Władysława Kościuszkę, red. J.  Tarak Murza Buczacki, Warszawa 1858). Tłumaczenie to przez długi 
czas było jedynym dostępnym w polsce. W ostatnich latach jego autentyczność podważył Zbigniew Wójcik, 
a następnie Andrzej Drozd sugerując, że autor nie tłumaczył Koranu bezpośrednio z języka arabskiego, lecz 
dokonał wtórnego przekładu, korzystając z wcześniejszych kompilacji filomatów, poprawionych następnie 
przez polskich Tatarów. Tłumaczenia te zostały skonfrontowane z francuskim przekładem autorstwa Woj-
ciecha (Alberta) kazimirskiego de Bibersteina, wydanym w Paryżu w 1840 r. koran J. Taraka Murzy Buczac-
kiego, oprócz zasadniczej części, zawierającej pełny tekst Koranu, wzbogacono o część historyczną, zawartą 
w oddzielnym tomie. Wspomniany filomacki przekład fragmentów Koranu ukazał się najprawdopodobniej 
w 1848 r. w Poznaniu. Do naszych czasów zachowało się zaledwie kilka egzemplarzy tego dzieła. Na uwagę za-
sługuje bibliofilska reedycja tegoż Koranu wydana na podstawie egzemplarza zawierającego tekst pierwszych 
11 sur, zdeponowanego w Bibliotece kórnickiej PAN. Ukazała się ona w skromnym nakładzie 96 egzemplarzy 
(Koran. Przekład filomatów, red. J. E. kassner, Sandomierz 2010). Największe znaczenie ma drugie pełne tłuma-
czenie koranu, którego autorem był wybitny polski arabista Józef Bielawski. Przekład z 1986 r. jest przy tym 
jedynym, jak dotąd, całościowym tłumaczeniem z języka arabskiego. Koran opracowany przez J. bielawskiego 
zawiera przypisy i obszerny komentarz, w skład którego weszły dzieje Arabów w epoce przedmuzułmańskiej, 
a także omówienie historycznej roli proroka Muhammada wraz z kalendarium najważniejszych wydarzeń 
związanych z powstaniem islamu i jego ekspansją. Wydanie to ukazało się w dużym, stutysięcznym nakła-
dzie i doczekało się kilku wznowień w ostatnich latach. W 1990 r. ukazał się trzeci przekład koranu wydany 
w Wielkiej Brytanii pod patronatem Stowarzyszenia Muzułmańskiego Ahmadiyya (Święty Koran. Tekst arabski 
i tłumaczenie polskie. Wydany pod patronatem Hazrat Mirza Tahir Ahmad Czwartego Następcy Obiecanego Mesjasza i Głowy 
Ruchu Ahmadiyyah w Islamie, Tilford 1990). Tłumaczenia z języka angielskiego dokonał Mahmud Taha Żuk 
i Władysław Wojciechowski; polskiemu przekładowi towarzyszy oryginalny tekst arabski wraz z komenta-
rzem. koran wydany przez Ahmadiyyę nie zyskał jednak uznania polskich muzułmanów. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy upatrywać należy w licznych błędach edytorskich, stosunkowo niewielkim nakładzie, a przede 
wszystkim w kontrowersjach dotyczących samego wydawcy. Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya nie 
jest bowiem w pełni akceptowane przez środowisko polskich muzułmanów. publikacji Świętej Księgi islamu 
towarzyszyło również wydanie broszury pt. Wybrane wersety Świętego Koranu (Tilford 1990), zawierającej frag-
menty 52 sur w języku polskim i arabskim, podzielone na 20 działów tematycznych. Czwarte tłumaczenie 
Koranu, autorstwa Jarosława Surdela, ukazało się w 2011 r. przekład ten ma również pośredni charakter, gdyż 
bazuje na angielskim tłumaczeniu Alego Ünala, wydanym w USA z inicjatywy tureckiej fundacji Mevla-
na, powiązanej z ruchem Fetullaha Gülena (The Gülen Institute na Uniwersytecie w Houston). Wysiłki trans-
latorskie od wielu lat podejmowane są również przez MZR. Już przed II wojną światową ukazały się Wersety 
z Koranu (Sarajewo 1935), autorstwa muftiego Jakuba Szynkiewicza. Książka dziś trudno dostępna, choć była 
wznowiona w 1995 r. przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce. Wersety z Koranu zawierają 
fragmenty 75 sur, przetłumaczonych bezpośrednio z języka arabskiego (wraz z oryginalnym zapisem) i usze-
regowanych tematycznie (m.in. wersety o bogu, obowiązki religijne, pięć filarów islamu, nakazy i zakazy mo-
ralne, nagroda pośmiertna dla wiernych, modlitwy koraniczne). Z inicjatywy Musy Czachorowskiego polscy 
Tatarzy wydali również, w niewielkim kieszonkowym formacie, dwa modlitewniki: Al Fatiha i 13 sur Świętego 
Koranu (Wrocław 2010) oraz Ja Sin 36 sura Świętego Koranu (Wrocław 2012). MZR opublikował również koran 
(Al-Kur’an al-Karim, Wrocław 2013), oparty na uproszczonej transkrypcji (zapisanej alfabetem łacińskim), 
której dokonał Musę Czachorowski, konsultację religijną sprawował mufti Tomasz Miśkiewicz, zaś naukową 
Marek M. Dziekan. Wydanie z 2013 r. nie zawiera jednakże polskiego przekładu sur. Zastosowana w tym 
wydaniu fonetyczna forma zapisu ułatwić ma samodzielną lekturę Koranu zwłaszcza tym osobom, które nie 



28

Młode pokolenie polskich Tatarów

świętej księgi islamu, często w wydaniach posiadających równoległe tłumacze-
nie obcojęzyczne, ułatwiające posługiwanie się koranem osobom nieznającym 
języka arabskiego. Znaczące miejsce w księgozbiorach zajmowały również zbiory 
hadisów12, a także literatura teologiczna wydawana głównie przez Muzułmański 
Związek Religijny, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce oraz Mu-
zułmańskie Stowarzyszenie kształtowania kulturalnego w RP13. Respondenci po-
siadali w swych domach również książki poświęcone historii osadnictwa czy też 
tradycjom tatarskim. przeważały wśród nich głównie popularnonaukowe pozycje 
piotra borawskiego z lat 80. Lepiej wyglądała znajomość prasy wydawanej od kil-
kunastu lat przez ZTRP oraz MZR. Praktycznie we wszystkich domach tatarskich 
(a zwłaszcza wśród liderów społeczności) obecnych było po kilka egzemplarzy 
każdego z tytułów. 

Do utrwalenia wyników obserwacji zastosowałem fotografię. W zamyśle ba-
dawczym miała ona służyć pomocą przy opisie obserwowanych faktów, a także 
wizualizować istotne cechy dziedzictwa kulturowego, religijności muzułmańskiej 

znają języka arabskiego. polskie przedstawicielstwo Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej 
wydało ponadto książkę pt. Wprowadzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z Koranu (Białystok 2011). 
Znalazły się w niej sury od 93 do 114, które podobnie, jak w zbiorze czternastu sur zredagowanych przez 
Musę Czachorowskiego, zapisano po arabsku, w uproszczonej transkrypcji łacińskiej oraz tłumaczeniu na 
język polski, którego dokonał Nezar Charif – imam warszawskiej gminy wyznaniowej MZR.

12 W języku polskim, jak dotąd, ukazał się tylko niewielki ułamek hadisów. Jeszcze do niedawna sunna 
znana była tylko niewielkiej grupie polskich muzułmanów, którzy mieli dostęp do zabytków piśmiennic-
twa religijnego polskich Tatarów bądź tłumaczyli z arabskiego ważniejsze i bardziej popularne hadisy na po-
trzeby własnego kultu religijnego. Szerszemu gronu odbiorców znane były tylko nieliczne przykłady tradycji 
Muhammada związane ze społeczeństwem, kulturą i obyczajowością muzułmańską, najczęściej wydawane 
jako tzw. „mądrości Wschodu” w ramach szerszych wyborów aforyzmów. Cechą charakterystyczną tych pu-
blikacji był literacki charakter i prawie całkowity brak bezpośrednich odniesień do dogmatów religijnych. 
Zawarte w nich hadisy, w przeważającej części, pozbawione są chronologicznego łańcucha przekazicieli (por. 
W oazie i na stepie: myśli muzułmańskiego Wschodu, wybór i tłum. J. Bielawski, Warszawa 1958; Mahomet. Mądrości 
Proroka, wybór i tłum. J. Danecki, Warszawa 1993; Mahomet. O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu, wybór 
i tłum. J. kozłowska, Warszawa 1999; Księga znaczeń. Muzułmańskie hikmy o Bogu i ludziach, wybór i tłum. M. 
Dziekan, Warszawa 1999). Inny, zdecydowanie religijny charakter, mają zbiory hadisów wydane z inicjatywy 
polskich muzułmanów. publikacje te wyróżnia obecność isnadu, a także oryginalny przekaz w języku arab-
skim. Tłumaczenia mają dosłowny, filologiczny charakter, ponieważ wolą autorów było jak najbardziej pre-
cyzyjne oddanie sensu arabskiego pierwowzoru (por. Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija, tłum. i koment. 
A. Abi Issa, Białystok 1999; Czterdzieści hadisów Qudsi, wybór i tłum. k. Ahmad, M. Ahmad, Warszawa 2005). 
Całkiem duży wybór – jak na polskie warunki – bo liczący 93 hadisy, przetłumaczone z języka angielskie-
go, wydało Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya. W opracowaniu znalazły się hadisy pochodzące ze 
zbiorów sześciu głównych kompilatorów, wraz z chronologicznym łańcuchem przekazicieli. Uszeregowano 
je tworząc kilka bloków tematycznych np. majestat boga; doskonałość postępowania boskiego posłańca; pięć 
filarów islamu; nawoływanie do dobra i potępienie zła; społeczeństwo muzułmańskie; zachowanie przy stole; 
właściwy ubiór; czystość. W zbiorze tym znalazły się także, odrzucane lub odmiennie interpretowane przez 
sunnickich muzułmanów, hadisy zapowiadające nadejście imama Mahdiego. Według doktryny Ahmadiyyi 

był nim założyciel ruchu Mirza Ghulam Ahmad (por. Wybrane sentencje Świętego Proroka Islamu, Tilford 1989). 
W języku polskim ukazały się również wybory myśli, przemówień i listów Alego ibn Abi Taliba, będące pod-
stawą szyickiej tradycji religijnej, obecne także w mistycyzmie sufickim (por. Ali Ibn Abi Talib. Aforyzmy, wybór 
i tłum. J. Danecki, Warszawa 1990; Al-Kafi. Rozdział I „Księga Rozumu i Ignorancji”, tłum. A. Miernik, Olsztyn 
2004; Nahdż al-Balagha, tłum. A. Miernik, Birmingham 2012).

13 Druk publikacji poświęconych religii muzułmańskiej jest dotowany bądź w całości finansowany 
przez instytucje powołane do szerzenia wiedzy o islamie, takie jak: ministerstwa spraw islamskich z krajów 
Zatoki perskiej, Światowe Zgromadzenie Młodzieży Muzułmańskiej (ang. World Assembly of Muslim Youth) czy 
Stowarzyszenie Przekazywania Muzułmańskiego Przesłania (ang. Conveying Islamic Message Society). W związku 
z tym ceny tych książek są relatywnie niskie lub dystrybuowane są bezpłatnie.
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oraz przejawów aktywności społecznej badanego środowiska. W wyniku prostej 
klasyfikacji wykonanych zdjęć, ze względu na temat przedstawienia, wyróżnić 
można m.in. przestrzeń, w której żyją Tatarzy (wygląd meczetów i cmentarzy, 
infrastrukturę turystyczną podlaskiego Szlaku Tatarskiego); sceny z uroczystości 
kulturalnych i działalności organizacyjnej Tatarów; praktyki religijne i czynno-
ści związane z poszerzaniem wiedzy religijnej (modlitwy, obrzędowość świątecz-
ną, lekcje religii muzułmańskiej, spotkania halakowe); motywy kultury tatarskiej 
(kulinaria, zbiory piśmiennictwa religijnego, wystawy muzealne, występy ze-
społu „Buńczuk”); zabawę i życie prywatne (osoby rozmawiające i bawiące się 
na zabawie sylwestrowej i balu tatarskim, charakterystyczne elementy wystroju 
mieszkań). Należy zaznaczyć, iż podczas analizy wyników badań terenowych 
fotografię uznałem tylko za użyteczną pomoc przy tworzeniu dokumentacji, nie-
pretendującą jednakże do miana samodzielnej techniki badawczej. Na taki stan 
rzeczy wpłynął fakt stosunkowo niewielkiej liczby wykonanych zdjęć, przez co 
świadomie odstąpiłem od absolutyzowania ich znaczenia. Wycinkowy charakter 
sfotografowanej rzeczywistości uniemożliwił bowiem interpretowanie badanej 
przestrzeni wyłącznie na podstawie wykonanych zdjęć14. Reprezentatywna część 
dorobku fotograficznego, ilustrująca poczynione obserwacje, została umieszczo-
na w aneksie na końcu pracy.

Po przeprowadzeniu badań terenowych w styczniu 2009 r. przystąpiłem do 
opracowywania zebranego materiału. Pierwszym krokiem była transkrypcja, po-
legająca na wielokrotnym wysłuchaniu zarejestrowanych wywiadów i dokonaniu 
pełnego przepisania ich treści. przetwarzanie danych pochodzących ze słowa mó-
wionego w zapis tekstowy, odbyło się przy maksymalnym zachowaniu specyficzne-
go stylu i składni wypowiedzi. Moja interwencja ograniczyła się tylko do wyelimi-
nowania chaotycznych przerw, ewentualnych powtórzeń i błędów językowych nie-
wpływających zasadniczo na treść przekazu. Działania te podyktowane były chęcią 
uwypuklenia sensu i dążeniem do większej jasności prezentowanych wypowiedzi, 
przy zachowaniu, decydujących dla poprawności metodologicznej, wymogów 
trafności i rzetelności. Zwieńczeniem procesu analizy zebranego materiału była 
interpretacja i weryfikacja wytypowanych wcześniej wypowiedzi respondentów, sta-
nowiąca zasadniczą część rozważań przedstawionych w rozdziałach empirycznych. 

prezentując dane empiryczne unikałem dokładnych ilościowych wskazań 
częstości występowania omawianych zjawisk. Zamiast tego przedstawiłem 
główne trendy rysujące się w wypowiedziach moich respondentów. Ten uogól-
niający krok podyktowany był dążeniem do większej jasności wypowiedzi. I tak, 
w miejsce procentowych szacunków, które z konieczności byłyby obciążone 
dużą niedokładnością, wynikającą ze względnie małej grupy badawczej, zasto-

14 Por. Sztompka P. ,  Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Warszawa 2005, s. 47-74; Banks 
M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009, s. 126-129; konecki  k.  T. ,  Wizualne wyobra-
żenia. Główne strategie badawcze w socjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej w: „Przegląd Socjologii Ja-
kościowej”, t. I, nr 1 / 2005, s. 44-45, 49. Cyt. za: http://www.qualitativesociologyreview.org/pL/Volume1/
pSJ_1_1_Konecki.pdf (stan na lipiec 2012 r.)
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sowałem określenia wskazujące powszechność lub rzadkość odnotowywanych 
postaw lub sądów wśród osób, z którymi przeprowadziłem wywiady. W swych 
analizach starałem się wyodrębnić typ dominujący, który odpowiadał charakte-
rystyce większości lub zdecydowanej większości respondentów. Uwagę poświę-
całem także mniej popularnym wypowiedziom, które dopełniały całościowe-
go obrazu grupy badanej. prezentując przykłady charakteryzujące religijność 
młodego pokolenia czy też wybrane aspekty tatarskiej tożsamości, starałem się 
jednakże unikać przeceniania roli przypadków nietypowych. Obecność ewe-
nementów niemieszczących się w przyjętych założeniach oraz incydentalnych 
postaw sygnalizowałem, wskazując na ich jednostkowy charakter i ograniczony 
zasięg badawczy. 

Przeprowadzając badania miałem na uwadze także szereg kwestii etycznych. 
Osobom, z którymi przeprowadzałem rozmowy zagwarantowałem anonimo-
wość wypowiedzi i poufność przekazywanych informacji poprzez zastosowanie 
procedury kodowania wywiadów. Zebrane dane empiryczne wykorzystywałem 
jedynie na potrzeby pracy naukowo-badawczej. prowadząc badania miałem świa-
domość tego, że wywiady dotyczą bardzo osobistej dla respondentów tematyki, 
w wielu miejscach dotykającej intymnych sfer życia. Dlatego też udział w nich 
był dobrowolny i w pełni świadomy, a procesowi gromadzenia danych towarzy-
szyła jawność i przejrzystość prowadzonych procedur badawczych oraz życzliwa 
otwartość względem osób badanych. przeprowadzając wywiady starałem się za-
dawać pytania, w taki sposób, aby unikać dyskusji z respondentem i ograniczyć 
wyrażanie własnych opinii, które mogłyby wpłynąć na zmianę postaw i poglą-
dów osoby badanej. powstrzymywałem się ponadto od zadawania bezpośrednich 
pytań sondujących poziom wiedzy religijnej respondentów, gdyż przekonałem 
się, że kwestie te w wielu wypadkach wywoływały niezamierzone zadrażnienia. 
Napięcie widoczne było zwłaszcza w przypadku osób o dość chłodnym stosunku 
do religii, posiadających często negatywne doświadczenia wyniesione z lekcji reli-
gii. Natomiast, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, moi rozmówcy chętnie 
opowiadali o swoim stosunku do alkoholu i wieprzowiny. Zakazy religijne, do 
których młodzi Tatarzy podchodzili zresztą dość liberalnie, nie stanowiły sfery 
tabu. W podobny zresztą sposób osoby badane odnosiły się do szerszych tema-
tów społeczno-politycznych. Respondenci, z którymi przeprowadziłem badania, 
generalnie w otwarty sposób wyrażali opinie dotyczące złożonych problemów 
globalnych, takich jak fundamentalizm muzułmański czy koncepcja dżihadu. 
Młodzi Tatarzy chętnie, często pomimo negatywnych doświadczeń, opowiadali 
także o relacjach łączącymi ich z mieszkającymi w Polsce Arabami. 

W niniejszej pracy nie chcę wdawać się w spory terminologiczne od lat to-
czące się w polskiej nauce nad kwestią litewskości czy polskości Tatarów. posta-
nowiłem dokonać znaczeniowego rozdzielenia tych pojęć. pierwsze spośród 
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nich, czyli określenie „litewscy Tatarzy” ma wyłącznie historyczny charakter, 
dominowało bowiem w pracach naukowych wydanych przed II wojną światową. 
Odnosi się ono do ziem przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a zwłaszcza Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, które stanowiło zarazem najstarszy i największy obszar 
osadnictwa tatarskiego. Inaczej rzecz ma się z drugim terminem, wskazującym 
na identyfikację narodową oraz przynależność państwową. Określenie „polscy 
Tatarzy”, w o wiele większym stopniu niż „Tatarzy litewscy”, przydatne jest dla 
analiz socjologicznych. Etnonim ten związany jest bowiem ze współczesną, po-
wojenną wspólnotą tatarską żyjącą w polsce, czyli tą grupą, której poświęciłem 
uwagę badawczą15. 

Omawiając podstawowe zasady islamu stosowałem muzułmańską terminolo-
gię religijną opartą na uproszczonej transkrypcji pojęć arabskojęzycznych, zgod-
ną z zasadami ortografii i fonetyki języka polskiego. Taka forma zapisu od wielu 
lat obecna jest w literaturze popularnonaukowej (np. w encyklopediach PWN), 
przekazach medialnych, a zwłaszcza w świadomości polskich Tatarów. przykła-
dowo imię proroka islamu zapisuję zatem jako „Muhammad” (nazewnictwo 
arabistyczne), a nie „Mahomet” (wersja zlatynizowana). Wyjątek stanowią jed-
nakże terminy, które na trwałe weszły do języka polskiego m.in. przy określaniu 
Świętej Księgi muzułmanów stosuję pojęcie „Koranu”, a nie arabskojęzyczne „Al-
Qur’ān”. Natomiast w przypadku terminologii bezpośrednio związanej z dzie-
dzictwem kulturowym i obrzędowością religijną Tatarów, zdecydowałem się uży-
wać tradycyjnego nazewnictwa tatarskiego, które często wywodzi się z języka arab-
skiego lub tureckiego. przykładowo, za moimi rozmówcami, cmentarz określam 
mianem „mizaru”. pierwowzór tego pojęcia pochodzi z arabskiego („mazār”) 
– oznaczającego mauzoleum czy też sanktuarium, czyli miejsce pochówku mu-
zułmańskich „świętych” – oraz pochodnego terminu tureckiego („mezar”), które 
ma znacznie bardziej ogólny zakres znaczeniowy, gdyż odnosi się do grobu, po-
mijając przy tym jednak konotacje religijne.

Prezentowana Czytelnikowi książka stanowi gruntownie poprawioną i uzu-
pełnioną wersję pracy doktorskiej pt. Religia i tożsamość. Socjologiczne studium młodego 
pokolenia Tatarów w Polsce, której obrona miała miejsce w katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana pawła II w 2011 r. Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierw-
szym starałem się pokrótce wyjaśnić istotę tożsamości jako fenomenu charak-
teryzującego autoidentyfikacje jednostek i zbiorowości w społeczeństwie. Zwró-
ciłem przy tym szczególną uwagę na miejsce etniczności i religii w społecznym 
wymiarze tożsamości, a zwłaszcza na specyfikę religijności młodego pokolenia. 
Rozważania teoretyczne kontynuowałem w rozdziale drugim, w którym omówi-

15 Dacewicz L., Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycznym, Białystok 2013, s. 11-15.
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łem specyfikę tożsamości polskich Tatarów tj. elementy konstruujące tożsamość 
etniczną grupy: czynnik etniczny (tatarskość), silnie zespolony z patriotyzmem 
(polskość) oraz religią (muzułmańskość). W rozdziale trzecim przedstawiłem 
zarys historii osadnictwa na ziemiach Rzeczypospolitej, począwszy od obecno-
ści pierwszych Tatarów na Litwie w XIV w., a kończąc na latach powojennych. 
Kolejny rozdział przybliża współczesną sytuację społeczności tatarskiej w polsce. 
Skupiłem się przy tym na dwóch zasadniczych wątkach – omówieniu struktury 
organizacyjnej Tatarów w aspekcie religijnym (MZR) i etnicznym (ZTRP), a także 
aktywności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez te podmioty, ze szczegól-
nym naciskiem położonym na przybliżenie działalności wydawniczej, specyfiki 
twórczości poetyckiej oraz pielęgnowanie dziedzictwa wspólnoty poprzez orga-
nizację wystaw muzealnych prezentujących tatariana. 

Kanwą dla empirycznej części pracy – zawartej w rozdziałach piątym i szóstym 
– były natomiast wywiady, które przeprowadzałem z polskimi Tatarami. Skupiłem 
się w niej na przybliżeniu specyfiki młodego pokolenia Tatarów, która znalazła 
swój wyraz w szeregu interesujących kwestii m.in. w wielorakich płaszczyznach 
aktywności społeczno-kulturalnej i religijnej; oparciu tożsamości na autoidenty-
fikacji etnicznej i religijnej oraz związkach z polskością; czy też wyraźnie różni-
cującym stosunku do Arabów i kultury arabsko-muzułmańskiej. Młodzi Tatarzy 
wypowiadali się na tematy dla nich ważne, nie unikali rozmów o swoim systemie 
wartości, autorytetach czy specyfice życia we wspólnocie o mniejszościowym cha-
rakterze. Wiele uwagi poświęciłem wreszcie religijności młodej generacji polskich 
Tatarów. Respondenci, z którymi przeprowadziłem wywiady, opowiadali o ro-
dzinnej tradycji, przejawiającej się przede wszystkim w kultywowaniu obrzędowo-
ści świątecznej. Dzielili się także swoimi osobistymi doświadczeniami, ogniskują-
cymi się wokół poszukiwań religijnych. Młodzi Tatarzy bardzo często wskazywali 
również na liczne problemy związane z praktykowaniem islamu w polskich wa-
runkach kulturowych. Ponadto w wypowiedziach respondentów często pojawiały 
się wątki dotyczące chęci rewitalizacji kultury tatarskiej, która, w przeciwieństwie 
do religii, praktycznie zanikła. przedmiotem badań nad religijnością młodego po-
kolenia były także kwestie związane z globalnym stosunkiem do islamu, zwłaszcza 
do problemów wzbudzających szerokie kontrowersje opinii publicznej, takich jak 
noszenie hidżabu czy żywność halal. książkę wieńczy zakończenie, w którym doko-
nałem podsumowania dotychczasowych rozważań, na podstawie których wyod-
rębniono podstawowe modele tożsamości generacyjnej młodych Tatarów. ponadto 
w aneksach umieściłem narzędzie badawcze (szczegółowe dyspozycje do wywiadu 
swobodnego) oraz dokumentację fotograficzną.

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wydatnie przyczyniły się 
do wydania tej książki. Słowa szczególnego uznania należą się wszystkim oso-
bom, które zgodziły się wziąć udział w projekcie badawczym i jako responden-
ci służyli mi swoją wiedzą, a często również gościnnością. Wydanie książki nie 
byłoby możliwe bez zaangażowania liderów społeczności tatarskiej, a zwłaszcza: 
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35

ROzDzIAŁ I

TEORETyCzNE zAgADNIENIA 
dotyczące istoty etnicznego i religijnego 

wymiaru tożsamości

I.1. Pojęcie tożsamości w refleksji socjologicznej

Tożsamość to kluczowe pojęcie pozwalające umiejscowić jednostkę jako człon-
ka określonej wspólnoty, w określonym obszarze rzeczywistości społecznej. W naj-
bardziej podstawowej formie zdefiniować ją można jako świadomość tego kim je-
stem; zbiór wyobrażeń i przekonań towarzyszących jednostce, a także charakteru 
jej związków z grupą. Już wstępne definicje tożsamości niosą za sobą wątpliwości 
związane z precyzyjnym określeniem zakresu tego pojęcia. Wśród nich za naj-
istotniejszy Zbigniew Bokszański wymienia spór między ujęciem normatywnym 
a deskryptywnym. przejawia się on w dyskusji nad tym, czy tożsamość powinna 
kłaść nacisk na istotę podmiotu i sens jego egzystencji, czy też definiowanie tożsa-
mości służyć ma do całościowego opisu zjawisk towarzyszących jednostce. Istot-
nym dylematem jest również pytanie: czy tożsamość, jak chciała szkoła chicagow-
ska, ma charakter procesu ujmującego zachowania jednostki, czy też jest ona sta-
bilnym układem autodefinicji jednostki w myśl założeń teorii psychologicznych. 
Z. bokszański próbując definiować tożsamość wskazuje na istnienie kolejnej 
płaszczyzny niejednoznaczności, a mianowicie opozycji: kontynuacja – odmien-
ność. Zawarta w jej ramach teza o ciągłości tożsamości i powiązaniu jej z dzie-
dzictwem przeszłości zostaje przeciwstawiona sądowi opartemu na wizji konstru-
owania tożsamości ad hoc poprzez eksponowanie własnej odrębności względem 
otoczenia. Ostatnia istotna kontrowersja nawiązuje do rozbieżności związanych 
z genezą i działaniami podmiotu, przejawiającymi się w kontekście relacji spo-
łecznych. Z. bokszański wskazuje w niej czynniki łączące tożsamość ze stosun-
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kiem do ładu społecznego, który może przybrać formę konformizmu wobec 
norm grupowych lub też buntu, zmierzającego do redefinicji wartości na drodze 
konfliktu i otwartego dążenia do zmiany społecznej16. 

Analizę tożsamości chciałbym rozpocząć od zwrócenia uwagi na jednost-
kowy jej aspekt, poruszany zarówno w koncepcjach psychologicznych, jak i so-
cjologicznych. W teoriach tych na pierwszy plan wysuwa się poznanie własnej 
osobowości w kontekście podmiotowym i przedmiotowym. Z takiego założenia 
wyszedł m.in. George H. Mead dokonując analizy tożsamości, w której wyodręb-
nił „ja podmiotowe”, będące reakcją organizmu na postawy innych i wizerun-
kiem siebie budowanym w pamięci oraz „ja przedmiotowe”, stanowiące zorga-
nizowany zbiór postaw innych jednostek, które przyjmowane są w ramach relacji 
społecznych. Te dwa elementy jaźni umożliwiają autoidentyfikację i lokalizację 
w obrębie struktury społecznej, tak w wymiarze jednostkowymi i subiektywnym, 
jak i w znacznie szerszej, obiektywnej przestrzeni społecznej. kontekst społeczny 
tych procesów wyraźnie wskazuje na możliwość modyfikacji postaw związaną 
z obecnością czynników zewnętrznych17. 

funkcjonowanie w obrębie społeczeństwa pociąga za sobą ścisłe związanie 
tożsamości ze sferą wartości i kontekstem społeczno-kulturowym. Tak rozumiana 
tożsamość nabiera socjologicznego charakteru. Oznacza ona tym samym głębo-
kie wewnętrzne przekonanie, polegające na identyfikowaniu się z określonymi ele-
mentami rzeczywistości społecznej, okazywane innym jednostkom. Tożsamość, 
jako kategoria socjologiczna, opiera się na fundamencie więzi wewnątrzgrupo-
wej budującej wspólnotę. Istnienie więzi zapewnia wykształcenie ścisłych sto-
sunków i zależności łączących jednostkę z grupą. poprzez uczestnictwo w życiu 
społecznym wytwarza się potrzeba przynależności okazywana poprzez szacunek 
dla wspólnych wartości, konformizm grupowy akceptujący hierarchię statusów 
w grupie, czy też świadomość wspólnoty potrzeb ukierunkowujących jednostkę 
na realizację celów grupowych. Więź może być na tyle silna, że jednostki wykazu-
ją gotowość do przedkładania interesów grupy ponad osobiste korzyści18. 

postępująca formalizacja więzi powoduje wykształcenie specyficznych ról 
społecznych. Jednostka stanowiąca dotąd samodzielny podmiot działań, w ra-
mach instytucji staje się wykonawcą określonych zadań. Stopień ich ważności 
wpływa na miejsce zajmowane w hierarchii społecznej, a także na posiadany au-
torytet. Problematyka więzi społecznych zawarta została w koncepcji wspólnoty 
i stowarzyszenia sformułowanej przez Ferdynanda Tönniesa. Podstawę rozróż-
nienia stanowiło spostrzeżenie, że związki międzyludzkie mogą się opierać na 
więziach i potrzebie przynależności lub też na zastąpieniu więzi indywidualny-
mi interesami ukierunkowanymi na racjonalną wymianę ekonomiczną. Wspól-
nota jest wynikiem porozumienia zbudowanego dzięki istnieniu woli organicz-

16 Bokszański  Z. ,  Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 13-43.
17 Mead G.  H.,  Umysł, osobowość i społeczeństwo, Warszawa 1975, s. 240-247.
18 Ossowski  St . ,  O osobliwościach nauk społecznych w: Dzieła t. IV (O nauce), Warszawa 1967, s. 153-157.
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nej pochodzącej z głębi jaźni jednostki. Ta pierwotna struktura opiera się na po-
krewieństwie (wspólnota krwi), sąsiedztwie i lokalności (wspólnota terytorium), 
a także bliskich, przyjacielskich relacjach emocjonalnych (wspólnota ducha). 
Trwanie wspólnoty możliwe jest dzięki tradycji, obecności autorytetów i wza-
jemnych korzyściom związanym z czerpaniem ze wspólnych dóbr19. W opozycji 
do wspólnoty F. Tönnies umieszcza stowarzyszenie będące kręgiem ludzi, którzy 
żyją i mieszkają obok siebie, ale ich wzajemne stosunki cechuje napięcie, gdyż sys-
tem wartości ukierunkowany jest na pomnażanie walorów materialnych. pogoń 
za pieniędzmi przyczyniła się do intensyfikacji wymiany dóbr, a w konsekwencji 
powstania handlu. Narastająca między ludźmi nieufność wymusiła stworzenie 
regulacji prawnych gwarantujących bezpieczeństwo transakcji. Powstanie stowa-
rzyszeń wynikało z woli arbitralnej, świadomego działania mającego na celu for-
malizację stosunków międzyludzkich20.

Zasadniczy fundament więzi w obrębie wspólnoty tworzony jest przez toż-
samość, która przejawia się w kulturowo zdefiniowanym sposobie działania, ta-
kim jak chociażby patriotyzm, stopień pluralizmu i otwartość na odmienność. 
Tożsamość budowana jest także przez wszelkiego typu materialne dobra kultury 
oraz zbiór wartości, idei i symboli tworzących jej niematerialny wymiar. Tożsa-
mość, stanowiąca dziedzictwo kulturowe jednostki jak i ludzkich zbiorowości, jest 
bardzo pojemnym znaczeniowo pojęciem. Dotyczy grup, jak i jej pojedynczych 
członków, może mieć więc wymiar obiektywny, zewnętrzny w sensie społecznym 
lub też subiektywny, ograniczony do sfery osobistej. Ta różnorodność wpływa na 
wykorzystywanie tożsamości podczas analizy przebiegu i przyczyn procesów za-
chodzących w społeczeństwie. W badaniach etnicznych pojecie to nabiera znacze-
nia kulturowego. Tak rozumiana tożsamość, oparta na wartościach i ideach (np. 
patriotyzm), jest wynikiem wytworzenia specyficznego obrazu samego siebie, pod-
kreślającego świadomość inności i miejsce we własnej grupie. psychologiczna po-
trzeba przynależności do grupy i kultywowania reprezentowanych przez nią warto-
ści buduje silny, emocjonalny związek ze wspólnotą. Jej przejawem jest integralność 
własnej kultury i poczucie odrębności względem otoczenia społecznego, wyraża-
jące się w istnieniu opozycji my – oni21. Istnienie i rola tożsamości uświadamiane 
są zwłaszcza w sytuacji zagrożenia, objawiającego się w konfliktach zewnętrznych, 
a także kontaktem z dążącą do dominacji obcą kulturą (przykładem może być kon-
cepcja tzw. zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona22). Podstawową cechą tożsa-
mości jest jej względna trwałość. Stabilna tożsamość stanowi podstawę aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i umożliwia identyfikowanie się z konkretnym 

19 Tönnies  F., Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, 
Warszawa 1988, s. 34-48.

20 Tönnies  F. ,  Wspólnota i stowarzyszenie…, Warszawa 1988, s. 67-82.
21 Podział na grupy własne (my) i zewnętrzne (oni) zaproponował W. G. Sumner. Por. tegoż autora Na-

turalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, 
obyczajów oraz kodeksów moralnych, Warszawa 1995, s. 15-16.

22 Huntington S. P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2003, s. 307-428.
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systemem wartości. Z drugiej jednak strony niewątpliwym faktem jest to, że po-
szczególne elementy tożsamości utrwalone w wytworach kultury i różnorodnych 
instytucjach społecznych podlegają procesom zmian społecznych. 

Miejsce tożsamości w dynamicznej strukturze społecznej związane jest 
z przestrzenią, określaną przez Stanisława Ossowskiego mianem ojczyzny. Zie-
mia ojczysta, czy też rodzinna, nie jest pojęciem geograficznym, odwołuje się bo-
wiem do postaw psychicznych danej zbiorowości. Ojczyzna istnieje zatem tylko 
w rzeczywistości subiektywnej wyposażonej w elementy kulturowe. St. Ossowski 
wyodrębnił dwa zasadnicze typy ojczyzny: prywatną i ideologiczną23. Pierwszy 
typ oznacza bezpośredni stosunek osobisty wyrażający się w przywiązaniu do śro-
dowiska, w którym jednostka urodziła się lub spędziła znaczną część swego życia. 
Okresem najbardziej podatnym na tworzenie się więzi nawykowej jest dzieciń-
stwo, tym niemniej, wraz z osiągnięciem dojrzałości i narastaniem osobistych do-
świadczeń, stosunek do ojczyzny prywatnej intensyfikuje się. Drugi typ ojczyzny 
jest znacznie szerszy i w znacznie mniejszym stopniu oparty na emocjach. Wy-
bór ojczyzny ideologicznej jest procesem świadomym, który nie opiera się tylko 
na bezpośrednich przeżyciach, lecz na istnieniu pewnych przekonań związanych 
z uczestnictwem w zbiorowości o charakterze etnicznym24. 

Istotny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej, a zarazem tożsa-
mości ma także czas historyczny, którego właściwości nakazują interpretować 
te własności w kontekście dynamiki dziejowej. Docenienie roli historii, uznanie 
jej za istotny filar badań społecznych było dziełem Wilhelma Diltheya, który 
uważał, że specyfika świata społecznego polega na wyjściu poza teraźniejszość, 
a tym samym na uznaniu, że obiektywnym kryterium kształtującym ludzkie po-
znanie jest doświadczenie nabyte w drodze odniesień do historii. Uznanie, że 
istota nauk humanistycznych oparta jest na dynamice historycznych przekształ-
ceń społeczeństwa miała wykazać, zdaniem W. Diltheya, odrębność tego typu 
analiz względem świata przyrody25. Tożsamość staje się tym samym łącznikiem 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, gdyż będąc filarem tradycji musi stale 
legitymizować dynamiczną rzeczywistość społeczną. Dzięki istnieniu wartości 
uznawanych przez grupę tożsamość staje się trwałym elementem różnicującego 
się świata, czego efektem jest kumulowanie dorobku wielu pokoleń przybierające 
postać dziedzictwa kulturowego.

Tożsamość jest pojęciem wieloznacznym, służącym do opisu szerokiego za-
kresu zjawisk. Sytuację komplikuje znamienny fakt, że człowiek w swej aktyw-
ności społecznej pełni wiele ról, przynależąc do grup, często wymagających od 
swych członków odmiennych czy wręcz sprzecznych wzorów zachowań. Poczu-
cie niejednoznaczności potęguje także uczestnictwo w sieci złożonych interakcji 

23 Stanisław Ossowski ojczyznę prywatną utożsamia z niemieckim pojęciem „Heimatu”, natomiast 
ojczyzna ideologiczna odpowiada rozumieniu „Vaterlandu”. 

24 Ossowski  St . ,  Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny w: Dzieła, t. III (Z zagadnień psychologii społecznej), War-
szawa 1967, s. 201-226.

25 Dilthey W.,  Budowa świata historycznego w naukach społecznych, Gdańsk 2004, s. 112-167.
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społecznych, poprzez które jednostka funkcjonuje w społeczeństwie i realizuje 
wyznaczone cele. Nawiązywane kontakty sprzyjają także komunikacji, podczas 
której odbywa się nieustanny przekaz informacji, idei, wzorów zachowań, warto-
ści czy postaw kształtujących wyobrażenie siebie i miejsca zajmowanego w struk-
turze społecznej. pomimo tego, że tożsamość jest korelatem wielu cech badacze 
rzeczywistości społecznej zgodni są w sądach, że tworzy ona – czy też powinna 
tworzyć – pewien całościowy i spójny obraz jednostki w społeczeństwie26. Wyjątki 
od tej reguły dotyczyć mogą okresowych zaburzeń tożsamości związanych z dyle-
matami pokoleniowymi, takimi jak – stanowiąca przedmiot moich zainteresowań 
– burzliwa adolescencja, czy też starość w swych aspektach fizjologicznych i emo-
cjonalnych, wykraczających poza ramy społeczne. problemy tożsamości wynikać 
mogą ponadto z dewiacji związanych z czynnikami psychofizycznymi i środowi-
skowymi, anomią, osłabieniem kontroli społecznej, brakiem równowagi społecz-
nej wynikającym choćby z nasilenia konfliktów czy destrukcji ładu moralnego27.

Tożsamość wykształca się w toku rozwoju społecznego, na który decydujący 
wpływ ma wychowanie i socjalizacja w rodzinie. Proces ten jest zjawiskiem dyna-
micznym, odbywającym się przez całe życie. W trakcie socjalizacji na jednostkę 
wpływają także struktury wtórne. W okresie dorastania są nimi instytucje wy-
chowawcze, a wśród nich przede wszystkim szkoła czy też grupy rówieśnicze. Na 
kształtowanie tożsamości wpływają także osoby, z którymi jednostka związana 
jest więzami emocjonalnymi, jak w przypadku grona przyjaciół, a także lokalną 
solidarnością w ramach otoczenia sąsiedzkiego. Istotną rolę w procesie tożsamo-
ści odgrywa także tradycja, która jest nośnikiem kultury wraz z towarzyszącymi 
jej dobrami materialnymi, systemem wartości i całą sferą symboliczną28. 

Tożsamość, co starałem się wykazać, niewątpliwie jest immanentną cechą 
jednostki, ale w myśl socjologicznego paradygmatu charakteryzuje w równej 
mierze podmioty społeczne. Twierdzenie to wywodzi się od Émila Durkheima, 
który uznał, że społeczeństwa nie można sprowadzić do sumy tworzących go 
jednostek. Tym samym nadał on strukturze społecznej realny byt. Wprowadza-
jąc z kolei do teorii socjologicznej fakty społeczne É. Durkheim zobiektywizował 
istnienie abstrakcyjnych elementów rzeczywistości społecznej posiadających wła-
sną świadomość, takich jak chociażby grupy społeczne. Na wielowymiarowość 
tożsamości zwraca uwagę Robert Szwed wskazując na jej jednostkowy i zbioro-
wy charakter, wzajemnie powiązane w ramach tożsamości społeczno-kulturowej. 
Jednostkowy aspekt tożsamości przejawia się w uznaniu za G. H. Meadem ist-
nienia dualistycznej natury podmiotu, składającej się z subiektywnego wymiaru 
wewnętrznego, poznającego i doświadczającego samego siebie oraz płaszczyzny 
obiektywnej i zewnętrznej związanej z samooceną tworzoną na podstawie oso-

26 Szwed R. ,  Tożsamość a obcość kulturowa. Studium empiryczne na temat związków pomiędzy tożsamością społecz-
no-kulturalną a stosunkiem do obcych, Lublin 2003, s. 13-22.

27 Becker H. S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa 2009, s. 5-22; Pospiszyl  I . ,  Patologie spo-
łeczne, Warszawa 2009, s. 27-32.

28 Golka M., Socjologia kultury, Warszawa 2007, s. 70-76. 
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bistych doświadczeń w relacjach międzyludzkich29. Tożsamość zbiorowa polega 
na posiadaniu subiektywnej samoświadomości, ponadjednostkowej podmioto-
wości oraz na uznaniu obecności w danej strukturze określonych elementów lub 
ich konfiguracji, wynikających z uczestnictwa w grupie, których utrata powoduje 
jednocześnie utratę tożsamości, a w konsekwencji brak możliwości identyfikowa-
nia siebie i identyfikowania przez innych, jako członka tej zbiorowości. Tożsa-
mość zbiorowa jest ustrukturalizowana, zawiera elementy centralne, stanowiące 
rdzeń oparty na normach i wartościach kulturowych, wokół których ogniskuje 
się spójność i stabilność grupy. Czynniki te istnieją w uśpieniu i nie są na co 
dzień zauważane, ich aktywizacja odbywa się natomiast w przypadku wystąpie-
nia sytuacji zagrażającej tożsamości określonej struktury. Elementy mniej istotne, 
znajdujące się na peryferiach systemu wartości, budują wzory zachowań będące 
pewnym specyficznym stylem funkcjonowania grupy30. Na najwyższym pozio-
mie analizy R. Szwed umieszcza tożsamość społeczno-kulturową, definiowaną 
jako: „<<produkt>> procesu intersubiektywizacji przyswojonych, uświadomio-
nych i uzewnętrznionych przez jednostki znaczących w danej zbiorowości cech 
i własności kultury, usankcjonowanych i utrwalonych w postaci różnorodnych 
wytworów kulturowych i instytucji społecznych”31. Tożsamość społeczno-kultu-
rowa charakteryzuje się dynamiką związaną z prawidłowościami funkcjonowa-
nia społeczeństwa w kontekście czasoprzestrzennym, trwałością przejawiająca się 
w istnieniu procesu transmisji kulturowej tworzącego mechanizm kultywowania 
tradycji, a zarazem różnorodnością wynikającą z bogactwa kultury. Zawierając 
w sobie istotne elementy tożsamości jednostkowej i zbiorowej, tożsamość spo-
łeczno-kulturowa buduje wspólnoty oparte na zasadach podobieństwa swych 
członków. Cechą charakterystyczną tych więzi jest ponadto trwała obecność tre-
ści kulturowych stanowiących fundament funkcjonowania grupy wyraźnie wyod-
rębnionej z otoczenia32.

I.2. Miejsce etniczności i religijności 
w społecznym wymiarze tożsamości

Tożsamość społeczna odnosi się do wielu aspektów aktywności człowieka 
w społeczeństwie. Obok wspomnianej tożsamości ponowoczesnej, istnieje szereg 
innych typów uszczegóławiających jej zakres znaczeniowy. W dyskursie społecz-
nym ostatnich lat szczególne dużo uwagi poświęca się tożsamości płci związa-
nej z feminizmem czy też tożsamości seksualnej, która choć narodziła się wraz 
z psychoanalizą Zygmunta Freuda, swoje nowe oblicze zyskała wraz z emancy-
pacyjnymi przemianami współczesnej kultury, wyprowadzającymi ze sfery tabu 

29 Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa…, Lublin 2003, s. 40-41.
30 Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa…, Lublin 2003, s. 43-53.
31 Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa…, Lublin 2003, s. 53.
32 Szwed R., Tożsamość a obcość kulturowa…, Lublin 2003, s. 53-64.
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zachowania nieheteronormatywne. Wśród licznych rodzajów tożsamości szcze-
gólne miejsce istotne zajmuje tożsamość etniczna, która bezpośrednio związana 
jest z empirycznym materiałem zawartym w dalszej części pracy. Dlatego też temu 
typowi tożsamości chciałbym przyjrzeć się dokładniej. 

Tożsamość etniczna jest specyficznym typem stosunków społecznych, któ-
rego wyjątkowość wynika z wewnętrznego zróżnicowania społeczeństwa, wyni-
kającego z istnienia istotnych cech kulturowych. O tym, które z nich są ważne 
decyduje subiektywnie dana wspólnota, określając swą tożsamość i własną iden-
tyfikację kulturową. Tożsamość etniczna zawiera w sobie element identyfikacji, 
pozwalający na zachowanie odrębności względem otoczenia. W toku działania 
tych procesów powstaje wizerunek członka grupy etnicznej, akceptowany przez 
jej członków i istniejący w społecznej świadomości otoczenia. Obraz ten wpływa 
na wykształcenie poczucia odrębności etnicznej. Jej efektem jest wykształcenie 
poczucia dumy lub wręcz przeciwnie stygmatyzacji, określający stosunek do 
innych grup rozpatrywanych w kategoriach swojskości i obcości. Świadomość 
etniczna przekłada się tym samym na ideologiczny wizerunek, kreowany przez 
daną grupę w drodze interakcji. Ta identyfikacja przyswajana jest także przez oto-
czenie sąsiedzkie. Społeczeństwo, dostrzegając różnice kulturowe, sankcjonuje 
odrębność grupową, nadając etniczności wymiar obiektywny. Zróżnicowanie 
kulturowe i świadomość tego stanu rzeczy nie musi oznaczać separatyzmu, po-
nieważ etniczność tak, jak w przypadku polskich Tatarów, często dotyczy grup 
silnie związanych z narodem i niezagrażających spójności całego społeczeństwa. 
Tożsamość etniczna jest zatem świadectwem bogactwa kultury, świadczy o plu-
ralizmie i dojrzałości narodu. Zróżnicowanie przejawia się w uświadomieniu 
poczucia odmienności kulturowej względem sąsiadów, który to stan uznawany 
jest przez grupę etniczną za normalny i swojski. Od poziomu dojrzałości obywa-
telskiej społeczeństwa zależy to, w jakim stopniu kultura mająca lokalny, ograni-
czony zasięg zostanie uznana za dobro ogólnospołeczne i włączona do dorobku 
kultury narodowej33. 

Tożsamość etniczna jest szerokim pojęciem o kolektywnym i kompleksowym 
charakterze34. Na ten wspólnotowy charakter więzi łączących jednostki, zdaniem 
Ewy Nowickiej, składa się obecność szeregu cech, wśród których najważniejsze 
miejsce zajmuje całokształt materialnych i niematerialnych wytworów kultury, 
takich jak: język, religia, obyczaje czy zachowania ekonomiczne (etniczność cy-
wilizacyjno-kulturowa). Istotne jest także przekonanie o wspólnym pochodzeniu, 
genealogii pojmowanej w kategoriach historycznych i rodowych (biologicznych 
więzów krwi). Etniczność budowana jest także poprzez związki z określonym te-
rytorium, z którym łączy grupę intymny związek pozwalający mówić o nim jako 

33 Mucha J. ,  Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, kraków 2005, s. 9-20, 51-62.
34 Złożoną typologię teorii etnicznych wskazującą nie tyle na przedmiot badań, co specyficzne podej-

ście badawcze, o charakterze socjologiczno-politologicznym (naturalistyczne, społeczne) oraz antropolo-
giczno-kulturalistycznym (symboliczne) i historycznym (strukturalistyczne i historiozoficzne) przedstawił 
Żelazny W. w:  Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Poznań 2006, s. 85-118.
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o ojczyźnie (etniczność terytorialna). Na tożsamość etniczną składa się wreszcie 
zespół elementów o indywidualnym charakterze biologicznym – jak chociażby 
podobieństwo pewnych cech fizycznych bądź rasowych – lub psychologicznym, 
skupiającym osobowość i cechy charakteru35. problematyka etniczności jest szero-
ka i obejmuje swym zasięgiem złożone płaszczyzny społecznej aktywności. 

Etniczność, jak już wspomniałem, wiąże daną zbiorowość z konkretnym te-
rytorium. Nacechowany emocjonalnie stosunek do ziemi sprzyja tendencjom do 
upolitycznienia więzi międzyludzkich. Jej konsekwencją jest mobilizacja etnicz-
na, przejawiająca się sformułowaniem ideologii etnicznej o często nacjonalistycz-
nym charakterze36. Konflikty, które za jej sprawą wynikają, mogą zmierzać do 
przeprowadzenia działań skierowanych na rewindykacje terytorialne. Obecności 
zjawisk etnicznych, zdaniem Waltera Żelaznego, możemy doszukiwać się ponad-
to w stratyfikacji społecznej, w której relacje między ludnością autochtoniczną 
a napływową charakteryzują się napięciami wyrażającymi się w podziałach spo-
łecznych i nierównościach klasowych. W. Żelazny wskazuje wreszcie, że etnicz-
ność oprócz tego, że jest znaczącym procesem zmian społecznych, stanowi także 
pewien stan trwania. Na ciągłość tożsamości etnicznej składa się bowiem szereg 
cech kulturowych i genealogicznych, które, jak wspomniałem wcześniej, są ku-
mulowane i przekazywane kolejnym pokoleniom poprzez tradycję. Tak ukształto-
wana wspólnota spajana jest obecnością etnosu, który konstytuuje ją jako grupę 
etniczną, a zarazem wyodrębnia z otoczenia37.

Na dylematy związane z rozumieniem etniczności wpływ ma także niejed-
noznaczny charakter więzi łączących jednostki. G. Babiński, Z. Bokszański, 
W. Burszta czy E. Nowicka idąc tropem wytyczonym przez amerykańską antro-
pologię wyodrębniają dwie przeciwstawne koncepcje więzi – prymodalnej (pier-
wotnościowej) oraz instrumentalnej (sytuacyjnej). pierwsza z nich oparta jest na 
założeniu pierwotności więzi mającej charakter genealogiczny i kulturowy. Tak 
rozumiana więź prymodalna jest względnie trwała i niezbywalna, gdyż jest dzie-
dziczona i stale obecna, choć może zostać zerwana wraz z całkowitym rozpadem 
tożsamości etnicznej. pierwotna więź opiera się zatem na pokrewieństwie i ko-
munikacji symbolicznej budującej wspólnotę etniczną. W opozycji do więzi pry-
modalnej znajduje się koncepcja więzi instrumentalnej, która nie ma charakteru 
ciągłego, gdyż uaktywnia się jedynie w określonych sytuacjach, które wymagają 
podkreślenia swojej odrębności etnicznej. Etniczność tworzona jest świadomie 
i celowo, często w wyniku odgórnego działania elit przywódczych dążących do 
mobilizacji etnicznej grupy. Więź instrumentalna ma charakter ideologiczny, 
a jej szczególna aktywność związana jest często z zaistnieniem poczucia zagro-

35 Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Wydanie nowe, Warszawa 2006, s. 382-384.
36 Mobilizacja etniczna, oprócz silnych więzi z terytorium, dotyczyć może także stosunku do miejsc 

o symbolicznym znaczeniu istotnym jednocześnie dla kilku wspólnot etnicznych. płaszczyzna sporów może 
wtedy nabrać charakteru konfliktów etnoreligijnych o władzę nad miejscami świętymi. por. Wróblewski  p., 
Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 2007, s. 66-69.

37 Żelazny W.,  Etniczność…, Poznań 2006, s. 144-152.
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żenia ze strony kultury dominującej i ewentualnością wystąpienia konfliktów na 
tle etnicznym. Konsekwencją działania etniczności sytuacyjnej jest integracja we-
wnętrzna grupy, a także program działań obronnych lub agresywnych skierowa-
nych na akcentowanie własnej odmienności38.

Rozbudowany zakres znaczeniowy tożsamości etnicznej wpływa na to, że wy-
miary etniczności, służące do identyfikacji przynależności etnicznej, nie są ścisłe 
ani raz na zawsze ustalone. Odwołują się one bowiem do różnych cech kulturo-
wych i wielorakich stanów świadomości, zależnych od czasu i miejsca przebywania 
danej grupy. Wymiary etniczności mają według Aleksandra poserna-Zielińskiego 
trojaki charakter. Pierwszy stanowią czynniki zewnętrzne, związane z ocenami 
otoczenia społecznego, a zwłaszcza ekspertów, którymi są chociażby ludzie nauki. 
Zewnętrzny wymiar zjawisk etnicznych powinien posiadać walory obiektywności. 
Przy ich wyznaczaniu pomocne są kryteria językowe i pewne wyjątkowe cechy et-
nograficzne. W procesie ukierunkowanym na obiektywne poznanie grupy etnicz-
nej, zbiorowość tę wyodrębnia się ze względu na wyjątkowość posiadanej kultury, 
religii, podobieństwa fizycznego czy też poczucia odrębności opartego na prze-
konaniu o wspólnym pochodzeniu. Podstawą służącą do wyróżnienia wymiaru 
etniczności są jednak przede wszystkim deklaracje samych zainteresowanych, czyli 
autoidentyfikacja etniczna. Osobiste odczucie przynależności do wspólnoty i ak-
centowanie jej odrębności są filarami, na których opiera się świadomość etniczna. 

Drugi wymiar etniczności, zdaniem A. poserna-Zielińskiego, ma charakter 
subiektywny. Związany jest on ze specyfiką życia codziennego danej społeczno-
ści, warunkowaną czynnikami kulturowymi. Wspólnoty etniczne posiadają swój 
tradycyjny styl życia, który przepełniony jest zachowaniami natury symbolicznej. 
Służą one integracji grupowej, a także zapewniają jej spójność oraz, co nie mniej 
ważne, przyczyniają się do manifestowania swej odmienności etnicznej. Ak-
tywność w sferze kultury i związanych z nią symboli wyraża się między innymi 
w noszeniu stroju ludowego, obrzędowości religijnej czy ekspresji na płaszczyź-
nie ideologicznej – podczas wieców, parad oraz uroczystości kulturalnych i po-
litycznych. Wreszcie trzeci element konstytuujący tożsamość etniczną stanowi 
osobowość kulturowa. Oparta jest ona na dziedzictwie kulturowym i normach 
społecznych, które poprzez socjalizację i wychowanie w naturalny, bezrefleksyjny 
sposób kształtują świadomość kolejnych pokoleń. Osobowość kulturowa tworzy 
podwaliny charakteru etnicznego będącego kompleksowym systemem znaczeń 
społeczno-kulturowych w ramach rzeczywistości społecznej39. 

Na fundamentalną rolę wymiarów etniczności w procesie definiowania spe-
cyfiki tożsamości etnicznej zwrócił również uwagę Anthony D. Smith. brytyjski 
socjolog w syntetyczny sposób wyodrębnił szereg elementów współtworzących 

38 Babiński  G., Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, kraków 1997, s. 28-
30; Bokszański  Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 125-126; Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, 
teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 137-140; Nowicka E. ,  Świat człowieka…, Warszawa 2006, s. 387-388.

39 Posern-Zieliński  A., Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Poznań 2005, s. 81-87.



44

Młode pokolenie polskich Tatarów

kompleks cech etniczności, a zarazem warunkujących niepowtarzalność i jed-
nostkowy charakter konkretnych grup etnicznych. komponenty te odgrywają 
rolę pól badawczych wskazujących wyrazistość, zasięg i intensywność zachodzą-
cych procesów etnicznych. Uwagę A. D. Smitha zwracają przy tym40:

•	 nazwa zbiorowa, będąca znakiem identyfikacyjnym wspólnoty w zapi-
sach historycznych, posiadająca często głębokie znaczenie symboliczne, 
odnosząca się do dominujących cech wyróżniających daną społeczność 
(w przypadku Tatarów etnonim grupowy posiada pejoratywne znacze-
nie, związane z obecnością w tradycji ludowej –np. w folklorze, legen-
dach, toponimach – pamięci o najazdach tatarskich w średniowieczu; 
z kolei zapomniana już dziś nazwa „Muślimowie” ściśle wiązała Tatarów 
z wyznawaną przez nich religią);

•	 wspólny mit pochodzenia, który dostarcza sposobów na zbiorowe 
umiejscowienie się w świecie i na określenie statusu wspólnoty wyjaśnia-
jącego jej pochodzenie, rozwój i przeznaczenie (dla polskich Tatarów 
poczucie wspólnego pochodzenia jest czynnikiem uświadamiającym po-
krewieństwo bazujące na więzach rodzinnych, pamięci przodków oraz 
losach historycznych związanych z początkami osadnictwa na ziemiach 
Rzeczypospolitej; namacalnym dowodem obecności pamięci zbiorowej 
jest zapewne niezwykła rola przypisywana mizarom);

•	 podzielana historia, budowana na subiektywnych doświadczeniach 
kolejnych pokoleń, jednoczących wspólnotę w obrębie własnych, jedna-
kowych interpretacji zachodzących wydarzeń historycznych oraz kluczo-
wych postaci – bohaterów etnicznych (w przypadku polskich Tatarów 
podzielana wspólnotowo historia ma wybitnie patriotyczny charakter 
podkreślający chlubne epizody militarnego zaangażowania Tatarów 
w działania zbrojne Rzeczypospolitej oraz rolę, którą w tych wydarze-
niach odegrały wybitne jednostki, jak np. Józef Bielak lub Maciej i Alek-
sander Sulkiewiczowie);

•	 wyróżniająca się podzielana kultura, która wiąże członków grupy, 
a zarazem pomaga odróżnić ich od ludzi z zewnątrz (najbardziej istotną 
cechą kulturową, podzielaną przez polskich Tatarów, jest niewątpliwie re-
ligia muzułmańska; wśród elementów towarzyszących islamowi wymie-
nić trzeba przede wszystkim: architekturę sakralną, potrawy kulinarne, 
muzykę i sztukę, cechy fizyczne);

•	 powiązanie z określonym terytorium, które jest realnie zajmowane 
przez daną grupę lub też było zajmowane w przeszłości, ale obecnie na-
dal istnieje w świadomości członków wspólnoty (dla polskich Tatarów 
przestrzenią nacechowaną symbolicznie – mityczną tatarszczyzną – są 
ziemie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego; obecnie status małej 

40 Smith A.  D., Etniczne źródła narodów, kraków 2009, s. 31-43.
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ojczyzny przynależy jednak Podlasiu, a przede wszystkim Bohonikom 
i kruszynianom);

•	 poczucie solidarności, świadczące o obecności silnej więzi łączącej 
członków wspólnoty etnicznej, przejawia się w poczuciu jedności gru-
powej, manifestowanej często w sytuacji zagrożenia, będącej elementem 
ideologii etnicznej współtworzonej przez elity (w przypadku polskich Ta-
tarów działania zmierzające do kultywowania solidarności wewnątrzgru-
powej podejmują przedstawiciele starszego pokolenia, liderzy społeczno-
ści oraz organizacje MZR oraz ZTRp).

W wyniku działania dynamicznych procesów historycznych etniczność, 
a zwłaszcza relacje mniejszości z większością, ulegają daleko idącym przemia-
nom, których efektem jest wykształcenie trzech zasadniczych postaci tożsamości 
etnicznej. Z. bokszański zalicza do nich etniczność separacyjną, nierównościową 
oraz polityczną. pierwszy typ tożsamości etnicznej odnosi się do przypadków 
wyraźnego wyodrębnienia grup etnicznych w stosunku do otoczenia. Tożsamość 
separacyjną charakteryzuje zatem to, że procesy samookreślenia grupy odzwier-
ciedlane są w istnieniu granic oddzielających ją od środowiska społecznego. Jako 
przykład takiej grupy etnicznej Z. bokszański wymienia społeczność czeską 
w Zelowie wskazując, że ma ona lokalny charakter, związany m.in. z posiadaniem 
własnego dialektu, różniącego się od literackiego języka czeskiego i posiadającego 
wiele zapożyczeń z polszczyzny. Czesi mieszkający w Polsce od połowy XVIII w., 
do tego stopnia są zrośnięci z lokalną kulturą, że kraj w którym mieszkają uwa-
żają za swoją ojczyznę41. Podobna sytuacja ma miejsce zresztą w przypadku pol-
skich Tatarów, którzy – pomimo swej odrębności religijnej – uważają, że jest im 
bliższy polski kontekst kulturowy, niż cywilizacja świata islamu. 

Etniczność nierównościowa jest z kolei związana z wyraźną dominacją jed-
nej grupy nad drugą. Taki typ tożsamości odnosi się do relacji podporządkowa-
nia, charakteryzującej stosunki między mniejszością a większością. W nierów-
nościowym typie związków etnicznych większość – poprzez aparat państwowy 
i regulacje prawne – podejmuje działania mające a celu marginalizację znaczenia 
mniejszości i doprowadzenie do jak najszybszej jej asymilacji42. Wzajemne rela-
cje nacechowane są więc nieufnością, mogącą przerodzić się w otwarty konflikt. 
przykładem nierównościowej etniczności są, według Z. bokszańskiego, tendencje 
autonomizacyjne i niechęć wobec władzy centralnej manifestowane w ostatnich 
latach np. przez autochtoniczną ludność Górnego Śląska43. Odpowiedzią grupy 
mniejszościowej może być jednak nie tylko rywalizacja, lecz także wycofanie się. 
Postawa ta charakterystyczna jest dla słabych wspólnot etnicznych, pozbawio-
nych silnego zaplecza społeczno-ekonomicznego. W takich wypadkach poprzez 

41 Bokszański  Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 89-92.
42 Mucha J. ,  Dominacja kulturowa i reakcje na nią w: Kultura dominująca jako kultura obca: mniejszości kulturowe 

a grupa dominująca w Polsce, red. J. Mucha, Warszawa 1999, s. 26-53.
43 Bokszański  Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 92-97.
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stygmatyzację wytworzyć się może tożsamość negatywna, jak miało to miejsce 
chociażby w przypadku mniejszości białoruskiej w polsce44. 

Trzecim typem tożsamości etnicznej jest natomiast tożsamość polityczna, która 
związana jest z aktywizacją działań grup mniejszościowych. Społeczności te, które 
ukształtowały się z grup imigranckich lub mniejszości przeżywających renesans et-
niczności, korzystają z demokratycznych praw i pluralistycznych swobód, aby reali-
zować właściwe sobie cele. Taki praktyczny schemat działania, zdaniem Z. bokszań-
skiego, sprowadza mniejszości etniczne do roli grup interesu. Społeczności te dzia-
łają instrumentalnie, chcą być dostrzeżone i formułują szereg postulatów mających 
na celu wzmocnienie ich identyfikacji, najczęściej przejawiających się działaniami 
w sferze kultury. przykładem artykulacji interesów grupowych, które można zawrzeć 
w politycznym typie tożsamości etnicznej są starania Rusinów karpackich zmierza-
jące do stworzenia narodu rusińskiego, skupiającego Łemków, Bojków i Hucułów 
zamieszkujących pograniczne tereny Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii45. 

Analizując specyfikę tożsamości etnicznej nie sposób pominąć jej kluczowego 
składnika – religii. Wyjątkowość wierzeń religijnych wynika bowiem z faktu wyja-
śniania problemów, których racjonalny umysł nie jest w stanie rozwiązać. Religię 
wyróżnia sankcjonowanie istnienia sfery nadnaturalnej, niezależnej od człowieka. 
Na szczeblu elementarnym związanym z magią płaszczyznę tę utożsamiało się 
z duchami. Natomiast w przypadku religii wiąże się ją z absolutem, określanym 
najczęściej mianem boga46. Wierzenia religijne pozwalają człowiekowi uzyskać od-
powiedzi na nurtujące pytania dotyczące sensu i celu ziemskiej egzystencji. Religia 
jako ponadosobowa relacja z absolutem stanowić może przesłankę działań człowie-
ka, a także uzasadniać i kierować aktywnością społeczną, zmierzającą do poprawy 
świata. religia dotyczy najbardziej indywidualnych przeżyć człowieka, związana 
jest z intymnym obcowaniem ze sferą ponadzmysłową. Z drugiej zaś tworzy wspól-
notę, która jednoczy ludzi wokół wizji sacrum. Religia buduje porządek aksjonor-
matywny i system prawd, tworzących fundament instytucjonalnej działalności. 
Specyfiką religii jest także jej nieograniczoność. Jako symboliczne uniwersum zna-
czeń warunkuje ona kształt wszystkich dziedzin życia społecznego. Religia tworzy 
normy chroniące świat przed chaosem i dostarcza wiedzę pozwalającą wyjaśniać 
i legitymizować ziemski porządek rzeczy.

Z punktu widzenia podjętych rozważań nad religijnością w kontekście tożsamo-
ści społecznej istotne jest zwłaszcza wyodrębnienie przez É. Durkheima tego, co po-
wszechnie dostępne, czyli profanum oraz sfery sacrum, która odnosić ma się do tego, co 
wyłączone i objęte regulacją społeczeństwa. kategorie te mają zdaniem francuskiego 
badacza charakter uniwersalny, odpowiadający wszystkim typom wierzeń. Rzeczy 

44 Czykwin E. ,  Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Białystok 2000, s. 278-284.
45 Bokszański  Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 97-100.
46 brytyjski antropolog Edward burnett Tylor widząc niemożność stworzenia jednej uniwersalnej defi-

nicji, która pasowałaby do wszystkich typów wierzeń i form kultu, zaproponował w 1871 r. podejście minima-
listyczne, w którym religia to po prostu „wiara w istoty nadprzyrodzone”, rozumiane dosłownie jako „istoty 
duchowe” (ang. spiritual beings). Durkheim É. ,  Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990, s. 24-26.
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święte, zawarte w sacrum, są bowiem wyróżnione z codziennej rzeczywistości, ściśle 
zdefiniowane i chronione przez grupę, jako te elementy, które konstruują jej wyjątko-
wość i tożsamość. O wyjątkowości sfery sacrum świadczy ponadto jej społeczne pocho-
dzenie. Zdaniem É. Durkheima to, co święte jest wytworem społeczeństwa, natomiast 
świeckość, reprezentowana przez profanum, ma wymiar jednostkowy. Obydwa elementy 
są jednak współzależne, występują łącznie regulując funkcjonowanie jednostek47. 

Tematyką sacrum, ujmowaną jako przeciwieństwo profanum, zajmował się tak-
że Mircea Eliade. Zdaniem rumuńskiego filozofa świętość, jako kategoria bycia 
w świecie, opiera się na symbolach i jest pierwotna względem świata świeckiego. 
Profanum natomiast jest wynikiem procesów racjonalizacji postępujących od cza-
su oświecenia. Ludzie od zawsze byli religijni i takimi pozostają nadal, pomimo 
zmian, które stale zachodzą w społeczeństwie. Nowoczesność ograniczyła, ale nie 
zlikwidowała sfery sacrum. Areligijność praktycznie nie jest możliwa, ponieważ 
wraz ze zmniejszeniem się roli tradycyjnych religii nastąpiła sakralizacja nowych 
sfer życia, w których prym wiedzie zideologizowana polityka, współczesne mity 
i przesądy oraz konsumpcjonizm. W tym aspekcie sacrum zostało zepchnięte do 
nieświadomości. Według M. Eliadego świat nadal jest uświęcony, dlatego też czło-
wiek wykazuje postawę otwarcia na religię48. Sacrum stale przejawia się w życiu czło-
wieka religijnego, towarzyszy mu i stanowi drogowskaz postępowania. Świętość 
przybiera tym samym postać hierofanii nadającej przestrzeni ontologiczny sens, 
do której dążenie uznawane jest za czynność w pełni naturalną. Hierofania orga-
nizuje codzienność, wyznacza też ramy przestrzenne i czasowe życia człowieka. 

Uświęcona przestrzeń nabiera charakteru symbolicznego – teofanii, która 
może być związana z przyrodą jako elementem kosmosu. Na „nasz świat” składać 
się mogą święte góry (jak np. Arafat) czy miasta (takie jak Jerozolima czy Mekka). 
Dla polskich Tatarów taką przestrzeń symboliczną tworzą niewątpliwie Bohoniki 
i Kruszyniany. M. Eliade interpretuje sferę sakralną stosując kategorię świata wy-
obrażonego (imago mundi), który stanowi centrum oswajające chaos poprzez sym-
bole religijne. Świętość obecna jest w całej otaczającej rzeczywistości, jednakże naj-
pełniej manifestowana jest w świątyniach, które zostały stworzone z myślą o wiel-
bieniu boga, dające poczucie pewności i orientacji w przestrzeni49. Hierofaniczny 
rodowód zdaniem M. Eliadego ma także czas. Dzieje się tak zarówno w wymiarze 
historycznym, przejawiającym się w kulturze konkretnych cywilizacji, jak również 
w wymiarze indywidualnym, wyrażającym się poprzez cykliczność. Człowiekowi 
religijnemu nadaje on znamion ciągłości życia, poczucia trwania. Taki sakralny 
wymiar czasu jest obecny chociażby w tradycji związanej z rytualnymi obrzędami 
dotyczącymi świąt religijnych, umiejscowionych w konkretnych porach roku50. 

pod wpływem gwałtownego postępu cywilizacyjnego doby Oświecenia nastą-

47 Durkheim É. ,  Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990, s. 19-42.
48 Eliade M.,  Sacrum a profanum, Warszawa 2008, s. 218-232.
49 Eliade M.,  Sacrum a profanum, Warszawa 2008, s. 17-68.
50 Eliade M.,  Sacrum a profanum, Warszawa 2008, s. 69-120.
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piło w Europie daleko idące wyzwolenie się społeczeństwa i kultury spod domi-
nacji instytucji i symboli religijnych. Postępująca za nim racjonalizacja rzeczywi-
stości spowodowała, że religia przestała legitymizować ład społeczny. proces ten, 
określany mianem sekularyzacji, odbił się szerokim echem na światopoglądzie 
człowieka, a przede wszystkim na sposobie subiektywnego waloryzowania świa-
ta i wyznawanych wartości. W takiej atmosferze możliwe było zakwestionowanie 
zobiektywizowanej przez kościół wizji świata. Odrzucono absolutyzm religijnych 
dogmatów na rzecz pluralizmu idei, który niósł za sobą postulaty nieskrępowanej 
wolności jednostki i konieczności prywatyzacji wyborów religijnych. Życie czło-
wieka napędzane gwałtowną industrializacją uległo daleko posuniętej technicyza-
cji. Sekularyzacja nie oznacza jednakże zaniku religii jako takiej, a raczej proces 
przemiany sfery sacrum, zmierzający do odchodzenia od religijności kościelnej na 
rzecz jej prywatyzacji. Widoczna jest przy tym zmiana jej społecznego umiejscowie-
nia – religijność ludzi Zachodu uzależniona jest bowiem od poziomu osobistego 
zaangażowania, przy czym wyraźnie widoczne jest zmniejszanie się roli tradycji51.

Zaprezentowana dychotomia sacrum i profanum, choć głęboko umocowana 
w teorii socjologicznej, nie jest jednakże uniwersalna. Z punktu widzenia doktry-
ny muzułmańskiej, a tym samym polskich Tatarów, cała rzeczywistość społecz-
na ma wymiar świętości, gdyż została stworzona przez boga. W islamie nie ma 
bowiem miejsca na rzeczy doczesne, ponieważ za wszystkim stoi osoba Stwórcy. 
Muzułmanie uważają zatem, że jeżeli coś nie jest święte, tzn. czyste rytualnie, to 
tylko dlatego, że przestało nim być. Taka sytuacja ma miejsce, gdy nastąpi ska-
lanie, określane mianem rytualnej nieczystości. Interpretacją czynów ludzkich 
zajmuje się prawo muzułmańskie, które na podstawie koranu i sunny uznaje, co 
jest dozwolone, a co z woli Boga zasługuje na potępienie. Odwrócenie się od sfery 
sacrum powoduje zatem sprzeciw wobec Absolutu i wejście na drogę grzechu52. 

konsekwencją braku podziału na sferę sacrum i profanum oraz – co równie 
istotne – procesów społeczno-politycznych zachodzących w świecie muzuł-
mańskim (m.in. długiego okresu feudalizmu, a następnie kolonialnej eksploata-
cji i surowcowego modelu gospodarki) jest również bardzo ograniczony wpływ 
trendów sekularyzacyjnych. O ile bowiem w Europie laicyzacja życia codzien-
nego i odchodzenie od kościelnego modelu religijności stały się faktem, o tyle 
rola i pozycja islamu w krajach Azji i Afryki jest zupełnie inna. Świadczyć może 
o tym chociażby stale wzrastająca liczba wyznawców tej religii czy też kwestio-
nowanie kemalizmu – świeckiej doktryny republikańskiej – do niedawna poj-
mowanej jako warunek sine qua non modernizacji w Turcji. Główne przyczyny 
sukcesu islamu związane są zapewne z tymi elementami, które niegdyś stano-
wiły o porażce krajów muzułmańskich w relacjach z Zachodem. Dziedzictwo 
kolonializmu oraz zacofanie gospodarcze zakonserwowały tradycyjną strukturę 

51 berger p. L., Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Kraków 2005, s. 150-153; Luckmann T., 
Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie, kraków 2006, s. 107-114.

52 Dziekan M. M.,  Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 164-165.
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społeczną, a zarazem stanowiły ważną przesłankę pozwalającą skutecznie budo-
wać ruchy narodowowyzwoleńcze w Azji i Afryce. Ich gwałtowny wzrost miał 
miejsce po II wojnie światowej, gdy chyliły się ku upadkowi kolonialne impe-
ria Wielkiej Brytanii i Francji. Oprócz odpowiedniego momentu dziejowego, 
sprzyjającego rozwojowi islamu, który dziś jawi nam się wyraźnie z perspektywy 
dystansu historycznego, niewątpliwy sukces tej religii możliwy był dzięki jej wy-
jątkowym cechom. Islam jest bowiem religią, która dzięki wspomnianemu bra-
kowi dychotomii sacrum i profanum, w daleko większym stopniu może kształto-
wać egzystencję wyznawców niż zsekularyzowane chrześcijaństwo. Wyjątkowość 
islamu zasadza się na jego całościowości – religia poprzez normy prawne jest 
systemem obejmującym wszystkie dziedziny życia, zarówno w sferze prywatnej, 
jak i publicznej, na straży której stoi państwo53. 

Zanim przejdę do określania cech konstytuujących tożsamość etniczną 
badanej przeze mnie grupy – polskich Tatarów, postaram się usystematyzować 
poczynione rozważania o etniczności poprzez zdefiniowanie znaczenia podsta-
wowych pojęć, charakteryzujących ten specyficzny typ stosunków społecznych. 
Przedmiotem niniejszej analizy są przede wszystkim pojęcia grupy etnicznej oraz 
grupy etnograficznej. Kwestie związane z narodem i narodowością, jako niezwią-
zane bezpośrednio z problematyką etniczności dotyczącą polskich Tatarów, za-
sadniczo wykraczają poza ramy niniejszego opracowania. Na drobną wzmiankę 
zasługuje jednakże, chociażby skrótowe, przyjrzenie się mniejszościom etnicz-
nym i narodowym. 

Pojęcie grupy etnicznej wywodzi się z antropologii kulturowej. Zastąpiło ono 
używane wcześniej pojęcie społeczności plemiennej. Zdaniem Wojciecha J. bursz-
ty przejście od plemienności do etniczności, oprócz kwestii terminologicznych, 
przyniosło za sobą o wiele istotniejsze zmiany. Ich wynikiem była zmiana para-
dygmatu badań antropologicznych, w których nastąpiło odejście od analizy po-
szczególnych kultur traktowanych jako statyczne i odizolowane całości, na rzecz 
uznania dynamiki, złożoności i wzajemnych związków różnego rodzaju grup 
etnicznych54. Na wzrost zainteresowania etnicznością wpływ miało także szereg 
innych czynników. Grzegorz babiński wymienia wśród nich: 

•	 uznanie trwałości zróżnicowania etnicznego, a tym samym odejście od 
liniowych koncepcji ewolucyjnego rozwoju społeczeństw; 

•	 transformację państw narodowych i rezygnację z asymilacji narodowej 
na rzecz zjawisk pluralistycznych będące celem jednym z celów integracji 
europejskiej; 

•	 odrodzenie etniczności przejawiające się we wzroście ruchów separaty-
stycznych i autonomicznych, polityzacji odrębności kulturowych, wy-
nikające ze zmiany typu więzi społecznej z nawykowej na ideologiczną, 
które towarzyszyło upadkowi bloku wschodniego; 

53 Mrozek ( -Dumanowska)  A. ,  Islam a naród w Afryce…, Warszawa 1973, s. 14-18.
54 Burszta W. J., Antropologia kultury…, Poznań 1998, s. 135.
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•	 wzrastająca społeczna, kulturowa i polityczna rola mniejszości oraz 
uznanie, że etniczność przestała być wyłącznym atrybutem mniejszości 
i stała się częścią procesów dotyczących grup dominujących55.

podobnie, jak w przypadku tożsamości, liczba definicji grupy etnicznej jest 
ogromna. Jedną z najpełniejszych prób wyjaśnienia istoty struktur etnicznych 
przedstawiła Ewa Nowicka, według której jest to mała lub duża zbiorowość, po-
łączona więzią narodową, jak i plemienną, w dużej mierze samowystarczalna 
i samozachowawcza. W skład grupy etnicznej wchodzą ludzie, którzy sami siebie 
identyfikują i są przez innych identyfikowani jako tworzący kategorię, która jest 
wyróżniona spośród innych, należących do tego samego porządku, której człon-
kowie posiadają wspólny dorobek kulturowy dziedziczony z pokolenia na poko-
lenie. podzielają oni także podstawowy system wartości i realizują go poprzez róż-
norakie działania. Jednostki wchodzące w jej skład powiązane są gęstą siecią zależ-
ności i kanałów komunikacyjnych, dzięki czemu pozostają ze sobą w kontakcie56. 

pojęciem pokrewnym jest grupa etnograficzna. Janusz Mucha definiuje ją 
jako zbiorowość, w której podstawą wyróżnienia jest związek z jakimś szczegól-
nym, zasadniczo niewielkim regionem kraju, który jest przez członków danej 
grupy, jak i ogół społeczeństwa, uznawany za część mozaiki kulturowej danego 
narodu57. Dorobek kulturalny grupy etnograficznej jest autonomiczny względem 
kultury narodowej, ma przede wszystkim ludowy charakter, a sposób mówienia 
uważany jest za lokalny dialekt czy gwarę języka narodowego. Grupa etnogra-
ficzna uznaje sama siebie za część narodu, pielęgnując zarazem własną tradycję 
i różnice kulturowe. posiadanie własnej kultury i poczucie przynależności gru-
powej oparte jest na świadomości własnych odrębności kulturowych. Grupa et-
nograficzna jest zatem formą zbiorowości umieszczoną w określonej przestrzeni 
geograficznej, mającą odmienną kulturę względem społeczności sąsiedzkich, 
której właściwości może opisać zewnętrzny obserwator58. Stopień tożsamości 
grupy etnograficznej jest względnie trwały, może on jednak ewoluować w wyniku 
przemian dynamicznej rzeczywistości społecznej. W następstwie wzrostu świa-
domości etnicznej i zaistnienia poczucia odrębności, grupa etnograficzna może 
się przekształcić w grupę etniczną, a po spełnieniu pewnych obiektywnych kry-
teriów, jak chociażby wykształcenia ideologii grupowej, możliwe jest powstanie 
świadomości narodowej. przemiany grup etnicznych mogą mieć także odwrotny 
kierunek. Zanik różnorodności kulturowej, spowodowany asymilacją bądź ogra-
niczeniem liczebności grupy, skutkuje zwykle jej marginalizacją59. 

Na zakończenie niniejszych rozważań chciałbym omówić pojęcia mniejszo-
ści etnicznych i narodowych. Sławomir Łodziński odnosi je do określania tych 

55 Babiński  G., Pogranicze polsko-ukraińskie…, kraków 1997, s. 10-11; Babiński  G.,  Etniczność w: Encyklo-
pedia socjologii, red. zespół pod kier. W. Kwaśniewicza, t. I (A-J), Warszawa 1998, s. 191-192.

56 Nowicka E. ,  Świat człowieka…, Warszawa 2006, s. 382. 
57 Mucha J., Oblicza etniczności…, kraków 2005, s. 260-263.
58 Bokszański  Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 75-78.
59 Mucha J., Oblicza etniczności…, kraków 2005, s. 260-263.
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grup mieszkańców, obywateli danego państwa, którzy na skutek różnych przy-
czyn historycznych i politycznych, takich jak migracje, przesunięcia granic czy 
działania wojenne, odróżniają się od dominującej części społeczeństwa świado-
mością swojej przynależności etnicznej bądź narodowej. Towarzyszą jej różnice 
kulturowe, tradycja i pamięć o pochodzeniu oraz inne elementy takie jak zespół 
cech psychofizycznych, czyli generalnie wszystkie te elementy, które tworzą toż-
samość etniczną60. W podobny sposób mniejszości etniczne i narodowe anali-
zuje Janusz Mucha, dla którego są one przede wszystkim grupami strukturalnie 
i kulturowo podporządkowanymi większości. W relacjach między tymi grupami 
zachodzić ma stan nierównowagi cywilizacyjnej, przejawiający się w stosunku do-
minacji większości w sferze: kulturowej, społecznej i ekonomicznej. 

Grupa podporządkowana jest zatem w znacznym stopniu upośledzona w dostę-
pie do cennych społecznie dóbr i ma ograniczoną możliwość partycypacji we władzy 
oraz instytucjach politycznych. Innymi słowy dominacja powodować może dys-
kryminację mniejszości i zepchnięcie jej na peryferie życia społeczno-kulturowego. 
brak akceptacji dla kultury mniejszości oznacza stygmatyzację grupy i wykształce-
nie syndromu obcości. W skrajnych przypadkach zaistniałe nierówności prowadzą 
do napięć, przejawiających się agresją i konfliktami na tle etnicznym. Należy jednak 
zaznaczyć, iż antagonizmy wynikają nie tyle z tożsamości danej grupy, a ze wzmian-
kowanej wcześniej ograniczoności dóbr pozaetnicznych o materialnym bądź poli-
tycznym charakterze. prawidłowości te związane są z wielkością społeczności, ale nie 
ograniczają się wyłącznie do czysto ilościowego znaczenia. Relacje mniejszościowe 
związane są z liczebnością danej grupy, stosunkiem jej członków do rozmiarów gru-
py dominującej, ale także statusem mniejszościowym związanym z dostępem do wła-
dzy oraz idącym z nim w parze stopniem uprzywilejowania61. 

Omówiwszy to, czym najogólniej charakteryzują się mniejszości narodowe 
i etniczne, chciałbym uszczegółowić powyższą analizę poprzez wskazanie pod-
stawowych różnic między tymi pojęciami. Mniejszość narodowa związana jest 
z identyfikacją kulturową i emocjonalną z narodami mającymi własne państwa, 
istniejącymi poza miejscem aktualnej rezydencji. przedstawiciele tej zbiorowości 
uznani są przez to państwo i otrzymują wsparcie polityczne, kulturalne i ekono-
miczne. Grupy te mają wykształconą elitę przywódczą wykazującą aspiracje poli-
tyczne, kierującą się ideologią wspólnoty i dążącą do realizacji celów mniejszości, 
zaznaczając przy tym swoją odrębność jako grupy nacisku. Mniejszości etniczne 
natomiast nie tworzą odrębnego narodu, choć mogą posiadać pewne jego cechy. 
Charakteryzuje je ponadto niższy stopień instytucjonalizacji, mniejsza liczebność 
oraz większe rozproszenie osadnicze. Elity mniejszości etnicznych nie są wystar-
czająco skuteczne, gdyż nie mogą liczyć na wsparcie ze strony własnego państwa62. 

60 Łodziński  S. ,  Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, 
Warszawa 2005, s. 24-30.

61 Mucha J., Oblicza etniczności…, kraków 2005,  s. 95-102.
62 Bokszański  Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 80-81.
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Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w polsce, w tym rozwój 
tożsamości kulturowej członków tych wspólnot, sposoby realizacji zasady równego 
traktowania bez względu na pochodzenie etniczne oraz zadania i kompetencje orga-
nów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, reguluje „Ustawa 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym”, uchwalona 
przez Sejm, a następnie podpisana przez Prezydenta RP w 2005 r63. W myśl Ustawy 
polscy Tatarzy zostali uznani przez państwo za mniejszość etniczną, pomimo tego iż, 
w większości przypadków, identyfikują się oni jako „polacy tatarskiego pochodzenia”64, 
a zatem będąc częścią narodu polskiego nie posiadają statusu mniejszościowego. Tata-
rzy podkreślają jednak, że regulacja stanu prawnego jest korzystna, ponieważ zapewnia 
im realizację praw przysługujących wspólnotom etnicznym. Dzięki temu możliwe jest 
wsparcie działalności społeczno-kulturalnej przez organy administracji. Ustawa powo-
łała do życia Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, będą-
cą organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. Pierwsze posiedzenie 
Komisji Wspólnej miało miejsce we wrześniu 2005 r., w jej skład weszło 35 członków, 
wśród których 14 reprezentowało stronę rządową65, a 21 przedstawicieli zrzeszonych 
było w organizacjach społeczno-kulturalnych skupiających mniejszości (polskich Ta-
tarów w gremium tym reprezentuje przedstawiciel Związku Tatarów RP). 

I.3. Termin „pokolenie” oraz religijność młodzieży 
w świetle przemian współczesnego społeczeństwa polskiego
Kluczowym problemem teoretycznym wymagającym wyjaśnienia, w kontek-

ście prowadzenia dalszych analiz, jest koncepcja definiowania pojęcia pokolenie. 

63 W myśl Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym mniejszością etniczną jest gru-
pa obywateli polskich, która spełnia łącznie szereg warunków: jest grupą ludności mniej liczebną od pozostałej 
części obywateli Rp; w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 
dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; ma świadomość istnienia własnej historycznej wspól-
noty etnicznej i ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium 
RP od co najmniej 100 lat; a ona sama nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 
Jedynym elementem odróżniającym mniejszość etniczną od narodowej stał się ten ostatni czynnik, czyli stosu-
nek do narodu posiadającego własne państwo. Intencją ustawodawcy było uznanie istnienia więzi z innym pań-
stwem, a właściwie niepolskim narodem zorganizowanym we własnym państwie, za jedyne kryterium wyodręb-
niające mniejszość etniczną od narodowej. W przyjętej ustawie pominięto tym samym imigranckie mniejszości 
narodowe (m.in. Czeczeńców, Arabów i Wietnamczyków); zlekceważono również różnice kulturowe istniejące 
pomiędzy mniejszościami etnicznymi a narodowymi; nie poświęcono wreszcie należytej uwagi grupom etno-
graficznym (poza Kaszubami wyróżnionymi ze względu na fakt posiadania uznanego języka regionalnego), 
gdyż poza dziedzictwem kulturowym i tradycją, nie posiadają one innych specyficznych cech, wyróżniających 
je od ogółu obywateli. Por. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z dnia 6 stycznia 
2005 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w: „Dziennik Ustaw” z 2005 r. Nr 17, poz. 141.

64 powyższą konstatację potwierdza fakt, iż właśnie od słów: „Jesteśmy polakami pochodzenia tatar-
skiego” rozpoczął swe przemówienie mufti Tomasz Miśkiewicz podczas Dnia Tatarskiego zorganizowanego 
w Muzeum Niepodległości w Warszawie w listopadzie 2012 r. por. Wierzba J. , Tatarzy w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie w: „Przegląd Tatarski”, nr 1 (17) / 2013, s. 1.

65 W składzie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych zasiedli przedstawi-
ciele kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
pracy i polityki Społecznej, Edukacji Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych, a także Główne-
go Urzędu Statystycznego, Narodowego Centrum kultury, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Por. 
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/313/4228/Komisja_Wspolna_Rzadu_i_Mniejszosci_Narodowych_i_Et-
nicznych.html (stan na lipec 2012 r.).
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Ten niezwykle popularny w społecznym dyskursie termin bywa rozumiany wie-
lorako. Najprostsza próba systematyzacji i uściślenia zakresu znaczeniowego tego 
pojęcia związana jest z wyodrębnieniem sześciu typów spojrzenia na pokolenie 
właściwych dla perspektywy poszczególnych nauk. Za najbardziej podstawowe 
znaczenia uznaje się zatem koncepcje: biologiczną, psychologiczną, demograficz-
ną i historyczną. Bardziej złożonymi konstruktami, a zarazem lepiej przystający-
mi do badań nad etnicznością i religijnością, są natomiast definicje pokolenia 
oparte na akcentowaniu specyfiki kulturowej oraz czynników socjologicznych. 
Syntetyczne ujęcie różnych sposobów rozumienia terminu pokolenie zostało za-
warte w poniższych punktach66: 

•	 pokolenie biologiczne – rozumiane jako genealogiczny cykl następu-
jących po sobie pokoleń, związanych zależnością wieku, wpływającą na 
miejsce zajmowane w schemacie pokrewieństwa;

•	 pokolenie demograficzne – definiowane jako kategoria osób będą-
cych w zbliżonym wieku, łączące się ze statystyczną prawidłowością mó-
wiącą, że na jedno stulecie przypadają średnio trzy pokolenia (założenie 
o średnim wieku ojca wynoszącym 33 lata);

•	 pokolenie psychologiczne – opierające się na wskazaniu istnienia 
szeregu faz życia związanych z kształtowaniem tożsamości jednostki. 
Wyodrębnienie poszczególnych okresów możliwe jest dzięki charaktery-
stycznym prawidłowościom rozwoju człowieka, z których każda posia-
da swe specyficzne własności. Relacje międzypokoleniowe, a zwłaszcza 
przejście od jednej do drugiej fazy życia, wiąże się z występowaniem sy-
tuacji granicznych, często przebiegających w sposób konfliktowy (okres 
adolescencji);

•	 pokolenie historyczne – umiejscowione w konkretny sposób w dziejach 
i wyodrębnione w wyniku zaistnienia ważnych dla szerszej grupy ludzi 
wydarzeń67. Wspólne doświadczanie jedności pod wpływem, uznanych 
w społecznej świadomości za istotne, momentów w historii pozwala inte-
grować osoby wokół współprzeżywanych wartości. Istotność tych wydarzeń 
utrwalana jest pod postacią zmitologizowanych opowieści o losach poko-
lenia tworzących zbiorową tożsamość. Na tej podstawie próby stworzenia 
ogólnej definicji pokolenia, nawiązującej także do poprzednich ujęć, podjął 
się Jerzy Mikułowski-Pomorski. Twierdzi on, iż pokoleniem jest: „pewna ka-
tegoria rówieśnicza, wyodrębniona na podstawie faktu, że żyła ona w okre-
sie pewnych, wyraźnie wyodrębniających się wydarzeń historycznych, które 

66 Por. Fatyga B. ,  Pokolenie w: Encyklopedia Socjologii, red. zespół pod kier. W. Kwaśniewicza, Suplement, 
Warszawa 2005, s. 193-197; kamińska A. ,  Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach nad społeczeństwem i kul-
turą – przegląd tematyki w: „kultura i Historia”, nr 11 / 2007. Cyt. za: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.
pl/archives/113 (stan na lipiec 2012 r.)

67 W podobny sposób definiuje pokolenie Jan Garewicz uznając, że jest ono: „zespołem ludzi, na któ-
rych sposobie myślenia zaważyło decydująco to samo przeżycie, nazywane przeżyciem pokoleniowym”. Ga -
rewicz J. ,  Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna w: „Studia Socjologiczne”, nr 1 (88) / 1983, s. 77.
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to wydarzenia wyznaczają wspólnotę postaw, które z kolei związane są ze 
wspólnymi wartościami (…). W okresie dojrzewania psychicznego katego-
ria ta przeżyła pewne wydarzenia historyczne lub przeszła przez wspólne 
warunki, które obiektywnie kształtowały ich życie.”68 Bezwzględną koniecz-
ność istnienia przeżycia pokoleniowego neguje z kolei barbara fatyga, która 
pisze, iż wytworzeniu się tożsamości pokoleniowej nie musi towarzyszyć 
trauma doświadczenia wielkich wydarzeń. We współczesnej polsce nie każ-
de bowiem pokolenie naznaczone było faktem zaistnienia historycznego 
momentu, który głęboko odcisnąłby się na światopoglądzie. Wydarzenia-
mi, które wywarły istotny wpływ na tożsamość zbiorową były lata okupacji 
(tzw. pokolenie kolumbów), marzec ’68 czy też powstanie „Solidarności”. 
Po okresie transformacji, pomimo usilnych zabiegów ze strony komercyjnej 
kultury masowej (tzw. pokolenie X) czy kręgów katolickich (tzw. pokolenie 
Jana pawła II), trudno jednakże pokusić się o wyodrębnienie podobnych ty-
pów szerokiej identyfikacji społecznej69;

•	 pokolenie kulturowe – związane z ciągłością i podziałem ról społecz-
nych. Tak rozumiana generacja oznacza zbiór osób o podobnym statusie 
społecznym, których miejsce zajmowane w systemie społeczno-kulturo-
wym legitymizowane jest dzięki tradycji i dziedziczeniu wartości. Tak 
rozumiane pokolenie zakłada istnienie pewnej wspólnoty normatywnej, 
spajanej na przykład łączącymi ją zainteresowaniami;

•	 pokolenie socjologiczne – jest, zdaniem Marii Ossowskiej, współ-
tworzone przez omówione wcześniej ujęcia, z których najistotniejsze 
dla badań socjologicznych są koncepcje biologiczne, kulturowe i histo-
ryczne70. Specyfiką socjologii jest natomiast uznanie obecności swoiste-
go typu łączących je więzi. Uszczegółowienia tej tematyki dokonał karl 
Mannheim, który uznał, że obok abstrakcyjnego tworu, jakim jest poten-
cjalne pokolenie ludzi urodzonych w podobnym czasie, których łączą 
społeczne i kulturowe uwarunkowania okresu młodości, istnieje także 
pokolenie rzeczywiste. Ten drugi typ generacji powstaje wtedy, gdy zaist-
nieje odpowiednia sytuacja historyczna, na tyle silnie warunkująca od-
czuwanie wspólnego doświadczenia pokoleniowego, że ludzie ci poprzez 
świadome, zbiorowe uczestnictwo funkcjonują w społecznym odbiorze 
niezależnie od osób urodzonych wcześniej lub później. Dzięki wytwo-
rzonym więziom przedstawiciele pokolenia rzeczywistego tworzą wspól-
notę opartą na podobnym sposobie myślenia oraz stosunku do wyzna-
wanych wartości71. Powyższa szeroka koncepcja pojęcia pokolenie została 
wykorzystana w trakcie analizy specyfiki generacyjnej młodych Tatarów.

68 Mikułowski-Pomorski  J. ,  Pokolenie jako pojęcie socjologiczne w: „Studia Socjologiczne”, nr 3-4 (30-31) 
/ 1968, s. 268-270.

69 Fatyga B. ,  Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Warszawa 1999, s. 126-133.
70 Ossowska M.,  Koncepcja pokolenia w: „Studia Socjologiczne”, nr 2 (9) / 1963, s. 47-51.
71 Mannheim k.,  Problem pokoleń w: „Colloquia Communia”, nr 1 / 12 z 1992-1993, s. 156-158.
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Religijność jest jedną z wielu cech charakteryzujących społeczeństwo, towa-
rzyszącą człowiekowi od zarania dziejów. Na niezwykłość tego zjawiska, względem 
innych przejawów aktywności społecznej, wpływa fakt ogromnego zróżnicowania 
postaw względem religii. Stosunek człowieka do religii nie jest bowiem jednorod-
ny. Ciągłe trwanie religii zapewnia, od zawsze odczuwana, potrzeba istnienia sa-
crum, jak też funkcjonalna użyteczność religii, umożliwiająca jej dostosowanie się 
do przemian zachodzących w społeczeństwie. Zmiany te, mające charakter prawi-
dłowości historycznych, decydują o kierunku przekształcania form religijności, 
jak i dostosowywania struktur organizacji religijnych do rzeczywistości społecz-
nej determinowanej kontekstem czasoprzestrzennym. Stosunek do religijności 
kształtuje się tym samym w sposób dynamiczny, uwarunkowany procesami prze-
mian dziejowych, wpływających na kształt kultury oraz na sposoby jej transmisji. 
Jak pisze Margaret Mead, postępująca w skali globalnej zmiana systemu wartości 
czy też stylu życia powoduje narastanie dystansu międzypokoleniowego. Obser-
wowane przemiany kultury zainspirowały amerykańską antropolog do uznania, 
iż główną przyczyną współczesnych dylematów nad tożsamością jest narastające 
zróżnicowanie środowisk, w których przebiega socjalizacja młodego pokolenia 
oraz społecznych ram, w których dokonuje się międzygeneracyjny przekaz kul-
tury. poczynione spostrzeżenia pozwoliły M. Mead zauważyć obecność interesu-
jących zależności, które przybrały postać trzech typów kultur: postfiguratywnej, 
kofiguratywnej oraz prefiguratywnej. W swej analizie porównawczej badaczka 
uznaje, że kultura postfiguratywna jest najbardziej reprezentatywna dla wiejskiej 
kultury ludowej, w której dzieci przyjmują i kontynuują w dorosłym życiu wzo-
ry przekazane przez rodzinę. W modelu tym nadrzędną rolę pełnią dziadkowie, 
gdyż wiedza kumulowana jest bardzo powoli. W kulturze postfiguratywnej nie 
ma miejsca dla konkurencyjnych wzorów wychowawczych, religijność przyjmuje 
postać głęboko osadzoną w tradycji. Za jej nadrzędną cechę uznać można oparty 
na rodzinie przekaz wiedzy religijnej i obrzędowości. 

Charakterystyczna dla nowożytności mobilność społeczna spowodowała 
rozpad kultury postfiguratywnej. Migranci żyjąc w nowym miejscu tracili kontakt 
z oddalonymi rodzinami, otwierali się na nowe środowisko i przyswajali wzory 
postępowania ludności miejscowej. W kulturze kofiguratywnej dominującym 
punktem odniesienia dla członków społeczeństwa stają się rówieśnicy. Zacho-
dzący współcześnie proces przechodzenia z kultury kofiguratywnej do prefigu-
ratywnej, związany z przyspieszeniem rytmu życia oraz gwałtownym postępem 
technicznym, powoduje coraz bardziej zauważalny spadek roli rodziców w wy-
chowaniu. Doświadczenie i wiedza ludzi starych, stojąc w sprzeczności z innowa-
cyjnością, zamiast stanowić pomoc dla młodego pokolenia, postrzegane są jako 
niewygodny anachronizm. Młodzi buntują się przeciwko tradycyjnym autoryte-
tom uznanym przez nich za nieprzystające do czasów, w których żyją. Marginali-
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zacja roli starszych pokoleń spowodowała, że postęp został w drastyczny sposób 
oddzielony od tradycji72.

Zaangażowaniu młodych ludzi w życie religijne towarzyszy szereg subiektyw-
nych motywów. W przeważającej większości przypadków młode pokolenie uzna-
je religię za element tradycji, obecny przede wszystkim w obrzędowości, przekazy-
wanej poprzez socjalizację w rodzinie. Tak rozumiana religijność ma stosunkowo 
płytki, często wyłącznie kulturowy charakter, ograniczony do uczestnictwa w zry-
tualizowanych praktykach. Drugi, głębszy poziom religijności, związany jest ze 
szczególnymi przeżyciami osobistymi, przemyśleniami, a także wrażliwością 
emocjonalną. Po nim następuje kolejny etap, dostępny już tylko dla nielicznej 
grupy młodych ludzi, w którym, na podbudowie własnych doświadczeń, wyraź-
nie zaznacza się wpływ osób wierzących, w tym duchowieństwa. Ta gorliwa reli-
gijność przejawia się we wspólnotowości, poczuciu zależności od boga czy też 
manifestowaniu swej woli zjednoczenia z Absolutem, prowadzącej do zbawienia. 
Dla pewnej części młodych ludzi religia wykracza poza doświadczenie teologicz-
ne i może stać się elementem szerszego światopoglądu czy nawet filarem ideologii 
narodowej. W zglobalizowanym świecie coraz bardziej widoczny jest ponadto 
wpływ porównań międzynarodowych, opartych na sygnalizowaniu różnic kul-
turowych. W przypadku polski najczęściej sygnalizowana jest perspektywa eks-
pansji sekularyzacyjnych przemian religijności. Dotyczy ona przede wszystkim 
młodego pokolenia, które poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze popularnej, 
najszerzej otwarte jest na kontakt z zachodnim stylem życia. Odmienne sposoby 
podchodzenia do religii widoczne są także podczas analizy religijności młodego 
pokolenia. Zależy ona bowiem od szeregu czynników różnicujących, wśród któ-
rych najważniejsze znaczenie przypisuje się73:

•	 płci;
badania empiryczne poświęcone religijności młodych polaków jednoznacz-

nie wskazują, że dziewczęta są bardziej religijne od chłopców. Większa religijność 
dziewcząt, zdaniem Józefa Baniaka i Janusza Mariańskiego badających stosunek 
przedstawicieli młodego pokolenia do religii, przejawia się m.in. w większym, 
średnio o kilka procent, poziomie wiedzy religijnej, dużej znajomości doktryny 
religijnej, znaczącym zaangażowaniu w kultywowanie praktyk religijnych oraz 
aktywności w obszarze życia parafialnego. Dziewczęta generalnie są także, bar-
dziej niż chłopcy, przywiązane do norm moralnych sankcjonowanych przez re-

72 Mead M.,  Tożsamość i kultura. Stadium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000, s. 23-29, 59-63, 
96-133.

73 Wysocka E. ,  Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, katowice 2000, s. 52. Warte uwagi 
są również szczegółowe dane statystyczne uzyskane na podstawie, najpełniejszych jak dotąd, badań religijno-
ści gimnazjalistów w Kaliszu i powiecie kaliskim (por. baniak J. ,  Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozu-
mienia. Świadomość religijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne, kraków 
2008) oraz wśród uczniów szkół średnich z Włocławka, Radomia, Ostrowi Mazowieckiej i Łomży (por. Ma -
r iański  J. ,  Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008). badania 
religijności młodzieży, w zdecydowanej większości przypadków, dotyczą chrześcijan obrządku rzymsko-kato-
lickiego. Na taki stan rzeczy niewątpliwie wpływa dominująca pozycja tej konfesji w Polsce.
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ligię. W swych deklaracjach wskazują one nie tylko na istotne znaczenie wartości 
zawartych w dekalogu, ale także częściej skłonne są do korelowania życia rodzin-
nego i wizji małżeństwa z doktryną religijną.

•	 miejscu zamieszkania i związanemu z nim pochodzeniu spo-
łecznemu;

Pomimo daleko idących przemian struktury społecznej, które w ostatnich 
kilkudziesięciu latach, znacząco wpłynęły na migracje ludności ze wsi do miast, 
kultura wiejska pozostaje nadal silnie związana z religią. podejście do religii na 
wsi jest w o wiele większym stopniu niż w mieście nacechowane emocjonalnie, co 
przejawia się w silnych związkach z tradycją. Widoczne jest to chociażby w specy-
fice obrzędowości mocno osadzonej w lokalnym kolorycie. Na wsi większą rolę 
odgrywają także miejscowe elity, wśród których, obok przedstawicieli władzy, 
istotne miejsce zajmuje duchowieństwo. Te małe społeczności, często pokrywają-
ce się ze strukturą parafii, spajane są silnymi więziami, nadającymi im charakter 
wspólnotowy. przestrzenna bliskość zamieszkania, a zarazem pewien stopień izo-
lacji względem otoczenia oraz wysoki poziom kontroli społecznej występujący na 
wsi zapewniają reprodukowanie tradycyjnych wzorów postępowania i norm mo-
ralnych. Religia ściśle wiąże się z życiem codziennym, sakralizując rzeczywistość 
i nadając jej określony rytm, w którym ściśle wyznaczone są obowiązki związane 
z pracą i odpoczynkiem świątecznym.

 Industrializacja i urbanizacja, które nasiliły się w polsce po II wojnie świa-
towej, spowodowały wykształcenie się nowej kultury miejskiej. Miejsce religii 
było w niej o wiele mniejsze niż na wsi. Na taki stan rzeczy niewątpliwie wpływ 
miało osłabienie więzi sąsiedzkich. Wykonywana praca zawodowa ograniczyła 
praktyki religijne do niezbędnego świątecznego minimum, a duża gęstość za-
ludnienia spowodowała rozrost parafii, przekładający się na osłabienie więzi 
z kościołem i anonimowość w relacjach z osobami duchownymi. Miasto stało 
się konglomeratem wielu kultur, a nieuchronny kontakt z innością spowodować 
musiał wzrost pluralizmu i akceptacji nowych idei. Religię w mieście osłabił 
także rozwój nauki i dążenie do racjonalizacji wszystkich sfer ludzkiej aktywno-
ści. przebywanie w mieście uniemożliwiało, praktykowaną dotąd na wsi, samo-
wystarczalność, wymagało więc zwiększenia efektywności ekonomicznej, czego 
efektem było ograniczanie ludowych sposobów gospodarowania i tradycyjnego 
trybu życia. Zmiany poziomu religijności wynikające z procesów urbanizacji 
i industrializacji nie są jedynym czynnikiem przestrzennego zróżnicowania 
sposobu podchodzenia do wiary. Na związki z religią wpływ mają bowiem tak-
że kulturowe uwarunkowania w miejscu zamieszkania. Najbardziej widocznym 
ich przejawem są charakterystyczne dysproporcje istniejące między wschodnią 
a zachodnią częścią polski. W tym kontekście nieobojętne znaczenie, pozwala-
jące wyjaśnić fenomen niskiej religijności na tzw. Ziemiach Odzyskanych, mia-
ły powojenne przesiedlenia ludności z Kresów, a także – prowadzona głównie 
w zachodnich i północnych województwach – polityka socjalistycznej regulacji 
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gospodarki rolnej i powstania systemu Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
która doprowadziła do zmiany istniejących stosunków społecznych, a zarazem 
laicyzacji wsi.

•	 środowisku rodzinnemu i szkolnemu, w którym wzrastają 
młodzi ludzie; 

kolejnym czynnikiem, obok płci i miejsca zamieszkania, wpływającym na 
poziom religijności młodzieży jest środowisko szkolne i rodzinne, w którym 
wzrasta młode pokolenie. Ściśle powiązane jest ono z typem szkoły, do której 
uczęszczają młodzi ludzie. Różnice pojawiają się bowiem szczególnie na eta-
pie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Na podstawie przeprowadzonych badań 
zaobserwować można występowanie większego przywiązania do religii wśród 
uczniów liceów ogólnokształcących i techników, niż w przypadku młodzieży 
uczęszczającej do szkół zawodowych. Na taki stan rzeczy, wpływ mają lepsze 
wyniki w nauce osiągane przez uczniów w szkołach kończących się maturą, 
a także relatywnie lepsza sytuacja materialna ich rodzin. Nie bez znaczenia, dla 
budowania kapitału społecznego i postawy sprzyjającej religijności, jest w tym 
wypadku także stopień integracji rodziny oraz religijność rodziców skorelowa-
na z poziomem ich wykształcenia. Nasilony kryzys osobowości w okresie dora-
stania szczególnie widoczny jest w szkołach zawodowych. Powiązany jest on ze 
specyfiką tamtejszego środowiska szkolnego, przejawiającego się w wykształce-
niu silnych relacji wspólnotowych, sprzyjających wytworzeniu nowego systemu 
wartości, legitymizowanego przez liderów poszczególnych grup rówieśniczych. 
Związki te przyjmują postać subkultur, które początkowo, w okresie pRL-u, 
były przejawem buntu przeciwko władzy i próbą stworzenia alternatywnej rze-
czywistości. po transformacji ustrojowej ruchy młodzieżowe przybrały najczę-
ściej formę, pozbawionych ideologii, stylów życia, kreowanych przez kulturę 
masową, w których kontestację zastąpiła konsumpcja. Ruchy młodzieżowe nie 
odwołują się wprost do postulatów negacji religii, ale obserwowana zmiana sys-
temu wartości w znacznym stopniu osłabia przywiązanie młodych ludzi do 
sfery sacrum.

•	 wiekowi;
Dane empiryczne wskazują, że okres dorastania cechuje bardzo dynamicz-

ne kształtowanie się religijności, zmieniające się w wyniku doświadczeń życio-
wych. Widoczna przy tym jest pewna prawidłowość, w myśl której w rozwój 
duchowy młodego człowieka wpleciony jest punkt krytyczny związany z burzli-
wym okresem adolescencji. W tym też okresie następuje, mniej lub bardziej głę-
boki, kryzys religijności. Charakteryzując rozwój duchowy młodych ludzi mo-
żemy wyodrębnić trzy podstawowe okresy: dzieciństwo, dorastanie i osiąganie 
dojrzałości. W pierwszym okresie życia decydujące znaczenie dla wykształcenia 
religijności ma poziom wrażliwości na sprawy duchowe obecny w domu rodzin-
nym. Dzięki procesowi wychowania dziecko nabywa umiejętności uczestnictwa 
w obrzędach, uczy się modlitw, będących podstawą praktyki religijnej, a także 
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otrzymuje dostęp do tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Religij-
ność ukształtowana w domu rodzinnym pozwala zatem dziecku na korzystanie 
z bogatego dziedzictwa kulturowego, którego ważnym elementem jest religia. 
W dzieciństwie wzorotwórczą rolę rodziców w dużym stopniu uzupełniają 
także lekcje religii, pozwalające zdobyć młodemu pokoleniu niezbędną wiedzę 
o doktrynie, jak i wykształcić poczucie wspólnoty wiernych przynależących 
do kościoła oraz legitymizować religię w środowisku społecznym. Ten wczesny 
okres stanowi fazę wznoszącą poziomu religijności. punkt kulminacyjny proces 
adolescencji osiąga w wieku gimnazjalnym. W przeciągu stosunkowo krótkiego, 
z perspektywy całego życia, bo trwającego kilka lat okresu dojrzewania, następu-
je wtedy wyraźne osłabienie poziomu religijności. O ile religijność dziecka jest 
w dużej mierze odbiciem stosunku rodziców do religii oraz tradycji opartej na 
dziedzictwie kulturowym, o tyle w okresie dorastania większy wpływ na kształ-
towanie światopoglądu mają grupy rówieśnicze, wyraźnie osadzone w szerszym 
kontekście społecznym, podlegające kulturowemu wpływowi środków masowe-
go przekazu. W tym okresie życia podejście młodych ludzi do religii, a szerzej 
do wszystkich sfer życia, cechuje odchodzenie od większości zasad uznawanych 
przez autorytety za istotne. Proces ten przejawia się w selektywnym odnoszeniu 
się do elementów doktryny religijnej i znacznym indyferentyzmie moralnym. 

 Zakłócenia rozwoju religijnego młodych ludzi wynikać mogą z niedojrza-
łej osobowości i podatności na kryzys, a zarazem z zagrożeń środowiskowych, 
wśród których najistotniejsze miejsce zajmują problemy rodzinne. Tym samym 
młode pokolenie charakteryzuje mniejszy poziom zaangażowania religijnego, 
niż u osób dorosłych (zwłaszcza dziadków). Religijność ludzi młodych wyka-
zuje ponadto silne tendencje autonomizacyjne, między innymi dlatego, że okres 
dorastania niejednokrotnie powiązany jest z buntem sprzyjającym działaniom 
kontrkulturowym. Na zasięg niekorzystnych zmian związanych z dorastaniem 
coraz większy wpływ ma bezrefleksyjne uleganie wpływom kultury masowej pro-
mującej postawy zorientowane materialistycznie i konsumpcyjnie. Towarzyszący 
dojrzewaniu okres buntu trwa z reguły kilka lat i charakteryzuje się bardzo niskim 
poziomem uczestnictwa w życiu religijnym wspólnoty. Dopiero po kilku latach – 
pod koniec szkoły średniej – młodzież osiąga względną dojrzałość emocjonalną, 
pozwalającą rozpocząć indywidualne poszukiwania własnej duchowości o bar-
dziej intelektualnym wymiarze. Odkrywaniu religijności przeważnie towarzyszy 
myślenie o samodzielnym życiu i założeniu w przyszłości własnej rodziny. Warto 
jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż omawiane procesy, ze względu na złożoność 
czynników wpływających na obraz religijności, postępują w polsce dużo mniej 
gwałtowanie, niż w krajach Europy Zachodniej.

przedstawione prawidłowości obrazuje wykres zależności między poziomem 
zaangażowania religijnego a wiekiem wśród przedstawicieli młodego pokolenia.
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Rys. 1. Zmiany poziomu zaangażowania religijnego przedstawicieli młodego pokolenia (opra-
cowany na podstawie schematu rozwoju życia religijnego autorstwa Zenomeny Płużek74)

74 Por. Nowosielski  M., Korelaty kryzysu religijnego, Warszawa 2008, s. 74-81.
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ROzDzIAŁ II

SPECyfIKA 
tożsamości polskich Tatarów

II.1. Grupa etnograficzna czy etniczna?

Zagadnienia związane z analizą tożsamości polskich Tatarów były niejedno-
krotnie podejmowane w literaturze przedmiotu. Nie ma jednakże pełnej zgody, 
co do charakteru więzi łączących tatarską wspólnotę. Część środowiska nauko-
wego uważa, że w przypadku Tatarów możemy mówić jedynie o grupie etnogra-
ficznej zawierającej się w obrębie narodu polskiego, gdyż społeczność tatarska tak 
dalece się zasymilowała, iż jej poczucie tożsamości zostało osłabione. badacze 
przyjmujący odmienną optykę uznają, że obecność reliktów kultury i religii mu-
zułmańskiej nie wyklucza związków z polskością, jako elementu świadomości 
etnicznej. pierwszą opcję, zorientowaną na klasyfikowanie polskich Tatarów jako 
grupy etnograficznej, reprezentuje nurt mający swe korzenie w badaniach Juliana 
Talko-Hryncewicza. Zdaniem tego przedwojennego antropologa polskich Tata-
rów wyróżnia jedynie obecność tzw. okruchów etnograficznych, w skład których 
wchodzą dawne zwyczaje i obyczaje rodzinne, mające genezę w kulturze ludów 
stepowych. Tatarzy przed przybyciem do Polski nie byli jednolitą etnicznie gru-
pą, stanowili bowiem zlepek wielu plemion tureckich i mongolskich, wchodzą-
cych pierwotnie w skład Złotej Ordy. J. Talko-Hryncewicz podkreśla wprawdzie 
zachowanie religijności muzułmańskiej i specyficznych cech antropologicznych 
badanej grupy, które wyróżniają Tatarów z otoczenia społecznego, tym niemniej 
uważa, że nie przysłaniają one silnych związków z polskością, przejawiających 
się w licznych małżeństwach z Polakami i kultywowaniu pamięci o tradycjach 
wojskowych75.

75 Talko-Hryncewicz J., Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy Litewscy, kraków-Dębniki 1924, s. 5-21, 
30-37, 55-58, 74-77, 82-96.
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Do podobnych wniosków doszedł na przełomie lat 70. i 80. minionego stule-
cia Zbigniew Jasiewicz. Zdaniem tego badacza polscy Tatarzy stanowili wówczas 
schyłkową grupę etnograficzną. Na taki sąd złożyły się szacunki mówiące o coraz 
mniejszej liczbie polskich Tatarów, których liczba drastycznie zmalała po II woj-
nie światowej, a także nikły poziom aktywności społeczno-kulturalnej wspólno-
ty w czasach pRL. Autor przeprowadził także szereg badań, w wyniku których 
doszedł do wniosku, że wspólnota tatarska wyodrębniona jest z otoczenia spo-
łecznego jedynie dzięki obecności szeregu specyficznych cech kulturowych zwią-
zanych przede wszystkim z pochodzeniem i religią muzułmańską. Z. Jasiewicz 
przyznał co prawda Tatarom odrębność kulturową w ramach narodu polskiego, 
jednakże zwrócił uwagę na to, że po tym jak zanikł język etniczny i folklor, ma 
ona charakter reliktowy76. W podobnym tonie wypowiada się też Janusz kamocki, 
który odnosząc się do zawartego w I tomie „Rocznika Tatarskiego” z 1932 r. okre-
ślenia „naród tatarski”, oświadcza, że zastosowane tam pojęcie było archaizmem 
odnoszącym się do statusu społecznego Tatarów, a nie ich kategorią etniczną. 
„Naród tatarski” świadczył o przynależności stanowej, tożsamy był zatem, w tym 
rozumieniu, z „narodem szlacheckim” będącym w opozycji do „prostego ludu”. 
Według J. Kamockiego Tatarzy całkowicie wtopili się w społeczność polską, po-
zostali wierni swojej religii, odróżniając się jedynie tymi formami życia, które 
od religii są bezpośrednio uzależnione, takimi jak tradycje rodzinne i obrzędo-
wość religijna, które i tak zostały mocno spolonizowane. poprzez zmiany granic 
i przesiedlenia na Ziemie Zachodnie po II wojnie światowej zatarty został także 
związek Tatarów z tradycyjnym terytorium rozciągającym się na ziemiach daw-
nego Wielkiego Księstwa Litewskiego, w wyniku czego nastąpiła prawie zupełna 
asymilacja Tatarów z polskim społeczeństwem77. 

W opozycji do koncepcji uznających polskich Tatarów za grupę etnograficz-
ną powstało szereg publikacji kwestionujących kierunek asymilacyjny. Wskazy-
wały one na wyjątkowość tatarskiej społeczności, uprawniający do klasyfikowania 
jej mianem grupy etnicznej. Zwolennicy tej tezy opierali się głównie na przedwo-
jennych badaniach Stanisława kryczyńskiego zaprezentowanych w klasycznym 
już dziele pt. „Tatarzy litewscy. próba monografii historyczno-etnograficznej”. 
Z kolei zdaniem Czesława Łapicza o tym, że Tatarzy są grupą etniczną świadczy 
historyczny charakter osadnictwa, a zwłaszcza fakt, że w początkowym okresie Ta-
tarzy żyjący na Litwie, w przeciwieństwie do ich rodaków osadzonych jako ludność 
niewolna na ziemiach polskich, posiadali swobodę kultu religijnego oraz prawa 
szlacheckie, które pozwoliły zachować im własną odrębność. Tożsamość etniczna 
polskich Tatarów budowana jest na ciągle żywej pamięci przeszłości i wyznawaniu 
religii muzułmańskiej, która uchroniła ich przed asymilacją. Cz. Łapicz konstatuje, 
że: „złożoność etniczno-kulturową tej grupy można zsyntetyzować w taki sposób: 
Tatar z Litwy, mówiący językiem białoruskim lub polskim, uważający się za polaka, 

76 Jasiewicz Z. ,  Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnograficzna? w: „Lud”, tom 64 / 1980, s. 145-157.
77 kamocki J., Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna w: „Rocznik Tatarów Polskich”, nr 1 / 1993, s. 43-47.
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wyznający religię muzułmańską, piszący (niegdyś – przyp. M. Ł.) alfabetem arab-
skim. Jeśli w tym opisie uwzględnić niejednoznaczność pojęcia Tatar, powstanie 
obraz grupy etnicznej o niespotykanym rozwarstwieniu kulturowym”78.

W podobny sposób wypowiadają się m.in. Piotr Borawski i Aleksander Du-
biński. Autorzy ci twierdzą, że fakt asymilacji i przejęcia części słowiańskich wzo-
rów kulturowych nie stanowi wystarczającego powodu, aby odmawiać polskim 
Tatarom prawa do uważania się za odrębną grupę etniczną, choć w latach powo-
jennych Tatarzy, za wyjątkiem religii, nie byli skłonni do manifestowania swojej 
odmienności79. Takiego zdania jest również Aleksander Ali Miśkiewicz, który 
uważa, że głównym czynnikiem wyróżniającym Tatarów jako grupę etniczną jest 
wspólnota pochodzenia i odrębność religijna, których pielęgnowanie odbywa 
się przy zachowaniu ścisłych związków z polskością. Taka postawa widoczna jest 
zwłaszcza w przedkładaniu poprawnych relacji z Polakami ponad więzy z innymi 
narodami muzułmańskimi. Dla Tatarów kraj, w którym mieszkają stanowi zasad-
niczy punkt orientacyjny i powszechnie uważany jest za ojczyznę. Na pytanie, 
kim są polscy Tatarzy, A. Miśkiewicz odpowiada, że zarówno polakami, jak i Ta-
tarami ceniącymi tradycję i religię muzułmańską80. Warto w tym miejscu zazna-
czyć również, że w przypadku Tatarów, podobnie jak u wielu innych wspólnot 
etnicznych, decydującym argumentem świadczącym o rozwiniętej świadomości 
etnicznej grupy jest głęboko wykształcona duma z własnego pochodzenia etnicz-
nego. problem ten zostanie szerzej wyjaśniony w dalszej części pracy.

II.2. Elementy konstruujące 
tożsamość etniczną

Zasadniczy konstrukt teoretyczny, pozwalający na wyodrębnienie podstawo-
wych części składowych tatarskiej tożsamości, stanowi typologia zaproponowana 
przez katarzynę Warmińską. Badaczka zdecydowanie opowiedziała się za et-
nicznym wymiarem identyfikacji polskich Tatarów. Na podstawie przeprowa-
dzonych badań terenowych i analizy wcześniejszych opracowań K. Warmińska 
wyodrębniła trzy główne, wzajemnie powiązane, filary tożsamości. Według tej 
koncepcji tatarskie poczucie przynależności do własnej grupy ma charakter 
kompleksowy, budowane jest zatem przez czynnik etniczny (tatarskość), silnie 
zespolony z elementami narodowymi i ideologicznymi (polskość) oraz religijny-
mi (muzułmańskość)81.

Tatarskość, będąca według Katarzyny Warmińskiej pierwszym filarem toż-
samości polskich Tatarów, jest tym elementem, który pozwala Tatarom zachować 

78 Łapicz C., Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język.), Toruń 1986, s. 17-18, 31-33.
79 Borawski  P. ,  Dubiński  A. ,  Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa 1986, s. 169-170, 

179-180.
80 Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945-1990, Białystok 1993, s. 84-87.
81 Warmińska k.,  Tatarzy polscy – tożsamość religijna i etniczna, kraków 1999, s. 12.
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swą inność i wyjątkowość. Opiera się on na, ciągle żywej wśród Tatarów, tradycji, 
pamięci o kulturze i swym pochodzeniu. Znaczenie przeszłości wiąże się z emo-
cjonalnym stosunkiem do ziemi ojców. Istnienie więzi etnicznych wpływa na wy-
kształcenie bardzo silnego poczucia lokalności, w którym własną kulturę traktuje 
się jako nierozerwalnie połączoną ze środowiskiem, w którym przyszło żyć tatar-
skiej społeczności. Dla polskich Tatarów taką ziemią ojców po II wojnie świato-
wej stało się przede wszystkim Podlasie, a zwłaszcza Bohoniki i kruszyniany. Te 
dwie wsie wyróżnia obecność, jedynych w polsce, starych meczetów i cmentarzy 
– miejsc kultu o niezwykłym znaczeniu symbolicznym. Historia ponad 300. let-
niego osadnictwa tatarskiego wpływa na emocjonalny stosunek Tatarów do tych 
miejsc. Nie bez powodu Tatarzy, rozsiani po II wojnie światowej na Ziemiach Od-
zyskanych, w wielu przypadkach decydowali się na przyjazd do Białegostoku po 
to, aby być bliżej ziemi ojców82. 

Pomimo silnych związków z Podlasiem, polscy Tatarzy stanowią odrębną gru-
pę przede wszystkim w sensie religijnym i kulturowym, a nie tylko geograficznym. 
Wpływ na taki stan rzeczy miało wykształcenie wspólnoty korzeni i świadomości 
własnych losów. Utrzymywanie odrębności etnicznej możliwe jest dzięki kultywo-
waniu tradycyjnego modelu rodziny opartego na endogamii, w którym kojarzenie 
się par, oprócz typowych czynników natury psychologicznej i społecznej, w du-
żym stopniu determinowane jest posiadaniem tatarskiego pochodzenia i nazwi-
ska. Taki typ związków małżeńskich zapewnia Tatarom spójność własnej grupy 
etnicznej83. Małżeństwa wewnątrzgrupowe utrwalają więź ze wspólnotą etniczną, 
gdyż pozwalają na utrzymywanie bliskich relacji z szeroką rodziną. konserwa-
tyzm w matrymonialnej sferze obyczajowości nie przekłada się jednak na izolację 
względem otoczenia społecznego. Tatarzy są mocno związani z polską kulturą, 
którą uznają za własną. Wobec czego, jako grupa mniejszościowa, starają się w taki 
sposób funkcjonować w obrębie społeczeństwa, aby unikać konfliktów na tle reli-
gijnym. przyczynia się do tego właściwy młodym ludziom wysoki poziom komu-
nikatywności, którego efektem jest pełna integracja z polskim społeczeństwem84. 

Konsekwencją wspomnianego dążenia do zachowania czystości krwi są pozo-
stałości specyficznego wyglądu polskich Tatarów. Orientalny typ urody, choć nie 
zawsze obecny, przypomina o pochodzeniu etnicznym, wpływa tym samym na 
poziom zachowania tradycji i pamięci o przodkach. Tatarzy, choć wyróżniają się 
na tle społeczności podlasia, to po kilkuset latach pobytu na ziemiach polskich, 
z dala od azjatyckich pobratymców oraz, nieuniknionych jednak, małżeństwach 
mieszanych, czynnik ten przestał być kluczową cechą tatarskości85. Cechy fizycz-
no-antropologiczne polskich Tatarów badał w latach 20. minionego stulecia Ju-

82 Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarska legenda…, Białystok 1993, s. 30-36.
83 Sowul M.,  Odrębność Tatarów polskich badana narzędziami genetyki populacyjnej. Nazwisko jako wskaźnik 

izolacji genetycznej grupy w: Tatarzy – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa 26-27 czerwca 2009, red. S. Chazbije-
wicz, Szreniawa 2009, s. 71-80.

84 Warmińska k.,  Tatarzy polscy…, kraków 1999, s. 154-161.
85 Warmińska k.,  Tatarzy polscy…, kraków 1999, s.162-163.
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lian Talko-Hryncewicz, pisząc w swej monografii w następujący sposób: „(Tatarzy 
– przyp. M.Ł.) wzrost mają mierny, ciemne, gęste włosy na głowie, słaby zarost na 
twarzy, oczy piwne, rzęsy długie czarne, brwi szerokie ciemne, nos prosty, regular-
ny, ręce i nogi małe (…) barwa skóry ciemna jest częstsza niż jasna”86. Z danych 
przytoczonych przez J. Talko-Hryncewicza wynika, iż polscy Tatarzy nie należą do 
jednego, czystego typu antropologicznego. przemieszanie cech fizycznych, takich 
jak np. wzrost czy budowa czaszki oraz wynikającą z tego różnorodność wyglądu 
przedwojenny antropolog tłumaczył złożonym pochodzeniem polskich Tatarów. 
Wśród nich znaleźli się bowiem potomkowie przedstawicieli plemion mongol-
skich i tureckich skupionych w Złotej Ordzie. Istotny wpływ na tę różnorodność 
wywarły mieszane małżeństwa tatarskich wojowników z miejscowymi kobietami, 
będące naturalnym skutkiem osadnictwa wojskowego o typowo męskim charak-
terze87. badania prowadzone przez J. Talko-Hryncewicza wyraźnie związane były 
z pozytywistycznym duchem ówczesnej epoki i choć przyczyniły się do potwier-
dzenia genezy osadnictwa tatarskiego w Polsce, to z powodu swojego antropome-
trycznego charakteru, nie były kontynuowane w kolejnych latach. Na taki stan rze-
czy wpływ miała zapewne kompromitacja tej kontrowersyjnej metody badawczej, 
do której doszło w wyniku rasistowskiej polityki hitlerowskich Niemiec.

pamięć o dawnych dziejach tradycyjnie przekazywana jest z pokolenia na 
pokolenie. Starsi wiekiem Tatarzy chętnie opowiadają o, zachowanych we wspo-
mnieniach, rodzinnych stronach88. W ich wypowiedziach często pojawia się Gro-
dzieńszczyzna i Wileńszczyzna, dla wielu stanowiąca utraconą, na poły mityczną, 
tatarszczyznę, będącą miejscem urodzenia ich przodków. Dla starszego pokolenia 
Tatarów wizja przeszłości, ze względu na osobiste doświadczenia, nabiera tragicz-
nego wymiaru. Nadal żywe są wspomnienia okrucieństwa II wojny światowej i po-
wojennej tułaczki89. W opowieściach rodzinnych przetrwała pamięć o opuszczo-
nym domu rodzinnym za wschodnią granicą, o przesiedleniu na ziemie zachod-
nie i decyzji wyjazdu na Podlasie przy pierwszej nadarzającej się okazji. Motywem 
migracji była chęć bycia wśród „swoich”, w nowej tatarszczyźnie. 

Omawiając tradycję tatarską nie sposób pominąć kuchni tatarskiej – ostatnie-
go bodajże reliktu pierwotnej kultury ludowej, mającego nadal znaczące miejsce 
w życiu codziennym polskich Tatarów90. Tradycyjne potrawy, takie jak: kołduny, 

86 Talko-Hryncewicz J. ,  Muślimowie…, kraków-Dębniki 1924, s. 82-83.
87 Talko-Hryncewicz J. ,  Muślimowie…, kraków-Dębniki 1924, s. 82-96.
88 Warmińska k.,  Tatarzy polscy…, kraków 1999, s. 167-176.
89 Łyszczarz M.,  Syberyjskie wspomnienia Ajszy Szabanowicz w: „Przegląd Tatarski”, nr 4 / 2009, s. 16-19. 
90 Propagowaniem tradycyjnych kulinariów okazjonalnie zajmuje się prasa tatarska, a zwłaszcza Musa 

Czachorowski na łamach „przeglądu Tatarskiego”. Kulinariom poświęcił uwagę również Aleksander Miś-
kiewicz w: Miśkiewicz A. A., Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005, Gorzów Wielkopolski 
2009, s. 121-128 oraz Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarska legenda…, Białystok 1993, s. 66-69. Potrawy tatarskie spo-
tkały się także z zainteresowaniem kucharzy-celebrytów (np. Makłowicz R. ,  Magia tatarskich kołdunów w: 
„Newsweek Polska”, nr 30 / 2005, s. 84-85). Ostatnio ukazały się również dwie pozycje książkowe zawierające 
tatarskie przepisy kulinarne, wraz z omówieniem ich kontekstu religijnego i kulturowego: Buinovska F. , 
Moćkun S. ,  Kuchnia tatarska. Historia w strawie zawarta, Stębark 2012; Jędrzejczyk-kuliniak k.,  Pawlic-
-Miśkiewicz b. , Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Białystok 2012.
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kibiny, pieremiacze czy pierekaczewniki, są głęboko zakorzenienie w świadomości Tata-
rów. Ich walory smakowe są powszechnie cenione, w dużej mierze dzięki niezmien-
nym od lat przepisom przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Tradycyjne kuli-
naria, będące niegdyś typowymi potrawami spożywanymi przez Tatarów, nabrały 
obecnie znacznie ważniejszego wymiaru, gdyż w domach tatarskich przygotowuje 
się je przede wszystkim z okazji świąt religijnych. Na co dzień można ich jednak 
spróbować w gospodarstwach agroturystycznych prowadzonych na podlasiu (np. 
w „Tatarskiej Jurcie” prowadzonej przez rodzinę Bogdanowiczów w kruszynia-
nach91), w sezonie letnim w tzw. Domach Pielgrzyma w Bohonikach i Suchowo-
li, a od niedawna również w Supraślu. Umiejętność przyrządzania tradycyjnych 
potraw nie jest już powszechnie znana, dlatego też MZR cyklicznie organizuje 
warsztaty kulinarne dla młodzieży. pamięć o tradycji i kulturze w ostatnich kilku-
nastu latach znacząco wzrosła, przyczyną tego ożywienia jest wzrost aktywności 
wydawniczej i nowe inicjatywy społeczno-kulturalne (np. Młodzieżowy Zespół 
pieśni i Tańca „buńczuk”). Dzięki takim działaniom wzrasta poziom świadomo-
ści etnicznej Tatarów, a przekazywanie tradycji zapewnia trwanie ich tożsamości.

polskość, będąca drugim filarem tatarskiej tożsamości, zawiera elementy 
narodowe i ideologiczne. kategoria ta najpełniej wyraża się w przywiązaniu do 
tradycji wojskowych i udziale w wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą. Tata-
rzy, zwłaszcza przedstawiciele starszego pokolenia, podkreślają wspólnotę losów 
historycznych, która pozwoliła wykształcić im postawy patriotyczne i uznać pol-
skę za swoją ojczyznę. Tatarska wizja przeszłości opiera się na kulcie bohaterów, 
mających na swym koncie chwalebne zasługi na płaszczyźnie militarnej. Za naj-
bardziej znane postaci uważa się m.in. generała Józefa Bielaka, który uczestni-
czył w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 r. i insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.; 
czy Aleksandra Sulkiewicza – współpracownika Józefa Piłsudskiego, który zgi-
nął walcząc w brygadzie Legionów w 1916 r. Tatarzy starają się pamiętać przede 
wszystkim o chlubnych kartach ze swojej historii, które podkreślają ich związki 
z polską. Nacechowana patriotycznie pamięć o losach rodziny i dokonaniach 
przodków nabiera przez to selektywnego charakteru. Wiedza Tatarów dotycząca 

91 Umiejętności kulinarne Dżennety bogdanowicz, inicjatorki powstania gospodarstwa agroturystycz-
nego „Tatarska Jurta”, zostały uhonorowane przyznaniem m.in. tytułu Mistrzyni Świata w pieczeniu babki 
i kiszki ziemniaczanej w Supraślu; pierwszego miejsca w wojewódzkim finale konkursu Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo za listkowiec w 2007 r.; statuetki Logo Marki „Czym Chata bogata...” dla produktu lokalnego 
Euroregionu Niemen; głównej nagrody w konkursie Podlaska Marka Roku 2005 dla kołdunów tatarskich 
w kategorii „Smak”. W 2009 r. pierekaczewnik Dżennety Bogdanowicz został, jako pierwszy produkt w woje-
wództwie podlaskim, zarejestrowany w unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, 
jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. ponadto gospodarstwo agroturystyczne „Tatarska Jurta” zajęło II 
miejsce w finale konkursu Zielone Lato 2009 organizowanym przez podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Od 
2009 r. gospodarstwo agroturystyczne „Tatarska Jurta” współpracuje z fundacją Regionalne Centrum kultury 
Tatarów Polskich „Asman” w kruszynianach. Głównym celem fundacji, założonej z inicjatywy Dżennety 
Bogdanowicz, jest promocja historii i kultury Tatarów polskich oraz ochrona tradycji etnicznych. Działa-
nia na rzecz wspólnoty tatarskiej prowadzone są poprzez m.in. organizację corocznych obchodów święta 
tatarskiego Sabantuj oraz przygotowywanie warsztatów kultury tatarskiej realizowanych w „Tatarskiej Jurcie”. 
projekty RCKTp „Asman” wspierane są przez Lokalną Grupę Działania „Szlak Tatarski”. fundacja posiada 
stronę internetową: http://www.fundacja-asman.pl/index.html (stan na sierpień 2013 r.).
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własnej przeszłości opiera się w dużej mierze na symbolach uznawanych za naj-
istotniejsze epizody z dziejów. Wśród nich występuje mit wywodzenia swojego po-
chodzenia od osoby Czyngis-chana i poczucia dumy z wielkości imperium, które 
udało mu się stworzyć. To poczucie mistycznego związku ze średniowiecznymi 
Mongołami nacechowane jest jednak pewną niekonsekwencją, ponieważ polscy 
Tatarzy bronią się przed utożsamianiem ich z niszczycielskimi najazdami, które 
począwszy od lat 40. XIII w. pustoszyły ziemie polskie. Podobny, nieco wybiórczy 
stosunek do przeszłości, Tatarzy okazują mówiąc o początkach osadnictwa na zie-
miach polskich. Mianowicie nadanie majątków ziemskich na Podlasiu w 1679 r. 
ma dla nich, co zrozumiałe, zdecydowanie większą rangę, niż poprzedzający ten 
fakt bunt Lipków związany z wypowiedzeniem wierności koronie polskiej i przej-
ściem Tatarów na stronę Turcji Osmańskiej. 

Istotnymi przejawami polskości Tatarów są także żywe tradycje kombatanc-
kie i od lat niezmiennie pozytywny stosunek do służby wojskowej czy też aktyw-
ności w Związku Strzeleckim „Strzelec”92 i Związku Harcerstwa Polskiego93. Tata-
rzy kultywują pamięć o jednostkach tatarskich, które w latach 20. i 30. minionego 
stulecia funkcjonowały w ramach wojska polskiego. Ponadto najstarsi przedstawi-
ciele tatarskiej wspólnoty często wspominają swój udział w walkach toczonych 
z hitlerowskim okupantem, tak na wschodnim, jak i zachodnim froncie. W wielu 
domach polskich Tatarów honorowe miejsce zajmują zatem liczne pamiątki, ta-
kie jak świadectwa ukończenia szkół wojskowych, uzyskane awanse czy też dy-
plomy potwierdzające otrzymanie wyróżnień i odznaczeń państwowych. Walce 
i podkreślaniu ofiary składanej z własnego życia towarzyszy kult Józefa piłsud-
skiego, którego osoba symbolizuje odrodzenie Polski. Wizerunki marszałka wraz 
z tradycją kombatancką zajmują trwałe miejsce w kształtowaniu świadomości pa-
triotycznej polskich Tatarów.

Okazją do manifestowania poczucia polskości, a zarazem podkreślania związ-
ków z polską jako krajem ojczystym są również święta narodowe. Celebrowanie 
tych uroczystości ma dla Tatarów na tyle istotny wymiar, że uczestniczą w nich 
oficjalne delegacje reprezentujące Muzułmański Związek Religijny i Związek Tata-
rów Rp. Obecność Tatarów widoczna jest zwłaszcza podczas obchodów kolejnych 
rocznic wybuchu II wojny światowej, centralnych obchodów Święta Niepodległości 
w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza czy też uroczystości katyńskich. 

92 Związek Strzelecki „Strzelec” to organizacja społeczno-wychowawcza o charakterze paramilitarnym. 
Ma długą historię, której początki wiąże się z działalnością Józefa piłsudskiego w zaborze austriackim. po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. „Strzelec” stał się organizacją masową, w której, podobnie jak w ruchu 
harcerskim, kładziono duży nacisk na patriotyczne wychowanie młodego pokolenia. Organizacja ta, oprócz 
dbania o kondycję fizyczną młodego pokolenia, skupia się także na wychowaniu patriotycznym i szacunku 
dla historycznej roli marszałka J. Piłsudskiego. W latach międzywojennych licznymi członkami tej organiza-
cji byli polscy Tatarzy (w latach 1933–1939 istniały Tatarskie Oddziały Związku Strzeleckiego w Nowogródku 
i Słonimiu), obecnie w białostockiej jednostce „Strzelca” działa Raszyd Adamowicz.

93 Polscy Tatarzy od wielu lat działają również w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego (np. pod-
harcmistrz Dariusz Szehidewicz z Chorągwi białostockiej ZHp). przed II wojną światową planowano nawet 
utworzyć Tatarskie Drużyny Harcerskie w ramach ZHp. por. także: Wróblewska U., Oświata Tatarów w Dru-
giej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 158-164.
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Dyskusyjnym sprawdzianem tatarskiej tożsamości etnicznej, a zwłaszcza re-
lacji zachodzących między tatarskością a polskością, stał się Narodowy Spis po-
wszechny, który przeprowadzono w 2002 r. Według wyników tego badania, opra-
cowanych w skali całego kraju, narodowość tatarską wybrało zaledwie 495 osób, 
z czego 47 spośród nich nie posiadało polskiego obywatelstwa (były to w więk-
szości osoby pochodzące z byłego ZSRR). Zaskakująco niski poziom wskazań 
narodowości tatarskiej można interpretować jako potwierdzenie polskiej identy-
fikacji narodowej. Dane te zupełnie jednak nie odzwierciedlają złożonej tożsamo-
ści polskich Tatarów. pytanie, które zawarto w Narodowym Spisie powszechnym, 
odnosiło się bowiem tylko do jednoznacznej przynależności narodowościowej, 
zawężając możliwe odpowiedzi do wskazania narodowości polskiej lub innej, wy-
kluczającej polskość. pominięto tym samym możliwość wielokrotnego wyboru. 
W sytuacji, w której ustawodawca nie przewidział możliwości zadeklarowania się 
jako polski Tatar, dla większości przedstawicieli tej grupy etnicznej najbliższym 
określeniem odpowiadającym ich autoidentyfikacji było wskazanie narodowości 
polskiej. Według założeń Narodowego Spisu Powszechnego bycie Tatarem unie-
możliwiało równoczesne uznawanie siebie za polaka. fakt ten może tłumaczyć 
znikomą liczbę wskazań narodowości tatarskiej uzyskaną podczas przeprowa-
dzania spisu. Do wybrania takiej opcji niejednokrotnie zachęcali rachmistrze 
spisowi pouczeni w instrukcjach otrzymanych podczas szkoleń, ażeby w spor-
nych przypadkach sugerować związki narodowości z obywatelstwem. Sami Ta-
tarzy zbyt późno dostrzegli problem związany z brakiem możliwości wskazania 
niejednoznacznej tożsamości etnicznej. Spotkania, które odbyto z przedstawi-
cielami Głównego Urzędu Statystycznego nie zmieniły zasad spisu, tym samym 
stanowisko liderów tatarskiej społeczności zachęcające do deklarowania się jako 
polscy Tatarzy nie odniosło spodziewanego skutku94. Dopiero w kolejnym Naro-
dowym Spisie powszechnym, który miał miejsce w 2011 r., częściowo rozwiązano 
problem posiadania złożonej tożsamości etnicznej. Istniała bowiem możliwość 
odpowiedzenia – zarówno w formularzu reprezentacyjnym (skierowanym do 
20% badanych), jak i pełnym – na dwa pytania: 

1. Jaka jest pana(i) narodowość? (przynależność narodowa lub etniczna, nie mylić 
z obywatelstwem!)

2. Czy odczuwa pan(i) przynależność do innego narodu lub wspólnoty et-
nicznej? Jeżeli tak to do jakiej?

Ustawodawca w przypadku obu pytań umieścił zamkniętą kafeterię odpo-
wiedzi. Wśród nich znalazła się opcja „Tatarzy”, aczkolwiek bez sprecyzowania, 
o których Tatarów chodzi95. Dla polskich Tatarów oznaczało to konieczność wy-

94 Warmińska k.,  „Zagubieni w odpowiedziach…” Tatarzy polscy wobec Spisu w: Mniejszości narodowe w Polsce 
w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, red. L. Adamczuk, S. Łodziński, Warszawa 2006, s. 209-225. 

95 Szczegół ten tylko na pierwszy rzut oka wydaje się błahy, ponieważ już poprzedni Narodowy Spis 
Powszechny wykazał, że w Polsce mieszkają nie tylko polscy Tatarzy, ale również inni przedstawiciele naro-
dów tatarskich np. z krymu, rosyjskich republik Tatarstanu i Baszkirii czy pogranicza rumuńsko-bułgarskiego 
(Dobrudży).
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boru narodowości polskiej i tatarskiej oraz ustalenia, która spośród nich jest na 
tyle ważna, że zasługuje na pierwsze wskazanie. Według wstępnych wyników Na-
rodowego Spisu powszechnego z 2011 r. tatarską identyfikację narodowo-etniczną 
jako jedyną zadeklarowało tysiąc osób; podobna liczba osób wskazała tatarskość 
jako drugą przynależność. Łączna liczebność Tatarów oscyluje zatem w granicach 
2 tys., aczkolwiek dane przedstawione przez GUS mają charakter szacunkowy96.

Związki z polskością nie stanowią przeszkody w zachowaniu własnej tożsa-
mości, jej płaszczyzną jest bowiem przede wszystkim religia. Muzułmańskość 
stanowi w tym wypadku trzeci filar budujący świadomość etniczną polskich Ta-
tarów. To właśnie islam najbardziej wyróżnia tę wspólnotę spośród społeczeń-
stwa polskiego, a praktyka religijna ma decydujący wpływ na autoidentyfikację. 
Religia muzułmańska przez długie lata była zresztą główną cechą rozpoznawczą 
Tatarów, z tej też przyczyny byli oni niegdyś nazywani Muślimami, czyli polski-
mi muzułmanami. Obecnie, gdy Tatarzy przestali być jedynymi muzułmanami 
w Polsce, takie uogólnienia się zdezaktualizowały. Wykształcone na ziemiach 
Rzeczpospolitej wzory religijności świadczą jednakże o odmienności religijnej, 
co oczywiste, względem polaków-chrześcijan, jak i, w mniejszym stopniu, Ara-
bów oraz konwertytów mieszkających w Polsce. Islam praktykowany przez Tata-
rów ma bardzo rodzinny, tradycyjny charakter, co pozwala umacniać więź łączącą 
wspólnotę. Wyznawana wiara ma niewątpliwie związek z poczuciem etnicznej 
tożsamości. Wyjątkowy charakter kultury tatarskiej wynika ze specyficznego poj-
mowania religii przez jej przedstawicieli. Nieortodoksyjne praktykowanie islamu 
dostosowanego, w wyniku asymilacji, do specyfiki polskiej kultury, wpłynęło na 
pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów. Duże znaczenie miała także 
tolerancyjna postawa większości, która zaakceptowała inność Tatarów. brak kon-
fliktów na tle religijnym i silne poczucie więzi z polską, uchroniło zarazem Tata-
rów przed całkowitym rozpłynięciem się w słowiańskim otoczeniu97. 

O ważkiej roli islamu dla kondycji tatarskiej tożsamości świadczy, wskazywa-
ne już wcześniej, realne zagrożenie dla spoistości grupy, wynikające z ryzyka zbyt 
daleko posuniętej asymilacji i zaburzenia procesu transmisji wartości religijnych 
w rodzinie. Destrukcyjny wpływ otoczenia względem tatarskiej tożsamości prze-
jawia się najczęściej w powolnym, ale obserwowanym co najmniej od wybuchu 
II wojny światowej, procesie odchodzenia od islamu. pierwotny charakter tożsa-
mości tatarskiej, oparty na więzach krwi, przekazywaniu religii i tradycji przeży-
wa kryzys. Więź prymodalna, charakterystyczna dla grupy etnicznej, przekształ-
cić może się w luźniejszy związek, ograniczony do pewnych elementów kultury 
ludowej. byłoby to równoznaczne z przejściem od grupy etnicznej do grupy et-
nograficznej. W zmarginalizowanym typie więzi, opartym tylko na wspólnocie 

96 Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. Materiał na konferencję praso-
wą GUS w dniu 29.01.2013, s. 3. Cyt. za: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13882_pLK_HTML.htm (stan na 
sierpień 2013).

97 Warmińska k.,  Tatarzy polscy…, kraków 1999, s. 102-119.
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wyznania, o odrębności kulturowej świadczyłyby tylko relikty dawnej tradycji98. 
ponadto na złożoność zagadnienia dotyczącego tatarskiej religijności, a co za tym 
idzie, tożsamości znaczący wpływ wywarło pojawienie się w polsce, innych niż 
Tatarzy, wyznawców islamu – imigrantów z Bliskiego Wschodu oraz pozostają-
cych pod ich wpływem konwertytów. Utrata swoistego monopolu na bycie pol-
skim muzułmaninem niewątpliwie spowodowała osłabienie statusu grupy (np. 
w relacjach z muzułmańskimi krajami Azji i Afryki), ponieważ Tatarzy zostali 
zepchnięci do roli mniejszości w obrębie polskiej wspólnoty muzułmańskiej. 
Układające się początkowo poprawnie relacje z arabskimi przybyszami uległy ze-
psuciu, gdyż imigranci nie rozumiejąc specyfiki religijności tatarskiej ani kontek-
stu kulturowego otoczenia, uznali Tatarów za nie dość ortodoksyjnych i podjęli 
się zabiegów reislamizacyjnych. Działania te, zintensyfikowane w II połowie lat 
90., spotkały się z oporem Tatarów, który wpłynął na mobilizację grupy oraz skry-
stalizowanie się rozbudzonej tożsamości etnicznej99. 

Okres transformacji ustrojowej w Polsce był zresztą bardzo korzystny dla Ta-
tarów. Postępująca demokratyzacja i aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego 
spowodowały wyraźnie widoczne ożywienie tatarskiej działalności kulturalnej, 
wydawniczej i religijnej. Polscy Tatarzy nie zostali zmarginalizowani, nie nastą-
piło tym samym, przewidywane przez sceptyków, przekształcenie grupy etnicz-
nej w etnograficzną wspólnotę wyznaniową. powstaniu właściwej tożsamości 
tatarskiej towarzyszy, podążając za Aleksandrem Posern-Zielińskim, wykształ-
cenie własnej ideologii etnicznej, bazującej na poczuciu dumy z bycia Tatarem 
i szacunku dla dziedzictwa przeszłości. Jej wyrazem był rozwój instytucjonalny 
wspólnoty – intensyfikacja działań MZR (wraz z gminami wchodzącymi w jego 
skład) oraz założenie organizacji etnicznej (ZTRP), mającej na celu rozbudzenie 
ducha solidaryzmu etnicznego, a następnie opracowanie ideologii etnicznej i pro-
gramu etnorozwoju100. Warto również wspomnieć, że aktywizacja środowiska ta-
tarskiego w latach 90. była widoczna w pracach prowadzonych na rzecz dialogu 
międzyreligijnego. Tatarzy podkreślali przy tym niezwykłą rolę, którą odegrał Jan 
Paweł II, będący inicjatorem pełnego wzajemnego szacunku zbliżenia wyznawców 
chrześcijaństwa i islamu. Dzieło zapoczątkowane przesłaniem papieża-polaka re-
alizowane jest przez Radę Wspólną katolików i Muzułmanów – stowarzyszenie 
powołane w 1997 r., w którym funkcję współprzewodniczącego do niedawna peł-
nili Tatarzy-muzułmanie101.

Muzułmańskość polskich Tatarów przejawia się we wspomnianym wcześniej 
przywiązaniu do islamu i własnej obrzędowości religijnej czy też w sakralnym 
wymiarze przestrzeni symbolicznej – głównie Bohonik i kruszynian. Istotne 

98 Posern-Zieliński  A. ,  Etniczność…, Poznań 2005, s. 87-88.
99 Warmińska k.,  Tatarzy polscy…, kraków 1999, s. 127-132.
100 Posern-Zieliński  A. ,  Etniczność…, Poznań 2005, s. 89.
101 Funkcję współprzewodniczącego RWkM ze strony muzułmańskiej pełnili: Selim Chazbijewicz 

(1998-2008), Artur Konopacki (2008-2012), Musa Czachorowski (2012-2013). We wrześniu 2013 r. nowym 
współprzewodniczącym RWkM został konwertyta Andrzej Saramowicz.
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miejsce w lokalnej tradycji muzułmańskiej zajmuje również piśmiennictwo i rę-
kodzieło religijne. Wyjątkowy stosunek do dziedzictwa przodków widoczny jest 
zwłaszcza w nabożnym stosunku do starych ksiąg modlitewnych (zawierających 
fragmenty koranu wraz z komentarzami i tłumaczeniem na gwarę polsko-biało-
ruską, a także muzułmańskie przypowieści związane np. z działalnością proroka 
Muhammada czy apokryfami o biblijnym rodowodzie)102. W tatarskim piśmien-
nictwie ważną rolę pełniły także opisy obrzędów i rytuałów religijnych oraz 
utwory moralizatorskie oparte na prawie religijnym. W starych księgach znaleźć 
można ponadto treści pozareligijne, będące echem odległej stepowej przeszło-
ści, a nawet dawnych wierzeń szamanistycznych. Wśród nich warte wzmianki są 
zwłaszcza pouczenia o charakterze magicznym i leczniczym m.in. receptury le-
ków i naparów ziołowych, przeróżne talizmany, objaśnienia snów, wykazy dni fe-
ralnych i tablice astrologiczne103. księgi modlitewne, łącząc sferę religii z tradycyj-
ną obrzędowością, folklorem oraz przesądami, stanowiły pełny wyraz tatarskiej 
duchowości. pieczołowicie wykonane i bogato zdobione były bardzo popularne 
w tatarskich rodzinach. Obecnie stanowią jednak rzadkie pamiątki przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie. 

102 W obrębie tatarskiego piśmiennictwa religijnego wyróżnić można m.in. tefsiry (będące pełnymi tek-
stami koranu wraz z komentarzem); kitaby (w których, obok modlitw i szerokiego wyboru sur koranicznych, 
umieszczano również treści natury moralistycznej, opowiadające najczęściej o życiu proroków); a także naj-
częściej spotykane małe chamaiły, stosowane jako podręczne modlitewniki; daławary, czyli zwoje modlitewne 
wkładane zmarłym do grobu; tedżwidy (będące podręcznikami do nauki czytania Koranu wraz z wyjaśnie-
niem zasad gramatycznych języka arabskiego). Popularnymi pamiątkami o religijnym charakterze są także 
muhiry zdobiące wnętrza domów i meczetów. Por. Drozd A.,  Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich (XVI-XX 
w.). Zarys problematyki w: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, 
Warszawa 2000, s. 12-37; konopacki  A. , Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-
-XIX wieku, Warszawa 2010, s. 125-160.

103 Rekonstrukcji zanikającego świata tatarskich tradycji i przedstawienia elementów kultury ludowej 
polskich Tatarów podjął się Sylwester Milczarek. Autor w zbeletryzowanych opowieściach o znachorze Ach-
mieciu Bogdanowiczu i szeptusze Zinajdzie oraz w artykule Legendy, czary i gusła ludu tatarskiego w dawnej Polsce 
objaśnia zapomniane już tradycje ludowe, po których często pozostały tylko etnograficzne wspomnienia. por. 
Milczarek S. , Tryptyk tatarski, kraków 2008.
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ROzDzIAŁ III

zARyS HISTORII 
osadnictwa tatarskiego 

na ziemiach Rzeczypospolitej

III.1. Początki osadnictwa w Wielkim Księstwie Litewskim

Wspólnota polskich Tatarów to zaledwie cząstka narodu żyjącego niegdyś na 
ogromnym obszarze Eurazji od stepów Mongolii aż po wschodnie rubieże nasze-
go kraju, stanowiąc najdalej na zachód wysuniętą część tej społeczności. początki 
osadnictwa tatarskiego związane są jednak nie tyle z Polską, co z Wielkim księ-
stwem Litewskim. pierwsze wzmianki historyczne, mówiące o obecności Tatarów 
na Litwie, pochodzą bowiem z XIV w., kiedy uciekinierzy ze Złotej Ordy otrzy-
mali od wielkiego księcia Witolda nadania ziemskie na Wileńszczyźnie. Osad-
nictwo to miało charakter wojskowy, Tatarzy znani już dobrze ze swych zdolności 
militarnych, mieli za zadanie strzec stolicy Litwy przed atakami wrogów. Dopie-
ro pod koniec XVII w. Tatarzy zamieszkali na ziemiach korony – król Jan III So-
bieski nadał im wówczas majątki ziemskie na Podlasiu. Po rozbiorach i upadku 
Rzeczypospolitej ziemie zamieszkiwane przez Tatarów znalazły się w większości 
w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego. Gwałtowne dzieje XX stulecia i towarzyszące 
mu zmiany granic państwowych rozbiły zwartą dotąd grupę. po I wojnie świa-
towej Tatarzy, poza Kowieńszczyzną należącą do Republiki Litewskiej, znaleźli 
się w niepodległej Polsce. Po utracie kresów Wschodnich w 1945 r., Tatarzy żyją 
natomiast w polsce, na Litwie i białorusi. 

Pierwsze kontakty Polaków z Tatarami, podporządkowanymi już wówczas 
chanom mongolskim, miały miejsce w 1241 r., kiedy to prące na zachód oddzia-
ły batu-chana spustoszyły Małopolskę i Śląsk. Mongołowie postrzegali atak na 
bogate, ale z racji słabej władzy centralnej słabe militarnie, polskie dzielnice, 
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jako wstępny etap do nowej kampanii skierowanej przeciwko królestwu Czech, 
a przede wszystkim Węgrom. Najazd na Polskę miał na celu zdobycie znacznych 
łupów i powstrzymanie ewentualnej pomocy wojskowej piastów śląskich dla 
Czechów i Węgrów. Nacierającemu batu-chanowi udało się spalić Sandomierz 
i Kraków, a następnie skierować swe oddziały na Śląsk, gdzie pod Legnicą do-
szczętnie rozbił wojska Henryka II Pobożnego104. Najazdy mongolskie, o mniej-
szej co prawda sile, powtarzały się jeszcze niejednokrotnie w XIII i XIV stuleciu105. 
początki osadnictwa tatarskiego na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego miały 
miejsce w czasach panowania Giedymina (1305-1341). Pierwsza wzmianka o Tata-
rach zamieszkałych na Litwie pochodzi z 1324 r., z kroniki włoskiego franciszka-
nina Łukasza Waddinga (wł. Lucca Waddingo). Autor ten pisze: 

„Bracia nasi wyprawili się celem głoszenia nauki Chrystusa w krainy litewskie, gdzie 
znaleźli cały naród pogrążony w błędach barbarzyńskich i oddany kultowi ognia, 
a między innymi Scytów, przybyszów z kraju jakiegoś chana, którzy w swoich modli-
twach używają języka azjatyckiego.”106

Po raz pierwszy historyczna wzmianka dotycząca Tatarów, wraz z nazwą tej 
grupy etnicznej, pojawia się natomiast w kronice Jana Długosza. Słynny dziejopis 
w 1397 r. przedstawiając wyprawę wojenną Witolda przeciwko Chanatowi krym-
skiemu, notuje:

„Alexander czyli Witold książę Litewski, pogodziwszy się z bolesławem Świdrygiełłą, 
i osadziwszy go w Polsce, żeby nowych nie wszczynał zamieszek, skoro tylko uzyskał 
chwilę wolna, od wewnętrznych i zewnętrznych wojen, chcąc chrześciańskim okazać 
się książęciem, przedsięwziął pierwszą wyprawę na Tatarów. Ale chociaż przeszedł za 
Don, który po łacinie zowie się Tanais, i w okolicach największej z rzek Wołgi roz-
niósł spustoszenia, nigdzie jednak nie doznawszy oporu, wtargnął w samo główne 
koczowisko Tatarów zwane ordą, i wiele tysięcy barbarzyńców z żonami, dziećmi 
i stadami bydła w zdobyczy uprowadził do Litwy. połowę z nich odstąpił na znak 
zwycięztwa królowi Władysławowi, prałatom i panom Polskim, a połowę, sobie zosta-
wił. Ci Tatarzy przesiedleni do Polski, porzuciwszy błędy pogaństwa, przyjęli wiarę 
chrześciańską, i zrośli się z polakami w jeden lud przez wzajomne związki małżeń-

104 Jasiński  T. ,  Przerwany hejnał, kraków 1988, s. 56-61; krakowski  S. ,  Polska w walce najazdami tatarski-
mi w XIII wieku, Warszawa 1956, s. 128-153; Maroń J. , Legnica 1241, Warszawa 2008, s. 102-114.

105 Duże najazdy tatarskie na Polskę miały miejsce także m.in. w 1259, 1287 i 1352 r. W następnych 
wiekach ataki przeprowadzali głównie Tatarzy krymscy, ich wyprawy charakteryzowały się mniejszym roz-
machem, aczkolwiek były o wiele częstsze. Obszarami szczególnie zagrożonymi tatarskim łupiestwem były 
Podole i Wołyń. Najazdy zakończyły się dopiero wraz z podpisaniem pokoju w karłowicach z Turcją Osmań-
ską w 1699 r., w wyniku którego zakazano Tatarom wyprawiania się do Polski. Istotne znaczenie miał w tym 
wypadku także postępujący upadek Chanatu krymskiego, którego rola polityczna w XVIII stuleciu została 
ograniczona do funkcji tureckiego wasala coraz silniej naciskanego przez Rosję. podhorodecki  L. ,  Chanat 
krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987, s. 234-275.

106 Cyt za: Borawski  P. ,  Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 5. Zdaniem Jana Tyszkiewicza 
hipoteza o tak wczesnym przybyciu na Litwę uchodźców ze Złotej Ordy (określanych w kronice jako Scyci) 
jest dyskusyjna, gdyż nie jest dostatecznie udokumentowana w źródłach. Tyszkiewicz J. ,  Tatarzy na Litwie 
i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989, s. 145-146.
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skie. Inni, którzy w Litwie osiedli, pozostali przy sprośnej wierze Mahometa, a osado-
wieni przez książęcia Witolda w jednym zakąciu Litwy, dotąd swoim obyczajem żyją 
i swoję bezbożną religią zachowują.”107

Jeńcy tatarscy, o których wspomina J. Długosz, zostali przez Władysława Ja-
giełłę osiedleni w Małopolsce i bardzo szybko ulegli asymilacji. Dopiero koloni-
zacja wolnych Tatarów na początku XVI w. okazała się bardziej trwała. Osadnicy 
zamieszkali w kilku wsiach nieopodal Tykocina na – litewskim wówczas – Podla-
siu108. Największym ich skupiskiem stał się kruszyn, w którym Tatarzy zbudowali 
nawet meczet. Kolonie tatarskie w tej części podlasia nie przetrwały do naszych 
czasów, a ostatnie wzmianki o tej pierwszej fali osadniczej pochodzą z połowy 
XVIII wieku109. Znacznie wcześniej miało natomiast miejsce wspomniane już 
osadnictwo Tatarów na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. pierwsi Ta-
tarzy, którzy przybyli na Litwę, byli emigrantami – uciekinierami politycznymi 
z pogrążonej w kryzysie i wojnie domowej Złotej Ordy. Ich przodkowie pocho-
dzili ze stepów Azji Środkowej, najwięcej jednak przywędrowało z, położonego 
najbliżej Wielkiego Księstwa Litewskiego, Krymu. byli wśród nich książęta tatar-
scy i najwyżsi dostojnicy – wraz z obalonym chanem Tochtamyszem – zmusze-
ni w 1396 r. do ucieczki z pogrążonej w kryzysie Złotej Ordy. Ci pierwsi tatarscy 
osadnicy dobrowolnie oddali się pod opiekę Litwinów, licząc na sojusz i pomoc 
w odzyskaniu władzy na krymie. 

Wśród Tatarów w służbie wielkiego księcia niewielką grupę stanowili także 
jeńcy wojenni, pojmani przez Litwinów podczas wypraw odwetowych przeciwko 
Chanatowi krymskiemu – państwu tatarskiemu powstałemu na gruzach Złotej 
Ordy. Na ziemie litewskie przyjeżdżali głównie przedstawiciele wysokich rodów 
wygnani z Ordy lub szukający wsparcia wielkich książąt w wewnętrznej walce 
o władzę. później, od przełomu XIV i XV w., tę stosunkowo wąską grupę osad-
ników zaczęli coraz liczniej zasilać jeńcy tatarscy i dobrowolni migranci. Wraz 
z ich napływem nastąpiło zróżnicowanie pozycji społecznej Tatarów. Była ona 
uzależniona m.in. od: statusu posiadanego w Złotej Ordzie; czasu przybycia do 
Polski premiującego pierwszych osadników; wykonywanego zawodu (najwyższy 
status posiadali zawodowi żołnierze); wolności osobistej; uzyskania szlachectwa 
i majątku ziemskiego110. W owym czasie osadnictwo Tatarów na ziemiach litew-

107 Długosz J., Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekł. k. Mechrzyń-
ski, t. III (księga IX i X), Kraków 1868, s. 496. Cyt za: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=44324&s=1 
(stan na lipiec 2012 r.).

108 Województwo Podlaskie ze stolicą w Drohiczynie przyłączono do Polski dopiero w marcu 1569 
roku, tuż przed podpisaniem Unii Lubelskiej.

109 Grygajtis  k. ,  Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVIII w., Gdańsk 
2003, s. 206.

110 Jacek Sobczak biorąc pod uwagę położenie społeczne i majątkowe Tatarów w Rzeczpospolitej wy-
mienił szereg grup, wyodrębnionych na podstawie stosunku do ziemi: Tatarów hospodarskich (stanowią-
cych elitę wśród tatarskich osadników; będących potomkami rodów książęcych ze Złotej Ordy – murzów, 
sołtanów, carewiczów; posiadających szlachectwo, dziedziczną ziemię i poddanych chłopów; zobowiąza-
nych do wystawiania oddziałów jazdy w ramach pospolitego ruszenia); Tatarów-kozaków (odpowiedników 
litewskich bojarów; będących potomkami wojowników ordyńskich, którzy wraz z Tatarami hospodarskimi 
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skich było jeszcze stosunkowo niewielkie, ale stan ten szybko uległ zmianie, gdy, 
w wyniku licznych wojen toczonych przez Witolda z Chanatem krymskim, jeń-
cy i niewolnicy, począwszy od przełomu XIV i XV w., znacznie zasilili ich popula-
cję111. Już wówczas uszlachcono tych Tatarów, którzy otrzymali na Litwie ziemię 
w dziedziczne lenno, w zamian za służbę wojskową; a z czasem także tych, choć 
nie mieli ziemi, otrzymali możliwość osiedlania się w miastach i wykonywania 
rzemiosł. Postępująca polonizacja powodowała, iż Tatarów od innej szlachty od-
różniała jedynie wyznawana religia i wyraziste rysy tatarskie, a w pewnym sensie 
również odziedziczona po przodkach hierarchiczna struktura społeczna, która 
odwoływała się do czasów ordyńskich112.

Tatarzy mieszkający w podwileńskich wsiach, a zwłaszcza w Trokach, sta-
nowili gwardię przyboczną wielkich książąt litewskich – Giedymina i jego na-
stępców. Potencjał Tatarów wykorzystywano początkowo głównie w rywalizacji 
z księstwem Moskiewskim. Zbliżenie polsko-litewskie, które miało miejsce pod 
koniec XIV w., spowodowało, że Tatarzy zostali zaangażowani w walkę z nowym 
przeciwnikiem – Zakonem krzyżackim. konsekwencją prowadzonych zabiegów 
dyplomatycznych był uroczysty sojusz zawarty w 1409 r. przez syna chana Toch-
tamysza – Dżelal ed-Dina – z Wielkim Księstwem Litewskim. Rok później Tata-
rzy wsparli Witolda dwoma hufcami lekkozbrojnej kawalerii w bitwie pod Grun-
waldem. Tatarzy, wspólnie z lekkim rycerstwem litewskim i ruskim, umożliwili 
ciężkozbrojnej polskiej jeździe atak na pozbawione ochrony wojska krzyżackie, 
co niewątpliwie ułatwiło odniesienie zwycięstwa. Niewiadomą pozostaje jednak 
liczebność Tatarów, która stała się przedmiotem zażartej rywalizacji propagan-
dowej między zwaśnionymi stronami. Źródła krzyżackie wyolbrzymiały militar-
ną rolę wojsk tatarskich służących w armii Witolda, usprawiedliwiając w ten spo-
sób klęskę i sugerując zawiązanie sojuszu polaków i Litwinów z „niewiernymi”. 
W swych zabiegach dyplomatycznych Zakon wspominał o ogromnym, liczącym 
około 30 tys. jeźdźców, wojsku tatarskim walczącym na polach Grunwaldu. Na-
tomiast Jan Długosz pisał o obecności zaledwie trzystu Tatarów. fakty relacjono-
wane przez polskiego dziejopisa również budzą wątpliwości, gdyż wspomina on, 

przybyli do Polski w pierwszym okresie osadnictwa; posiadających szlachectwo i niewielkie nadziały ziem-
skie; pracujących jako myśliwi, kurierzy, strażnicy bądź członkowie policji w dobrach magnackich); Tatarów 
mieszkających w miastach (będących potomkami jeńców wojennych; nieposiadających szlachectwa, w dużej 
części schrystianizowanych i mocno spolonizowanych; trudniących się furmaństwem, handlem końmi, gar-
barstwem i ogrodnictwem); Tatarów znajdujących się pod jurysdykcją wielkich rodów magnackich (grupa 
ta zasilała prywatne armie magnackie, była zróżnicowana społecznie i majątkowo); Tatarów niewolnych (bę-
dących najniższą warstwą społeczną, której skład wchodzili jeńcy wojenni lub ich potomkowie, którzy nie 
posiadali jakichkolwiek praw oraz wolności i utrzymywali się z uprawy roli, w razie wojny byli mobilizowani 
do wojska). Por. Sobczak J. ,  Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań, 
1984, s. 80-91, 97-100.

111 Tyszkiewicz J. ,  Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989, s. 122-127; 
konopacki  A. , Życie religijne Tatarów…, Warszawa 2010, s. 24-37.

112 O położeniu prawnym Tatarów w Rzeczypospolitej szerzej m.in. w: Bartoszewicz J. ,  Pogląd na 
stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia 
o znakomitych Tatarach polskich, Warszawa 1860, s. 104-128; Bandtkie J.W., O Tatarach, mieszkańcach Królestwa 
Polskiego, Warszawa 1848, s. 119-127.



77

Zarys historii osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej

rzekomo tak mały oddział tatarski, a pomija liczne chorągwie ruskie, wspierają-
ce Witolda113:

„przeprawiwszy się za Wisłę, po moście na statkach zbudowanym, Władysław król 
Polski rozłożył swój obóz po drugiej stronie rzeki. Tegoż samego, dnia nadciągnął 
i wielki książę Alexander z swoim ludem i wodzem Tatarskim, mającym tylko trzystu 
Tatarów w swoim zastępie. Wyszedł na jego spotkaniu Władysław król Polski, otoczo-
ny orszakiem książąt i rycerzy, na ćwierć mili drogi, a przyjąwszy go z uprzejmością, 
do obozów swoich zaprowadził.”114

III.2. Bunt Lipków i nadania ziemskie na Podlasiu

Istotną cezurą w dziejach polskich Tatarów był rok 1672, w którym to miał 
miejsce tzw. bunt Lipków. W historiografii zwykło się w ten sposób określać przej-
ście około 3 tys. najemnych żołnierzy tatarskich, służących w wojsku koronnym, 
na stronę Turcji, która od owego 1672 r. prowadziła wojnę z Polską. Powodem 
przymierza tatarsko-tureckiego było stałe ograniczanie wysokości żołdu wypła-
canego ze skarbu królewskiego, perspektywa otrzymania hojnej zapłaty za służbę 
wojskową oraz możliwość zdobycia łupów na Wołyniu i podolu. Zdradę Tatarów 
w pewien sposób tłumaczyć może fakt, iż zaścianki tatarskie pozbawione docho-
dów z żołdu masowo popadały w ruinę, gdyż Tatarzy, w przeważającej większości 
przypadków, utrzymywali swe rodziny właśnie z funduszy zarobionych podczas 
służby wojskowej. Majątki tatarskie były rozdrobnione, niewystarczające do pro-
wadzenia efektywnej gospodarki rolnej. Ponadto Turcja zawsze była bliska Tata-
rom, wspólne pochodzenie etniczne i religia tworzyły silną więź łączącą dwa naro-
dy. W służbie Mehmeda IV znajdowali się również Tatarzy krymscy, dla polskich 
Tatarów bunt mógł więc oznaczać powrót do korzeni115. Niekorzystna dla Polski 
sytuacja polityczna wkrótce jednak uległa poprawie. Przyczyniło się do tego zwy-
cięstwo hetmana Jana III Sobieskiego pod Chocimiem w 1673 r. Turcja straciła 
inicjatywę, a sułtan, który poniósł dotkliwe straty, nakazał wycofanie swych wojsk 
do Mołdawii i Wołoszczyzny. Tatarzy, pozbawieni opieki tureckiej, postanowili 
wrócić na służbę państwa polskiego. W 1674 r. Aleksander Kryczyński, miano-
wany przez sułtana bejem baru, otrzymawszy możliwość honorowej kapitulacji 
i obietnicę amnestii, poddał twierdzę barską i złożył przysięgę wierności królowi 
Janowi III Sobieskiemu. prawie dwuletni okres podległości tureckiej nie spełnił 

113 Chazbijewicz S. ,  Moćkun S. , Tatarzy pod Grunwaldem, Stębark 2012, s. 34-44.
114 Długosz J. ,  Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście, przekł. k. Mechrzyński, 

t. IV (księga XI i XII), Kraków 1869, s. 21-22. Cyt. za: http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=44325&s=1 
(stan na lipiec 2012 r.). bliższy prawdzie wydaje się być polski kronikarz, gdyż badania historyczne potwier-
dziły udział w bitwie pod Grunwaldem kilkusetosobowego oddziału tatarskiego. Por. Tyszkiewicz J. ,  Tata-
rzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów, Pułtusk 2008, s. 71-87.

115 Pajewski  J. ,  Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983, s. 148-213; Podhoro-
decki  L. ,  Chanat krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987, s. 210-239.
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oczekiwań Tatarów, nie odzyskali bowiem zaległego żołdu, doskwierała im także 
żelazna dyscyplina panująca w wojsku sułtańskim. Tatarzy żyjący w Polsce byli 
bowiem przyzwyczajeni do swobód i wolności szlacheckich.

W zamian za obietnicę wierności Rzeczypospolitej sejm w 1677 r. uchwalił 
konstytucję ustanawiającą całkowitą amnestię, przyznającą Tatarom dawne prawa 
i przywileje, a także zrównującą ich w prawach ze szlachtą polską. Tatarzy otrzy-
mali zgodę na odbudowanie niegdyś spalonych meczetów i posiadanie chrześci-
jańskich poddanych (chłopów). Mogli także sprzedaną wcześniej ziemię odkupić 
od polskiej i litewskiej szlachty. konstytucja przyznawała Tatarom nowy, zrówna-
ny z kozackim, żołd, a w zamian za stary, niewypłacony, przydzielono im w 1679 
r. majątki ziemskie. W myśl uchwały sejmowej najważniejsi dowódcy tatarscy, 
w ramach rekompensaty, otrzymali kilkanaście wsi królewskich (królewszczyzn). 
Rotmistrz Olejewski dostał kilka osad w okolicy Sokółki m.in. Bohoniki, Drahle 
i Malawicze Górne116. W ekonomiach królewskich koło krynek ulokowany został 
rotmistrz Samuel Murza krzeczowski, którego nadania ziemskie znajdowały się  
m.in. w: kruszynianach, Nietupie i Łużanach117. Rotmistrz Samuel Romanowski 
otrzymał Studziankę koło Łomaz w ekonomii brzeskiej118. Natomiast na połu-
dniowym krańcu podlasia w Lebiedziewie (Zastawku) i Małaszewiczach koło Tere-
spola (obecnie w granicach administracyjnych województwa lubelskiego) majątki 
ziemskie przypadły rotmistrzom Samuelowi Murzy koryckiemu i Danielowi Sza-
błowskiemu119. 

Kilka lat później, w 1683 r., Tatarzy, mając już uregulowane sprawy żołdu, udo-
wodnili swą wierność polsce, prezentując swoje umiejętności wojskowe w, skiero-
wanej przeciwko niedawnym tureckim sojusznikom, kampanii wiedeńskiej. Jeden 

116 Osadnictwo tatarskie przetrwało w szczątkowej formie tylko w Bohonikach. krzysztof Grygajtis 
podaje, iż w Bohonikach, Drahlach i Malawiczach Górnych osiedlili się również Tatarzy z oddziałów rotmi-
strzów Bohdana kieńskiego i Gazy Sieleckiego. W Bohonikach nadal istnieje meczet, na skraju wsi znajduje 
się czynny cmentarz, a tuż przy głównej drodze ogrodzone jest miejsce, na którym niegdyś znajdowała się 
najstarsza nekropolia muzułmańska. kryczyński  St . ,  Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, 
Gdańsk 2000, s. 27; Grygajtis  k. ,  Osadnictwo Tatarów hospodarskich…, Gdańsk 2003, s. 192, 195, 216-217.

117 Obecnie jedynie w Kruszynianach mieszka kilka rodzin tatarskich, powodem trwałości tamtejszego 
osadnictwa jest zapewne istniejący meczet oraz cmentarz muzułmański. Jan III Sobieski pojedyncze rodziny 
osiedlił także w okolicznych przysiółkach m.in. w: Ciumiczach, Górce, Białogórcach. kryczyński  S. ,  Tata-
rzy litewscy…, s. 27; Grygajtis  k. ,  Osadnictwo Tatarów hospodarskich…, Gdańsk 2003, s. 207, 216, 223.

118 W Studziance istniała parafia muzułmańska, której kres przyniosła I wojna światowa, gdy w 1915 r. wy-
cofujące się wojska rosyjskie spaliły miejscowy meczet. Ostatnim imamem w Studziance był, zmarły w 1921 r., 
Maciej bajrulewicz. Tatarskie osadnictwo nad Zielawą zaczęło zanikać w latach międzywojennych, a defini-
tywnie skończyło się w 2006 r. wraz ze śmiercią ostatniej miejscowej Tatarki. Helena bandzarewicz (z domu 
bogdanowicz) została pochowana na katolickim cmentarzu parafialnym w pobliskich Łomazach, gdyż po 
ślubie przeszła na katolicyzm. Śladem tatarskości w Studziance jest nieczynny cmentarz muzułmański w lesie 
na skraju wsi. kryczyński  St . ,  Tatarzy litewscy…, Gdańsk 2000, s. 27; Grygajtis  k. ,  Osadnictwo Tatarów 
hospodarskich…, Gdańsk 2003, s. 240; Jadczak St . ,  Śladami Tatarów na Podlasiu, Lublin b.r.w. (druga połowa lat 
80.), s. 1-14; a także informacje pochodzące z badań własnych.

119 Zastawek i okoliczne wsie były stosunkowo małymi koloniami tatarskimi, w których osiedlono za-
ledwie około trzydziestu Tatarów. W źródłach historycznych nie ma żadnej wzmianki o istnieniu meczetu, 
do dnia dzisiejszego pozostał tylko mocno zdewastowany cmentarz, na którym ostatnich pochówków doko-
nano na początku XX w. kryczyński  S. ,  Tatarzy litewscy…, Gdańsk 2000, s. 27; Grygajtis  k. ,  Osadnictwo 
Tatarów hospodarskich…, Gdańsk 2003, s. 210; kołodziejczyk A.,  Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 
1998, s. 92-93.
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z dowódców tatarskich – Samuel Murza krzeczowski – miał w bitwie pod Parka-
nami, którą stoczono tuż po wiktorii wiedeńskiej, uratować życie królowi Janowi 
III Sobieskiemu120. Według podań tatarskich w pięć lat po tym zdarzeniu monar-
cha miał odwiedzić rodzinne włości Krzeczowskiego w Kruszynianach i osobiście 
podziękować swemu wybawcy. Legenda ta jeszcze do niedawna była żywa wśród 
Tatarów121. W latach 80. XX w. Ali Popławski – ówczesny przewodnik po meczecie 
w kruszynianach – chętnie wskazywał sędziwą lipę na wzgórzu nieopodal meczetu, 
pod którą Jan III Sobieski miał rzekomo odpoczywać w drodze na sejm grodzieński.

konstytucja sejmowa z 1677 r. potwierdzała posiadane przywileje szlacheckie 
(prawo posiadania ziemi; prawo ochrony prawnej; prawo do nawiązki i główszczy-
zny; prawo posiadania służby domowej; zrównanie podatkowe ze szlachtą), ale nie 
przyznawała Tatarom pełni praw politycznych, gdyż nie mieli możliwości uczest-
nictwa i głosu w sejmach (prawa wyborcze w Polsce przysługiwały wyłącznie chrze-
ścijanom)122. Z perspektywy czasu najistotniejszym dla Tatarów osiągnięciem amne-
stii sejmowej były nadania ziemskie na Podlasiu. Wsie przyznane Tatarom w 1679 
r. stały się podstawą osadnictwa tatarskiego na ziemiach polskich. Obecnie jednak 
w dawnych zaściankach tatarskich mieszka zaledwie po kilka rodzin tatarskich, 
w dwóch – w Bohonikach i kruszynianach – istnieją muzułmańskie gminy wyzna-
niowe opiekujące się meczetami, w których regularnie odprawiane są modlitwy dla 
Tatarów przyjeżdżających z białegostoku, Sokółki i okolicznych miejscowości.

Po rozbiorach i upadku Polski Tatarzy nie stanowili już jednolitej siły zbroj-
nej, nie mieli także własnych oddziałów. Jedynie w początkowym okresie zaborów, 
przez krótki czas, istniały pułki tatarskie w armii pruskiej (w latach 1795-1806) 
i rosyjskiej (1795-1818). Jednostki te zostały zlikwidowane, gdyż Tatarzy opowiedzie-
li się po stronie Napoleona Bonaparte i wraz z Polakami zasilili armię francu-
ską zmierzającą w głąb Rosji123. Po rozbiciu powstania styczniowego i reformie 
uwłaszczeniowej cara Aleksandra II z 1864 r. podupadło wiele majątków tatar-
skich, których właściciele nie potrafili przystosować się do nowych sposobów go-
spodarowania. popadając w długi, pozbawieni źródeł utrzymania, Tatarzy sprze-
dawali swoje posiadłości – nadane im w 1679 r. – i przenosili się do miast, trudniąc 
się rzemiosłem. Z zaścianków wyjeżdżali zwłaszcza członkowie wielodzietnych 
rodzin, dla których nie wystarczyło miejsca na ojcowiźnie. parcelacja gruntów na 
ziemiach zaboru rosyjskiego, podobnie jak nasilona akcja rusyfikacyjna, była for-
mą represji popowstaniowej na szlachcie, do której zaliczano polskich Tatarów. 
Wsie tatarskie, zamieszkane dotąd w większości przez Tatarów, zaczęli zaludniać 
polscy i białoruscy chłopi. W efekcie migracji nowymi skupiskami osadnictwa 

120 Borawski  P. ,  Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 180-181.
121 konopacki  M.,  Pod białostockimi minaretami, Białystok 1972, s. 19.
122 Prawo do nawiązki nakazywało wypłatę przez sprawcę odszkodowania jako rekompensaty za prze-

stępstwo przeciwko szlachcicowi; główszczyzna natomiast oznaczała sumę pieniędzy, wypłacaną przez 
sprawcę, należną rodzinie za głowę zabitego szlachcica. konopacki  A. , Życie religijne Tatarów…, Warszawa 
2010, s. 54-58.

123 Tyszkiewicz J. ,  Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów, Pułtusk 2008, s. 209-226.
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tatarskiego na Podlasiu stały się okoliczne miasta, w tym m.in. Suchowola, Dąbro-
wa białostocka, Kuźnica białostocka, Sokółka i Krynki124.

III.3. Tatarzy w odrodzonej Rzeczypospolitej

podczas I wojny światowej wielu Tatarów dosłużyło się stopni oficerskich 
w armii carskiej, a kilku awansowało do rangi generała. Większość z nich w 1918 r. 
powróciła do kraju, współtworząc odradzające się Wojsko Polskie125. Tuż po za-
kończeniu I wojny światowej polskim Tatarom przyszło także walczyć podczas 
wojny domowej w Rosji, która, po upadku caratu, objęła cały obszar dawnego 
imperium Romanowów. Głównym obszarem walk tatarskich ochotników był 
Krym, gdzie współtworząc Krymską Republikę Ludową, musieli odpierać naci-
ski białych generałów Antona Denikina i Piotra Wrangla oraz wspierających ich 
zachodnioeuropejskich interwentów126. Wkrótce również przyszło zmierzyć się 
im z natarciem bolszewików. Zaangażowanie polskich Tatarów w walkę niepodle-
głościową Krymu było na tyle istotne, że powierzono im pełnienie wielu ważnych 
stanowisk w administracji państwa krymskiego127. 

124 Tyszkiewicz J. ,  Z historii Tatarów polskich 1794-1944. Zbiór szkiców z aneksami źródłowymi, Pułtusk 2002, s. 77-86. 
125 W tym miejscu warto wspomnieć o dwóch najbardziej znanych tatarskich wojskowych służących 

w carskiej armii. Generał lejtnant Maciej Sulkiewicz, walczył na froncie rumuńskim; po rewolucji i wycofaniu 
się Rosji z wojny brał udział w tworzeniu Krymskiej Republiki Ludowej; później wspierał azerski ruch nie-
podległościowy; w 1920 r. został aresztowany i rozstrzelany przez bolszewików. Drugą interesującą postacią był 
generał major Aleksander Romanowicz, który walczył w kampanii pruskiej w 1914 r., a po wojnie został do-
wódcą Tatarskiego pułku Ułanów im. Mustafy Achmatowicza. Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-1939. 
Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 1990, s. 25-32; Sitdykow G., Romanowicz Aleksander w: Dumin St., 
Jakubauskas A., Sitdykow G., Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze, Białystok 2012, s. 141-142.

126 Tatarzy krymscy uzyskali niepodległość w 1917 r. w wyniku porewolucyjnego zamieszania i braku 
struktur państwowych, które panowały w ogarniętej anarchią Rosji. krym był w tym czasie zajęty przez 
wojska niemieckie, które, chcąc zjednać sobie mieszkańców Krymu i zawrzeć z nimi sojusz przeciwko Rosji, 
wprowadziły szeroką autonomię. Niemcy wycofali się w 1918 r., oddając władzę rządowi utworzonemu przez 
Tatarów krymskich. Ostateczny cios krótkiej krymskiej państwowości zadała wkrótce armia bolszewicka, 
która opanowała krym w 1920. Tatarzy uzyskali wprawdzie w 1921 r. autonomię, miała ona jednak bardzo 
wąski wymiar, gdyż Rosjanie z dużą nieufnością patrzyli na Krym. Tragiczne losy Tatarów dopełniła II woj-
na światowa, podczas której wśród krymskich polityków odżyły marzenia o własnej państwowości. Kolabo-
racja z Niemcami spowodowała daleko idące represje władzy radzieckiej i zastosowanie odpowiedzialności 
zbiorowej, w myśl której od 1944 r. skonfiskowano majątki Tatarów, a następnie deportowano ich z półwyspu 
m.in. do republik bałtyckich. W latach 1921-1946 istniała, w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej, Autonomiczna Socjalistyczna Republika Krymu, która została po II wojnie światowej 
zlikwidowana i wcielona do RFSRR jako Obwód krymski. W 1954 r., decyzją Nikity Chruszczowa, krym 
został przekazany Ukraińskiej SRR, a od 1990 r. funkcjonuje jako autonomiczna republika w obrębie niepod-
ległej Ukrainy. Por. Chazbijewicz S. ,  Tatarzy krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę, poznań-Września 2001, 
s. 38-58; Sejdamet D.,  Krym, Gdańsk 1990, s. 71-97; Chazbijewicz S. ,  Awdet czyli powrót. Walka polityczna 
Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległości państwa po II wojnie światowej, Olsztyn 2001, s. 111-
154; kirimal (Szynkiewicz)  E. ,  Narodowa wojna Tatarów krymskich, Gdańsk 2006, s. 163-170.

127 Maciej Sulkiewicz stanął na czele rządu krymskiego i objął dowództwo nad siłami zbrojnymi; Alek-
sander Achmatowicz był ministrem sprawiedliwości; Aleksander bohuszewicz ministrem dóbr państwo-
wych; Aleksander Mucharski kierował czasopismem „krym”, wydawanym przez rządzącą partię narodową 
Mili firka. Na Krymie pracowała też znaczna grupa prawników m.in. Leon Kryczyński. Korpus oficerski 
armii krymskiej także w większości oparty był na polskich Tatarach. Tyszkiewicz J. ,  Z historii Tatarów pol-
skich…, pułtusk 2002, s. 100-114; Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-1939…, Warszawa 1990, s. 26-28; 
Sitdykow G., Sulkiewicz Maciej w: Dumin St., Jakubauskas A., Sitdykow G., Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-
-litewscy w historii i kulturze, Białystok 2012, s. 156-160; Jakubauskas A. , Achmatowicz Aleksander w: Dumin St., 
Jakubauskas A., Sitdykow G., Tatarskie biografie… s. 44-45.
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Krótki, bo zaledwie dwudziestoletni okres niepodległości polski był dla Ta-
tarów bardzo pomyślny. W międzywojniu, po latach zaborów, zamieszkałe przez 
nich ziemie w większości znalazły się w granicach państwa polskiego128. Tatarzy, 
jako jedyna mniejszość etniczna na Kresach Wschodnich, popierali starania Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego o włączenie Wileńszczyzny do odrodzonej 
Polski. Wyrazem tych patriotycznych tendencji było utworzenie na początku 
1920 r. Tatarskiego Pułku Ułanów im. Mustafy Achmatowicza. Oddział, który 
obrał za swego patrona bohatera insurekcji kościuszkowskiej, wziął udział w od-
parciu Litwinów, roszczących pretensje do Wilna, oraz w bohaterskiej walce 
z bolszewikami. W jednostce tej, jak i w innych pułkach ułanów, służyli Tatarzy 
oraz inni muzułmanie129, uczestnicząc w bojach na Białorusi i Polesiu, a w 1920 r. 
broniąc przed Rosjanami linii Wisły. Po odparciu bolszewickiego zagrożenia 
w sierpniu tegoż roku oddział z niejasnych powodów został rozformowany, a jego 
żołnierze przydzieleni do innych jednostek, przede wszystkim do zapasowego 
szwadronu 13 Pułku Ułanów Wileńskich130. 

Za zasługi wojskowe i niezwykłą wierność Tatarzy mogli liczyć na daleko idącą 
swobodę kultu religijnego, a także wspieranie działalności społeczno-kulturalnej 
w nowym państwie polskim. Sytuacja Tatarów była tym samym zdecydowanie lep-
sza od innych, liczniejszych przecież, mniejszości narodowych, żyjących w wielo-
etnicznej międzywojennej Polsce131. Wynikało to zapewne z silnego poczucia więzi 
z Polską i okazywanego patriotyzmu. Tatarzy mieszkający w naszym kraju nie czuli 
się mniejszością, uważali bowiem polskę za swoją ojczyznę. Ten stosunek do Rzecz-
pospolitej wynikał ze znacznego stopnia asymilacji, względnie małej liczebności132 

128 W odrodzonej Polsce istniało 19 muzułmańskich gmin wyznaniowych, w tym: 9 w województwie 
nowogródzkim (Kleck, Lachowicze, Łowczyce, Mir, Iwje-Murawszczyzna, Niekraszuńce, Nowogródek, 
Osmołów, Słonim), 7 w województwie wileńskim (Dokszyce, Dowbuciszki, Miadzioł, Niemież, Sorok Tatary, 
Widze, Wilno), 2 w białostockim (Bohoniki i kruszyniany) oraz gmina warszawska. Pod zarządem Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego pozostawało w międzywojniu 17 meczetów i 3 domy modlitwy, a także 71 
cmentarzy, z których 33 były czynne. Poza granicami Polski znalazły się natomiast meczety w Winkszupiu, 
Rejżach i Kownie na Litwie oraz w Śmiłowiczach i Mińsku w ZSRR. Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-
1939…, Warszawa 1990, s. 81-82, 89; kołodziejczyk A.,  Cmentarze muzułmańskie…, Warszawa 1998, s. 37-39.

129 przykładem może być ciekawa postać wachmistrza Hussejna Danagujewa – Czerkiesa walczącego 
w 10 pułku Ułanów Litewskich. piotrowski  A. , Z ziemi kaukaskiej do Polski… w: „Przegląd Tatarski”, nr 4 
(8) / 2010, s. 16-17; Romaszkiewicz M. (G.W.) , Dieduszka w: „Przegląd Tatarski”, nr 4 (8) / 2010, s. 17-19; 
Piotrowski  A. , Spoczął na osmołowskim mizarze w: „Przegląd Tatarski”, nr 2 (10) / 2011, s. 14-15.

130 Miśkiewicz A.  A. ,  Kamocki J. ,  Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, kraków 2004, s. 56-60. 
131 W przedwojennej polsce mniejszości narodowe stanowiły 35,3% ogółu ludności (według danych ze 

spisu powszechnego w 1931 r.). Młode państwo polskie, próbujące scalić w jeden organizm obszary pozaborowe 
o odmiennej kulturze i na różnym poziomie rozwoju, bardzo nieufnie odnosiło się do tak licznej grupy obywa-
teli o odmiennej orientacji narodowej. Niemcy i Żydzi postrzegani byli w kategoriach zagrożenia ekonomicz-
nego ze względu na ich dominację w sferze przemysłu i handlu. Na stosunek do Czechów, Litwinów, a także 
Niemców, wpływ miały napięte stosunki międzypaństwowe z sąsiadami. Ukraińcy i Białorusini stanowili 
z kolei dominujące grupy etniczne na Kresach Wschodnich, które głośno domagały się autonomii. Toma -
szewski  J. ,  Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985, s. 172-190.

132 przed II wojną światową w polsce mieszkało około 5-6 tys. Tatarów. Szacunki te są zbieżne z danymi 
Muftiatu, według którego wspólnota Tatarów wyznających islam w 1935 r. wynosiła 5425 osób. Poza ówcze-
snymi granicami polski znajdowało się kilka tysięcy Tatarów mieszkających na Kowieńszczyźnie w Republice 
Litwy (około 1 tys. osób), w okolicach Mińska w białoruskiej SRR (około 2 tys.), a także w USA (około 500, 
od 1907 r. skupionych m.in. w gminie wyznaniowej w Nowym Jorku). Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 
1918-1939…, Warszawa 1990, s. 58-65; kosowski  P.  A. , Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej 
w Stanach Zjednoczonych, Wrocław-Bydgoszcz 2011, s. 7-9.
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i braku nacjonalistycznych ideologii politycznych, które mogłyby podsycać kon-
flikty etniczne133.

Dwudziestolecie międzywojenne było okresem wzmożonej aktywności spo-
łeczno-kulturalnej polskich Tatarów. Powstały wówczas zręby instytucjonalnej 
działalności – zarówno na płaszczyźnie religijnej (Muzułmański Związek Reli-
gijny założony w 1925 r.), jak i etnicznej (Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów 
Rp w 1926 r.) – kontynuowane aż po dzień dzisiejszy. Z inicjatywy Leona Kryczyń-
skiego134 otwarto w Wilnie Tatarskie Muzeum Narodowe (w 1929 r.), gromadzące 
tatariana m.in. zabytki piśmiennicze, dokumenty, fotografie, militaria, numi-
zmaty arabskie i tureckie oraz różnego rodzaju przedmioty kultu religijnego. Pod 
tą szumnie brzmiącą nazwą kryła się właściwie niewielka sala wystawowa działają-
ca pod auspicjami Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rp. Muzeum było 
małą placówka, dlatego też wiele eksponatów, z powodu braku miejsca, nie mogło 
zostać wystawionych. Skromne środki finansowe nie pozwoliły ponadto na ska-
talogowanie posiadanych zbiorów. Przy muzeum istniało Narodowe Archiwum 
Tatarskie wyspecjalizowane w gromadzeniu i klasyfikacji naukowej tatarskich ar-
chiwaliów135.

Ważną inicjatywą, podjętą wówczas przez Tatarów, były plany budowy w War-
szawie – drugim po Wilnie dużym skupisku muzułmanów – reprezentacyjnego 
meczetu, którego ranga byłaby adekwatna do ambicji odgrywania znaczącej roli 
w polityce wschodniej przez odrodzoną Rzeczypospolitą. W 1928 r. zawiązał się 
komitet Budowy Meczetu, ogłoszono konkurs architektoniczny, w którym wy-
grał projekt autorstwa Stanisława kolendy i Tadeusza Miazka. Co ciekawe, bryła 
tego dużego budynku nie miała nawiązywać do tradycyjnych drewnianych me-
czetów tatarskich, lecz do monumentalnych obiektów sakralnych na Bliskim 
Wschodzie136. Wkrótce przystąpiono do wyboru lokalizacji. Starania komitet Bu-
dowy Meczetu uwieńczyło w 1934 r. nieodpłatnie przekazanie przez warszawski 
magistrat placu pod budowę w dzielnicy Ochota (nieopodal gmachu dzisiejszego 
Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej). Tatarzy rozpoczęli zbiórkę fundu-
szy, wydrukowali cegiełki z odezwą do muzułmanów w polsce z prośbą o wsparcie 
budowy. Komitet liczył również na pomoc finansową z krajów arabskich, Turcji 
i Indii. Datki pieniężne spływały jednak bardzo powoli i nie wystarczyły nawet 
na rozpoczęcie budowy. Realizacji planów wzniesienia reprezentacyjnego mecze-

133 Warmińska k.,  Tatarzy polscy…, kraków 1999, s. 203-210.
134 Leon Kryczyński był prezesem Centralnej Rady Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rp; ini-

cjatorem powstania pionierskich dla badań nad Tatarami instytucji w Wilnie: biblioteki, archiwum oraz Mu-
zeum Tatarskiego. L. Kryczyński był ponadto długoletnim redaktorem „Rocznika Tatarskiego”; w zgodnej opi-
nii uznawany jest za jednego z najwybitniejszych tatarskich działaczy społeczno-kulturalnych przedwojennej 
Polski. Szczegółowy życiorys i dokonania omówione zostały w: Leon Najman Mirza Kryczyński – lider ruchu spo-
łecznego i kulturalnego Tatarów Polskich, red. S. Chazbijewicz, Gdańsk-Gdynia 1998; Jakubauskas A. , Kryczyński 
Leon Najman Mirza w: Dumin St., Jakubauskas A., Sitdykow G., Tatarskie biografie…, Białystok 2012, s. 98-100.

135 Miśkiewicz A.  A. ,  Kamocki J. ,  Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, kraków 2004, s. 56-78.
136 W podobny sposób postąpili zresztą Tatarzy na Litwie, którzy w latach 1930-1934 z pomocą państwa 

wybudowali reprezentacyjny meczet w kownie. Drozd A.,  Dziekan M. M.,  Majda T. , Meczety i cmentarze 
Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 1999, s. 96-97.
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tu w Warszawie ostatecznie przeszkodził wybuch wojny we wrześniu 1939 r137. Po 
1989 r. MZR rozpoczął – nieskuteczne jak dotąd – starania o odzyskanie praw do 
gruntu przeznaczonego pod budowę meczetu.

W latach 30. minionego stulecia Tatarzy aktywnie udzielali się także na płasz-
czyźnie politycznej, uczestnicząc w polskich misjach dyplomatycznych do krajów 
bliskiego Wschodu oraz pośrednicząc w rozmowach handlowych z Egiptem i Tur-
cją. Intensyfikowanie nawiązanych kontaktów uniemożliwiła II wojna światowa. 
Choć zainteresowanie Wschodem nie wpłynęło znacząco na gospodarkę i pozycję 
polski w świecie, niewątpliwie jednak ożywiło prace badawcze prowadzone w rozwi-
jających się w międzywojniu ośrodkach filologicznych i orientalistycznych138.

Wieloletnie starania społeczności polskich Tatarów, zmierzające do restytu-
owania tatarskiej jednostki w Wojsku Polskim, przyniosły pożądany skutek w 1936 
r. Utworzono wówczas Szwadron Jazdy Tatarskiej w ramach 13 Pułku Ułanów Wi-
leńskich. Oddział ten, kultywujący tradycję kawalerii tatarskiej, posiadał własne 
odznaki z gwiazdą i półksiężycem oraz buńczuk. Szwadron Jazdy Tatarskiej stacjo-
nował w Nowej Wilejce; jego ostatnim dowódcą został w 1938 r. rotmistrz Aleksan-
der Jeljaszewicz, który poprowadził oddział do walki z hitlerowskim najeźdźcą we 
wrześniu 1939 r. powstanie tatarskiej jednostki wojskowej miało przede wszystkim 
znaczenie symboliczne, ponieważ w szwadronie, w krótkim okresie jego funkcjono-
wania, służyło zaledwie kilkudziesięciu Tatarów. Opiekę religijną nad żołnierzami 
muzułmańskimi sprawował powołany w 1938 r. Imamat Wojska Polskiego z Alim 
Woronowiczem, jako duchownym pomocniczym (kapelanem)139.

Tragicznym przełomem w dziejach polskich Tatarów była II wojna światowa. 
podczas okupacji zginęli przedwojenni liderzy społeczności m.in. bracia Leon 
i Olgierd kryczyńscy, a także imam gminy warszawskiej i muzułmański duchow-
ny w Wojsku Polskim – Ali Woronowicz. Przedwojenny Mufti – Jakub Szynkie-
wicz – nie wrócił po wojnie do Polski, wybierając życie na emigracji. Działania 
wojenne przyniosły również wielkie straty dla materialnej spuścizny Tatarów. 
Zbiory Tatarskiego Muzeum Narodowego i Narodowego Archiwum Tatarskiego 
zaginęły bądź zostały zniszczone. W zawierusze wojennej przepadły liczne pa-
miątki rodzinne i zabytki piśmiennictwa religijnego. W wyniku wielokrotnego 
przesuwania się frontów i powojennej działalności władz radzieckich zniszczeniu 
uległo wiele meczetów na kresach Rzeczypospolitej140.

Zakończenie wojny w 1945 r. nie przyniosło niestety oczekiwanego spokoju. 
Na konferencji w Jałcie zwycięskie mocarstwa ostatecznie zatwierdziły zmianę 

137 kołodziejczyk A., Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XX 
wieku, Siedlce 1997, s. 75-85; Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-1939…, Warszawa 1990, s. 92-96.

138 Tyszkiewicz J. ,  Z historii Tatarów polskich…, Pułtusk 2008, s. 115-128.
139 Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-1939…, Warszawa 1990, s. 155-159.
140 W trakcie II wojny światowej lub tuż po jej zakończeniu zburzono meczety w: Dowbuciszkach, 

klecku, Miadziole, Mirze, Niekraszuńcach, Osmołowie, Słonimiu, Widzach, Wilnie-Łukiszkach. Władze 
radzieckie zburzyły ponadto meczety w Mińsku, Śmiłowiczach i Winkszupiu znajdujące się w 1939 r. poza 
granicami Polski. Drozd A.,  Meczety i parafie muzułmańskie na ziemiach Rzeczypospolitej w: A. Drozd, M. M. Dzie-
kan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 1999, s. 26-29.
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granic Polski. Utrata kresów Wschodnich oznaczała, że z około 5-6 tys. przedwo-
jennej grupy Tatarów, na terytorium Polski – w jej nowych granicach – pozostała 
nieliczna społeczność na podlasiu i tylko dwa meczety (w bohonikach i Kruszy-
nianach141). Rozpoczęta, zaraz po zakończeniu wojny, akcja przesiedleńcza umoż-
liwiła znacznej części Tatarów z Kresów przeniesienie się do polski. Z możliwości 
tej skorzystała przede wszystkim inteligencka ludność Wileńszczyzny o najbar-
dziej propolskich postawach. Natomiast Tatarzy z obszaru obecnej Białorusi, 
żyjący głównie na wsi i w małych miasteczkach, w większości przypadków, pozo-
stali za granicą. Mieszkańcy tatarskich zaścianków na białorusi byli bowiem bar-
dzo silnie związani ze swoją ziemią ojczystą. Niejednokrotnie akcję repatriacyjną 
utrudniała również nieprzejednana postawa władz radzieckich, które często nie 
zezwalały Tatarom na opuszczenie terytorium ZSRR, gdyż kwestionowały ich 
polskość. Optymizmem nie mogła napawać również napięta sytuacja międzyna-
rodowa, Tatarzy mieli realne obawy sądzić, że powojenny ład nie okaże się trwały, 
a ziemie niedawno odzyskane przez Polskę, znów staną się kartą przetargową mo-
carstw i areną konfliktu. 

Około 2 tys. Tatarów, którym udało się przyjechać ze Wschodu, decyzją pol-
sko-Radzieckiej komisji Mieszanej do Spraw Ewakuacji, zostało osiedlonych na 
ziemiach opuszczonych przez Niemców. Zwarte dotąd osadnictwo tatarskie zo-
stało rozproszone wśród wielkiej rzeszy polskich przesiedleńców. Większe, kil-
kudziesięcioosobowe grupy Tatarów-Kresowian zamieszkały w Trójmieście (prze-
siedleńcy z Wileńszczyzny), a także m.in. we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopol-
skim, Szczecinku, Trzciance oraz Wałczu (przesiedleńcy z Nowogródka, Słonima 
i okolic). Narastające poczucie obcości w nowym otoczeniu oraz utrudniony 
kontakt z rodziną i brak możliwości wykonywania praktyk religijnych, w wielu 
wypadkach, zmusiły Tatarów do opuszczenia ziem zachodnich. W latach 50. i 60. 
Tatarzy zaczęli przenosić się na podlasie. Nie bez znaczenia był przy tym mit 
Bohonik i kruszynian – jedynej dostępnej wówczas tatarskiej przestrzeni sym-
bolicznej. Mit istotny nawet wtedy, gdy miejscem zamieszkania stawały się bloki 
w Białymstoku. Przyjazd na Podlasie oznaczał również nadzieję na spotkanie 
z tymi, którzy nie przyjechali do Polski, w sąsiedztwie krewnych żyjących po dru-
giej stronie granicy na Litwie i białorusi142.

141 Oprócz zabytkowych meczetów w Bohonikach i kruszynianach, funkcjonuje również meczet 
w Gdańsku, którego patronem został Dżamal ad-Din al-Afghani – czołowy modernista muzułmański. Me-
czet w dzielnicy Oliwa wybudowany został w latach 1984-1990 wysiłkiem miejscowych Tatarów (przewodni-
czącym [Społecznego] Komitetu budowy Meczetu był Stefan bajraszewski), dzięki pomocy finansowej m.in. 
Ligi Świata Muzułmańskiego (ang. Muslim World League), Centrum Islamskiego w Monachium, libańskiego 
Muftiatu oraz wsparciu studentów arabskich. MZR posiada również domy modlitwy w: Białymstoku (prze-
kazany przez władze miasta w 1984 r., od 2011 r. działający jako Dom kultury Muzułmańskiej), Suchowoli, 
Warszawie (dom przy ul. Wiertniczej w Wilanowie zakupiony w 1991 r. ze środków ambasad krajów muzuł-
mańskich w Polsce).

142 Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarska legenda…, białystok 1993, s. 11-36; Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy na 
Ziemiach Zachodnich…, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 41-48.
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ROzDzIAŁ IV

STRuKTuRA ORgANIzACyjNA 
społeczności tatarskiej 
we współczesnej Polsce

IV.1. Muzułmański Związek Religijny w RP

Założony 28 grudnia 1925 r. Muzułmański Związek Religijny stał się po 
II wojnie światowej głównym, jeżeli nie jedynym, ośrodkiem tatarskiej działalności 
społecznej. W związku z tym w epoce pRL-u aktywność polskich Tatarów przez długie 
lata skupiała się przede wszystkim na sferze religijnej. Na taki stan rzeczy zasadniczy 
wpływ miało, wspomniane już, tragiczne doświadczenie lat okupacji, które zdeter-
minowało kształt powojennej rzeczywistości. Śmierć wielu przedwojennych liderów, 
przedstawicieli elit intelektualnych oraz, wynikające ze zmiany granic, rozproszenie 
społeczności tatarskiej, uniemożliwiły reaktywowanie Związku Kulturalno-Oświa-
towego Tatarów RP. Tatarzy – podobnie zresztą jak przedstawiciele innych wspólnot 
etnicznych – od początku przemian ustrojowych po II wojnie światowej nie mani-
festowali swojej obecności, wymykając się urzędowym zestawieniom statystycznym. 
Istotne znaczenie miał również fakt, iż Tatarzy ulegali naciskom władzy, dążącej do 
stworzenia państwa mononarodowego, gdyż od dawien dawna wykazywali głęboki 
stopień asymilacji z polskim otoczeniem. Pomimo nietolerowanej przez państwo 
aktywności etnicznej, Tatarom bardzo szybko – bo już w latach 1947–1948 – udało 
się odtworzyć MZR. początkowo skupiał on tylko trzy przedwojenne gminy wyzna-
niowe (w Bohonikach, kruszynianach i Warszawie), w kolejnych latach uzupełnione 
o Gdańsk (gmina założona w 1959 r.), Gorzów Wielkopolski (założona w 1960 r., choć 
nieformalnie działała już w 1947 r.143) i Białystok (założona w latach 1961–1962). 

143 Na przełomie lat 60. i 70. działała, ściśle związana z osobą Ibrahima Miśkiewicza, gmina muzułmań-
ska w Szczecinie. Po wojnie, jeszcze w latach 60., istniały ponadto niesformalizowane gminy w Szczecinku, 
Trzciance i Wrocławiu. por. Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarska legenda…, Białystok 1993, s. 17-23.
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Status prawny Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP reguluje Ustawa 
o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 21 kwiet-
nia 1936 r., a także Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP uchwalo-
ny w dniu 28 lutego 2009 r. w Białymstoku przez XVII Nadzwyczajny Wszech-
polski kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej. Sta-
tut stanowi uzupełnienie ustawy i jest próbą odniesienia jej zapisów do wymo-
gów współczesności144. 

W I rozdziale Statutu („Postanowienia ogólne”) znalazł się zapis, iż MZR 
działa nieprzerwanie od ponad osiemdziesięciu lat, z kilkuletnią przerwą przy-
padającą na okres okupacji hitlerowskiej, kierując się 600. letnią tradycją ist-
nienia islamu w Polsce145. Tatarski charakter polskiego islamu spowodował, że 
przez długie lata MZR kojarzony był przede wszystkim z Tatarami. Sytuacja ta 
uległa zmianie pod koniec lat 80., kiedy to napływ muzułmańskich emigrantów 
– głównie z Bliskiego Wschodu – spowodował, że organizacja ta zaczęła sku-
piać także innych muzułmanów mieszkających w naszym kraju (np. Arabów 
w gminach w Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie czy Turków w gminie „Fatih”). 
Członkiem MZR może być tym samym każdy obywatel Rp, który wyznaje is-
lam oraz każdy muzułmanin, który posiada kartę stałego pobytu w Rzeczypo-
spolitej Polskiej146. MZR sprawuje także opiekę religijną nad obcokrajowcami 
wyznania muzułmańskiego, którzy czasowo przebywają w Polsce, a zwłaszcza 
nad uchodźcami, którym udzielono azylu147. MZR działa według przepisów 
opartych na koranie i sunnie, a także postanowień Statutu oraz obowiązujące-
go prawa państwowego148.

Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 
z 24 kwietnia 1936 r. reguluje działalność MZR jako oficjalnej, i jak dotąd, jedynej 
reprezentacji muzułmanów w Polsce149. Ustawa gwarantuje Związkowi niezależ-
ność i możliwość kontaktu z muzułmanami na świecie150, a także samorządność 
i autonomię działań151. Określa także strukturę władz MZR152, na czele którego 
stać ma Mufti Muzułmański w Rp, którego organem pomocniczym jest Najwyż-
sze kolegium Muzułmańskie, składające się z muftiego, dwóch duchownych 

144 Poprzednia nowelizacja Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP miała miejsce w 2004 r.
145 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 1, pkt 1. Cyt. za: http://www.mzr.

pl/pl/info.php?id=7 (stan na lipiec 2012 r.).
146 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 1, pkt 11.
147 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 1, pkt 12.
148 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 1, pkt 4-6.
149 Liga Muzułmańska w Rp to drugi muzułmański związek religijny w polsce, choć zarejestrowany 

w kRS w 2004 r., nie został jak dotąd ustawowo umocowany w polskim systemie prawnym. 
150 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dnia 21 kwietnia 1936 r. w: 

„Dziennik Ustaw” z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 1.
151 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 

z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 2.
152 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 

z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 3, 10.
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(imamów) i dwóch osób świeckich153. Obradom Kolegium przewodniczyć ma 
mufti. W zapisach ustawy znajdują się także regulacje dotyczące sposobu wybo-
ru władz MZR przez Wszechpolski kongres Muzułmański154, funkcje pełnione 
przez członków zarządu Związku oraz określenie ich relacji z Ministrem Wyznań 
Religijnych i Oświecenia publicznego155 i Wojewodą Wileńskim156. W ustawie 
określono ponadto sposób tworzenia muzułmańskich gmin wyznaniowych157, 
a także kompetencje i wybór władz gminy: imama i muezzina (zastępcy)158. Ure-
gulowano kwestię nauki religii muzułmańskiej159, nadano Związkowi osobowość 
prawną160, a tym samym pozwolono na gospodarowanie majątkiem i nierucho-
mościami, otrzymywanie dotacji publicznych161, a także zarządzanie cmentarza-
mi muzułmańskimi162 i meczetami163.

Obowiązująca nadal przedwojenna Ustawa o stosunku Państwa do Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w RP jest, czego nie kryją najwyższe władze MZR, 
przestarzałym aktem prawnym, nie w pełni pasującym do specyfiki polskiego isla-
mu na początku XXI wieku164. Ustawa z 1936 r. wymaga nowelizacji i uzupełnienia 
jej zapisów o kwestie niepodlegające dotąd regulacji. Najważniejszymi problemami 
podnoszonymi przez Tatarów są m.in. kwestie finansowania działalności religijnej, 
uboju rytualnego zwierząt na potrzeby kultu religijnego165, zalegalizowania zawiera-

153 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 10, pkt 1.

154 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 12-15.

155 przedwojenna tytulatura ministerstwa. Obecnie (tj. w 2013 r.) działalność MZR koordynuje Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych (Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych).

156 W związku z przeniesieniem po II wojnie światowej siedziby MZR z Wilna do białegostoku nadzór 
nad Związkiem ciąży na Wojewodzie Podlaskim.

157 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 17.

158 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 18-20.

159 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 32-33.

160 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 35.

161 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 37-46.

162 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 40.

163 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. U.” 
z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 41.

164 Konieczność nowelizacji Ustawy z 1936 r. od kilku lat była wielokrotnie podnoszona przez muftiego 
T. Miśkiewicza. por.: http://religie.panoramainternetu.pl/religie.html?catid=|4|1|5|2|2|&rb=cs_article-
&id =423719 (stan na lipiec 2012 r.).

165 Rytualny ubój zwierząt, oparty na zasadach doktryny religijnej islamu (arab. halal), był od 2010 r. 
objęty jednolitą procedurą certyfikowania produkcji podpisaną przez wszystkie organizacje muzułmańskie 
w polsce (Muzułmański Związek Religijny w Rp, Ligę Muzułmańską w Rp, Stowarzyszenie Jedności Muzuł-
mańskiej, Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya oraz Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt) i regulowa-
ny przepisami Ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. („Dz. U.” z 2003 r. Nr 106, poz. 1002). Od 1.01.2013 r. 
ubój bez ogłuszania jest prawnie niedozwolony, gdyż 27.11.2012 r. Trybunał konstytucyjny orzekł, iż Rozpo-
rządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych 
do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt („Dz. U.” z 2004 r. Nr 205, 
poz. 2105) stanowiące akt wykonawczy do Ustawy o ochronie zwierząt jest sprzeczne aktami wyższego rzędu. 



88

Młode pokolenie polskich Tatarów

nia muzułmańskich małżeństw wyznaniowych166 oraz reaktywowania Muzułmań-
skiego Duszpasterstwa Wojskowego167. korekty wymagają także przepisy ustalające 
relacje państwa z MZR, w tym stosunek państwa do gmin muzułmańskich. Pro-
jekt zmiany Ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religij-
nego w RP został przygotowany przez Najwyższe kolegium MZR. Projekt, celem 
wprowadzenia poprawek, przedstawiono delegatom podczas XVI Wszechpolskiego 
kongresu MZR w 2007 r. Został on zatwierdzony, a następnie przekazano go do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2008 r. powołany został ko-
mitet roboczy do opracowania projektu nowej ustawy, a w jego skład weszli przed-
stawiciele rządu i MZR. W negocjacjach z państwem Tatarzy zrzekli się pretensji 
do większości przywilejów finansowych, które przysługują największym związkom 
religijnym w polsce. Swoje żądania zasadniczo ograniczyli do finansowania przez 
państwo dziedzictwa kulturowego i religijnego polskich Tatarów, czyli np. opieki 
nad zabytkowymi cmentarzami i meczetami w Bohonikach i kruszynianach. 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Statucie MZR prowadzi działalność go-
spodarczą, społeczną (w tym charytatywną), kulturalną i wydawniczą168, a głów-
nymi celami jego działalności są: reprezentowanie interesów członków MZR 
wobec władz państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych; 
reprezentowanie polskich wyznawców islamu wobec muzułmańskich ośrodków 
zagranicznych; szerzenie idei islamu, nauka i utrwalanie zasad religii islamu; po-
głębianie wiedzy o nauce, kulturze i sztuce muzułmańskiej; sprawowanie pieczy 
nad istniejącymi meczetami, centrami kultury, domami religijnymi i cmentarza-
mi wraz z nieruchomościami gmin muzułmańskich (arab. wakuf); podejmowanie 

W związku z niekonstytucyjnością przepisów ubój rytualny nie może być stosowany w ramach działalności 
gospodarczej przeznaczonej na rynek krajowy i eksport ani też praktykowany przez wyznawców islamu np. 
podczas świąt Kurban bajram. W opinii prawnej opracowanej na zlecenie muftiego T. Miśkiewicza wskazuje 
się, że zasady uboju religijnego, wynikające bezpośrednio z nakazów religii mających swe źródła w prawie 
wyznaniowym i tradycji, są chronione przez konstytucyjną zasadę wolności religijnej, a celem uboju rytu-
alnego nie jest niehumanitarne traktowanie zwierząt, lecz jedynie pozyskiwanie mięsa w sposób, który jest 
zgodny z dogmatami islamu. Natomiast w opinii prawnej autorstwa Marka Chmaja przygotowanej na zle-
cenie Związku „Polskie Mięso”, pada stwierdzenie iż: „przepisy krajowe, które służą zapewnieniu dalej idą-
cej ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania” to przepisy, które stanowią „dodatkową ochronę zwierząt 
podczas ich uśmiercania, a nie ochronę zwierząt przed ich uśmiercaniem”. Szerzej o halal w dalszej części 
pracy (roz. VI.6. Wpływ religii muzułmańskiej na sposoby odżywiania się – stosunek do alkoholu, wieprzo-
winy i produktów halal). por. Miśkiewicz T. , Oświadczenie w sprawie zakazu uboju rytualnego z 21 marca 2013 r. 
Cyt. za: http://www.mzr.pl/pl/news.php?id=64&idx=496; parfieniuk b. , Opinia prawna w przedmiocie zgodno-
ści z prawem zakazu uboju rytualnego w kontekście zasady wolności sumienia i religii. Cyt. za: http://www.mzr.pl/pl/pli-
ki/opinia_zakaz_uboju.pdf (stan na sierpień 2013 r.); Chmaj M., Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności 
dokonywania tzw. uboju rytualnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego prawa. Cyt. za: http://
www.mzr.pl/pl/pliki/opinia-prawna.pdf (stan na sierpień 2013 r.). 

166 Polscy Tatarzy chcieliby, aby w tej materii państwo przyjęło wariant zastosowany w przypadku wy-
znań chrześcijańskich w polsce, czyli tak zwany „ślub konkordatowy”, który nie wymaga powtarzania cere-
monii w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

167 Imamat polowy w Wojsku polskim został zlikwidowany po II wojnie światowej, a jego przedstawi-
ciele po 1945 r. przebywali na emigracji w Wielkiej brytanii. Od 1989 r. MZR czyni starania, aby przywrócić 
muzułmańską opiekę religijną w wojsku, jednakże wysiłki te, póki co, nie zostały zrealizowane. Ministerstwo 
Obrony Narodowej ewentualną zgodę na reaktywowanie Imamatu uzależnia od stałej, corocznej obecności 
przynajmniej kilku żołnierzy wyznających islam w Wojsku Polskim. Ze względu na niewielką liczbę muzuł-
manów w Polsce warunek przedstawiony przez MON, jak dotąd nie został spełniony. 

168 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 1, pkt 13.
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niezbędnych działań w zakresie budowy nowych obiektów religijnych i przygoto-
wanie kadry do ich prowadzenia; udzielanie pomocy członkom MZR oraz oso-
bom ubogim i potrzebującym169.

Realizacja tych celów następuje poprzez: organizowanie wspólnych modlitw 
oraz udzielanie posług religijnych; naukę religii; czuwanie nad przestrzeganiem 
zasad zawartych w koranie i wymogów prawa szariatu; organizowanie obchodów 
świąt muzułmańskich i innych ważniejszych wydarzeń związanych z islamem; 
organizowanie pielgrzymek do miejsc świętych; organizowanie kursów, obozów, 
odczytów, seminariów, spotkań autorskich, wystaw, ekspozycji muzealnych; 
współudział w przygotowywaniu audycji radiowych, telewizyjnych oraz publika-
cji prasowych; prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej; prowadzenie 
działalności wydawniczej; prowadzenie działalności gospodarczej; zakładanie 
spółek, fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji; prowadzenie działań in-
westycyjnych i remontowych celem poprawy warunków lokalowych w poszcze-
gólnych muzułmańskich gminach wyznaniowych; ochronę tożsamości, kultury 
i dziedzictwa Tatarów; prowadzenie działalności kulturalnej; prowadzenie dzia-
łalności artystycznej170.

MZR realizuje swoje zadania własnymi siłami. W trakcie realizacji celów sta-
tutowych może nawiązywać kontakty i współdziałać z zagranicznymi ośrodkami 
muzułmańskimi, zwracać się o pomoc do organizacji pozarządowych oraz do 
właściwych organów administracji państwowej i samorządowej Rzeczypospolitej 
polskiej, a także prowadzić publiczne zbiórki środków finansowych oraz wnio-
skować o dotacje z Unii Europejskiej i innych krajów171.

Strukturę organizacyjną MZR stanowi172: 7 gmin muzułmańskich (w Bia-
łymstoku, Bohonikach, kruszynianach, Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie 
oraz „Fatih” z siedzibą w stolicy173); Imamat Polowy Wojska Polskiego; szkoły 

169 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 2.
170 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 3, pkt 1.
171 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 3, pkt 2.
172 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 7, pkt 1-4.
173 Według stanu na 1 grudnia 2012 r. Muzułmański Związek Religijny w Rp oficjalnie zrzesza na-

stępujące gminy wyznaniowe: Białystok (najliczniejsza gmina licząca około 470 członków); Bohoniki 
(300 członków, skupiająca Tatarów z Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Suchowoli i okolicznych miejscowo-
ści); Kruszyniany (70 członków z Kruszynian i białegostoku); bydgoszcz (wyłoniła się na przełomie 
2003–2004 r. z gdańskiej gminy wyznaniowej; liczy 70 członków, w tym Arabów); Warszawa (około 40 osób, 
w tym Arabowie); Gdańsk (kilkunastu Tatarów z Trójmiasta oraz miejscowi Arabowie); Warszawa – „Fa-
tih” (powstała w maju 2008 r. jako druga gmina w Warszawie, skupia ludność turecką; gmina przyjęła nazwę 
zapożyczoną od przydomka „Zdobywca”, którym określano sułtana Mehmeda II, dowodzącego tureckim 
atakiem na konstantynopol w 1453 r.; liczy około 20 członków). W marcu 2012 r. powstała ponadto gmina 
wyznaniowa w podlodowie (wieś w woj. lubelskim, pow. rycki, gm. Ułęż), licząca około 50 członków – 
w części Tatarów pochodzących z całej polski, w części polskich konwertytów, głównie z Warszawy i okolic; 
przewodniczącą i inicjatorką powstania gminy jest Elżbieta Tarkowska-Chatila; gmina ściśle współpracowała 
z charytatywną fundacją Rodziny Tarkowskich Herbu klamry. W listopadzie 2012 r. uchwałą XVIII Wszech-
polskiego kongresu MZR zawieszono jej funkcjonowanie. Wówczas też zlikwidowano struktury religijne 
w Poznaniu (była to najmniejsza gmina muzułmańska w Polsce, skupiająca zaledwie kilku Tatarów) i Go-
rzowie Wielkopolskim. Ta ostatnia od śmierci bekira Rodkiewicza w 1987 r. nie miała imama, od co 
najmniej 10 lat nie odprawiano piątkowych nabożeństw, ostatnie zebranie członków odbyło się w 2003 r., 
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muzułmańskie174; stowarzyszenia muzułmańskie muzułmanów polskich, któ-
rzy nie są członkami zwyczajnymi MZR, a chcą aby ich organizacja wchodziła 
w strukturę MZR175. W skład Związku wchodzą ponadto następujące organy: 
Wszechpolski kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego (najwyższy or-
gan); Najwyższe kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego (organ wy-
konawczy); Główna komisja Rewizyjna Muzułmańskiego Związku Religijnego 
(organ kontrolny); Ogólne Zebranie Członków Gminy Muzułmańskiej; Zarząd 
Gminy Muzułmańskiej; komisja Rewizyjna Gminy Muzułmańskiej176. kaden-
cja organów MZR trwa pięć lat177, a ich członkowie mogą być wybierani ponow-
nie na kolejną kadencję178. Organy te działają kolegialnie, a uchwały, decyzje, 
postanowienia, zalecenia bądź stanowiska zapadają zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy członków i są wiążące dla organów niższych 
szczebli179. 

Przewodniczącym Najwyższego kolegium MZR jest mufti, który kieruje 
pracami kolegium i sprawuje władzę zwierzchnią w MZR oraz nadzoruje wyko-
nywanie obowiązków przez imamów, a także sprawuje pieczę nad potrzebami 
religijnymi muzułmanów180. Mufti reprezentuje MZR na zewnątrz w stosun-
kach z władzami państwowymi, kościołami i innymi związkami religijnymi181. 
Przedwojenny statut MZR, jak i Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP z 1936 r., przewidywały, iż urząd muftiego jest dożywot-
ni182. W związku z tym, że ówczesny mufti – Jakub Szynkiewicz – przebywał na 
emigracji183, wybór jego następcy nie był możliwy. W związku z tym, w znoweli-

ostatnią przewodniczącą była zmarła w 2008 r. Rozalia Aleksandrowicz. Na dzień dzisiejszy na Ziemiach Od-
zyskanych mieszkają już tylko nieliczni Tatarzy przesiedleni po wojnie z Nowogródczyzny. Gmina w Gorzo-
wie Wielkopolskim była bardzo rozproszona, w jej skład wchodziło pierwotnie kilkuset Tatarów mieszkają-
cych m.in. w: Krośnie Odrzańskim, Słubicach, Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie, Szczecinku, Trzciance, 
Wałczu, Witnicy. Od lat 50. ubiegłego wieku tamtejsi Tatarzy z całymi rodzinami wyjeżdżali na Podlasie lub 
na studia do Szczecina. W Gorzowie pozostało około 10 osób. Na podstawie danych uzyskanych z MZR oraz 
Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy na Ziemiach Zachodnich…, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 8-82, 186-189.

174 Muzułmański Związek Religijny nie posiada jak dotąd własnej szkoły religijnej. Rozpoczęta w pierw-
szej połowie lat 90. budowa okazałego Centrum Kultury Islamu w białymstoku, z powodu braku środków 
finansowych, nie została ukończona. projekt przewidywał powstanie międzynarodowej szkoły imamów dla 
całej Europy Środkowo-Wschodniej wraz z kompleksem religijnym, w skład którego wchodzić miały: meczet, 
dom pielgrzyma, biblioteka, muzeum tatarskie oraz zaplecze konferencyjne. Budowę przy ulicy Pomorskiej 
wstrzymano na początku XXI wieku, za zebrane fundusze (pochodzące głównie od arabskich darczyńców) 
zdołano jedynie wznieść fundamenty i ściany, które niezabezpieczone tynkami i dachem, po kilku latach 
zamieniły się w ruinę. Inwestycja, która przerosła możliwości MZR, najprawdopodobniej zakończy się wybu-
rzeniem zdewastowanego obiektu.

175 przykładem takiej organizacji może być Stowarzyszenie Młodzieży Muzułmańskiej „Dernek”, któ-
rego przedstawiciele mają prawo uczestnictwa we Wszechpolskich kongresach MZR.

176 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 8, pkt 1.
177 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 8, pkt 2.
178 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 8, pkt 3.
179 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 8, pkt 4-5.
180 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 22, pkt 1.
181 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r., § 22, pkt 2.
182 Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dn. 21 kwietnia 1936 r. w: „Dz. 

U.” z 1936 r. Nr 30, poz. 240, art. 4, pkt 2.
183 Mufti Jakub Szynkiewicz zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1966 r. Tyszkiewicz J. ,  Z historii Tata-

rów polskich…, Pułtusk 2002, s. 151.
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zowanym w 1947 r. Statucie MZR, pominięto stanowisko muftiego, zastępując je 
funkcją przewodniczącego Najwyższego kolegium MZR184. Godność ta, mająca 
swe odpowiedniki w wielu krajach muzułmańskich, wiążąca polskich muzułma-
nów ze światem islamu, została przywrócona dopiero w 2004 r., kiedy to znoweli-
zowano Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP185. 

Stanowisko muftiego objął wówczas Tomasz Miśkiewicz, wcześniej pełnią-
cy funkcję imama gminy białostockiej. Urząd ten został nałożony na istniejącą 
dotychczas strukturę Związku, gdyż zachowano stanowisko przewodniczącego 
Najwyższego kolegium MZR. Mufti sprawuje zatem władzę duchową i admini-
stracyjną. W przeciwieństwie jednak do przedwojennych regulacji nie jest już, tak 
jak miało to miejsce przed II wojną światową, samodzielnym organem władczym, 
lecz musi współdziałać z Najwyższym Kolegium MZR186. Urząd przewodniczącego 
MZR, jak i pozostałych członków Najwyższego kolegium, jest kadencyjny, a spra-
wowana funkcja podlega ocenie oraz zatwierdzeniu przez Wszechpolski kongres 
MZR187. Godność muftiego jest natomiast dożywotnia, aczkolwiek z powodu nad-
zwyczajnych okoliczności może zostać odebrana przez kongres188. 

Aktywność religijna polskich Tatarów koncentruje się wokół codziennych 
praktyk religijnych oraz, integrujących społeczność muzułmańską, uroczystych 
świąt. MZR organizuje ponadto szereg imprez okolicznościowych; w ostatnich 
latach największymi tego typu uroczystościami były m.in. obchody 80. lecia 
powstania MZR w czerwcu 2006 r. oraz setne urodziny białostockiego imama-

184 Przewodniczącymi Najwyższego kolegium MZR byli: Emir Tuhan-Baranowski (1947-1959), Alek-
sander Radecki (1959-1969), Adam Miśkiewicz (1969-1971), Stefan bajraszewski (1971-1984), Stefan Muchar-
ski (1984-1991), Jan Sobolewski (1991-2001), Stefan korycki (2001-2004). Na podstawie danych uzyskanych 
w MZR.

185 Główną przyczyną reaktywowania stanowiska muftiego było zarejestrowanie w 2004 r. Ligi Mu-
zułmańskiej w RP – związku wyznaniowego konkurencyjnego wobec MZR. Spór o przywództwo religijne 
nad wspólnotą polskich muzułmanów dobitnie wyraża się w braku zgody LM na określanie Tomasza Miś-
kiewicza mianem „muftiego Rzeczypospolitej polskiej” (w myśl zapisów Statutu Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP z 2009, § 19, pkt 2) i żądaniem, aby organizacja ta stosowała węższy termin „mufti MZR”.

186 W listopadzie 2012 r., podczas XVIII Wszechpolskiego kongresu MZR, podjęto próbę wpro-
wadzenia kadencyjności funkcji muftiego oraz oddzielenia tej godności od urzędu przewodniczącego 
Najwyższego kolegium MZR. Nowym przewodniczącym Nk wybrano wówczas Tomasza Aleksandrowi-
cza, a Tomasza Miśkiewicza pozbawiono stanowiska muftiego i zwolniono z pełnienia obowiązków. Ze 
względu na dożywotni charakter godności muftiego, T. Miśkiewiczowi pozostawiono jedynie możliwość 
używania tego tytułu. Na XVIII Kongresie nie wybrano następcy T. Miśkiewicza, pozostawiając tę kwestię 
kolejnemu kongresowi, który miał – w zamyśle rokoszan – zmienić statut MZR i dostosować go do no-
wych realiów. kontrowersyjne decyzje podjęte w listopadzie 2012 r. nie zostały jednakże zaakceptowane 
przez dotychczasowych członków NK MZR. Wzbudziły ponadto uzasadnione wątpliwości natury praw-
nej i przyczyniły się do zaostrzenia podziałów istniejących od dawna w środowisku tatarskim. 2 września 
2013 r. T. Aleksandrowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego Nk MZR oraz prze-
wodniczącego muzułmańskiej gminy wyznaniowej w białymstoku. W opublikowanym oświadczeniu na-
pisał: „Dziękuję wszystkim tym, którzy mając na sercu dobro MZR rozumieli i popierali moje działania. 
Z przykrością stwierdzam, że sytuacja w jakiej znalazł się MZR w Rp jest daleka od poszanowania demo-
kratycznych wyborów i służy wąskiej grupie ludzi, którzy mają na celu tylko i wyłącznie swoje prywatne 
interesy, a nie dobro całego związku. Niestety zauważam, że dalsze trwanie takiego stanu spowodowało 
całkowity paraliż Związku, a w dalszej przyszłości spowoduje jego rozpad”. Cyt. za: http://tataria.eu/ 
(stan na wrzesień 2013 r.).

187 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009, § 22, pkt 3.
188 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009, § 22, pkt 4.
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-seniora Stefana Jasińskiego w lutym 2011 r. Jubileusze umożliwiły nawiązanie 
kontaktów między polskimi muzułmanami a najwyższymi władzami państwo-
wymi; możliwy był również dialog ekumeniczny z przedstawicielami innych 
wyznań; obchody rocznicowe były także okazją do zaprezentowania wspólnoty 
muzułmańskiej w środkach masowego przekazu. MZR stara się także nadać nale-
żytą oprawę odbywającym się co 5 lat Wszechpolskim kongresom MZR. Obrady 
delegatów poprzedzone są wystąpieniami liderów społeczności muzułmańskiej, 
występami artystycznymi, czasem również sesją naukową poświęconą prawnym 
i politycznym aspektom funkcjonowania grup etnicznych oraz wspólnot wyzna-
niowych w Polsce.

Od kilkunastu lat gminy wyznaniowe wchodzące w skład MZR organizują 
podczas wakacji letnich Zjazdy Młodzieży Muzułmańskiej (np. w 2007 r. w No-
wogrodzie koło Łomży). W ostatnich latach, oprócz młodych Tatarów, biorą 
w nich udział Litwini, Estończycy, Łotysze, Rosjanie i białorusini. Zjazdy mają 
charakter obozu szkoleniowo-wypoczynkowego. Zasadniczą część stanowią wy-
kłady, dyskusje i warsztaty związane tematycznie z islamem. Głównym celem 
podejmowanych działań jest integracja młodzieży bez względu na pochodzenie, 
wdrażanie ducha braterstwa i wspólnoty, a także podniesienie poziomu wiedzy 
religijnej wśród młodzieży i ustanowienie wspólnych działań na rzecz ochrony 
tożsamości oraz kultury muzułmańskiej. 

MZR odpowiedzialny jest także za organizację nauczania religii w obrębie 
gmin wyznaniowych; wspiera Młodzieżowy Zespół pieśni i Tańca „buńczuk”; 
będąc największą organizacją skupiającą polskich Tatarów MZR, zajmuje się 
również dokumentowaniem i promocją tatarskiej aktywności społeczno-kultu-
ralnej m.in. poprzez własną działalność wydawniczą (redagowanie „przeglądu Ta-
tarskiego” oraz „Muzułmanów Rzeczypospolitej”, liczne publikacje książkowe) 
i rozpowszechnienie informacji zawartych na stronach internetowych189. MZR 
współtworzy ponadto kilkunastominutowy program telewizyjny „Tatarskie wie-
ści” emitowany raz w miesiącu (w niedzielne przedpołudnie) w lokalnym paśmie 
telewizji publicznej TVp Info. Audycja poświęcona jest polskim Tatarom i ich ży-
ciu religijnemu, będąc swoistą kroniką wydarzeń szczególnie ważnych dla wspól-
noty. Program realizowany przez TVP Białystok ukazywał się początkowo (w la-
tach 1997–2003) jako blok tatarski w ramach magazynu wszystkich mniejszości 
narodowych i etnicznych na Podlasiu pt. „Sami o Sobie”, od 2003 r. emitowany 
był pod nazwą „Podlaski Orient”, a po krótkiej przerwie program wznowiono we 
wrześniu 2012 r. pod obecną nazwą „Tatarskie wieści”190.

189 MZR prowadzi oficjalną stronę: http://www.mzr.pl/pl/; a także serwis informacyjny, dotyczący 
mniejszości tatarskiej: http://www.tatarzy.pl/. Z MZR powiązane są także (poprzez osobę muftiego T. Miś-
kiewicza) strony polskiego oddziału Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej: http://www.mu-
zulmanie.pl/ oraz fundacji im. Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej 
Polskiej: http://www.fundacja.info/pl/ (stan na lipiec 2012 r.).

190 Wydawcą i autorem materiałów zamieszczanych w magazynie „podlaski Orient” był red. Marek Libe-
radzki, a następnie red. Józef Wierzba. program „Tatarskie wieści” redaguje natomiast Dariusz Szada-borzysz-
kowski. Cyt. za: http://www.tvp.pl/bialystok/mniejszosci/wiesci-tatarskie/o-programie (dostęp w lutym 2013). 
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IV.2. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Narodowe Centrum Kultury Tatarów 

Rzeczypospolitej Polskiej im. Leona Kryczyńskiego w Gdańsku

Ważne miejsce, w obrębie zinstytucjonalizowanej aktywności polskich Tata-
rów, obok omówionej wcześniej działalności religijnej, zajmuje szeroko rozumia-
ne promowanie własnej kultury i tradycji, a także poszerzanie wiedzy o historii 
osadnictwa i losach polskich Tatarów, zwłaszcza w powiązaniu z burzliwymi 
dziejami Rzeczypospolitej. Działalność społeczno-kulturalna, realizacji której 
podjął się Związek Tatarów Rzeczypospolitej polskiej, zmierzać ma do ochrony 
i pieczy nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów, możliwej 
dzięki wspieraniu procesów integrujących ludność pochodzenia tatarskiego191. 
ZTRP stawia sobie również za cel odrodzenie więzi łączących polskich Tatarów 
z krewniakami mieszkającymi na obszarze Litwy i białorusi. Stowarzyszenie 
o charakterze etnicznym powołano do życia z inicjatywy Macieja konopackiego 
(znanego popularyzatora tatarskości i orędownika dialogu chrześcijańsko-muzuł-
mańskiego), Selima Chazbijewicza (cenionego poety i nauczyciela akademickie-
go) oraz Stefana Mucharskiego (pierwszego przewodniczącego ZTRp, a wcześniej 
przewodniczącego Najwyższego kolegium MZR). Organizacja założona w 1992 
r. w Białymstoku – pod nazwą Związek Tatarów Polskich w RP – jest spadko-
biercą prawnym oraz kontynuatorem tradycji przedwojennych struktur: koła 
Akademików Muzułmanów Polskich, Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzuł-
manom, Centralnego Komitetu Tatarów polski, Litwy, białorusi i Ukrainy oraz 
przede wszystkim Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej192. Na przełomie lat 2004-2005 stowarzyszenie przyjęło obecną nazwę, tj. 
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Zmianie nazwy organizacji towarzy-
szyły poprawki statutu wiążące się m.in. z przeniesieniem siedziby ZTRP z Bia-
łegostoku do Gdańska. Od 2007 r. władze naczelne ZTRP powróciły na Podlasie 
i obecnie mieszczą się w Bohonikach193.

ZTRP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia Związku Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polski, uchwalonego przez VI Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związ-
ku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 5 marca 2011 r. w Bohonikach. Organizacja 
posiada obecnie trzy oddziały terenowe: Północno-Zachodni w Gdańsku, Od-
dział w Bohonikach oraz Warmińsko-Mazurski w Olsztynie194. 

Por. Ratajczak M., Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie, Warszawa 2012, s. 158-166.
191 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 9. Cyt za: http://ztrp.

org/index.php/ztrp-statut2011.html?start=1 (stan na sierpień 2013 r.). 
192 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 1.
193 Decyzję taką podjęto na IV Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Związku Tatarów Rp w 2007 r. 
194 Por. Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 5. Według zapi-

sów poprzedniego Statutu Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 29 stycznia 2005 r. w skład 
ZTRp wchodziły ponadto: Oddział Mazowiecki z siedzibą w Warszawie, Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 
(obydwa zlikwidowane w 2011 r.) oraz Oddział podlaski z siedzibą w białymstoku (stracił osobowość prawną 
i zawiesił działalność w 2012 r. po śmierci przewodniczącego Józefa Konopackiego). W 2005 powołano nato-
miast do życia Oddział w Bohonikach. W strukturze Związku funkcjonowała również redakcja pisma nauko-
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Aktywność społeczno-kulturalna ZTRp ma wielokierunkowy charakter; 
przejawia się w rozmaitych działaniach zmierzających nie tylko do podtrzymy-
wania tożsamości etnicznej, lecz również jej rozwoju. popularyzowanie dziedzic-
twa i tradycji ma służyć budowaniu tatarskiej ideologii etnicznej, opartej na po-
czuciu wspólnoty własnej grupy, uświadomieniu więzów łączących wszystkich 
Tatarów Europy Środkowo-Wschodniej, a także ukazaniu przywiązania do pol-
skości, patriotyzmu i silnych związków z kulturą narodową. Mając na uwadze 
powyższe działania podejmowane przez ZTRP zmierzają m.in. do: konsolidacji 
ludności tatarskiej w polsce; stworzenia własnej organizacji dziecięcej i młodzie-
żowej afiliowanej przy Związku195; pielęgnowania i pogłębiania wiedzy o własnej 
historii i tradycji; troski o dobra duchowe i materialne społeczności tatarskiej; 
obrony i popierania wartości kulturowych, ekonomicznych i zawodowych swoich 
członków; organizacji pomocy i wsparcia członkom, w tym również w sprawach so-
cjalno-bytowych; działalności charytatywnej; organizacji działalności szkoleniowej 
dla przedstawicieli mniejszości tatarskiej (np. odbywające się cyklicznie warsztaty 
kulinarne w kruszynianach); gromadzenia i prezentowania tatarianów, współor-
ganizowania wystaw (np. „Łuk – broń czy sacrum” w Muzeum Społecznym Ziemi 
Sokólskiej, 2009) oraz cyklicznych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-re-
kreacyjnych (np. Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach w Sokółce, obchody świę-
ta Sabantuj w Szymbarku koło Gdańska); organizowania działalności naukowo-
-badawczej dotyczącej Tatarów w ogóle, a polskich Tatarów w szczególności (np. 
konferencja „Teraźniejszość i przyszłość Tatarów w polsce i Europie”, białystok 
2011); prowadzenia statystyki obejmującej wszelkie dziedziny życia ludności tatar-
skiej; działalności informacyjno-wydawniczej (np. w ramach „Rocznika Tatarów 
Polskich” i wydawnictw suplementowych); umacniania ładu społecznego w kra-
ju i zgodnego współżycia z innymi narodami, kształtowania postaw otwartości 
i tolerancji wobec innych kultur; rozwijania współpracy z właściwymi organami 
państwowymi i samorządowymi, a także organizacjami politycznymi, społeczny-
mi i wyznaniowymi (np. udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych czy też Rady Wspólnej katolików i Muzułmanów); 
nawiązywania kontaktów z Polonią w krajach muzułmańskich (np. w tureckim 
Adampolu); pozyskiwania środków na realizację celów Związku ze źródeł rzą-
dowych, samorządowych, Unii Europejskiej oraz od sponsorów prywatnych196.

Członkostwo w ZTRP opiera się na standardowych wymogach, typowych 
dla większości stowarzyszeń (np. obywatelstwo polskie, pełnoletniość, pełnia 

wego – „Rocznika Tatarów Polskich” (ukazywał się w latach 1993-2006), a także dwie specjalistyczne placówki: 
Instytut Naukowo-Badawczy (jak dotąd nie został w pełni sformalizowany) oraz Narodowe Centrum kultury 
Tatarów Rzeczypospolitej polskiej im. Leona Kryczyńskiego w Gdańsku-Oruni (obecnie samodzielny pod-
miot wyodrębniony ze struktur ZTRP).

195 Organizacja młodzieżowa w obrębie ZTRp jak dotąd nie powstała, choć istniały plany włączenia do 
jej struktur Stowarzyszenia Młodzieży Muzułmańskiej „Dernek”.

196 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 10; Postanowienie Sądu 
Wojewódzkiego w Białymstoku o wpisaniu Związku Tatarów Polskich w RP do rejestru stowarzyszeń z 21 kwietnia 1992 r. 
Dokument opublikowany w: „Rocznik Tatarów Polskich”, t. I, Gdańsk 1993, s. 126-127.
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praw publicznych197). Warunkami członkostwa są również akceptacja deklaracji 
ideowej Związku i Statutu oraz, co szczególnie istotne, konieczność posiadania 
pochodzenia tatarskiego i tatarskiej tożsamości. Wymogi wiążące członkostwo 
w ZTRp z obiektywnymi i subiektywnymi kryteriami etniczności dotyczą jed-
nakże tylko członków zwykłych (opłacających składki), osoby wspierające Zwią-
zek nie muszą być polskimi Tatarami198. 

Naczelnymi organami ZTRP są: Zjazd Delegatów – jako najwyższa władza 
uchwałodawcza; Rada Centralna – będąca organem wykonawczym; Centralna 
Komisja Rewizyjna – sprawująca działalność kontrolną; Sąd Koleżeński – roz-
strzygający spory wewnątrz organizacji199. Władze Związku działają kolektywnie 
i wyrażają swoją wolę w formie uchwał. Uchwały władz naczelnych ZTRP są obo-
wiązujące dla władz terenowych i wszystkich członków stowarzyszenia. Decyzje 
podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obec-
ności co najmniej � członków uprawnionych do głosowania200. kadencja władz 
naczelnych ZTRp trwa pięć lat201. Pracom Rady Centralnej przewodniczy Prezes 
wybrany przez Zjazd Delegatów spośród osób w nim uczestniczących202. 

ZTRP od 1994 r. jest członkiem-korespondentem Federacyjnej Unii Europej-
skich Grup Etnicznych przy Radzie Europy (niem. Föderalistische Union Europäischer 
Volksgruppen)203; współzałożycielem Europejskiego Sojuszu Tatarów (ang. European 
Alliance of Tatars)204. Związek jest organizacją typu non-profit, a od 2005 r. posiada 
status Organizacji Pożytku Publicznego, uprawnionej do uzyskiwania 1% odpisu 
podatkowego; w minionych latach ZTRp był ponadto wspierany finansowo przez 
Ministerstwo kultury oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji205.

Z działalnością ZTRp wiąże się Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rze-
czypospolitej polskiej im. Leona Kryczyńskiego w Gdańsku (początkowo funk-
cjonujące pod nazwą Centrum Kultury Tatarów polskich im. Leona Kryczyńskie-
go). Ośrodek, który powstał z inicjatywy gdańskich działaczy Związku, mieści 
się w zabudowaniach gospodarczych dawnego dworu należącego niegdyś do 

197 Wymogi te precyzuje Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach w: „Dziennik Ustaw” z 1989 r. Nr 20, poz. 104, 
art. 3, pkt 1.

198 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 12.
199 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 19, pkt 1.
200 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 17.
201 Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 19, pkt 2.
202 Pierwszym przewodniczącym ZTRP (d. ZTP) był Stefan Mucharski (1992-1998), następnie Selim 

Chazbijewicz (1998-2007) i Stefan korycki (2007-2011). Aktualnie funkcję Prezesa Rady Centralnej Związku 
Tatarów RP sprawuje Jan Adamowicz (od 2011). Tryb wyboru reguluje Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r., § 21. 

203 Por. Związek Tatarów Polskich członkiem FUEV w: „Rocznik Tatarów Polskich”, t. II, Gdańsk 1994, s. 260-263.
204 Polskich Tatarów w Europejskim Sojuszu Tatarów, wraz z ZTRP, reprezentuje Stowarzyszenie Tata-

rów Warmii i Mazur „Sujmbike” oraz Związek Szlachty Tatarskiej byłego Księstwa Litewskiego. por. Chazbi -
jewicz S. , Tatarzy w Brukseli, czyli alians Tatarów Europy w: „Przegląd Tatarski”, nr 2 (18) / 2013, s. 10.

205 http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/#akapit3 (stan na lipiec 2012 r.).
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majątku rodziny Schopenhauerów. NCkT zostało powołane do życia w 2004 r., 
ale działalność rozpoczęło po zakończeniu generalnego remontu budynku 
24 marca 2007 r. Ośrodek znajdujący się w dzielnicy Orunia był pierwotnie częścią 
składową ZTRP, jednakże – dzięki staraniom Jerzego kuczyńskiego-Szahuniewicza 
(prezesa NCKT) – placówka szybko się usamodzielniła i w październiku 2007 r. 
uzyskała osobowość prawną jako stowarzyszenie wraz z wpisem do KRS. W siedzi-
bie NCKT nadal jednak mieści się Oddział północno-Zachodni ZTRp pod prze-
wodnictwem Omara Asanowicza, a obie jednostki ściśle współpracują. 

W Narodowym Centrum kultury Tatarów znajduje się – jedyna obok So-
kółki – stała wystawa pamiątek tatarskich. Wśród zgromadzonych eksponatów 
zobaczyć można: ciągle rozbudowywaną kolekcję archiwaliów, zdjęć i strojów ta-
tarskich, makiety podlaskich meczetów, liczne obrazy i militaria. Głównym ob-
szarem działań NCkT pozostaje promowanie kultury tatarskiej, odbywające się 
m.in. poprzez coroczną organizację obchodów pantatarskiego święta Sabantuj 
w Gdańsku i pobliskim Szymbarku. NCkT ustanowiło ponadto odznaczenia – 
„Gwiazdę Orientu” (jako pierwszy medal otrzymał Bronisław komorowski) oraz 
„Order Dżelal ed-Dina” – przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla spo-
łeczności tatarskiej. Ważnym wydarzeniem, szeroko komentowanym w mediach, 
było uroczyste odsłonięcie pomnika ułana tatarskiego w parku oruńskim przez 
Prezydenta RP Bronisława komorowskiego 25 listopada 2010 r. Warto wspo-
mnieć, że NCKT od kilku lat prowadzi również, wspólnie z administracją samo-
rządową i wojewódzką oraz lokalnymi przedsiębiorcami, ożywioną współpracę 
gospodarczą i kulturalną z krymem, muzułmańskimi narodami Rosji (a zwłasz-
cza z Republiką Tatarstan) oraz z Azerbejdżanem206.

W 2011 r. pomieszczenia na pierwszym piętrze ośrodka zostały zaadaptowa-
ne na potrzeby kultu religijnego. Odbywające się w Oruni modlitwy piątkowe 
skupiają kilkunastu (a w święta nawet kilkudziesięciu) muzułmanów – polskich 
Tatarów, a zwłaszcza przybyszy z Turcji, Kaukazu i Rosji. Aktywność religijna 
w NCkT ma, jak na razie, nieformalny charakter, niezależny zarówno wzglę-
dem gdańskiej gminy wyznaniowej MZR, jak i struktur LM207. Centrum uda-
ło się jednakże pozyskać imama pochodzącego z Tadżykistanu. W planach na 
przyszłość jest również stworzenie pierwszej w polsce szkoły muzułmańskiej dla 
młodzieży z kraju i zagranicy, a także nawiązanie współpracy naukowo-badawczej 
z Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie. Od niedawna z NCKT 
ściśle współpracuje, powołane do życia w październiku 2012 r., Stowarzyszenie 
Tatarów Warmii i Mazur „Sujmbike”. Działająca w Olsztynie organizacja chce, 

206 W Narodowym Centrum Kultury Tatarów kilkukrotnie gościła delegacja rządowa z Tatarstanu; 
w grudniu 2011 r. przybył do Gdańska prezydent tej republiki – wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej 
– Rustam Minnichanow. NCKT nawiązało współpracę z Wszechświatowym Kongresem Tatarów z siedzibą 
w kazaniu oraz Medżlisem Narodu krymskotatarskiego. Od kilku lat Jerzy kuczyński-Szahuniewicz pełni 
ponadto funkcję Pełnomocnika Prezydenta Tatarstan w Rzeczypospolitej Polskiej. 

207 Jerzy Kuczyński-Szahuniewicz od 2012 r. stara się sformalizować tę działalność i utworzyć muzuł-
mańską gminę wyznaniową pod nazwą „Al-kitab”, która byłaby zrzeszona w MZR. Jej siedzibą byłoby gdań-
skie NCkT.



97

Struktura organizacyjna społeczności tatarskiej we współczesnej polsce

dzięki wsparciu Republiki Tatarstan, zajmować się propagowaniem kultury tatar-
skiej poprzez naukę języka208 oraz wymianę grup młodzieżowych z Polski i Rosji. 
W styczniu 2013 r. powołano również do życia Związek Szlachty Tatarskiej Byłe-
go Księstwa Litewskiego. Siedziba stowarzyszenia mieści się w budynku NCKT 
w Gdańsku, a funkcję przewodniczącego pełni Jerzy kuczyński-Szahuniewicz209.

IV.3. Przykłady promowania tożsamości własnej grupy poprzez 
działalność wydawniczą, twórczość poetycką i wystawy muzealne

Obserwowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój tożsamości polskich 
Tatarów, w dużym stopniu, możliwy był dzięki powstaniu szeregu pism popula-
ryzujących tematykę tatarską210. Ożywienie widoczne jest zwłaszcza w porówna-
niu z okresem sprzed 1989 r., w którym ukazało się zaledwie kilka jednodniówek 
(np. „Muzułmanin Polski” z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r.). 
W publicystyce tatarskiej minionego okresu przeważały głównie tematy związane 
z islamem211. Podejmowane były one przez założony na przełomie lat 1985–1986 r. 
kwartalnik „Życie Muzułmańskie”, będący organem Najwyższego kolegium Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w pRL. pismo, ukazujące się w formie zeszyto-
wej, było redagowane przez Selima Chazbijewicza przy współpracy z Aleksandrem 
A. Miśkiewiczem i Maciejem Konopackim. Choć ukazywało się dość krótko, stało 
się wzorem dla późniejszych inicjatyw wydawniczych polskich Tatarów212. 

Tematyką religijną poruszaną na przełomie lat 80. i 90. przez „Życie Mu-
zułmańskie” zajął się w połowie ubiegłej dekady „Świat Islamu. pismo społecz-
no-kulturalne”. periodyk starał się iść z duchem czasu i, w związku z napływem 
muzułmanów z bliskiego Wschodu, podtrzymywać tożsamość religijną polskich 
Tatarów, wskazując na więzy łączące ich ze współwyznawcami w kraju i za grani-
cą. „Świat Islamu” ukazywał się dość nieregularnie w nakładzie kilkuset egzem-
plarzy. początkowo pismo było miesięcznikiem, później, z powodu problemów 
finansowych, wydawano je rzadziej, w dłuższych, około półrocznych odstępach. 

208 Pierwsze kursy języka tatarskiego, które odbyły się w Białymstoku, prowadziła inicjatorka powstania 
stowarzyszenia „Sujmbike” – Farida Ryzwanowicz. Por. Czachorowski  M., Tatarzy z Warmii i Mazur w: 
„Przegląd Tatarski”, nr 1 (17) / 2013, s. 2.

209 W zarządzie Związku Szlachty Tatarskiej byłego Księstwa Litewskiego znalazł się ponadto Omar 
Asanowicz oraz Selim Chazbijewicz. Stowarzyszenie współpracuje ze Zjednoczonymi Związkami Murz Ta-
tarskich w Ufie (baszkiria) oraz Związkiem Szlachty polskiej.

210 Chazbijewicz S. ,  Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996 w: „Rocznik Tatarów Pol-
skich”, tom III / 1995, s. 87-102; Sobczak J. ,  Prasa polskich wyznawców islamu w: Media wyznaniowe w Polsce 
1989-2004, red. E. kossewska, J. Adamowski, Warszawa 2004, s. 113-122; Dmitruk S. ,  Prasa mniejszości tatarskiej 
w Polsce w latach 1996-2008 w: Tatarzy – historia i kultura…, red. S. Chazbijewicz, Szreniawa 2009, s. 55-70.

211 Wagę publicystyki religijnej docenili Tatarzy już w dwudziestoleciu międzywojennym. W latach 1930-
1931 i 1934-1937 ukazywał się w Warszawie kwartalnik „Przegląd Islamski”, redagowany przez krymskiego Tatara 
Wassana-Gireja Dżabagiego. por. Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-1939…, Warszawa 1990, s. 134-135.

212 W latach 1986-1990 ukazało się 11 numerów „Życia Muzułmańskiego” (w tym dwa poza numeracją) 
oraz kilka suplementów, wśród których istotne znaczenie mają zwłaszcza: Chamaił (Hama’il) czyli modlitwa 
i praktyka islamu oraz tomik poetycki S.  Chazbijewicza, Wilno i Krym, Gdańsk 1990. Por. Chazbijewicz 
S. ,  Tatarzy w Polsce i w Gdańsku w: Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, red. 
A. Chodubski, A. K. Waśkiewicz, Gdańsk 2001, s. 43.
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Dwudziestostronicowe czasopismo poświęcone było prawie wyłącznie islamowi 
i globalnym wymiarze doktryny religijnej. „Świat Islamu” szczegółowo opisywał 
szereg problemów związanych ze sferą społeczną, zwłaszcza tych, które wzbudza-
ją największe kontrowersje, jak np. sytuacja kobiety w islamie, stosunek religii do 
przemocy i terroryzmu czy laicyzacja współczesnego świata. W latach 1993–2006 
zdołano wydać trzydzieści sześć numerów pisma, w tym numery łączone. W 2006 r. 
periodyk przestał się ukazywać. „Świat Islamu” początkowo wydawany był w So-
kółce, następnie redakcję przeniesiono do Warszawy, gdzie utworzono Niezależne 
Wydawnictwo Świat Islamu wspierane przez fundację Centrum Kultury Islamu, 
działającą przy warszawskiej gminie wyznaniowej MZR. Przenosiny do stolicy 
skutkowały zmianami w zespole redakcyjnym. Podlaskich Tatarów w dużej mierze 
zastąpili konwertyci. Byli to m.in. prozaik Piotr Ibrahim kalwas oraz Abdullah 
Kochanowicz. Redaktorem naczelnym „Świata Islamu”, przez cały czas istnienia 
pisma, pozostał jednak Józef konopacki. 

W tym samym czasie (w latach 1993–2006) ukazywał się również „Rocznik Ta-
tarów polskich. pismo naukowe, literackie i społeczne poświęcone historii, kultu-
rze i życiu Tatarów w Polsce i w Europie Wschodniej” – niewątpliwie najbardziej 
znane czasopismo wydawane przez polskich Tatarów. Wychodzący bez przerwy 
przez kilkanaście lat periodyk, w przeciwieństwie do „Życia Muzułmańskiego” 
i „Świata Islamu”, był przede wszystkim zorientowany na kwestie etniczne. Te-
matyka muzułmańska oczywiście była obecna w „Roczniku Tatarów polskich”, 
nie stanowiła jednakże głównego pola zainteresowań badawczych. Na taki profil 
pisma wpłynęło zapewne programowe nawiązanie do wydawanego przed II wojną 
światową „Rocznika Tatarskiego”, uznawanego za najważniejsze pismo naukowe 
traktujące o specyfice etnicznej i religijnej polskich Tatarów213. „Rocznik Tatarów 
Polskich” był obszernym, kilkusetstronicowym pismem wydawanym przez gdań-
ski oddział Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszym redaktorem 
naczelnym był Aleksander A. Miśkiewicz, następnie, począwszy od trzeciego nu-
meru, funkcję tę pełnił dotychczasowy zastępca, Selim Chazbijewicz. W jedena-
stu tomach „Rocznika” ukazywały się artykuły naukowe, literackie i społeczne, 
poświęcone historii, kulturze i życiu Tatarów w polsce i w Europie Wschodniej. 
Autorami byli wybitni polscy orientaliści, historycy i arabiści stale współpracu-
jący z pismem, w większości zasiadający w Radzie Naukowej „Rocznika Tatarów 
Polskich”214. Rada Naukowa czuwała nad merytoryczną stroną pisma i zapewnia-

213 Już w pierwszym tomie „Rocznika Tatarów Polskich” redakcja wyraziła wolę kontynuowania przed-
wojennych dokonań „Rocznika Tatarskiego” poprzez akcentowanie tatarskiej tożsamości etnicznej. przed 
1939 r. ukazały się trzy tomy „Rocznika Tatarskiego”, wydane w 1932, 1935 i 1938 r. Czwarty tom został 
złożony do druku w Warszawie, ale jego wydanie uniemożliwiła II wojna światowa i śmierć, redaktora pro-
wadzącego wydawnictwo, Leona Kryczyńskiego. Od redakcji w: „Rocznik Tatarów Polskich”, tom I / 1993, 
Gdańsk 1993, s. 4.

214 W skład Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich” wchodzili: historyk prof. Jan Tyszkiewicz; 
turkolodzy i orientaliści prof. Henryk S. Jankowski, prof. Stanisław Kałużyński i prof. Tadeusz Majda; arabi-
sta prof. Marek M. Dziekan; politolog prof. Andrzej Chodubski; prawnik prof. Jacek M. Sobczak; slawista 
prof. Czesław Łapicz. Pracom przewodniczył redaktor naczelny pisma prof. Selim Chazbijewicz.
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ła wysoki poziom publikowanych artykułów. Czasopismo posiadało stałą struk-
turę opartą na kilku działach:

•	 Artykuły i rozprawy – w którym prezentowano charakterystykę wybra-
nych problemów związanych z polskimi Tatarami;

•	 Tatarzy Europy Wschodniej – poświęcony przeważnie Tatarom mieszka-
jącym na Litwie, białorusi i Ukrainie, a także problemom Tatarów krym-
skich;

•	 Materiały i źródła – popularyzujący mało znane szerszemu gronu czytel-
ników archiwalia, dokumenty, fotografie;

•	 Materiały do Słownika biograficznego Tatarów polskich – ukazujący 
krótkie sylwetki najbardziej znanych Tatarów zasłużonych dla Polski 
bądź Krymu;

•	 Część literacka – poświęcona współczesnej twórczości prozatorskiej i po-
etyckiej polskich Tatarów;

•	 Recenzje – zawierający krótkie opisy nowości wydawniczych, poświęco-
nych tematyce tatarskiej bądź tureckiej czy muzułmańskiej;

•	 kronika, komunikaty, varia – opisujący najważniejsze wydarzenia mija-
jącego roku.

„Rocznik Tatarów Polskich” był czasopismem specjalistycznym, dotowanym 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydawanym w niewiel-
kim, liczącym kilkaset egzemplarzy, nakładzie. Pismo, z racji podejmowanej tematyki, 
obszernej formy i naukowego charakteru, skierowane było do stosunkowo wąskiego 
grona odbiorców. Jego czytelnikami byli, w przeważającej części, pasjonaci tatarszczy-
zny i ludzie naukowo zajmujący się Tatarami. Począwszy od pierwszej połowy lat 90. 
wydawaniem „Rocznika Tatarów Polskich” i licznych suplementów książkowych 
zajmowała się Fundacja „Rocznika Tatarów Polskich” działająca w ramach ZTRP, 
która finansowała Niezależne Wydawnictwo „Rocznik Tatarów polskich”.

Inną inicjatywą, firmowaną przez redakcję „Rocznika Tatarów polskich” oraz 
ZTRP, było ukazanie się na przełomie lat 2001–2002 wydawnictwa pt. „Millet. Al-
manach Tatarów polski, Litwy, białorusi i Ukrainy”. pismo to miało być ciągłym, 
aczkolwiek nieperiodycznym, organem Unii Tatarów polski, Litwy, białorusi215. 
Obszerny, ponad dwustustronicowy, pierwszy (i jedyny jak dotąd) numer „Mille-
tu” w całości poświęcony został publikacji „pamiętników politycznych Dżafera 
Sejdameta” – lidera politycznego Tatarów krymskich. 

Pod koniec lat 90., oprócz „Rocznika Tatarów Polskich”, ukazywały się 
również pisma skierowane do znacznie szerszego grona czytelników, zwłaszcza 
polskich Tatarów. Szczególne miejsce wśród nich zajmowały periodyki: „Życie 

215 Unia Tatarów polski, Litwy, białorusi to organizacja będąca próbą stworzenia międzypaństwowej 
reprezentacji tatarskich wspólnot żyjących w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (ZTRp, 
Związek Stowarzyszeń Tatarskich na Litwie, Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Tatarów na białorusi „Al-
-Kitab”). Zebranie założycielskie UTpLb odbyło się w lipcu 1997 r. przy grobie Ewliji Kontusia na cmentarzu 
tatarskim w Łowczycach (koło Nowogródka). Por. Vorbrich R. , Pielgrzymka do grobu św. Ewliji Konteja (Kontu-
sia) w kontekście globalnym i lokalnym w: Tatarzy – historia i kultura…, red. S. Chazbijewicz, Szreniawa 2009, s. 20-25.
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Tatarskie” oraz „pamięć i Trwanie”, w których relacjonowano aktualne wydarze-
nia, a także podejmowano tematy szczególnie interesujące lokalną wspólnotę. 
Pierwszy z wymienionych tytułów nawiązywał, podobnie jak „Rocznik Tatarów 
Polskich”, do tradycji przedwojennej prasy tatarskiej216. „Życie Tatarskie” było 
około trzydziestostronicowym wydawnictwem, ukazującym się od 1998 r., przy 
zachowaniu przedwojennej numeracji pisma (pierwszy numer był zatem siedem-
dziesiątym). Wydawanie tytułu było ściśle powiązane z pozyskiwaniem funduszy, 
pozwalających na sfinansowanie druku217. Początkowo czasopismo było wspiera-
ne przez Ministerstwo kultury i Sztuki, a następnie przez Urząd Miasta Sokółki 
i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W latach 1997–2003 wydawcą 
„Życia Tatarskiego” był Podlaski Oddział ZTRP, natomiast od 2008 r. dwumie-
sięcznik wydaje Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”218. Na łamach „Życia 
Tatarskiego” publikowane były wspomnienia Tatarów, relacje z podróży do kra-
jów Orientu, a także kronika wydarzeń z życia Tatarów. Na łamach pisma prezen-
towano również stanowisko Tatarów i muzułmanów w aktualnych wydarzeniach 
społeczno-politycznych w kraju i za granicą219. Funkcję redaktora naczelnego pi-
sma pełnił Józef Konopacki (od 1998 aż do śmierci w 2012 r.). 

216 Przedwojenne „Życie Tatarskie” było miesięcznikiem społeczno-kulturalnym, ukazującym się 
w latach 1934–1939. Pismo było wydawane w Wilnie, funkcję redaktora pełnił Stefan Tuhan Mirza Bara-
nowski. „Życie Tatarskie” skierowane było do szerokiego grona czytelników tatarskich; zajmowało się tema-
tyką związaną z kulturą, dziejami Tatarów, prezentowanymi w luźnej, publicystycznej formie. Na łamach 
miesięcznika znaleźć można było informacje o Tatarach za granicą (zwłaszcza na Krymie), a także felieto-
ny z podróży po Bliskim Wschodzie. „Życie Tatarskie” było czytane głównie w miastach przez inteligencję 
(w Warszawie ponad 13% prenumeratorów w stosunku do ogólnej liczby wyznawców islamu w tej gminie 
wyznaniowej). Czytelnictwo prasy w polsce przed II wojną światową było bardzo niskie, oddziaływanie 
prasy na zaścianki tatarskie na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyźnie było zatem znikome (około 1-2% pre-
numeratorów). Miśkiewicz A. A., Tatarzy polscy 1918–1939…, Warszawa 1990, s. 135-138.

217 Częstą praktyką, wynikającą z braku funduszy, było łączenie numerów np. dwunasty został wydany 
w 2002 r. po półrocznej przerwie, choć przy zachowaniu pierwotnej numeracji pisma (numer łączony 83-86); 
natomiast w latach 2003-2008 „Życie Tatarskie” nie ukazywało się wcale.

218 Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”, powstała w 2008 r., w ramach programu „Leader+”, fi-
nansowanego przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Rolnego. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę 
w Sokółce, a swym działaniem obejmuje cały powiat sokólski (samorządy lokalne Sokółki, krynek, Szu-
działowa, Kuźnicy białostockiej i Sidry). funkcję prezesa stowarzyszenia pełni wiceburmistrz Sokółki, 
którym aktualnie jest piotr bujwicki, jednym z zastępców – aż do śmierci w czerwcu 2012 r. – był Józef 
konopacki (przewodniczący Podlaskiego Oddziału ZTRP). W statucie uchwalonym na Zebraniu Założy-
cielskim Stowarzyszenia LGD „Szlak Tatarski” w 2008 r zapisano cele przyświecające organizacji (opraco-
wanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju). Należą do nich m.in. działania na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich i miejsko-wiejskich; mobilizowanie miejscowej ludności do brania aktywnego udziału w procesie 
rozwoju regionu; podtrzymywanie tradycji, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej; wspieranie 
nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; a także ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego (roz. II § 7). Zgodnie z wytycznymi unijnymi w stowarzyszeniu re-
prezentowani są samorządowcy, przedsiębiorcy, kobiety, środowiska społeczno-kulturalne, których przed-
stawicielami są m.in. polscy Tatarzy. LGD „Szlak Tatarski” ma zamiar wybudować w Sokółce (przy drodze 
wylotowej na białystok), wioskę tatarską z jurtami, która ma być nową atrakcją turystyczną z dogodnym 
miejscem noclegowym. Stowarzyszenie planuje także rozbudować wystawę zabytków tatarskich znajdującą 
się w Sokółce i uczynić Letnią Akademię Wiedzy o Tatarach imprezą cykliczną o międzynarodowym cha-
rakterze. Impulsem rozwojowym dla lokalnej społeczności może być też współpraca z przygranicznymi ob-
szarami Litwy i białorusi w ramach Euroregionu „Niemen”. por. Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Szlak Tatarski” z 2008 r. Cyt za: http://www.szlaktatarski.org/index.php?id=12 (stan na lipiec 2012 r.).

219 przykładowo numer 32 (109) / 2011 poświęcono jubileuszowi setnych urodzin imama Stefana Jasiń-
skiego; nr 31 (108) / 2010 – odsłonięciu pomnika ułana tatarskiego w Gdańsku; nr 27 (104) / 2010 – katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskiem.
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podobnym czasopismem było „pamięć i Trwanie. Rocznik społeczno-kultu-
ralny”, wydawany w latach 1998–2005 przez białostocką gminę wyznaniową MZR 
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta w białymstoku. „pamięć i Trwanie” sta-
nowiło swoistą kronikę wydarzeń dziejących się w białostockiej gminie muzułmań-
skiej. pismo miało objętość kilkudziesięciu stron broszurowego formatu, jak dotąd 
ukazało się siedem numerów. „pamięć i Trwanie” redagował zespół kierowany przez 
Aleksandra A. Miśkiewicza i Halinę Szahidewicz (długoletnią przewodniczącą bia-
łostockiej gminy wyznaniowej MZR i założycielkę Młodzieżowego Zespołu pieśni 
i Tańca „Buńczuk”). Periodyk ten, podobnie jak „Życie Tatarskie”, miał stosunko-
wo niewielki nakład, a jego zasięg wydawniczy ograniczony był jedynie do Podlasia. 

W ostatnich latach, po zaprzestaniu wydawania „Rocznika Tatarów Polskich” 
oraz efemerycznej inicjatywie rocznika „pamięć i Trwanie”, głównym pismem wyda-
wanym przez polskich Tatarów stał się „Przegląd Tatarski. kwartalnik społeczno-kul-
turalny poświęcony Tatarom w polsce i na świecie”. Nowe, liczące trzydzieści dwie 
strony pismo, powstało w 2009 r. jako organ Najwyższego Kolegium MZR, dofinan-
sowywany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji220. Redak-
torem naczelnym „Przeglądu Tatarskiego” został Musa Czachorowski, a w skład 
redakcji wchodzą ponadto liderzy tatarskiej społeczności oraz przedstawiciele mło-
dego pokolenia Tatarów: mufti Tomasz Miśkiewicz, Selim Chazbijewicz (przewodni-
czący Rady Redakcyjnej), Halina Szahidewicz, Aleksander A. Miśkiewicz, Dagmara 
Sulkiewicz (nr. 2–16), barbara pawlic-Miśkiewicz (od nr. 9), Dżemila Smajkiewicz-
-Murman (od nr. 17). Pismo ukazuje się w stałym nakładzie 500 egzemplarzy, do-
cierającym do wszystkich gmin MZR, a do osób mieszkających w innych częściach 
kraju poprzez prenumeratę. Łamy pisma otwarte są dla wszystkich zainteresowanych 
tematyką tatarską, co skutkuje szerokim zakresem podejmowanych tematów. 

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Tatarskim” mają charakter publicy-
styczny oraz popularno-naukowy. Wśród nich znaleźć możemy m.in. teksty 
poświęcone epizodom z historii polskich Tatarów (dziejom osadnictwa, mecze-
tom i cmentarzom) oraz stosunkom Polski z krajami muzułmańskiego Wschodu 
i tragicznym losom Tatarów krymskich; publikowane są wspomnienia przedsta-
wicieli najstarszego pokolenia Tatarów i biogramy przodków; istotne miejsce 
zajmują ciekawostki związane z obecnością wątków tatarskich w tradycji ludowej 
i toponimii, a także wpływie Orientu na polską kulturę; ważne miejsce poświę-
cono również badaniom ludów tureckich. W „Przeglądzie Tatarskim” znalazły 
się ponadto recenzje nowych książek, bogata kronika najważniejszych wydarzeń 
(wraz z galerią zdjęć), komunikaty MZR i ZTRp oraz kącik kulinarny z przepisa-
mi tradycyjnej kuchni tatarskiej. 

Specjalną inicjatywą wydawniczą skierowaną do szerokiego odbiorcy – Tatarów 
oraz osób spoza wspólnoty – było przygotowanie czterech numerów pisma „Mu-
zułmanie Rzeczypospolitej. Biuletyn informacyjny obchodów 80-lecia Muzułmań-

220 Po reformie struktury administracji rządowej od 2012 r. obowiązki te przejęło Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji.
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skiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej”. Ta niewielka, czterostro-
nicowa broszura redagowana była przez zespół, w skład którego wchodzili: mufti 
Tomasz Miśkiewicz, Józef Konopacki, Raszyd Jabłoński oraz Maria Aleksandro-
wicz-Bukin. Czasopismo ukazywało się co miesiąc, począwszy od stycznia 2006 r., 
w nakładzie 200 egzemplarzy. Opublikowano w nim materiały poświęcone uroczy-
stościom rocznicowym m.in. program obchodów 80. lecia MZR, skład komitetu or-
ganizacyjnego, a także życzenia nadesłane przez przedstawicieli władz państwowych 
i innych związków wyznaniowych w Polsce. W biuletynie „Muzułmanie Rzeczy-
pospolitej” znalazło się także miejsce dla kilku artykułów przybliżających historię 
islamu, wskazujących wspólne dziedzictwo biblijne muzułmanów i chrześcijan. Tę, 
wydawałoby się, zakończoną inicjatywę wydawniczą, reaktywował w kwietniu 2010 r. 
Musa Czachorowski. Podobnie, jak w przypadku „Przeglądu Tatarskiego”, powo-
łano kolegium Redakcyjne w składzie: Selim Chazbijewicz (przewodniczący), Iza 
Melika Czechowska, mufti Tomasz Miśkiewicz, Magdalena Lewicka (od nr. 10), 
Dagmara Sulkiewicz (od nr. 12), Andrzej Saramowicz (nr. 9–11). 

początkowo kwartalnik układem edytorskim ściśle nawiązywał do pierw-
szych czterech numerów, które ukazały się w 2006 r. Zwiększyła się tylko liczba 
stron i zmienił podtytuł, w którym nazwę „Muzułmanie Rzeczypospolitej” uzu-
pełniono ogólnym określeniem: „Czasopismo polskiej społeczności muzułmań-
skiej”. Numery 5-8 poświęcono tematyce religijnej (m.in. znaczeniu miesiąca ra-
madan w islamie), omówiono również bieżące wydarzenia z życia społeczności 
tatarskiej, wśród których znalazły się: relacje z X Dnia Islamu w Kościele katolic-
kim; oświadczenie muftiego Tomasza Miśkiewicza w związku z katastrofą lotni-
czą pod Smoleńskiem; także odniesienie się do kontrowersji narosłych wokół bu-
dowy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie przez Ligę Muzułmańską. 
W 2011 r., począwszy od numeru 9, „Muzułmanie Rzeczypospolitej” wydawani 
są w dużym, liczącym 500 egzemplarzy nakładzie, w zmienionej szacie graficznej. 
pismo poszerzono do 28 stron i wzbogacono o liczne fotografie, jednakże w 2012 r. 
przestało ukazywać się regularnie. Wartym odnotowania jest cykl artykułów 
I. M. Czechowskiej poświęconych powiązaniom medycyny z doktryną religijną 
islamu (antykoncepcją, leczeniem niepłodności, aborcją oraz transplantacją). 

Informacje o polskich Tatarach znaleźć możemy także w dwumiesięczniku 
„Lietuvos totoriai”, wydawanym od 1995 r. na Litwie przez tamtejszy Związek 
Wspólnot Tatarów Litewskich (lit. Lietuvos totorių bendruomenių sajunga). Pismo re-
dagowane przez Adasa Jakubauskasa ukazuje się obecnie co cztery miesiące. Od 
2006 r. w „Lietuvos totoriai” umieszczane są polsko- i rosyjskojęzyczne wkładki, 
w których znajdują się tłumaczenia części tekstów litewskich221. Za kształt pol-
skiej edycji pisma odpowiada Musa Czachorowski, wzbogacający ją o kronikę 
wydarzeń tatarskich w naszym kraju i sprawozdania z najważniejszych imprez 
kulturalnych. „Lietuvos totoriai” jest dostępne w polsce dzięki kolportażowi 

221 Kilkustronicowa polskojęzyczna wkładka „Lietuvos totoriai” ukazała się po raz pierwszy w listopa-
dzie 2006 r. w nr 11-12 (99-100) / 2006.
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M. Czachorowskiego, i jako jedyne ma międzynarodowy charakter, obejmując 
swym zasięgiem całą społeczność tatarską. Misją pisma jest przywrócenie ści-
słych kontaktów i współpracy pomiędzy Tatarami z Litwy, polski i białorusi222.

Na marginesie niniejszych rozważań wspomnieć należy o dwóch inicjatywach, nie-
związanych wprawdzie bezpośrednio z polskimi Tatarami, ale szeroko poruszających 
tematykę tatarską. Pierwszym przedsięwzięciem, wartym odnotowania, jest „Echo Stu-
dzianki. Kwartalnik Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka”. Wydawanie 
tego kilkunastostronicowego czasopisma rozpoczęto w sierpniu 2009 r. z okazji orga-
nizacji uroczystych obchodów 330. lecia osadnictwa tatarskiego w Studziance. „Echo 
Studzianki” powstaje staraniem lokalnej społeczności, jest pismem bezpłatnym, do-
stępnym w bardzo dużym nakładzie (1000-1500 egzemplarzy drukowanych lub powie-
lanych na kserokopiarce) oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Miej-
scowości Studzianka223. kwartalnik redaguje zespół pod przewodnictwem Łukasza 
R. Wędy oraz Sławomira Hordejuka. pierwszy numer w całości poświęcono pamięci 
Tatarów mieszkających w Studziance i śladom, świadczącym o osadnictwie tatarskim, 
wśród których szczególną rolę pełni tamtejszy cmentarz muzułmański. W kolejnych 
numerach „Echo Studzianki” przybliżało sylwetki miejscowych twórców ludowych 
oraz wydarzenia społeczno-kulturalne wsi i najbliższej okolicy. Tematyka tatarska jest 
nadal kontynuowana, dominują w niej głównie wspomnienia i artykuły historyczne. 
Począwszy od nr. 7 z 2011 r. zmianie uległa winieta tytułowa – archiwalne zdjęcie me-
czetu w Studziance zastąpił ułan tatarski wpisany w półksiężyc. Fenomenem „Echa 
Studzianki” jest niezwykłe zaangażowanie młodych mieszkańców wsi, którzy starają 
się pielęgnować pamięć o Tatarach mieszkających niegdyś w okolicy224.

Drugim interesującym tytułem jest „Rocznik Muzułmański”. Czasopismo 
to wydawane jest od 1992 r. przez Instytut Muzułmański, będący placówką nauko-
wą przy Stowarzyszeniu Jedności Muzułmańskiej – szyickim związku wyznanio-
wym w Polsce. Pismo, liczące każdorazowo około stu stron, redagowane jest przez 
Mahmuda Tahę (Zbigniewa) Żuka – polskiego konwertytę, który w połowie lat 70. 
pełnił funkcję imama warszawskiej gminy MZR – przy wsparciu Rafała Berge-
ra i Arkadiusza Miernika (Tareqa Salika). „Rocznik Muzułmański” ukazuje się 
w niewielkim nakładzie i dość nieregularnie (między 1992 a 2012 r. wydano tylko 
dziewięć numerów). początkowo w piśmie przeważała tematyka historyczna, w la-
tach 90. opublikowano m.in. serię artykułów Piotra Borawskiego o militarnych 
dokonaniach polskich Tatarów; z czasem poszerzono spektrum podejmowanych 
tematów badawczych o zagadnienia religioznawcze, wiele miejsca poświęcając 

222 Białoruscy Tatarzy wydają dwa tytuły prasowe: „Жизнь” (pol. Żywot) oraz „Жыццё Татарскае” (pol. 
Życie Tatarskie) ukazujące się najczęściej jako miesięcznik od początku lat 90. minionego stulecia. pisma re-
dagowane są w Mińsku przez członków Muzułmańskiego Związku Religijnego w Republice białoruś oraz 
Białoruskiego Stowarzyszenia Tatarów-Muzułmanów „Al-kitab”. 

223 http://www.studzianka.pl/echo_studzianki.htm (stan na lipiec 2012 r.).
224 Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka powstało w 2007 r., a rejestracja sądowa nastąpi-

ła w maju 2008 r. Organizacja, pod przewodnictwem Łukasza R. Wędy, zintensyfikowała starania związane 
z ochroną cmentarza tatarskiego, prowadzone dotąd przez studziańskie koło Bialskiego Oddziału Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami (funkcjonowało w latach 2004–2007). 
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karaizmowi, a zwłaszcza islamowi w wydaniu szyickim225. W ostatnich latach 
SJM wydało również książki poświęcone życiu Hassana Konopackiego – dowód-
cy wojsk białoruskich sprzymierzonych z Polską podczas wojny z bolszewicką 
Rosją – oraz jego syna Macieja – niestrudzonego popularyzatora tatarszczyzny 
i dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego226.

W ramach działalności wydawniczej polskich Tatarów ukazało się również sze-
reg publikacji książkowych227. W latach 90. i na początku nowego stulecia opubliko-
wano suplementy do „Rocznika Tatarów Polskich”. Podejmowana w tych wydaw-
nictwach tematyka była bardzo szeroka, wśród kilkunastu tytułów znaleźć można 
m.in. książki historyczne Jerzego Łątki poświęcone kontaktom polsko-tureckim; 
słownik biograficzny polskich arabistów i ludzi związanych z Orientem autorstwa 
Marka M. Dziekana; „Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskie-
go”; oraz katalog do wystawy czasowej „Tatarzy Rzeczypospolitej” eksponowanej 
w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku. Redakcja „Rocznika Tatarów polskich” 
wydała ponadto wiersze Selima Chazbijewicza; publikacje poświęcone Krymowi 
(np. „Narodową wojnę Tatarów krymskich” autorstwa Ediga kirimala-Szynkie-
wicza); wspomnienie o Leonie Kryczyńskim; a także pamiętniki syberyjskie Zuli 
Janowicz-Czaińskiej Drotlew.

W ostatnich latach ukazało się ponadto kilka ciekawych pozycji wydanych 
z inicjatywy znanego działacza tatarskiego, Musy Czachorowskiego. Wśród opu-
blikowanych tytułów, oprócz własnych tomików poetyckich, ukazały się tłuma-
czenia książek poświęconych tematyce religijnej m.in. zbiór tekstów pt. „Islam. 
W poszukiwaniu wiedzy; praca z zakresu moralności religijnej i stosunków spo-
łecznych w islamie pt. „40 rad dla muzułmańskiego domu”; „Prolegomena do 
modlitwy” (klasyczna pozycja autorstwa muzułmańskiego uczonego z X wieku, 
Abu al-Lajs as-Samarkandiego, omawiająca warunki, zasady, obowiązki i zwyczaje 
towarzyszące modlitwie); fragmenty Koranu – „Al-fatiha i 13 sur Świętego Ko-
ranu” oraz „Ja Sin 36 sura Świętego Koranu”. Działalność wydawnicza M. Cza-
chorowskiego obejmuje również publikacje o charakterze historycznym (np. bio-
grafię mało znanej postaci pułkownika Józefa Koryckiego autorstwa Waldemara 
Jaskulskiego; reedycję przedwojennego wydania „Historii meczetu w Wilnie” – 
Leona Kryczyńskiego – opracowanie Antoniego p. Kosowskiego pt. „Nowojorski 
meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych” 
czy też tekst XVIII-wiecznego katechizmu ks. Michała I. Wieczorkowskiego, ma-
jący służyć nawracaniu Tatarów i Turków na katolicyzm, wraz z komentarzem fi-
lologicznym. Z inicjatywy M. Czachorowskiego ukazał się ponadto zbiór bajek, 
blisko spokrewnionego z Tatarami, tureckiego ludu Nogajów („kara-Batyr i Błę-
kitny koń. Nogajskie bajki ludowe”).

225 Berger  R. , Islam w Polsce, Warszawa 2011, s. 65-69.
226 Berger  R. , Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, Warszawa 2011; Dżennet do Macieja, red. 

Berger M. i Berger R., Warszawa 2012; Berger R. ,  Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 
2013.

227 Szczegółowy wykaz omawianych pozycji zawarto w bibliografii.
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Krótkiego omówienia wymaga również aktywność wydawnicza Muzułmań-
skiego Związku Religijnego. Działalność ta skupia się na kilku głównych obszarach: 
MZR publikuje książki i broszury o tematyce religijnej ściśle związanej z praktyko-
waniem islamu (ostatnio m.in. „Al fatiha i 13 sur Świętego Koranu” oraz „Wprowa-
dzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z koranu”); historycznej 
i kulturalnej (np. „baśnie, podania i legendy polskich Tatarów” autorstwa Selima 
Chazbijewicza; przetłumaczone z języka rosyjskiego „Tatarskie biografie. Tatarzy pol-
sko-litewscy w historii i kulturze; Sonety krymskie” Adama Mickiewicza przełożone 
na język krymskotatarski przez Szakira Selima).

Z okazji jubileuszu 80. rocznicy powstania MZR wydano interesujący album 
pt. „Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej” (ukazała się również wersja anglo- 
i arabskojęzyczna). W tej bogato ilustrowanej książce zawarto zwięzły opis dziejów 
osadnictwa tatarskiego w Polsce i tradycji wojskowych, począwszy od nadania Tata-
rom majątków ziemskich na Podlasiu w XVII wieku, aż po dzień dzisiejszy. Artur 
konopacki – autor albumu – odszukał wiele, nieznanych szerzej, pamiątek rodzin-
nych, które doskonale dokumentują dziedzictwo polskich Tatarów. Wśród licznych 
fotografii opublikowanych w albumie znajdują się bowiem sceny z życia codzien-
nego, jak choćby tradycyjne rzemiosła czy też obrazy świąt religijnych i uroczystych 
ceremonii, jak np. ślubów, azanów i pogrzebów. O wartości publikacji „Muzułmanie 
na ziemiach Rzeczypospolitej” decyduje właśnie szeroki zakres dokumentacji, gdyż, 
w zdecydowanej większości przypadków, materiały te pochodzą z prywatnych zbio-
rów stanowiących żywe świadectwo egzystencji Tatarów na ziemiach polskich. 

MZR wydaje również materiały promocyjne, przybliżające turystom, w przy-
stępnej formie, podstawowe zasady islamu oraz zarys historii osadnictwa tatarskiego 
na ziemiach Rzeczpospolitej. Wśród wspomnianych wydawnictw znaleźć można 
m.in. druki okolicznościowe; kalendarze (łączące muzułmański układ miesięcy we-
dług faz księżyca z tradycyjnym systemem łacińskim, ukazujące się w formie ściennej 
oraz kieszonkowej228); foldery (np. „Odkryj islam”, Białystok 2009); broszury (np. „Ta-
tarzy. Muzułmanie w Białymstoku. Informator”, Białystok 2011; „Statut i informa-
tor Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej”, Wrocław-
-białystok 2011); filmy i prezentacje multimedialne na płytach DVD (np. „Kruszy-
niany. Historia i współczesność Tatarów polskich”, Białystok 2005); kilka wzorów 
widokówek z wizerunkami meczetów i cmentarzy w Bohonikach i kruszynianach 
(w tym również cykl reprodukcji 21 obrazów Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej pt. 
„Meczety na ziemiach polski, Litwy i białorusi”, Białystok 2009229); a także przewod-
niki turystyczne poświęcone atrakcjom podlaskiego Szlaku Tatarskiego230. 

228 pierwszy po II wojnie światowej kieszonkowy Kalendarz muzułmański ukazał się w 1998 r. nakładem 
redakcji pisma „Świat Islamu”. Kalendarz zawierał godziny odprawiania pięciu modlitw dziennych według 
czasu warszawskiego, listę świąt religijnych oraz dodatek poświęcony islamowi.

229 pierwsze wydanie zbioru ośmiu reprodukcji obrazów Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej ukazało się 
w 1990 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Domu kultury w Białymstoku pt. Meczety Ziem Kresowych dawnej Rzeczypospolitej.

230 Przewodnik pt. Podlaski szlak tatarski (pod red. R. Gembickiego i H. Szahidewicz, Białystok 2007) 
w dużej mierze bazuje na informatorze pt. Białostocki szlak tatarski (autorstwa M. Konopackiego i A. A. Miś-
kiewicza, Warszawa 1982); w obecnej formie ukazał się po raz pierwszy w 2004 r. i co kilka lat jest wznawiany 
wraz z niewielkimi poprawkami i uzupełnieniami.
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O ile zaprezentowaną powyżej działalność wydawniczą polskich Tatarów 
można śmiało uznać za miernik aktywności społeczno-kulturalnej wspólno-
ty; o tyle twórczość poetycka, której chciałbym poświęcić odrobinę uwagi, ma 
znacznie szersze znaczenie. Z jednej strony, bogaty dorobek poetycki ostatnich 
lat potwierdza zasadność hipotez mówiących o znaczącym ożywieniu działal-
ności Tatarów, widocznym zwłaszcza w porównaniu do epoki pRL-u; z drugiej 
natomiast strony, wskazuje na obecność w świadomości grupy podstawowych 
elementów konstruujących tożsamość zbiorową społeczności tatarskiej, czyli 
tatarskości, polskości i muzułmańskości. poeci są w tym wypadku wyjątkowymi 
reprezentantami wspólnoty, gdyż najskuteczniej tworzą zręby ideologii etnicznej. 
Analizując przekaz poetycki zawarty w wierszach uznanych poetów – takich jak 
Selim Chazbijewicz czy Musa Czachorowski – ale także twórców mniej znanych, 
często amatorsko zajmujących się poezją, pokusić można się o wyodrębnienie kil-
ku charakterystycznych motywów, typowych dla tatarskiej twórczości poetyckiej. 
W tych wiodących wątkach zawarta jest cała specyfika polskich Tatarów m.in. 
dziedzictwo minionych pokoleń i pamięć o przeszłości; związki z podlasiem, 
rozumianym w kategorii przestrzeni symbolicznej (tatarskość); patriotyzm (pol-
skość); symbolika muzułmańska oraz fascynacja Orientem (muzułmańskość).

Najważniejszym, gdyż chyba najczęściej podejmowanym przez tatarskich po-
etów, motywem jest pełen sentymentalnych odniesień stosunek do dziedzictwa 
przeszłości i reliktów dawnej kultury (poprzez przywoływanie symboli, takich jak 
kulinaria, buńczuki, chamaiły)231. Atencją darzeni są zwłaszcza przodkowie, któ-
rzy pielęgnowali tradycję i religię nie zważając na trudy życia w kraju o zupełnie 
odmiennej kulturze. Motyw ten jest również ściśle związany z nieskrywaną dumą 
z własnego pochodzenia etnicznego232. Wyraźnie wyczuwalna jest przy tym tęsk-
nota za bezkresną przestrzenią stepu czy jurtami zapewniającymi swobodę poru-
szania się i nieskrępowany kontakt z naturą233. Ważne miejsce, przypominające 

231 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „kołduny”: A więc – kołduny ciężkie / tatarskie kołduny / zawijane w ząb-
ki. Podawane w rosole, / od których zaczyna się czas i cmentarz, / do których wraca się po modlitwie, / zaciągając się sutym 
papierosem - / a płomyki jesieni / pełgają po błotnistej drodze bohonickiej, / kładą się w ciszy poobiedniej / w Dowbuciszkach / 
śpią jak borsuki w Sokółce - / drga cisza - - -; Wiara półksiężycem stojąca / na drzewcu buńczuka / owijana falami / Wisły / 
brązowa stara wiara / okładką chamaiłów / przodkom / wymachuje. W: Chazbijewicz S. ,  Wejście w baśń, Olsztyn 
1978, s. 10, 15.

232 Michał Adamowicz – wiersz pt. „Jestem”: Jestem… / stepem w słońcu spalonym / złocistym piaskiem na 
plażach świata / Jestem… / krwi kroplą w żyłach narodów / duszą bez kajdan pośród niewolników / Jestem… / srebrnego 
księżyca dzieckiem / gwiazdy promieniem zesłanym na ziemię / Jestem… / wspomnieniem dumy i chwały / snem i marzeniem 
rycerzy bez zbroi / Jestem… / … i zawsze już będę / na życia scenie śpiewał serca hymn / Jestem… / … Tatarem / oto ja spadek 
i majątek przeszłości / we mnie szatan pędzi konie / anioł skrzydłem noc rozprasza / oto ja dziś już bez skórzanej czapki / bez 
ogniska dymu między powiekami / i choć obcy język w pamiętniku dziadka / nie zapominam… / oto ja / oto moje dziedzictwo. 
W: Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, red. M. Czachorowski i H. Szahidewicz, Białystok 2010, s. 11. 

233 Musa Czachorowski – wiersz pt. „Tylko”: Coraz częściej powracam na płowo skóry step / gdzie w zakolu rzeki 
/ rozkładają się białe skrzydła jurt / tam jest początek wszystkiego / Widzę chłopca śpiącego na trawie / gniada kobyła wujka 
Nastka / niesie go łąką / między cmentarzem a strugą / Daleko stąd do ciepłego domu / wołanie na obiad / unosi się w powie-
trzu i blednie / nic tu nie słychać / Chłopiec śni łąkę i konia / jedzie gdzieś wedle strugi / i nie wie nawet jak bardzo się postarzał 
/ on i dom i ten koń / Nie ma właściwie dokąd jechać / wszystko jest tak odległe / że nic już nie słychać / tylko jeszcze ten step. 
W: Czachorowski  M.,  W życiu na niby, Wrocław 2006, s. 31. 
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o orientalnych korzeniach przodków, przypadło w tatarskiej poezji koniom234. 
Ich znaczenie jest jednak znacznie głębsze, wiąże się bowiem nie tylko z koczow-
niczym trybem życia, ale również z tradycją ułańską. pisząc o przeszłości Tatarzy 
często wspominają utracone ziemie rodzinne na kresach Wschodnich, mitycz-
ną tatarszczyznę235. W poezji doskonale widoczne są również związki z krymem 
oraz zaduma nad tragicznymi losami rodaków236. Ze względu na istotną funkcję 
symboliczną, częstym przedmiotem poetyckich odniesień są ponadto Bohoniki 
i Kruszyniany, będące najważniejszym świadectwem trwałości osadnictwa tatar-
skiego w Polsce237.

Innym kręgiem tematycznym, dość często podejmowanym przez tatarskich 
poetów, jest patriotyzm. W utworach poetyckich silne związki łączące Tatarów 
z polską podkreślane są poprzez, pełne patosu, przywoływanie dawnych tradycji 
wojskowych oraz pamięć o braterstwie broni, które przez lata łączyło oba narody238.

Istotnym motywem, związanym z twórczością poetycką Tatarów, jest wresz-
cie symbolika muzułmańska239. W wielu wierszach, bez najmniejszego trudu, 
odnaleźć możemy odwołania do obrzędowości religijnej. Dominują przy tym 
nawiązania do motywów tradycji tatarskiej, a zwłaszcza apoteoza niezwykłej at-
mosfery panującej w drewnianych meczetach na podlasiu oraz refleksja nad ciszą 
i przemijaniem obecna na starych cmentarzach240. Zauważalne piętno symboli-
ki muzułmańskiej, obecnej w poezji tatarskiej, stanowią również odniesienia do 
świąt religijnych. Obok kultywowania bajramów, którym tradycja nadaje rodzin-

234 Musa Czachorowski – wiersz pt. „Mój koń”: Czasem śnią mi się konie / tabun splątanych grzyw i kopyt / 
Rozhukane prężą mocne grzbiety / w oczekiwaniu na ciężar jeźdźca / i niepohamowany pęd Ich oczy / wypełnia dal Napinają 
się / ścięgna i mięśnie Drży / tratowana ziemia / Niepokój ogarnia także ludzi / siedzących jeszcze nieruchomo przy ogniskach / 
Wokół nich rozlewa się z wolna / wieczorna mgła Przynosi ze sobą / zapach dojrzewającej krwi / ostry lot strzał / Budzi mnie 
nagły krzyk / Gdzie moja szabla / mój koń. W: Czachorowski  M.,  Na zawsze, Soleczniki-Wrocław 2008, s. 19. 

235 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „Nawoływanie”: Jasne gościńce mojego dzieciństwa / O! dobre cienie warte 
zawrócenia / O! Wasze domy Słonima i Mińska - / Słowa – warte utrwalenia - / Sumiaste wąsy dziadów spod Oszmiany / 
otwarte na drogi - / Przechodzące wiatr dziejów / Brody poetów i żar nocy – Otwarte zawsze otwarte / Na sen archetypów / Na 
ciszę otwartych drzwi - / Zawróćcie zawróćcie / To ja / nawołuję. W: Chazbijewicz S. ,  Krym i Wilno, Gdańsk 1990, s. 5. 

236 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „krym”: Krymie mój we śnie drżący / chrzęstem kindżałów i śpiewu / gwiaz-
dom pieśni nucący / buńczukiem gniewu / Do ciebie błękitny Krymie / Wrócę w blasku poezji / Kroplę tęsknoty w Ocean / przeleję 
w Bakczysaraju / Krymie mój w czasie odległy / czerwonym terrorem stracony / ułudą wschodniej melodii / mistyką ostatniej 
modlitwy / ostatniej świecącej pochodni / i w chrzęście zbroi zbrukany / Alkoran wzniesie strzelisty / minaret Bakczysaraju / 
Krymie mój zdruzgotany / bądź mi wróconą ojczyzną. W: Chazbijewicz S. ,  Krym i Wilno, Gdańsk 1990, s. 2.

237 Musa Czachorowski: Idę prostą drogą wśród podlaskich pól / coraz dalej i dalej coraz głębiej / pod stopami osypuje 
się piach / jeszcze trochę i wejdę na niebiański step / wypasać tabuny zapatrzonych w ciszę obłoków / opijać się do woli pienistym 
kumysem / wreszcie sobie odpocznę poleżę / ale jeśli już leżeć / to wyłącznie na bohonickim miziarze / podobno gdy jest dobra 
pogoda / widać stąd kawał tatarskiego świata. W: Tatarskie wierszowanie…, red. M. Czachorowski i H. Szahidewicz, 
Białystok 2010, s. 37. 

238 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „Tatarski sen”: Mieszka we mnie Polak i Tatar / Jeden nosi maciejówkę drugi 
krymkę. / Szablę w snach ostrzą tak samo / Szalony poezją na stepach Kipczaku / tatarską szablą walczę o Wielką Polskę / 
Wilcze futro z litewskich lasów / leży na obu tak samo. / Tylko z rana, po obudzeniu / kiedy parzę kawę / Próbuję zapomnieć 
/ Ta sama osoba w ortalionowej / kurtce staje w kolejce / po mleko. W: Chazbijewicz S. ,  Mistyka tatarskich kresów, 
Białystok 1990, s. 10.

239 Iza Melika Czechowska: Z wypłakanych kropel łez / złożyłam łańcuch / mój mały taspih / przesuwam w palcach 
jego mokre paciorki / a sól wypala na opuszkach piętna / których nic nie zmyje. W: Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzic-
two, red. M. Czachorowski i H. Szahidewicz, Białystok 2010, s. 42.

240 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „Wnętrze meczetu”: Spokój ścian / przysparza cienia / mrukliwym mu-
hirom / rozpiera / dwa okienka / na półksiężyc / z małą skarbonką. W: Chazbijewicz S. ,  Wejście w baśń, Olsztyn 
1978, s. 16.
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ny, głęboko wspólnotowy wymiar, przywiązanie do islamu wyrażane jest ponadto 
w bardziej teologicznym czy emocjonalnym sensie. W poezji tatarskiej znaleźć 
bowiem możemy przykłady hołdu złożonego potędze boskiego stworzenia oraz 
echa mistycyzmu sufickiego241. Inspirujący wpływ na twórczość polskich Tatarów 
wywiera ponadto kultura muzułmańskiego Wschodu. Zainteresowanie Orientem 
wyraża się chociażby w wykorzystywaniu formy literackiej perskiego czterowier-
sza – rubajatu, a także w licznych odwołaniach do tradycji koranicznej czy wspól-
nego dziedzictwa ludów tureckich242.

Ciekawym przykładem promowania tożsamości tatarskiej są wystawy mu-
zealne poświęcone dziedzictwu kulturowemu, militariom i innym pamiątkom 
przeszłości oraz przedmiotom związanym z muzułmańskim kultem religijnym. 
Rozkwit działalności wystawienniczej, który miał miejsce w ostatnich latach, 
możliwy był dzięki rozbudzeniu zainteresowania Tatarami i islamem nie tylko 
w środowisku muzealników, lecz także wśród szeroko rozumianej opinii pu-
blicznej. Istotny impuls, w kierunku popularyzacji tatarskości, wyszedł również 
z organizacji skupiających polskich Tatarów (MZR i ZTRP) oraz działaczy-spo-
łeczników. Dzięki temu, po wielu latach zapomnienia, powróciła idea stworzenia 
Muzeum Tatarskiego, nawiązującego do wileńskiej placówki zlikwidowanej w wy-
niku działań wojennych. 

Pierwszym krokiem ku temu stała się niewielka wystawa, prezentująca doro-
bek polskich Tatarów, w Społecznym Muzeum Ziemi Sokólskiej funkcjonują-
cym przy Sokólskim Ośrodku Kultury. początki Działu Tatarskiego, a właściwie 
izby regionalnej ze stałą wystawą, wiążą się z Aleksandrem A. Miśkiewiczem, 
Mahmudem Tahą Żukiem, a przede wszystkim Maciejem konopackim, który 
– jako pracownik SOk (instruktor do spraw muzealnych) – rozpoczął w 1974 r. 
kolekcjonowanie eksponatów, które przybliżały historię, kulturę i obrzędowość 
polskich Tatarów243. Działania te przyczyniły się do uratowania resztek ocalałych 

241 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „pragnienie u źródła”: Tasawwuf – mistyka Islamu / wspólnota pokornych 
i szukających / języka drzew / Nur – światło Boga przenika / tych co są głodni Prawdy / i rwą pęta życia jak konie wędzidła / w tę-
sknocie / za oceanem traw ziół zapachów / Nur – światło Boga / prześwietla wewnętrzne ogrody / tkliwą tęsknotą / Nieskończoności / 
Czterdzieści mistycznych / stacji między snem a jawą / pokonują szukający / aż odnajdą i staną się / i Światło może być południowym 
/ słońcem jesieni / o czym zaświadczą drzewa / bezlistne. W: Chazbijewicz S., Hymn do Sofii, Olsztyn 2005, s. 60.

242 Selim Chazbijewicz – wiersz pt. „Derwisz wędrujący”: Zieloną herbatę pił w przydrożnym aule / i brodę 
głaskał jakby czule / przy świecy czytał książki w drodze, / na szlaku z Samarkandy w góry. W: Chazbijewicz S. , 
Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdańsk 1998, s. 39; Musa Czachorowski: Wypłoszyłem dziś w stepie płową gołębicę, / 
wymyka się i kluczy, ale ją pochwycę. / Będzie moją chanową w rajskim gołębniku - / gdy tylko odkryje najsłodszą tajemnicę. 
W : Czachorowski  M., Rubajaty stepowe, Wrocław 2009, s. 21.

243 Działania te zbiegły się w czasie z wytyczeniem przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznaw-
cze podlaskiego Szlaku Tatarskiego, na który składały się tzw. „mały szlak” o długość 19 km, oznaczony kolo-
rem niebieskim, prowadzący od stacji kolejowej w Waliłach przez Józefowo do kruszynian; oraz „duży szlak” 
– oznaczony kolorem zielonym, długości 57 km, wytyczony od dworca kolejowego w Sokółce do bohonik, 
a dalej w kierunku południowym do kruszynian. Wytyczeniu szlaków turystycznych towarzyszyło wydanie 
pierwszych przewodników autorstwa Macieja konopackiego pt. Pod białostockimi minaretami (Białystok 1972) 
oraz Białostocki szlak tatarski (Białystok 1977).
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i rozproszonych po wojnie zabytków. W 1979 r. Muzeum Okręgowe w Białymsto-
ku zorganizowało wystawę czasową „Tatariana w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Białymstoku” (prezentowaną najpierw w Poznaniu), na którą przekazano eks-
ponaty. Zabytki, zebrane przez M. Konopackiego, stały się własnością białostoc-
kiej placówki i nie wróciły już do Sokółki244. W związku z tym zbiory obecnie 
eksponowane w Społecznym Muzeum Ziemi Sokólskiej są stosunkowo skromne; 
prezentowane są bowiem głównie kopie starych przykładów piśmiennictwa, do-
kumentów i fotografii, a także przedmioty, głównie orientalnego pochodzenia, 
uzyskane w ostatnich latach muhiry (wersety koranu kaligrafowane lub wyszywane 
na tkaninie, często zdobione ornamentyką roślinną), namazłyki (kobierce modli-
tewne), kilka egzemplarzy Koranu i innych ksiąg religijnych ofiarowanych przez 
Halinę Szahidewicz oraz Stefana Jasińskiego245. 

Perypetie związane z lokalizacją zbioru M. konopackiego spowodowały, że 
zdecydowanie największe znaczenie ma kolekcja zgromadzona w Muzeum Hi-
storycznym w Białymstoku (oddziale Muzeum Podlaskiego, dawniej funkcjo-
nującego pod nazwą Muzeum Okręgowe w Białymstoku). Cenne zabytki wcho-
dzące w jej skład prezentowane są na, odbywających się co kilka lat, wystawach 
czasowych ciągle poszerzanych o nowe nabytki. Szczególne miejsce pośród 
zgromadzonych eksponatów zajmuje cenna kolekcja piśmiennictwa religijnego 
Tatarów, a w niej korany, modlitewniki, komentarze koraniczne i inne księgi re-
ligijne. Grupę zabytków związanych z religijnością muzułmańską uzupełniają 
muhiry, dżubia (szaty liturgiczne białostockiego imama Luta Muchli) oraz szereg 
przedmiotów wykorzystywanych podczas kultu religijnego i dawnych praktyk 
magicznych, jak np. taspihy (różańce muzułmańskie), całuny pogrzebowe, tali-
zmany i amulety. Wśród zgromadzonych eksponatów istotne miejsce zajmują 
militaria, a wśród nich broń, umundurowanie oraz buńczuk będący symbolem 
władzy wojskowej. Całość uzupełniają wydawnictwa, fotografie, dokumenty oraz 
plansze omawiające historię osadnictwa, specyfikę życia społeczno-religijnego, 
udział Tatarów w wojsku polskim oraz dawne zawody, którymi trudnili się Ta-
tarzy – garbarstwo, furmaństwo i ogrodnictwo. Ciekawostką jest rękopiśmienna 

244 Według pracowników Sokólskiego Ośrodka Kultury, z którymi udało mi się skontaktować, oficjal-
nym powodem przeniesienia zbioru M. Konopackiego do białegostoku miał być fakt, iż w latach 70. so-
kólska placówka nie spełniała surowych norm bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem zabytków. 
Inną przyczynę podaje natomiast Lucyna Lesisz, która twierdzi, że M. Konopacki miał jakoby podarować 
zgromadzone obiekty Muzeum Historycznemu w białymstoku. Decyzję tę tylko w pewnym sensie tłumaczyć 
może fakt, iż MH było placówką większą, znajdującą się w samym centrum głównego powojennego skupiska 
ludności tatarskiej w polsce. Na przeniesienie zbiorów istotne znaczenie miały na pewno naciski ówczesnych 
władz wojewódzkich oraz podjęcie w 1977 r. przez M. konopackiego pracy w Wojewódzkim Domu kultury 
w białymstoku. por. Lesisz L. , Tatariana w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku w: Polska egzotyka w pol-
skich muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie. Tarnów 1-2 października 1998 r., red. A. Bartosz, Tarnów 2000, s. 216; Berger R. , Maciej (Musa) 
Konopacki…, Bydgoszcz 2013, s. 41, 52-55.0

245 Pigiel  A. , Tatarszczyzna w zbiorach Muzeum Ziemi Sokólskiej w: Polska egzotyka w polskich muzeach. Ma-
teriały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów 
1-2 października 1998 r., red. A. Bartosz, Tarnów 2000, s. 224-228; konopacki  J. ,  Muzeum Ziemi Sokólskiej 
w: „Życie Tatarskie”, nr 18 (95) / 2008, s. 12-13.
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mapa wykonana przez Alego Smajkiewicza w latach 70. („Rozmieszczenie osiedli 
muzułmańskich na ziemiach polski, Litwy i białorusi”), reprodukowana w wielu 
książkach poświęconych tematyce tatarskiej246.

Warto wspomnieć, że w ostatnich kilkunastu latach zorganizowano również 
szereg wystaw czasowych, na których tatariana były prezentowane w innych pol-
skich miastach. Ekspozycje, ze względu na stosunkowo niewielką liczbę zbio-
rów tatarskich, były jednakże bardzo podobne; różniąc się jedynie szczegółami 
aranżacji i wielkością zbiorów. Udostępniane zabytki pochodziły najczęściej z: 
Muzeum Historycznego w Białymstoku, Muzeum Wojska w Białymstoku, Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeów Narodowych w Warszawie, kra-
kowie i kielcach, a także zbiorów prywatnych polskich Tatarów (m.in. Macieja 
Konopackiego, Aleksandra A. Miśkiewicza, Tomasza Miśkiewicza, Jana Sobolew-
skiego, Stefana Jasińskiego oraz Haliny Szahidewicz). Wystawom poświęconym 
Tatarom towarzyszą często obrazy Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej, tatarskiej 
malarki z Poznania, która w cyklu swoich prac uwieczniła meczety znajdujące się 
w Polsce, jak i za wschodnią granicą. Najważniejszymi wystawami czasowymi pre-
zentującymi dziedzictwo kulturowe polskich Tatarów, militaria oraz przedmioty 
związane z muzułmańskim kultem religijnym były m.in. „Tatarzy polscy” (1985) 
w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk247; „Tatarzy polscy” (1996–1997) 
w Muzeum Azji i pacyfiku w Warszawie248; „Tatarzy Rzeczypospolitej” (2000) 
w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku249; „Tatarzy polscy. Historia i kultura 
Tatarów w Polsce” (2008–2009) w Zamku książąt Pomorskich w Szczecinie250; 
„Tatarzy polscy. Historia i kultura” (2009) w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie251.

Gromadzeniem eksponatów związanych z tradycją tatarską zajmuje się także, od 
momentu powstania w 2007 r., Narodowe Centrum kultury Tatarów Rzeczypospoli-
tej polskiej im. Leona Kryczyńskiego. W gdańskiej placówce urządzono izbę pamięci, 
w której zobaczyć można kolekcję namazłyków, wiszące na ścianach muhiry, liczne ob-
razy i militaria, a także plansze z mapami osadnictwa i reprodukcjami dokumentów. 
Młodzież szkolna sporządziła ponadto makiety meczetów w Bohonikach i kruszy-
nianach, a Tatarzy z Tatarstanu przekazali tradycyjne stroje i liczne wydawnictwa. Sala 
muzealna w NCkT jest stale rozbudowywana i wzbogacana o nowe eksponaty.

246 Lesisz L. , Tatariana w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku w: Polska egzotyka w polskich mu-
zeach…, red. A. Bartosz, Tarnów 2000, s. 215-223; Tatarzy podlascy, informator wystawy ze zbiorów Muzeum 
Okręgowego w Białymstoku, opr. R. Saciuk, Białystok 1989.

247 Tatarzy polscy (informator wystawy w bibliotece Gdańskiej pAN), opr. A. Grześkowiak-Krwawicz, 
Gdańsk 1986.

248 Tatarzy polscy (informator wystawy w Muzeum Azji i pacyfiku w Warszawie), opr. J. Kamocki, War-
szawa 1996.

249 Tatarzy Rzeczypospolitej (katalog wystawy czasowej w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku-Oliwie), 
opr. E. Gilewska, Gdańsk 2000.

250 Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce (katalog wystawy czasowej w Zamku książąt Pomor-
skich w Szczecinie), opr. B. Igielska, Szczecin 2009.

251 Tatarzy polscy. Historia i kultura (katalog wystawy czasowej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie), opr. A. Pluta i M. Pietrzak, Szreniawa 2009.
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Gwoli uzupełnienia warto wspomnieć o tym, iż tatarską spuściznę prezento-
wano także za granicą. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat była wystawa 
pt. „Litewscy Tatarzy – wojownicy”, którą w 2007 r. można było zobaczyć w Woj-
skowym Muzeum Witolda Wielkiego w Kownie. Ekspozycję poświęcono głównie 
militariom wchodzącym w skład uzbrojenia Tatarów, począwszy od XIV stule-
cia aż po dzień dzisiejszy. W ramach wystawy zaprezentowano również sylwet-
ki Tatarów – obywateli Litwy służących w tamtejszych siłach zbrojnych w latach 
1918–1940 oraz współcześnie. Oprócz militariów zwiedzającym udostępniono 
przykłady XIX i XX-wiecznych zabytków kultury muzułmańskiej m.in. piśmien-
nictwo religijne, taspihy, drewniane podstawki pod koran oraz namazłyki. W skład 
wystawy „Litewscy Tatarzy – wojownicy” wchodziły zbiory własne kowieńskiej 
placówki, uzupełnione zabytkami pochodzącymi z Muzeum Narodowego Litwy 
oraz fotografiami i dokumentami z prywatnych kolekcji. Choć autorzy wystawy 
starali się zaznaczyć odrębność litewskich Tatarów, tym niemniej niemożliwym 
było pominięcie wspólnej historii, która została przerwana dopiero w 1918 r.252

252 Lithuanian Tartars-Warriors exihibition catalogue (katalog wystawy czasowej w Wojskowym Muzeum Wi-
tolda Wielkiego w Kownie), opr. A. pociūnas, Kaunas 2007.
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ROzDzIAŁ V

TożSaMoŚć ETNICZNa 
młodego pokolenia Tatarów

V.1. Kim jestem? Płaszczyzny autoidentyfikacji

Podstawowym zadaniem, którego przeprowadzenie zostało założone w pro-
jekcie badawczym przygotowanym na potrzeby niniejszej pracy, było poznanie 
specyfiki autoidentyfikacji odczuwanej przez respondentów. Interesowało mnie 
przy tym przede wszystkim to, w jaki sposób młodzi Tatarzy postrzegają samych 
siebie. Zadawane pytania dotyczyły płaszczyzny tożsamości ujmowanej poprzez 
definiowanie własnej osoby według porządkującego schematu: „kim jestem”. 
Kwestie związane z refleksją nad własną osobą i jej związkami ze wspólnotą były 
poruszane na samym początku przeprowadzania wywiadów z respondentami. 
Podyktowane było to chęcią stworzenia odpowiedniego podłoża dla dalszych, 
bardziej szczegółowych kwestii badawczych. Zależało mi także na tym, aby reflek-
sje dotyczące własnej tożsamości miały wymiar osobisty i wynikały wyłącznie ze 
swobodnych skojarzeń. Młodzi Tatarzy z reguły patrzyli na siebie przez pryzmat 
trzech podstawowych kręgów zależności: tożsamości biologicznej i generacyjnej 
(opartej na nadrzędnej kategorii człowieczeństwa, zdeterminowanej wiekiem); 
tożsamości etnicznej i religijnej (wynikającej z pochodzenia tatarskiego oraz wy-
znawania islamu); a także tożsamości narodowej (związanej z polskością). 

Najbardziej ogólny poziom autoidentyfikacji stanowiła kategoria człowie-
czeństwa, w której prym wiodą przede wszystkim czynniki natury biologicznej 
i psychicznej. Młodzież tatarska podkreślała w tym wypadku znaczenie swojej 
podmiotowości – jako świadomych jednostek – oraz specyfikę przynależności do 
kategorii młodego pokolenia, charakteryzującą się wzmożoną aktywnością i cią-
głym uczeniem się funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach tożsamości 
generacyjnej istotne znaczenie respondenci przywiązywali do młodości i zdrowia, 
jako tych elementów, które sprzyjają chęci życia. 



114

Młode pokolenie polskich Tatarów

Następny poziom definiowania siebie, na który zwracali uwagę młodzi Tata-
rzy, stanowił obszar skojarzeń związany ze specyfiką ich pochodzenia. Respon-
denci wskazywali, że ich wyjątkowość opiera się przede wszystkim na tym, że są 
Tatarami. fakt bycia Tatarem definiowany był poprzez obecność kilku istotnych 
elementów współtworzących tożsamość etniczną. Wśród nich osoby badane wy-
mieniały: konieczność urodzenia się w rodzinie tatarskiej, a tym samym posiada-
nia odpowiedniego pochodzenia; wzrastanie w poszanowaniu tatarskiej tradycji; 
wyznawanie islamu oraz ścisłe kontakty z innymi Tatarami, dzięki którym moż-
liwe jest trwanie wspólnoty. Co ciekawe, zdaniem większości Tatarów, bez wzglę-
du na indywidualny poziom religijności, najważniejszy aspekt ich tożsamości 
etnicznej ogniskuje się wokół islamu. Wyznawanie religii muzułmańskiej zawsze 
stanowiło pewien czynnik wyróżniający w obrębie polskiego społeczeństwa. 
Znacznie islamu w tatarskiej świadomości potęguje również fakt jej niezwykłej 
trwałości. Religia, w przeciwieństwie do języka i dziedzictwa kulturalnego dawnej 
stepowej ojczyzny, oparła się bowiem procesowi asymilacji. 

Na formułowanie ocen dotyczących roli islamu w kształtowaniu tożsamości 
etnicznej Tatarów pewien wpływ miał także poziom własnej religijności. Wystę-
powała tutaj prosta zależność, odnosząca się do pobożności. Mianowicie osoby, 
w których życiu religia pełniła doniosłą rolę, deklarowały, że islam stanowi także 
najważniejszy element ich tatarskiej tożsamości. Wśród osób uważających, że nie 
wyobrażają sobie bycia Tatarem bez praktykowania islamu, przeważali głównie 
najstarsi przedstawiciele młodego pokolenia, czyli studenci ostatnich lat studiów 
oraz absolwenci wyższych uczelni, związani ze spotkaniami halakowymi. Na dru-
gim biegunie znalazły się osoby znacznie mniej religijne. Dla nich islam ozna-
czał przede wszystkim przywiązanie do tatarskich meczetów i obrzędowości świą-
tecznej. Religia w tym wypadku nabierała głównie znaczenia sentymentalnego, 
w którym zanikł indywidualny wymiar religijności. Takie podejście typowe jest 
dla młodszych respondentów – generacji studenckiej, przez długie lata związanej 
z zespołem „buńczuk”. Na kształtowanie tożsamości etnicznej Tatarów – oprócz 
islamu – pewien wpływ wywierało także przywiązanie do reliktów kultury tatar-
skiej. Dla przedstawicieli młodego pokolenia szerszy kontakt z tradycyjną tatar-
skością, jak chociażby z kulinariami, związany jest m.in. ze świętami religijnymi, 
wizytami rodzinnymi oraz wyjazdami do Bohonik i kruszynian (respondenci 
podkreślali przy tym kulturotwórczą rolę gospodarstwa agroturystycznego „Ta-
tarska Jurta”). Poniżej zaprezentowano przykładowe wypowiedzi respondentów, 
dotyczące generacyjnego oraz etniczno-religijnego poziomu tożsamości wśród 
przedstawicieli młodego pokolenia polskich Tatarów:

„Przede wszystkim czuje się człowiekiem. Cieszę się z tego, że jestem młody i zdrowy, 
że mam szansę zaistnieć, coś zrobić. Na drugim miejscu stawiałbym swoje pocho-
dzenie. bo zaraz za tym, że żyję mam świadomość tego gdzie się urodziłem, w jakiej 
rodzinie. To, że jestem Tatarem, wychowanym w tatarskiej rodzinie, w zgodzie z tra-
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dycją przodków, spowodowało, że jestem muzułmaninem. Może nie jestem idealnym 
muzułmaninem, wszystkiego o religii na pewno nie wiem, ale mam jakieś podstawy 
i nimi się kieruję. (…) Cieszę się z tego, że jestem muzułmaninem, nigdy nie myśla-
łem o zmianie religii. Żyjąc w polsce poznałem chrześcijaństwo, szanuję je, ale sądzę, 
że moja religia bardziej mi odpowiada. Tak mnie wychowano, rodzice i dziadkowie 
opowiadali mi o przeszłości, jakąś taką dumę starali mi się zaszczepić. I to było takie 
naturalne. Jak dorastałem to wraz ze mną powstawał meczet w Gdańsku, to też jakiś 
ślad zostawiło, tak razem dorastaliśmy. Z rodziną od małego do meczetu chodziłem, 
rodzice mi tłumaczyli, co to jest i po co to jest. Tak to się wszystko zaczynało.” [W 10]

„Tatarska tożsamość? Tatarskość po prostu, czyli jacy jesteśmy. To jest całość – oprócz 
islamu, nasza kultura i tradycja. (…) Mnie najbardziej z Tatarami kojarzy się kuchnia 
i potrawy tatarskie. Są wyjątkowe, bardzo je lubię, choć są tłuste. Kultura tatarska to 
także «Buńczuk» i ten cały folklor. To są także zabytki związane z naszą tradycją, czyli 
meczety, cmentarze, no i stare chamaiły.” [W 23]

„Tatarska tożsamość to nasza świadomość tego, kim jesteśmy, to nasza religia i kultu-
ra. Z tej kultury zbyt wiele nie zostało, ale jadąc chociażby do Dżennety (Bogdano-
wicz – przyp. M.Ł.) do Kruszynian można to poczuć. To są przede wszystkim nasze 
potrawy, no i stosunek do tych naszych miejsc, do Bohonik i kruszynian. Takie to 
sentymentalne, bo tylko te dwie wioski nam pozostały.” [W 24]

Trzeci poziom tożsamości młodego pokolenia związany jest ściśle z polsko-
ścią. Młodzi Tatarzy bez wahania określali się mianem polaków, ponieważ uwa-
żali, że polska jest ich ojczyzną. Czynnikami decydującymi o przynależności na-
rodowej były m.in. fakt urodzenia się i mieszkania w Polsce; posługiwanie się ję-
zykiem polskim; wychowanie w duchu wartości patriotycznych. bycie polakiem, 
zdaniem młodych Tatarów, nie stoi w sprzeczności z tatarskością. Wręcz przeciw-
nie, pochodzenie tatarskie uważane jest za uzupełnienie polskości i powód do 
dumy. Tatarskość, o czym często wspominali respondenci, wzbogaca tożsamość 
narodową o wątki patriotyczne, obecne chociażby w opowieściach rodzinnych 
związanych z udziałem przodków w walkach toczonych przez wojsko polskie. 
W przeciwieństwie do większości polaków, młodzi Tatarzy posiadają dużą wiedzę 
o tym, kim są. Dzięki opowieściom rodzinnym, konfrontowanym z informacjami 
zawartymi w herbarzach, nie ograniczają się do znajomości losów dziadków, znają 
bowiem nazwiska rodowe dalekich przodków, wiedzą skąd się wywodzili się, a na-
wet jakimi posługiwali się herbami szlacheckimi. Taka wiedza pozwala Tatarom na 
budowanie świadomości bycia polakiem, w której decydującą rolę odgrywa trady-
cja. Co ciekawe, przedstawiciele młodego pokolenia polskich Tatarów dostrzegają 
zarówno jasne, jak i ciemne strony polskości. 

W swych wypowiedziach respondenci poruszali zatem nadal powszechnie 
pokutujący stereotyp utożsamiający przynależność do narodu polskiego z kato-
licyzmem. Islam jest dla nich związany z pochodzeniem tatarskim i nigdy nie sta-
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nowił zagrożenia dla stosunków wyznaniowych w kraju. Tatarzy deklarują głębo-
ki szacunek dla chrześcijańskich sąsiadów i doceniają rolę, którą odegrał Kościół 
katolicki w dziejach Polski. Dla respondentów polska perspektywa oceny rzeczy-
wistości jest zupełnie naturalna, w pełni akceptują polską kulturę i pluralistyczny 
model społeczeństwa, dzięki któremu – co podkreślali – mogli zachować własną 
religię, dopasowując ją do wymogów otoczenia. Moi rozmówcy, w zdecydowanej 
większości przypadków, nie wyobrażali sobie życia w społeczeństwie muzułmań-
skim, w innym kręgu kulturowym, w którym ściśle przestrzega się zasad zawartych 
w Koranie. W byciu polakiem nie przeszkadzają także, specyficznie tatarskie, cechy 
fizyczne. Młodzi Tatarzy uważają, że w obecnych czasach nie są już one wielkim wy-
różnikiem tatarskości, choć mają znaczenie we wczesnych relacjach rówieśniczych, 
gdy oceniane są negatywnie i powodują powstanie poczucia inności. 

Młode pokolenie wskazuje, że w przeciągu kilkuset lat pobytu w Polsce i wie-
lu małżeństw mieszanych, które zdarzały się w każdej rodzinie, Tatarzy bardzo 
upodobnili się do reszty społeczeństwa. Uważają jednak, że proces ten działał 
w dwie strony – Tatarzy asymilowali się z otoczeniem, ale zarazem wrastali w nie 
i odciskali swoje piętno. Dowodem istnienia tych procesów mogą być liczne przy-
padki osób, które – choć nie były Tatarami – posiadały pochodzenie tatarskie 
(np. Henryk Sienkiewicz), a także udokumentowane w źródłach historycznych 
liczne przykłady najazdów i wypraw łupieżczych, które pozostawiły trwały ślad 
w pamięci i przekazach ludowych (np. legendy zawierające motyw tatarski), za-
pożyczenia językowe (np. ułan jako synonim kawalerzysty), przysłowia i wyraże-
nia (np. „Gdzie Tatar przejdzie, tam trawa nie rośnie”, „Złapał Kozak Tatarzyna, 
a Tatarzyn za łeb trzyma”) oraz toponimia (blisko 90 nazw miejscowości zawiera-
jących rdzeń Tatar – na obszarze dawnego państwa polsko-litewskiego)253. O zna-
czeniu tożsamości narodowej dla świadomości tatarskiej w następujący sposób 
mówią respondenci:

„Jestem polakiem. Jak mogę nie być polakiem, skoro tu się urodziłem i tu mieszkam? 
Mam tatarskie pochodzenie i wyznaję islam zamiast katolicyzmu, ale to nie przeszka-
dza mi być polakiem.” [W 5]

„My Tatarzy niczym się nie różnimy od innych Polaków, Arabowie wiadomo wizual-
nie – fizycznie, a czasem też ubiorem. Tatarzy także mają specyficzne rysy, ale trzeba 
się przyjrzeć, żeby coś zauważyć. Zresztą to głównie sami Tatarzy rozpoznają się po 
wyglądzie, bo dla nas to jest naturalny wygląd, a dla polaków to, że mamy ciut skośne 
oczy i ciemniejszą karnację już się nie liczy. Nie znają nas zresztą, zbyt mało nas jest, 
żeby o nas coś więcej wiedzieli.” [W 10]

„Kim się czuję? Nie lubię tego pytania, bo strasznie zawęża myślenie, a poza tym 
narzuca pewne schematy. Ty pytając mnie kim jestem oczekujesz ode mnie pewnej 

253 Por. król  k. , Tatarzy a Polska, Warszawa 1922, s. 61-73; Niewiara A. , Wyobrażenia o narodach w pamięt-
nikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, katowice 2000, s. 176-183.
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odpowiedzi. Chcesz zapewne, żebym powiedział, że jestem Tatarem o rozdartej toż-
samości, między polską a stepami gdzieś tam na Wschodzie. A ja nie czuję żadnego 
rozdarcia. Jestem Polakiem tak jak ty. Różni mnie tylko to, że mam tatarskie pocho-
dzenie, o którym wiem i do którego się przyznaję. Ty też mogłeś mieć kiedyś tatarskie-
go przodka, mało to najazdów było? Tatarzy nie tylko byli na Kresach, do XVII wieku 
regularnie robili wycieczki na południe, pustoszyli co się dało, przy okazji geny pozo-
stawiając. Różni nas tylko to, że ja mam udokumentowaną przeszłość, bo przodkowie 
o to dbali. była pamięć przeszłości, wynikiem tego jest nasza religia, która zachowała 
się tylko dlatego, że była przekazywana z pokolenia na pokolenie.” [W 14]

„Ja nie widzę specjalnej różnicy między nami a polakami. Kiedyś był język i kultura, 
które świadczyły o naszym pochodzeniu, ale naszym przodkom nie podobała się ta 
odrębność i świadomie godzili się na asymilację. Został tylko islam, z tym że rola reli-
gii stale maleje i chyba niedługo, i to przestanie być wyróżnikiem. Skoro islam to, dla 
większości Tatarów, wyłącznie związek z bohonikami i Kruszynianami i obchodze-
nie świąt, nie może być inaczej. (…) Różnice w wyglądzie znaczą już też coraz mniej, 
przez te setki lat upodobniliśmy się do otoczenia, geny się wymieszały. Żyjemy nor-
malnie, wtopiliśmy się w społeczeństwo. Do tego stopnia, że nikt nie wyobraża sobie 
życia gdzie indziej. katolicyzm i polska tradycja stały się równie ważne jak nasza ta-
tarska. Tu jest nam dobrze. Nie wyobrażam sobie naszych Tatarów w muzułmańskim 
kraju. byliby ciężko nieszczęśliwi, gdyby przestali być kolorową mniejszością. Inna 
sprawa, że życie w muzułmańskim kraju pociągałoby za sobą pełne respektowanie 
zasad islamu, Tatarzy musieliby zmienić całkowicie styl życia, zacząć w pełni prakty-
kować. To mi się wydaje wręcz nieprawdopodobne.” [W 27]

V.2. Specyfika bycia Tatarem i muzułmaninem w Polsce 
– stosunki etniczne i wyznaniowe w miejscu zamieszkania 

Istotny aspekt tożsamości polskich Tatarów stanowi świadomość istnienia 
pewnych specyficznych cech, które nadają tej grupie wyjątkowego charakteru. 
Jedną z nich jest religia, gdyż wyznawana wiara stanowi podstawowy czynnik wy-
różniający tę grupę względem chrześcijańskiego otoczenia, a w pewnym sensie 
także w stosunku do emigrantów pochodzących z Bliskiego Wschodu. Tatarzy 
wskazują, że ich podejście do islamu świadczy o wykształceniu specyficznego 
modelu religijności, w którym, w wyniku długotrwałych procesów asymilacji, 
nastąpiło daleko idące przystosowanie do polskich warunków, a zarazem powsta-
nie zauważalnych różnic w stosunku do arabskiego pierwowzoru. Tatarzy pod-
kreślają zwłaszcza niezwykłą rolę obrzędowości świątecznej, będącej czynnikiem 
wyróżniającym ich religijność. 

Przedstawiciele młodego pokolenia wymieniają ponadto szereg innych cech 
charakterystycznych dla własnej grupy. Najważniejsze znaczenie ma wysoki po-
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ziom integracji wewnątrzgrupowej, który przejawia się w istnieniu sieci przyja-
cielskich, a wręcz rodzinnych relacji w obrębie grupy rówieśniczej. Silne więzi 
łączące przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów podtrzymywane są dzięki 
częstym spotkaniom towarzyskim. Małą grupę spajają także podobne relacje 
z otoczeniem i problemy, z którymi młodzi ludzie muszą sobie radzić w kontak-
tach sąsiedzkich, szkolnych i zawodowych. Pewne znaczenie ma również specy-
ficzna uroda świadcząca o wspólnym pochodzeniu, aczkolwiek nie jest ona aż tak 
stygmatyzująca, jak w przypadku Arabów mieszkających w polsce. O specyfice 
życia muzułmanów w katolickim kraju świadczyć mogą cytaty pochodzące z wy-
powiedzi respondentów:

„Bycie muzułmaninem w Polsce na pewno nie należy do rzeczy łatwych. Trzeba kul-
tywować religię, o której otoczenie w najlepszym razie wie bardzo mało albo też opie-
ra się na medialnych stereotypach. Dla nas Tatarów bycie muzułmaninem równa się 
byciu Tatarem. A to uwrażliwia na naszą kulturę i tradycję. W naszej kulturze islam 
ma swoje miejsce, bo przecież półksiężyc jest naszym symbolem, z drugiej strony 
nasza kultura wywarła silny wpływ na religię. Nasz islam jest przez to troszkę inny 
niż chociażby Arabów. Czy nas coś różni od innych polaków? Trzymamy się razem 
i to nas wyróżnia. Może nawet jesteśmy przez to bardziej zamknięci, oddzieleni od 
otoczenia. Mnie w domu zawsze uczono tego, że należy być tolerancyjnym, szanować 
wszystkie religie, a o swojej nie zapominać, bo to nasza tradycja. polska jest krajem 
chrześcijańskim, a tym samym życie według wskazań Muhammada nie jest łatwe.” 
[W 22]

„W stosunku do reszty Polaków różni nas na pewno to, że kiedy indziej mamy dzień 
święty. Ale teraz dla katolików nawet niedziela nie jest już taka święta, sklepy przecież 
są pootwierane. Także to się rozmywa. Mamy swoje bajramy, wtedy trzeba brać wolne 
ze szkoły, bo nie są to dni wolne od nauki, za to w Boże Narodzenie czy Wielkanoc 
mamy wakacje. Mamy też to, czego nie mają inni. Mamy bardzo wielu znajomych 
i przyjaciół, bo poza tym kręgiem szkolnym, który mają wszyscy, mamy siebie. Nie 
jest nas wielu, ale spotykamy się dość często i wiem, że możemy na siebie liczyć. Jak 
w rodzinie…” [W 28]

„Religia zawsze miesza się z kulturą kraju, w którym się mieszka. Tak jest u Arabów, 
tak też jest u nas. Zauważyłam to na obozach muzułmańskich, na które przyjeżdżały 
osoby z innych krajów. Wszędzie ten islam jest trochę inny. My mamy tutaj na Pod-
lasiu widzimy kontrast patrząc na Arabów i Czeczenów. W Anglii też żyją Arabowie, 
ale są inni od naszych, jest ich więcej, są bardziej różnorodni i chyba bardziej religij-
ni, bo mają większe możliwości bycia osobami religijnymi. Tam nie ma problemu 
z dostępem do literatury muzułmańskiej czy do żywności halal. Nas, Tatarów – poza 
islamem – odróżnia uroda, jako dziecko miałam straszne kompleksy. Jak dorastałam 
to nie mogłam w lustro patrzeć, moje czy skośne mnie dobijały, wydawały mi się takie 
brzydkie. poza tym jesteśmy bardzo przywiązani do świąt i rzadko kiedy mają one 
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religijny wymiar. W większości domów tatarskich to jest po prostu uroczysta atmos-
fera, sprzątanie, nasze potrawy. Arabowie, którzy są w Polsce tego nie znają.” [W 29]

Tatarzy, mówiąc o swojej specyfice, podkreślają także związki z polakami 
i polską kulturą. W tatarskich domach pamięta się o tym, że ich przodkowie 
dobrowolnie przyjechali do Polski, a w zamian za zasługi militarne otrzymali 
szlachectwo i nadania ziemskie. Dla pierwszych osadników Rzeczpospolita była 
bogatym krajem o wysokiej kulturze; osiedlali się więc i przyjmowali polskie zwy-
czaje, akceptując zarazem tutejszy sposób bycia. pomimo to, w opowieściach star-
szych Tatarów, a zwłaszcza w poezji, pobrzmiewa czasem tęsknota za opuszczo-
nymi stepami. Ten sentyment, nadal obecny wśród młodych Tatarów, widoczny 
jest w kultywowaniu dawnych tradycji i związanych z nią symboli np. nocowaniu 
w jurtach, jeździe konnej czy strzelaniu z łuku. Elementy kultury stepowej, pro-
pagowane m.in. podczas imprez tatarskich, uznawane są za ciekawostkę z prze-
szłości, pewien mit stanowiący atrakcję również dla ludzi z zewnątrz. Istotnym 
skutkiem tych działań jest integracja młodych Tatarów wokół wspólnych warto-
ści oraz ukazanie, iż przeszłość tatarska nie stanowi opozycji do polskości, nie 
zagraża poczuciu związania z krajem, lecz – wręcz przeciwnie – pielęgnowanie 
swoich korzeni umacnia świadomość posiadania cennego dziedzictwa kulturo-
wego, wzbogacającego polską kulturę narodową.

„Tatarom nie jest ciężko, bo jesteśmy polakami, tu się urodziliśmy. Gorzej mają Ara-
bowie, bo są w obcym kraju, nie znają języka, mają problemy z wizami, muszą znaleźć 
pracę itd. To wszystko wymaga od nich pewnego poświęcenia.” [W 5]

„Jesteśmy mocno zasymilowani, czujemy się polakami i ma to też wyraz w naszej re-
ligijności. Nabyliśmy wiele z polskiej kultury, z chrześcijaństwa. Nas tylko tradycja 
odróżnia i religia. Wszyscy nas znają i wiedzą, że niczym szczególnym się nie wy-
różniamy. Traktują nas jak swoich; wiedzą, że jesteśmy muzułmanami. W większości 
przypadków ludzie to akceptują. Nikt nas nie wytyka palcami, nigdy nie czułam się 
inna. Tu na podlasiu jest różnorodność, są katolicy, prawosławni, więc ludzie akcep-
tują inność.” [W 26]

Respondenci, dostrzegając wpływ dominującej kultury otoczenia, zauważa-
li także rosnącą rolę obrzędowości świątecznej, opartej na tradycji chrześcijań-
skiej. Życie rodzinne i sąsiedzkie jest zdaniem Tatarów silnie związane z „pol-
skimi świętami”. pod tą nazwą kryją się – obecnie w dużej mierze przejęte przez 
kulturę popularną – tradycyjne uroczystości katolickie, które z powodu miejsca 
zajmowanego w kulturze narodowej, określane są mianem polskich. Narastająca 
w ostatnich latach sekularyzacja społeczeństwa, powodująca oddzielenie tradycji 
świątecznej od sfery sacrum, a także komercjalizacja świąt, związana z intensyw-
nym wykorzystywaniem ich symboliki w mediach, powodują, że wielu młodym 
Tatarom święta kojarzą się zatem z sezonowymi zmianami wystroju witryn skle-
powych, zwiększonym asortymentem oferowanych produktów (tzw. limitowane 
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serie) i promocjami. Chrześcijańska obrzędowość, choć pozbawiona już religijne-
go wymiaru, poprzez przekazy rozpowszechniane w środkach masowego przeka-
zu, nadaje stały rytm porom roku. Wiosna nieodzownie kojarzy się młodym Tata-
rom ze Świętami Wielkanocnymi, nadchodzące lato z zakupami pierwszokomu-
nijnymi, późna jesień z odwiedzaniem grobów bliskich przy okazji Wszystkich 
Świętych, zima zarezerwowana jest natomiast dla bożego Narodzenia i choinki. 
Respondenci zauważają przy tym, że muzułmańskim świętom nie towarzyszy ko-
mercyjny blichtr. W Polsce – w przeciwieństwie do krajów Bliskiego Wschodu – są 
one zupełnie nieznane i wolne od wpływów reklamy. kurban i Ramadan Bajram 
dają zatem Tatarom możliwość przeżycia ich zarówno w wymiarze religijnym, jak 
i rodzinnym. Święta muzułmańskie oparte są jednak na ruchomym kalendarzu 
księżycowym, wypadają więc w różnych porach roku, nie dając takiego poczucia 
powtarzalności, jakie towarzyszy ich polskim odpowiednikom. 

Co ciekawe Tatarzy, z którymi przeprowadziłem rozmowy – w większości 
przypadków – akceptowali proces asymilacji związany z narastającymi wpływami 
kultury opartej na wzorcach czerpiących z chrześcijańskiej obrzędowości świą-
tecznej. Uważają bowiem, że skoro żyją w katolickim kraju, to siłą rzeczy muszą 
upodobnić się do otoczenia. Najczęściej wyraża się to w kopiowaniu, skomercjali-
zowanych obecnie, wzorów kulturowych. Dlatego też nikogo nie dziwi obecność 
w tatarskim domu choinki bożonarodzeniowej. Tatarzy nie postrzegają przy tym 
tych symboli w kategoriach religijnych, gdyż mają one dla nich wyłącznie wymiar 
kulturowy, związany z polskością i wolą utrzymania poprawnych relacji z chrze-
ścijańskim otoczeniem. Respondenci sprzeciwiają się pojawiającym się czasem 
sugestiom, że boże Narodzenie czy Wielkanoc mogą zastąpić Kurban i Ramadan 
bajram. Z perspektywy Tatarów symbolika związana z katolicką obrzędowością 
jest tylko koniecznym elementem funkcjonowania w polskim społeczeństwie. 
boże Narodzenie czy Wielkanoc istnieją w świeckiej, mocno skomercjalizowanej 
przestrzeni publicznej, natomiast dla tradycyjnych świąt muzułmańskich zare-
zerwowane jest ważne miejsce w życiu prywatnym i rodzinnym. Potwierdzają to 
poniższe wypowiedzi:

„Jesteśmy polakami i trudno żebyśmy po tylu latach życia w polsce mieli nagle zre-
zygnować z polskich, choć chrześcijańskich tradycji. Arabowie chcieliby, abyśmy tak 
zrobili, ale to jest niewykonalne. Dla mnie Boże Narodzenie jest okresem odpoczyn-
ku i spokoju, jak byłem dzieckiem to była nawet w domu choinka. To jest ważny czas, 
sąsiadom składa się życzenia i jest miło.” [W 10]

„Te symbole odgrywają ważną rolę, bo są wszędzie, w szkole, w telewizji, na ulicy, w wi-
trynach sklepowych. Nie da się nie zauważać świąt. (…) W domu też mam zawsze 
choinkę, obchodzi się Wielkanoc. I to już tradycja, bo u dziadków też tak było. To dla-
tego chyba, żeby dzieci nie czuły się gorsze, żeby w szkole nikt się nie śmiał… Moim 
zdaniem choinka nie kłóci się z islamem. Można to pogodzić, trzeba tylko zachować 
umiar. Nie można przecież obchodzić bożego Narodzenia, a pomijać bajramów. Ka-
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tolickie święta można obchodzić, ale to nie jest to samo, nasze są ważniejsze. Tamte 
to takie trochę «państwowe», bajramy zaś są świętami religijnymi. boże Narodzenie 
nie wiąże mi się z religią tylko z naszą ojczyzną.” [W 28]

„Jesteśmy zasymilowani, stawiamy choinkę na boże Narodzenie, przygotowujemy 
prezenty. Tradycja tatarska miesza się z polską. Ważne jest tylko to, żeby o korzeniach 
i o naszej kulturze nie zapomnieć. Jak dzieci były małe, to trzeba było mieć choinkę, 
żeby im przykro nie było. Bo jak pójdą potem do szkoły to koleżanki od razu zapy-
tają, co na gwiazdkę dostałaś. A ona co ma powiedzieć? Że nic dostała, bo tych świąt 
nie obchodzi. Tak nie można. po co dzieci na stres narażać. Choinka jest polska, to 
nasza kultura, a święta tatarskie to rodzina i religia. Dla mnie taki podział jest wyraź-
ny i czytelny. (…) Na groby co roku jeździmy 1 listopada, bo wtedy wszyscy jeżdżą, 
jest poza tym dzień wolny od pracy. To jest też takie przejęcie polskich zwyczajów, ale 
świeczek nie palimy, bo religia nam zabrania. Kwiaty tylko składamy, no i modlimy 
się.” [W 33]

„Choinka jest w naszym domu, nie ma wymiaru religijnego, tylko taki kulturowy. 
U moich rodziców jej nie było, ale u nas dzieci chciały, więc jest. Wszyscy w około 
mają choinkę, nie da się żyć bez niej. po co dzieciom przykrość robić. Moim zdaniem 
nie ma w tym nic złego.” [W 40]

„W grudniu w szkole były mikołajki, ale to mi nie przeszkadzało, bo w dawaniu pre-
zentów nie ma przecież niczego złego.” [W 41]

„W islamie nie ma kultu jajek, ale my jako dzieci chodziliśmy «po jajkach» w okresie 
Wielkanocy. Zbieraliśmy słodycze, tak jak katolicy. Robiliśmy to, żeby się zaprzyjaź-
nić z kolegami z sąsiedztwa, żeby pokazać, że nie jesteśmy inni.” [W 38]

„My bardzo często odwiedzamy groby naszych bliskich, to znaczy wtedy, gdy tylko 
jest możliwość. pierwszy listopada jest dniem wolnym od pracy, więc wygodnie jest 
wtedy pojechać. Zwłaszcza, że na groby bliskich mamy daleko, w jeden dzień nie da 
się wszystkich obejść. A do tego, żeby odwiedzić zmarłych każdy dzień jest dobry. My 
mieszkamy daleko, więc dla nas 1 listopada jest dobrym dniem.” [W 1]

Dla młodych Tatarów podstawowym środowiskiem interakcji społecznych 
jest szkoła. Respondenci zapytani przeze mnie o swoje doświadczenia związa-
ne z relacjami z rówieśnikami, w większości przypadków stwierdzali, że czas 
spędzony w szkole podstawowej i średniej był okresem ocenianym pozytywnie. 
przedstawiciele młodego pokolenia Tatarów deklarowali, że środowisko szkolne, 
w większości przypadków, było świadome ich odmienności etnicznej oraz wy-
znawanej religii. Tatarskie pochodzenie było również doceniane przez nauczycie-
li, którzy chętnie wykorzystywali obecność młodych Tatarów do urozmaicania 
lekcji historii. Tego typu inicjatywy stanowić bowiem mogą doskonałą okazję do 
wyjścia poza stereotyp Tatara-najeźdźcy pustoszącego kraj w odległym średnio-
wieczu. Skromna podręcznikowa wiedza może dzięki temu zostać poszerzona 
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o mało znane fakty i wydarzenia z dziejów Polski, przede wszystkim związane 
z udziałem Tatarów w licznych wyprawach wojennych – począwszy od Grunwal-
du, a na Kampanii Wrześniowej kończąc. Znacznie rzadziej – co podkreślali moi 
rozmówcy – poruszane są na lekcjach tematy związane z islamem, gdyż wiedza 
o religii muzułmańskiej nie mieści się w kanonie podstawowych przedmiotów 
nauczanych w szkole. Zajęcia poświęcone innym niż chrześcijaństwo religiom 
powinny odbywać się za to w ramach religii katolickiej. podczas przeprowadzania 
badań terenowych nie natrafiłem jednakże na przypadek zaproszenia któregoś 
z młodych Tatarów na lekcję, podczas której omawiany był islam. Popularyzo-
wanie wiedzy o religii muzułmańskiej nie mogło się również odbywać poprzez 
zajęcia z etyki, które choć fakultatywne dla religii, najczęściej nie były organizo-
wane. Głównym powodem był w tym wypadku zapewne brak chętnych. Należy 
podkreślić, że większość moich respondentów, wspominając okres nauki w szko-
le, doceniała atmosferę tolerancji i życzliwego zainteresowania ich odmiennością, 
aczkolwiek taki pozytywny obraz stosunków z otoczeniem sąsiedzkim był nor-
mą tylko na Podlasiu. Było to odczuwalne zwłaszcza w tych miejscach, w których 
Tatarzy stanowili dość dużą i widoczną społeczność.

„Dla mnie to nie było problemem. Jak chodziłem do podstawówki to nauczyciele 
wszyscy wiedzieli, w technikum to już nawet koledzy zaczęli się interesować czym jest 
islam, to im wyjaśniałem, jak tylko umiałem. Mój profesor-wychowawca też mnie 
kiedyś pytał czy mam Koran po polsku, czy mógłbym mu pożyczyć, bo chciał prze-
czytać. był zainteresowany jak to wszystko jest przedstawione. W technikum żadnych 
problemów nie miałem, tu już ludzie są mądrzejsi. A w podstawówce moi koledzy 
w klasie chyba nawet nie wiedzieli, że jestem muzułmaninem. W szkole średniej to ci, 
co się historią trochę interesowali, to coś wiedzieli o Tatarach i pytali się potem, pro-
sili abym im coś o Tatarach powiedział, żebym jakieś stare zdjęcie przyniósł pokazać, 
jakieś książki. Na studiach wiedzą wszyscy, a jak jeszcze nie wiedzą to i tak się jakoś 
dowiadują i pytają mnie potem o to, co ich interesuje.” [W 5]

Na tle przedstawionych opinii, w których osoby badane pozytywnie odnoszą 
się do swoich szkolnych doświadczeń, widoczne są także pewne jednostkowe gło-
sy wskazujące na to, że w polskich szkołach, zwłaszcza podstawowych, obecne są 
również konflikty na tle etnicznym i wyznaniowym. Najczęściej przejawiają się one 
w agresji słownej i przezwiskach próbujących wyśmiać tatarskość, postrzeganą głów-
nie przez pryzmat cech fizycznych. Oprócz specyficznego typu urody stygmatyzu-
jące właściwości ma także odmienność religijna, wyznaczana przez nieobecność na 
lekcjach religii katolickiej. Według moich rozmówców zadrażnienia rzadko kiedy 
przybierały ostrzejszą formę, ale znacząco utrudniały integrację z otoczeniem. Pró-
by dyskryminacji kończące się bójkami miały miejsce z reguły w tych szkołach, do 
których uczęszczali pojedynczy uczniowie tatarscy. W takich przypadkach otocze-
nie rówieśnicze, niemające wcześniej kontaktów z Tatarami ani należytej wiedzy 
o tej społeczności oraz wyznawanej przez nią religii, określało ich mianem obcych. 
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Młodzi Tatarzy nierzadko byli izolowani i, z obawy przed dyskryminacją, ukrywali 
własną tożsamość. Taką strategię obrony, poprzez wycofanie i próbę zamaskowania 
swojej odmienności, obierali ci spośród respondentów, którzy w swoich szkołach 
stanowili znikomą mniejszość np. w Trójmieście czy Warszawie. 

„W szkole podstawowej dzieci mnie przezywały, bo byłam inna. Powodem było to, 
że nie chodziłam do kościoła i inaczej niż oni wyglądałam. Jak się jest dzieckiem, 
to się chce być takim samym jak otoczenie, ja strasznie cierpiałam, bo mi to nie 
wychodziło.” [W 18]

„Konflikty są bardzo rzadkie. Ja osobiście tylko raz miałem nieprzyjemną sytuację. 
Miałem wtedy 13 lat, a chłopak, któremu się nie spodobałem był o rok starszy. To było 
zaraz po 11 września, media nakręciły sytuację i koleś postanowił pokazać mi, że w pol-
sce nie ma miejsca dla muzułmanów. Kazał mi uklęknąć i bić pokłony przed sobą, a jak 
ja się nie zgodziłem, to pobiliśmy się. (…) W tym wieku człowiek jest zbyt młody żeby 
myśleć rozsądnie, więc do tego zdarzenia nie przywiązuję większej wagi. Na szczęście 
są też inni ludzie, ci których inność ciekawi, a nie powoduje agresji.” [W 21]

„W podstawówce dzieciaki wołały za mną «Jehowy, Jehowy…», bo na religię katolicką 
nie chodziłem. To były lata 80. i nikt o islamie nie słyszał. Tatarów w Bydgoszczy nie 
było, więc byłem inny i nieznany. Ja nie wiedziałem, co to jest ten «Jehowy» i pamię-
tam, że któregoś chłopaka porządnie rąbnąłem, bo myślałem, że to jakieś przezwisko 
pod moim adresem.” [W 32]

„Jako dziecko strasznie się rozbijałem. Do tego stopnia, że często rodzice innych 
chłopaków przychodzili na skargę do mojego ojca. I dostawałem manto od ojca, bo 
nie wolno się bić – religia tego zabrania. A ja przecież najczęściej tylko odpowiadałem 
na zaczepki i przezwiska (…). Szacunek na podwórku trzeba było zdobyć, więc nie 
zważałem na słowa ojca, zwłaszcza, że w Augustowie, gdzie mieszkaliśmy, praktycznie 
nie było Tatarów, więc jako mniejszość byłem w gorszej sytuacji niż rówieśnicy. (…) 
Trzeba było się bronić!” [W 40]

Paradoksalnie szkolne problemy młodych Tatarów, żyjących głównie poza 
podlasiem, wynikają czasem nie tylko z trudnych relacji ze środowiskiem rówie-
śniczym, ale również z nieprzychylnego stosunku nauczycieli. Świadczą o tym 
poniższe wspomnienia:

„W szkole podstawowej zobaczyłem, że jestem inny, że tylko ja w klasie jestem muzuł-
maninem. Dzieci się ze mnie śmiały, dokuczały mi, a ja byłem sam i nie potrafiłem 
się obronić. Na początku islam był dla mnie problemem. Tak, jak teraz z perspek-
tywy czasu na to patrzę, to do dzieci nie mam żalu, bo one nie wiedziały co robią, 
ale nauczyciele mnie strasznie wkurzają, bo oni powinni zrozumieć tę sytuację, a nie 
zrobili nic, żeby mi pomóc. Jako dziecko czułem się inny, jakoś tak odrzucony, a ja 
tak jak każde dziecko chciałem być podobny do rówieśników. (…) Z perspektywy 
czasu patrzę na to trochę inaczej, bo z dziećmi sprawa jest prosta, o życiu nie mają 
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pojęcia i tyle. Można to zrozumieć. Inaczej wygląda sprawa z nauczycielami, przecież 
oni są wykształceni, mają wychowywać i uczyć. Dlatego do nich mam żal. Nie wiem, 
co nimi kierowało, może w jakimś stopniu zawiść, ale przede wszystkim jednak nie-
wiedza. Oni przecież niczego o islamie nie wiedzieli, nie znali Tatarów, traktowali 
mnie jak kosmitę. (…) pamiętam, jak kiedyś nauczycielka od polskiego przed całą 
klasą mnie poniżyła. No, bo wiesz, ja byłem bardzo żywym dzieckiem, ruchliwym. 
W kogoś kulką papieru rzuciłem, z kimś zacząłem gadać na lekcji. Nie każdy przecież 
potrafi siedzieć cicho i tylko nos w książkę. I ona się zdenerwowała, nie wytrzymała 
i wrzasnęła do mnie: «uspokój się, Mongole». Cała klasa to słyszała i w śmiech. Już do 
końca szkoły podstawowej miałem przezwisko «Mongoł». Z wielką radością pożegna-
łem tę szkołę. Z nikim stamtąd nie utrzymuje kontaktów, staram się tam nie chodzić, 
żeby nauczycieli nie oglądać. W szkole średniej było lepiej. Nowe środowisko, nowi 
ludzie, lepsi nauczyciele. Swoją religią się nie obnosiłem, ale wszyscy wiedzieli, że 
nie jestem katolikiem, bo na religię przecież nie chodziłem. Starałem się nie mówić 
nic o islamie, bo ciągle pamiętałem, co się działo w podstawówce. Do kolegów cho-
dziłem na święta bożonarodzeniowe, jak gdyby nigdy nic, nie ujawniałem się. Jak się 
pojawiała w jakiejś rozmowie religia, to zmieniałem temat. Teraz jest chyba lepiej, bo 
o islamie więcej się mówi, ta trauma po 11 września już też minęła. Jest lepiej, ludzie 
chyba bardziej się interesują. W szkole może tylko na lekcjach historii było coś o Ta-
tarach, ale jako że było to przedstawione w dość negatywnym świetle – no wiesz te 
najazdy w średniowieczu – to ja się nie przyznawałem do tatarskości. Mogłem wpraw-
dzie coś powiedzieć, sprostować fakty, opowiedzieć choćby o roli Tatarów w wojsku 
polskim, ale wołałem to przemilczeć. bałem się tego, że będzie tak, jak w podstawów-
ce. Nie ujawniałem się nadal ani z religią, ani z tatarskością. Całą szkołę średnią tak 
anonimowo przechodziłem. Może źle zrobiłem, bo to przecież starsi ludzie już byli, 
może by to zrozumieli. Nie wiem, wolałem dmuchać na zimne.” [W 10]

Wspomniane przykłady wskazywania inności doskwierają przede wszystkim 
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów i rzadko kiedy przyjmują postać jaw-
nej dyskryminacji ze strony rówieśników. Zdecydowanie częściej młodzi Tatarzy 
odczuwają zmęczenie odmiennością i samotność wynikającą z izolacji i niewiel-
kiej liczebności grupy. Takie reakcje charakterystyczne są dla tej części młodzieży 
tatarskiej, która nie może liczyć na wsparcie ze strony innych Tatarów. poza pod-
lasiem, w miejscach gdzie Tatarzy nie tworzą większych skupisk, przedstawiciele 
młodego pokolenia muszą sami sobie radzić z problemami życia mniejszości. 
Natarczywe uświadamianie bycia innym powoduje skupianie uwagi otoczenia. 
W konsekwencji, dla części młodych Tatarów, wizyta w szkole oznacza niekoń-
czący się stres. Młodzież tatarska zmuszana jest do ciągłego opowiadania o sobie, 
poważnego wyjaśniania spraw absurdalnych, gdyż niezwiązanych z Tatarami, jak 
chociażby problemu fundamentalizmu muzułmańskiego. Z perspektywy bada-
nych osób stałe uświadamianie inności przez otoczenie, często wręcz pod posta-
cią dziwacznej egzotyki, bywało męczące:
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„Nie, nie mogę powiedzieć, że ktoś mi dokuczał. Raczej doskwierało mi to, że w całej 
szkole było może 2-3 Tatarów. Samotna się czułam, taka inna niż wszyscy. krępowało 
mnie też to, że ciągle musiałam opowiadać skąd się wzięłam i co to jest islam. pamię-
tam standardowe pytanie: czy obchodzę Boże Narodzenie. Ja mówiłam, że nie obcho-
dzę, bo w naszej religii Bóg się nie urodził, był zawsze. Wszyscy się temu dziwili, nawet 
wyobraź sobie, że mi współczuli! W podstawówce byłam, jak z innej planety. Teraz nie 
mam z tym problemu, chętnie opowiadam o nas Tatarach i o islamie, ale wtedy, jako 
dziecko mocno to przeżywałam.” [W 23]

„Nikt nie chce się wyróżniać z tłumu, nikt nie chce być odmieńcem, bo to jest uciążliwe. 
Jak się jest młodym, to człowiekowi często wygodniej jest zapomnieć o tatarskości, bo 
wtedy ma się pewność, że otoczenie w pełni będzie cię akceptować. Jeżeli żyjesz w kra-
ju tolerancyjnym, to nikt z powodu odmienności problemu ci nie zrobi, ale idealnie 
nigdy nie jest. Moje dzieci są już dorosłe i to zrozumiały, ale ten ból pozostaje i potem 
też mniej lub bardziej męczy człowieka, całe życie trzeba sobie z tym radzić.” [W 40]

Zupełnie inne doświadczenia stały się udziałem uczniów szkół średnich i ma-
turzystów. Przedstawiciele tej badanej grupy, w przeciwieństwie do starszej genera-
cji Tatarów, deklarowali, że nie promują ani też specjalnie nie ukrywają tatarskości 
i swojego wyznania. Ich odmienność nie wzbudza specjalnego zainteresowania, gdyż 
dla współczesnego środowiska licealnego religia i pochodzenie etniczne nie stano-
wią kwestii szczególnie istotnych. powszechna była natomiast postawa obojętności 
wobec młodych Tatarów. Nikłe zainteresowanie różnorodnością kulturową szkoły 
stało się także udziałem nauczycieli, którzy – w większości przypadków – nie wyka-
zywali dostatecznego poziomu zaangażowania. Pedagodzy w gimnazjach i szkołach 
średnich ograniczali się tylko do przekazywania uczniom uproszczonych informacji 
o islamie, w których dominował oskarżycielski ton wobec świata arabskiego. Wiedza 
o religii, oparta na stereotypowych przekazach i bezrefleksyjnym przytaczaniu sloga-
nów, które zdominowały medialny wizerunek islamu, nie zachęcała młodych Tata-
rów do inicjowania dyskusji na temat specyfiki muzułmańskiej religijności.

„Nie wiem czy nauczyciele wiedzieli, kim jestem, ale klasa w podstawówce to chyba 
cała wiedziała, a w gimnazjum większość. Generalnie mało osób wykazuje jakieś za-
interesowanie, nawet to, że nie chodzę na religię, mało kogo w gimnazjum obchodzi. 
Katolicy pewnie myśleli, ze jestem prawosławna, a prawosławni, że jestem katoliczką. 
O Tatarach to oni w ogóle nie słyszeli. (…) Kiedyś na lekcjach z wiedzy o społeczeń-
stwie zrobiło mi się głupio, gdy pani zaczęła mówić o islamie, że to jest najgroźniejsza 
religia, że terroryści zagrażają światu. (…) Miałam więcej takich doświadczeń.” [W 19]

„U mnie w szkole – czy to gimnazjum, czy w liceum – nikt nie interesuje się tym, kim 
jestem. koledzy z klasy wiedzą, że jestem Tatarką, ale nie robi to na nich większego wra-
żenia. Nie interesuje ich islam ani tatarskość. Tacy są po prostu, sobą też się zresztą nie in-
teresują, to na mnie tym bardziej nie zwracają uwagi. W klasie tylko cztery osoby chodzą 
na religię, także nikt nie widzi tego, że mnie nie ma. Nigdy nie miałam żadnych nieprzy-
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jemności z powodu tego, że jestem Tatarką czy muzułmanką. Choć w szkole nasłuchałam 
się sporo negatywnych opinii o islamie. kolegów w klasie mam wybitnie głupich, zresztą 
nauczyciele są nie lepsi, dla nich islam to tylko terroryzm i Osama bin Laden.” [W 28]

Oprócz środowiska szkolnego ważną płaszczyznę interakcji z otoczeniem 
tworzą relacje z sąsiadami. Tatarzy, z powodu swojej odmienności, wzbudzają 
zaciekawienie, które ogniskuje się przede wszystkim na sprawach związanych 
z islamem. Sąsiadów interesują jednakże przede wszystkim te kwestie, które  
w ostatnich latach stały się głośnymi tematami w debacie publicznej chętnie po-
dejmowanymi przez media. Znacznie rzadziej sąsiedzi proszą o wyjaśnienie za-
gadnień związanych bezpośrednio z Tatarami, takich jak pochodzenie etniczne, 
przyczyny osadnictwa czy też elementy tradycji i kultury. Tatarscy respondenci 
uważają, że wynika to zapewne z mniejszej atrakcyjności tego typu tematów i bra-
ku sensacyjnych odniesień: 

„Sąsiedzi na pewno wiedzą kim jesteśmy, no bo plotki się roznoszą, a my jesteśmy 
trochę inni więc wzbudzamy ciekawość. Tak ogólnie to wszystko jest dobrze, normal-
nie, mamy swoje życie, a sąsiedzi swoje. Co do tatarskości to raczej pytań nie mają, 
do islamu już prędzej. Nieraz sąsiadka przyjdzie i komentuje wiadomości z Iraku czy 
Afganistanu, i pyta się nas, co my o tym sądzimy.” [W 10]

„Z mojej klatki w bloku tylko jedna czy dwie sąsiadki wiedzą, kim jesteśmy. Na osie-
dlu trudno jest o jakieś ściślejsze z kimś relacje, nie znamy się po prostu. Inaczej jest 
w małych miastach, w takiej Sokółce to wszyscy się znają. Może tylko raz czy dwa razy 
koleżanki pytały mnie, co to jest dżihad, bo w mediach ludzi straszyli zagrożeniem 
islamskim i one koniecznie chciały się dowiedzieć, jak to jest naprawdę.” [W 19]

„Mieszkam teraz w Warszawie. To wielkie miasto, nikt się nie zna, na ulicy spotyka 
się bardzo dużo kolorowych i dziwacznych ludzi. Nikt już na mnie nie zwraca uwa-
gi. Z drugiej strony, pomimo tej anonimowości ludzie interesują Tatarami. Śmiem 
twierdzić, że chyba nawet bardziej niż w białymstoku. Na podlasiu wszyscy się znają 
i raczej nikt Tatarów o nic nie pyta, bo nie stanowimy żadnej egzotyki. W Warszawie 
jest inaczej, ludzie, tak po prostu, z ulicy przychodzą do mnie na Wiertniczą i proszą 
o informacje dotyczące islamu. To jest bardzo miłe, bo pytają nie tylko o religię, ale 
także o to, skąd ten islam wziął się w polsce. W ten sposób pośrednio pytają o Tata-
rów i o naszą historię. Ludziom się to podoba, islam tatarski nie jest już jakiś daleki 
i obcy, tylko nasz, swojski. Akceptują islam przez to, że dowiadują się o istnieniu Ta-
tarów i o naszej wierności polsce.” [W 22]

„każdy Tatar dba o to, aby relacje z sąsiadami były dobre. Dlatego też chodzimy na 
piwo z kolegami. W drugą stronę to też działa, tylko że w mniejszym stopniu. Sąsiedzi 
interesują się Tatarami, a może raczej naszą religią. Z tym, że głównie wtedy ma to miej-
sce, gdy media jakiś wstrząsający news pokarzą z muzułmanami w roli głównej. Jest to 
więc takie plotkarskie zainteresowanie. Sama tatarskość mało kogo obchodzi.” [W 38]
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Omawiając relacje Tatarów ze środowiskiem sąsiedzkim należy choćby po-
krótce wspomnieć o fundamentalizmie i terroryzmie – tematach, które najczę-
ściej pojawiały się w kontekście pytań o islam. Oceniając treść i istotę kwestii 
poruszanych podczas rozmów z sąsiadami, Tatarzy wskazywali na to, że islam 
stał się tematem popularnym, jednakże za ciekawością nie idzie w parze wie-
dza o religii muzułmańskiej. Tatarzy ubolewają nad niskim poziomem wiedzy 
polaków o islamie i starają się, w miarę możliwości, informować, a także ko-
rygować upraszczające sądy, budowane na doniesieniach medialnych. Respon-
denci twierdzili, że najczęściej przychodzi im dyskutować nad domniemanymi 
związkami łączącymi religię muzułmańską z przemocą. Tatarzy starają się przy 
tym wykazywać, że fundamentalizm jest postawą niezależną od islamu, że jest 
wręcz jego zaprzeczeniem, gdyż jest formą ideologii politycznej stworzonej po 
to tylko, aby mobilizować masy społeczne w celu realizacji partykularnych, po-
zareligijnych interesów. Rozmowy o islamie i zagrożeniu terrorystycznym siłą 
rzeczy nasiliły się po 11 września 2001 r. Wtedy też polscy Tatarzy stanęli przed 
koniecznością wyjaśnienia swoim sąsiadom specyfiki muzułmańskiej religij-
ności, a zwłaszcza braku związku między arabskimi terrorystami, a polskimi 
wyznawcami islamu. Tamte wydarzenia w następujący sposób wspomina jeden 
z respondentów:

„pamiętam, jak po 11 września przyszła (sąsiadka – przyp. M.Ł.) i z moją mamą roz-
mawiała: «co to się dzieje z tą pani religią? W co pani wierzy? Tyle ludzi niewinnych 
przecież zginęło...». Wyrzuty straszne miała, jakby to nasza była wina. Ale spokoj-
nie siedliśmy z nią i wytłumaczyliśmy jej, że to nie jest wina religii tylko tego, że 
jeden chory psychicznie człowiek stworzył sobie ideologię, która nie ma nic wspól-
nego z islamem i wiarą w boga, tylko wykorzystuje jakieś tam fragmenty Koranu, 
wyciągając je z kontekstu. Nie można przecież przerzucać odpowiedzialności za zło 
jednej czy kilku osób na całą religię. bóg mówi, że nie wolno zabijać, więc według 
tej podstawowej zasady wiadomo, że to co zrobił bin Laden było złe. Ja to w Koranie 
przeczytałem i ja to wiem. bin Ladenowi nikt nie zagrażał, nie musiał się bronić, 
więc popełnił straszny grzech. Najgorsze jest to, że ludzie się nakręcają takimi plot-
kami. Myślą sobie, jaki to zły jest islam. Nie znają muzułmanów, a tak sądzą. A to 
przecież polityka jest, kiedy telewizora nie włączysz to słyszysz, że jeden z drugim 
kogoś zabili. bo polityka idzie po trupach, ale nie religia. fanatycy są zresztą wszę-
dzie, tak samo jest u Żydów czy chrześcijan. Wiesz, dla mediów ciekawa nie jest 
religia czy wiedza o kulturze. Ich interesuje sensacja, coś co na pierwszą stronę będą 
mogli dać. Wielkim tytułem to opatrzą, zdjęcie jakieś drastyczne do tego dołożą 
i tyle. Zamachy, afery, polityka, to ich interesuje i o tym chcą pisać. W polsce jest 
spokojnie i pokojowo, muzułmanie żyją po cichutku, w mediach ich nie ma. Tylko 
doniesienia ze świata kształtują obraz islamu w mediach. Szkoda, bo gdyby media 
chciały, gdyby na chwilę zapomniały o zyskach, to zamiast tej manipulacji ludzie 
mogliby się czegoś dowiedzieć. Autorytety powinny się w mediach wypowiadać, 
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muftiemu czy naukowcom powinni dać głos, ale to niestety nie jest chyba możliwe. 
polacy też niewiele wiedzą o innych religiach, myślą że tylko katolicy w polsce żyją. 
Polak nie lubi innych kultur, bo uważa, że tylko nasza własna jest dobra. Takie po-
stawy też sprzyjają temu, że islam jest tak, a nie inaczej odbierany w społeczeństwie 
i ja przez to wolę się nie wychylać i żyć sobie spokojnie, tak trochę w ukryciu. No, 
bo ja nie mam siły non-stop ludziom tłumaczyć, że nie jestem terrorystą i nie mam 
dynamitu w spodniach. To jest strasznie męczące.” [W 10]

Zamach terrorystyczny z 11 września 2001 r. będąc wydarzeniem, które w wy-
niku relacji medialnych nabrało globalnego znaczenia, trwale zapisał się w pa-
mięci Tatarów. Szok i niedowierzanie, które towarzyszyły ludziom w Polsce i na 
świecie dla wyznawców islamu oznaczały także realną obawę przed konfliktami 
na tle religijnym. Tatarzy, w kontaktach z sąsiadami, starali się oddalać oskarże-
nia, które padały pod adresem muzułmanów. Dowodzili, że od wieluset lat żyją 
spokojnie w polsce i w pełni identyfikują się z polską kulturą. Oprócz wykorzy-
stywania kategorii polskości, Tatarzy starali także się uświadomić sąsiadom, że re-
ligia, którą wyznają jest oparta wyłącznie na pokojowym przesłaniu, a popularne 
w społecznym dyskursie pojęcie dżihadu powinno być rozumiane jako szczytna 
idea samodoskonalenia i intensyfikacji działań czynionych na rzecz dobra. Nato-
miast dżihad – rozumiany jako wysiłek zbrojny – jest możliwy tylko w samoobro-
nie. Taką wyższą koniecznością, związaną z uzasadnionym użyciem siły, była np. 
walka z okupantem podczas II wojny światowej254. Z pojęciem dżihadu wiąże się 
również, szeroko komentowana w mediach, koncepcja tzw. świętej wojny. Dla pol-
skich Tatarów prowadzenie walki motywowanej względami religijnymi jest nie 
do zaakceptowania. „Święta wojna” jest bowiem tylko ideologiczną zasłoną pró-
bującą legitymizować działania terrorystyczne. W tym aspekcie Tatarzy, dbając 
o własne bezpieczeństwo, podkreślają odległość przestrzenną i różnice kulturowe 
dzielące ich od ekstremistów w świecie arabsko-muzułmańskim255.

254 Pojęcie dżihadu, można rozumieć zarówno jako fizyczną walkę z wrogami islamu (tzw. mały dżihad), 
jak i wewnętrzną walkę człowieka ze złem (tzw. duży dżihad). Starcie zbrojne może być wykorzystane jedy-
nie jako ostateczne narzędzie samoobrony, a nie jako sposób rozwiązania konfliktu. Nakaz ten bywa czę-
sto ignorowany przez fundamentalistów, którzy, stosując totalne metody walki, nie wahają się nawet przed 
użyciem kobiet i dzieci jako samobójczych „żywych bomb”. Doktryna ta uzasadniała podboje arabskie 
i wywarła wielki wpływ na ekspansję islamu. W drugim rozumieniu dżihad oznacza doniosłość osobistego 
wysiłku i dążenie do pokonania własnych słabości. Taki rodzaj dżihadu, który opiera się na samodoskonaleniu 
i powstrzymywaniu się od grzechu ma niewiele wspólnego ze „świętą wojną”, gdyż całkowicie odcina się od 
przemocy fizycznej. Jedyna walka ma wymiar duchowy, prowadzony we własnym sercu. Idea ta ma sprzyjać 
wewnętrznemu doskonaleniu muzułmanów i spajaniu wspólnoty wiernych. Zyskała duże znaczenie po za-
kończeniu ekspansji arabskiej na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Stabilizacja i pokój we wczesnym 
średniowieczu, zanim miały miejsce krucjaty chrześcijan, pozwoliły kalifom cieszyć się „złotym wiekiem” is-
lamu. Dżihad nabrał nowego wymiaru realizowanego poprzez wypełnianie obowiązków religijnych zawartych 
w pięciu filarach wiary, a także właściwe postępowanie mające swe uzasadnienie w moralności religijnej, np. 
opiece nad słabszymi i potrzebującymi pomocy, wychowaniu dzieci, aktywności kulturalnej czy też dążeniu 
do pogłębiania wiedzy. Por. Danecki  J. , Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2008, s. 243-250; Dziekan 
M., Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 171-172.

255 Szerzej o stosunku młodego pokolenia polskich Tatarów do idei dżihadu w: Łyszczarz M.,  Młode 
pokolenie polskich Tatarów a koraniczna koncepcja dżihadu w: „Szkoła Seraficka – Seria Nowa”, t. 11 / 2012, s. 139-157.
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„Jak było po 11 września za bardzo nie wiem, chyba normalnie… Ja nie miałam żad-
nych nieprzyjemności. To wydarzenie było w telewizji, ale nikt go z nami na szczę-
ście nie łączył. Każdy przecież odpowiada za swoje czyny, byłoby dziwne gdyby ktoś 
miał do mnie żal z powodu tego, co tam się stało. Poza tym na nas ludzie patrzą 
przede wszystkim z perspektywy tego, że jesteśmy Tatarami, islam jest tak trochę 
z boku, choć zawiera się w tej naszej tatarskości. (…) To, co media mówią o dżihadzie 
przeraża mnie. To nie są ludzie, którzy działają w imię religii. Oni nie mają z religią 
nic wspólnego, to są chorzy ludzie opętani nienawiścią. przecież Koran mówi, że 
dżihad trzeba prowadzić nie z innym człowiekiem, tylko z samym sobą, ze swoimi 
słabościami.” [W 23]

„Tu w Białymstoku ludzie nas znają, są też Białorusini, także wszyscy są przyzwycza-
jeni do życia razem. Odmienność religijna czy kulturowa nikogo nie razi. Nawet po 
11 września nie było problemów, wszyscy się znamy, to dlaczego miałyby być proble-
my? Nikt przecież nie myślał, że mogę się w autobusie wysadzić w powietrze. bądźmy 
poważni.” [W 24]

„po 11 września nie miałam żadnych przykrości. bo na nas patrzą bardziej jak na Tata-
rów, tych tutejszych, a nie jak na muzułmanów, bo to się kojarzy z Bliskim Wschodem 
i tymi informacjami, które media przynoszą o wojnach i terroryzmie. Pamiętam, że 
były modlitwy o pokój w Bohonikach. Także sami Tatarzy dbali o to, żeby nikt na nas 
źle nie patrzył.” [W 26]

„Ja nie miałem nigdy problemów ani na osiedlu, ani w szkole, wszyscy wiedzieli, kim 
jestem i nikomu to nie przeszkadzało. koledzy się interesowali, więc opowiadałem, 
kim są Tatarzy, skąd się wzięliśmy. Jedynie przez moment po 11 września była napięta 
sytuacja i czuło się taką obawę, jak to się dalej potoczy czy będziemy bezpieczni. Na 
szczęście władze państwowe pisały, że Tatarzy w polsce nie są terrorystami i mieliśmy 
spokój. Gorzej mieli Arabowie z Hetmańskiej, za nimi nikt się wstawił, ludzie się ich 
bali i dokuczali im. (…) Dżihad to samodoskonalenie. Dla mnie samodoskonalenie 
to zdobywanie wiedzy religijnej poprzez halakę i czytanie książek, a także przełamywa-
nie własnych słabości czy to wytrzymywanie postu i porannego wstawania na pierw-
szą modlitwę, czy też przez umiejętność życia w zgodzie z własną religią w niemuzuł-
mańskim społeczeństwie.” [W 30]

Okres po 11 września minął spokojnie. Jedynym poważniejszym incyden-
tem, na który zwracali uwagę respondenci, było wybicie kilku szyb w gdańskim 
meczecie. Wydarzenie to nabrało dużego rozgłosu, ponieważ tamtejszej gminie 
wyznaniowej udało się zaprosić Aleksandra Kwaśniewskiego, który przyjechał 
do Gdańska 10 października 2001 r. podczas kilkudziesięciominutowej wizy-
ty Prezydent RP wyraził szacunek dla wkładu Tatarów w kulturę i dzieje Polski, 
przeprosił także za chuligański incydent i zapewnił, że wydarzenia, które miały 
miejsce w USA nie wpłyną na bezpieczeństwo Tatarów i swobodę praktykowania 
religii. Tatarzy uczestniczący w tym spotkaniu wspominali przyjazną atmosferę 
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towarzyszącą wizycie oraz fakt ściągnięcia butów przez prezydenta przy wejściu 
do meczetu. Odebrano to, jako wyraz szacunku dla religii, a zarazem świadectwo 
wiedzy o islamie. 

Na marginesie wspomnieć warto, że po 11 września 2001 r. znacząco wzro-
sło poczucie islamofobii w polskim społeczeństwie. Nastroje antymuzułmań-
skie skierowane były wprawdzie głównie przeciwko imigrantom arabskim256, 
jednakże w ostatnich latach miało miejsce klika incydentów, których ofiarą 
padli polscy Tatarzy. W marcu 2006 r. włamano się do Narodowego Centrum 
Kultury Tatarów im. L. Kryczyńskiego w Gdańsku. Łupem złodziei padł sprzęt 
biurowy oraz kilka eksponatów, prezentowanych w sali wystawowej, m.in. srebr-
ny amulet wysadzany rubinami; XVII-wieczny kindżał oraz muhir z wykaligra-
fowanym wersetem z koranu. Po kilku dniach skradzione przedmioty zostały 
odnalezione przez policję. W listopadzie 2010 r., w kilka tygodni po uroczy-
stym odsłonięciu, zdewastowano natomiast pomnik ułana tatarskiego stojący 
w parku oruńskim nieopodal NCKT. przypadki konfliktów na tle religijnym 
bądź etnicznym zdarzają się w polsce wyjątkowo rzadko, tym niemniej mają 
miejsce. Podczas przeprowadzania badań terenowych odnotowałem przypadek 
agresji słownej, który wynikał nie tyle z wrogości wobec Tatarów – postrzega-
nych w kategoriach etnicznych – lecz był raczej przejawem skrajnej islamofobii. 
Zdarzenie, które miało miejsce w 2005 r. w Białymstoku, w następujący sposób 
relacjonowała moja rozmówczyni:

„Dyskryminacji nie było nigdy. Kiedyś miałam jednak przykre zdarzenie. Wracałam 
do domu zaraz po śmierci papieża, a jakiś pijak zaczepił mnie krzycząc: «Kim ty je-
steś? Co ty możesz wiedzieć o naszym papieżu?» bałam się, że mnie zaatakuje, bo był 
bardzo natarczywy, uciekłam nie czekając na to, co on zrobi. byłam wtedy w chuście, 
wziął mnie chyba za Arabkę. (…) Strasznie mnie to zabolało, bo wcześniej mieliśmy 
tu w domu modlitwy na Grzybowej nocne czuwania i modlitwy za zdrowie papieża. 
Bo Jan Paweł II był dla nas ważną osobą, był dobrym człowiekiem, był tak jak my 
polakiem. (…) A jakiś pijak mnie potępił, nic o mnie nie wiedząc. być może mniej 
kochał go niż ja, ale był katolikiem i mógł wygłaszać takie sądy.” [W 29]

256 W świadomości społecznej polaków muzułmanie mieszkający w naszym kraju postrzegani są jako 
dwie odrębne społeczności. Wspólnoty te oceniane są w ramach dychotomicznego modelu, w którym Ara-
bów i innych imigrantów z Bliskiego Wschodu postrzega się jako zagrożenie, natomiast polskich Tatarów 
jako przykład udanego procesu integracji z polską kulturą. Wybiórczy charakter tego zjawiska symbolizuje 
symptomatyczny transparent rozwieszony w marcu 2010 r. podczas demonstracji przeciwko budowie Ośrod-
ka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie o treści: „Tatarzy TAK, Liga Muzułmańska NIE!”. por. Łyszczarz 
M., Tatarzy polscy a islamofobia w: „Nurt SVD. Półrocznik misjologiczno-religioznawczy”, t. 132, r. 46, nr 2 / 
2012, s. 80-92; Łyszczarz M., Polscy Tatarzy a nowi muzułmanie. Kształtowanie wzajemnych relacji w obrębie wspólnoty 
wyznawców islamu w Polsce (nieopublikowane jak dotąd wystąpienie wygłoszone podczas Ogólnopolskiej kon-
ferencji Naukowej „Świat arabski znany i mniej znany” – pracownia Języka i Kultury Arabskiej Uniwersytet 
kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 6 czerwca 2013 r.).
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V.3. Poczucie dumy z bycia Tatarem

Ważnym elementem konstruującym identyfikację etniczną młodzieży jest 
poczucie dumy z bycia Tatarem. Dla przedstawicieli młodego pokolenia akcepta-
cja własnego pochodzenia jest wyznacznikiem osiągnięcia dojrzałości kończącej 
okres dzieciństwa. Aprobata tego faktu pojawia się wtedy, gdy młodzi Tatarzy są 
już na tyle dojrzali, że mogą odrzucić często towarzyszące im w szkole podstawo-
wej poczucie inności, skłaniające ich do ukrywania tatarskości. W gimnazjum, 
kształtująca się świadomość etniczna staje się na tyle ważna, że młodzi ludzie 
zaczynają odkrywać swoje pochodzenie i skomplikowane nieraz losy rodziny. 
Skarbnicą wiedzy o przodkach jest dla nich najczęściej najstarsze pokolenie. 
Dzięki kontaktom z dziadkami wykształca się silny związek z tradycją własnej 
grupy etnicznej, który wiąże się z poznawaniem przeszłości i akcentowaniem 
polskości m.in. poprzez kultywowanie patriotycznej pamięci o uczestnictwie 
w polskim czynie zbrojnym. Dla młodych Tatarów szlacheckie dziedzictwo i bo-
haterskie czyny przodków stają się tym samym pozytywnym wyróżnikiem, gdyż 
nobilitują ich w oczach rówieśników. Świadomość posiadania chlubnej tradycji 
jest często nagradzana przez nauczycieli, młodzież może dzięki temu uzyskać 
potwierdzenie tego, że dzieje Tatarów są docenione i uznawane za istotny element 
historii Polski. Wspomina o tym jeden z respondentów:

„W liceum miałam fory. pamiętam, że w szkole średniej nauczyciel historii, gdy tylko 
dowiedział się kim jestem, poprosił mnie, żebym, przy okazji lekcji, na której jakoś 
ci Tatarzy pojawili się w temacie, coś o rodzinie i o samych Tatarach opowiedziała. 
Popytałam trochę dziadków, no i opowiedziałam o nas. Miałam dzięki temu szóstkę 
na koniec z historii.” [W 25]

W skład tatarskiej tożsamości etnicznej wchodzi oczywiście islam. Aby wyja-
śnić zależności istniejące między religią a tożsamością etniczną zadałem respon-
dentom pytanie: czy duma z bycia Tatarem oznacza także dumę z bycia muzuł-
maninem? Wielu młodych Tatarów miało kłopot z udzieleniem jednoznacznej 
odpowiedzi, gdyż o ile duma z tatarskości była czymś zupełnie naturalnym, o tyle 
stosunek do islamu budził pewne kontrowersje. Na udzielone odpowiedzi decydu-
jący wpływ miał poziom religijności konkretnej osoby. Choć wszyscy responden-
ci, z którymi przeprowadziłem wywiady, uważały się za muzułmanów, to jedynie 
o około jednej trzeciej spośród nich można powiedzieć, że były głęboko religijne. 
Generalnie przeważały opinie podkreślające przede wszystkim elitarność bycia 
Tatarem.

„Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, iż jestem Tatarem. 
Nie jest to jednak relacja bezkrytyczna. potrafię powiedzieć złe słowo o Tatarach, gdy 
jestem absolutnie pewien, że źle postępują. Jestem bardziej dumny z tego, że jestem 
Tatarem, niż z faktu bycia muzułmaninem. Tatarskość to tradycja i cała nasza historia. 
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Możemy być dumni z tego, że nasi przodkowie bronili polskich granic. Islam zawiera 
się, w moim odczuciu, w tradycji tatarskiej, jest jakąś częścią składową, ale na pewno 
nie najważniejszą.” [W 21]

„Jestem dumny z tego, że jestem Tatarem, ponieważ urodziłem się w tatarskiej rodzi-
nie. Tego nikt i nic nie zmieni. Tatarem trzeba się urodzić, a muzułmaninem można 
zostać. Wyznawanie religii jest przecież kwestią wolnego wyboru.” [W 41]

Przeciwne opinie, w których młodzi Tatarzy wyrażali dumę z bycia muzuł-
maninem jako istotnego elementu swojej tożsamości, stanowiły niewielką część 
wypowiedzi ogółu respondentów. Jako przykład posłużyć może następujące 
stwierdzenie:

„Na pewno cieszę się z tego, że jestem Tatarem, bo cenię swoich przodków, ale najbar-
dziej cieszę się z tego, że jestem muzułmaninem. Dzięki rodzinie jestem muzułmani-
nem, to jest dla mnie ważne i za to ją cenię. Swój czas poświęcam na zgłębianie islamu, 
a historia osadnictwa i tym podobne tatarskie tematy mało mnie interesują.” [W 39]

Dla młodego pokolenia Tatarów, oprócz zachowanej tradycji, powodem do 
dumy jest także poczucie wyjątkowości towarzyszące byciu Tatarem. Zmiany we 
współczesnej kulturze, promujące różnorodność etniczną i rasową, skutkują po-
zytywnym wyróżnieniem Tatarów. Inaczej niż w wieku wczesnoszkolnym, kiedy 
człowiek za wszelką cenę stara się zintegrować z grupą poprzez upodobnienie się 
do otoczenia, tatarska młodzież licealna, w przeważającej większości, cieszy się 
z tego, że nie jest anonimowa. Świadczą o tym następujące wypowiedzi:

„Jestem dumna z tego, że jestem Tatarką. Moi przodkowie zasłużyli się dla Polski, do-
staliśmy za to ziemię, mogliśmy zbudować meczety. polska stała się naszą ojczyzną.” 
[W 23]

„Pewnie, że jestem dumny. W Polsce mało kto jest Tatarem, a ja jestem. Mój pradziadek 
służył w pułku Ułanów Wileńskich i walczył w 1939 roku, więc jest z czego być dum-
nym. My Tatarzy nie mamy czego się wstydzić, więc trzeba się cieszyć! No nie?” [W 24]

„Jestem dumna z tego, że jestem Tatarką. Kiedyś jak byłam mała to tego nie docenia-
łam, bo w podstawówce to trochę utrudniało życie, bo byłam inna. Ale teraz mam tą 
świadomość, że przez to, że jestem Tatarką, jestem na swój sposób wyjątkowa. Teraz to 
doceniam, nawet niektórzy znajomi zazdroszczą mi tej tatarskości.” [W 25]

„Teraz takie czasy nastały, że każdy chce znać swoje korzenie, a ludzie szczycą się tym, 
że mają ciekawe pochodzenie. Wręcz moda nastała na etniczność, bardzo media to 
promują. Uznaje się wkład innych kultur do tej ogólnopolskiej. Także ja mam czym 
się pochwalić, mam dużo do opowiadania o swojej rodzinie i o naszej wspólnocie. 
Jestem dumna. To dojrzewało wszystko, bo jako dziecko wstydziłam się trochę tatar-
skości, bo byłam inna niż koleżanki w klasie.” [W 29]
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V.4. Świadomość miejsc 
o dużym znaczeniu symbolicznym 

Istotnym elementem rozważań nad tożsamością polskich Tatarów jest stosu-
nek do przestrzeni, w której funkcjonują. Płaszczyzna ta jest wielorako postrze-
gana przez członków wspólnoty i kategoryzowana na różne sposoby. Przestrzeń, 
dzięki istnieniu symboli, uzyskuje ponadto wartość, dzięki której może być uzna-
wana za mniej lub bardziej ważną dla danej społeczności. Symbole zapewniają 
zatem możliwość wprowadzenia porządku w postrzeganiu rzeczywistości, nadają 
konkretne znaczenia codziennym czynnościom, a także, w szerszej perspektywie, 
wpływają na określenie sensu życia257. Celem moich dociekań było przede wszyst-
kim uzyskanie informacji związanych z tym, jakie znaczenie przywiązują Tatarzy 
do otaczającej ich przestrzeni, a także, w jaki sposób interpretują te znaczenia 
w konkretnych sytuacjach np. z najbliższej perspektywy lub też oddalenia od 
miejsca zamieszkania258. Na podstawie przeprowadzonych badań jednoznacznie 
można stwierdzić, że dla młodego pokolenia Tatarów najbardziej istotne znacze-
nie symbolicznie mają meczety i cmentarze muzułmańskie. Miejsca kultu religi-
jnego są w takim samym stopniu ważne dla osób mieszkających na Podlasiu, jak 
i w innych częściach kraju. 

Młodzi Tatarzy z Trójmiasta w swych wskazaniach typowali najczęściej 
obiekty ze swej najbliższej okolicy – meczet w Gdańsku oraz cmentarz w dziel-
nicy Srebrzysko. Taki wybór związany jest zapewne z postrzeganiem meczetu 
w Oliwie jako swojej „parafii”. Miejsce to, choć jest względnie nowe, dla przed-
stawicieli młodego pokolenia ma swoją historię związaną m.in. z modlitwami, 
uroczystościami świątecznymi i lekcjami religii. Co ciekawe, młodzi Tatarzy, 
pochodzący z Gdańska oceniając własny meczet pomijali kwestie estetyczne, 
dla nich ten budynek związany jest wyłącznie z własnymi przeżyciami i wspom-
nieniami z dzieciństwa. Takie podejście było również widoczne w ocenach 
dotyczących kwatery muzułmańskiej na Srebrzysku. Cmentarz ten, choć bardzo 
mały i niewyróżniający się ani położeniem, ani pięknem nagrobków, dla młodych 
Tatarów z Trójmiasta jest najważniejszym mizarem, ponieważ tam znajdują się 
groby ich bliskich. Oczywiście istotne było dla nich także podlasie, aczkolwiek – 
z powodu dosyć słabych kontaktów – pojmowane jako daleki obszar, odwiedzany 
tylko przy okazji świąt, o którego wyjątkowości stanowi przede wszystkim wielość 
żyjących tam Tatarów.

„Meczet w Gdańsku jest ważny, bo dla mnie ma swoją historię. Dziadek był imamem, 
ja tam miałem lekcje religii, na modlitwy tam chodzę. Dlatego jest ważny. A styl ar-
chitektoniczny mi nie przeszkadza, w meczecie piękno jest najmniej ważne. Liczy 
się ta idea meczetu, to miejsce, w którym można się pomodlić i to ma znaczenie. 

257 berger p.  L. ,  Luckmann T. ,  Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 158-167.
258 Hałas  E. ,  Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst działań, Warszawa 2006, s. 31-68.
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Meczety w Bohonikach i kruszynianach są ładne, nie przeczę, ale ja tam jestem go-
ściem. Czasem przyjeżdżam do dalszych krewnych – kilka razy w roku albo nawet 
rzadziej. Przede wszystkim do Bohonik jedziemy, bo na mizarze mam dalszą rodzinę. 
Moi najbliżsi krewni i przede wszystkim mój dziadek spoczywają tutaj w Gdańsku na 
Srebrzysku. Ten cmentarz jest dla mnie najważniejszy.” [W 5]

Dla zdecydowanej większości młodych Tatarów – czyli tych, którzy miesz-
kają na Podlasiu – najważniejszą przestrzenią symboliczną są Bohoniki i kru-
szyniany. pewną specyfiką jest natomiast zróżnicowany stosunek do tamtejszych 
miejsc kultu. Złożoność tej sytuacji wynika z charakteru związku emocjonalne-
go łączącego poszczególne osoby z tymi miejscami. W dużym stopniu zależy on 
od własnych doświadczeń z przeszłości (np. wspomnień z obozów młodzieżo-
wych), przynależności do konkretnej gminy wyznaniowej, miejsca zamieszka-
nia, pochodzenia rodziców i dziadków, a tym samym liczby krewnych pocho-
wanych na poszczególnych cmentarzach. Istotne znaczenie mają wreszcie indy-
widualne, czasem wręcz banalne, preferencje wyrażające się w przykładowych 
opiniach: „W Kruszynianach można zawsze zjeść pierekaczewnik”; „Do Bohonik 
łatwiej dojechać”; „Kruszyniański meczet jest większy i ładniejszy”; „Na miza-
rze w kruszynianach jest cicho i spokojnie”; „W Bohonikach zawsze jest bajram, 
nie to, co w kruszynianach” itd. O swoim stosunku do tych dwóch miejscowo-
ści szczegółowo wspominają respondenci.

„bardzo lubię Kruszyniany, bo tam z naszymi jeździmy. Jest to fajne miejsce, dobrze 
się tam czuję i mogę tam pobyć z innymi Tatarami. Meczet jest ładny, ale przyznam 
się szczerze, że jak u p. Dżennety bogdanowicz jesteśmy w odwiedzinach, to o wszyst-
kim się zapomina. Często dopiero przy powrocie na chwilkę do meczetu się wchodzi. 
(…) Z bohonikami nic mnie nie wiąże. byłam tam na święta kilka razy, ale tam nie 
ma tej atmosfery, co w Kruszynianach. Zresztą nigdy tam nie byliśmy ekipą, zawsze 
tylko z musu do meczetu. To powoduje, że inaczej patrzę na to miejsce.” [W 25]

„Moim meczetem są Bohoniki, tylko tam z rodziną jeżdżę. Nigdzie indziej tak się nie 
czuję, w bohonikach jest niezwykła atmosfera. Jestem tam kilkanaście razy w roku, 
zawsze na święta, oprócz tego w weekendy i wakacje. Do bohonik na obozy jako 
dziecko jeździłam, pani Mirjema (Mirosława Korycka – przyp. M. Ł.) je organizowała. 
Pamiętam, że wtedy w meczecie to po trzy razy dziennie bywałam, bo pod samym me-
czetem mieszkaliśmy. Długo na te obozy jeździłam, dużo młodzieży było, my starsi 
mieliśmy swobodę, nikt nas nigdzie nie gonił, jak to na tych arabskich obozach bywa, 
mogliśmy robić co nam się podobało, nie było podziału chłopcy oddzielnie, dziew-
czyny oddzielnie, a najważniejsze było to, że byliśmy razem, można się było poznać, 
przyjaźnie nawiązać. były wycieczki po okolicy i «czyn» – sprzątaliśmy dom pielgrzy-
ma, porządki na cmentarzu, malowanie płotów, takie drobne rzeczy. (…) W Kruszy-
nianach bywam bardzo rzadko, nie mam żadnych związków z tamtym miejscem. Dla 
mnie tylko Bohoniki.” [W 28]
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„Najbardziej lubię kruszyniany. Wybieram się tam od dłuższego czasu i chwili wol-
nego nie mogę znaleźć. Stęskniłem się, bo dawno nie byłem. Trzeba pojechać, żeby 
w ciszy i samotności pomodlić się, meczet odwiedzić, przypomnieć sobie ludzi, któ-
rych już nie ma. W bohonikach jestem częściej, bo bliżej. Też tam lubię przebywać, 
ale tam jest inaczej, może dlatego, że częściej jestem? Nie wiem… w bohonikach mam 
groby bliskich, to też jest inaczej, wizyta tam to często wiąże się z odwiedzinami ro-
dziny w Sokółce. (…) A Kruszyniany to ta cisza i samotność. Jak się tam pójdzie 
samemu, usiądzie i w spokoju posiedzi, pomyśli. To robi niesamowite wrażenie, wy-
ciszyć się można. W święta tego nie ma, jest tłum, dużo ludzi, znajomych, gwar. Ze 
wszystkimi trzeba słowo zamienić. Jak w mieście na ulicy.” [W 30]

Duże znaczenie symboliczne dla młodych Tatarów ma również Podlasie, 
postrzegane jako region. Rolę tego zakątka Polski doceniają przede wszystkim 
ci, którzy stamtąd pochodzą, a musieli wyjechać. W ocenach podlasia do-
minują określenia naładowane dużym ładunkiem emocjonalnym, związane 
z podkreślaniem przywiązania do rodzinnych stron oraz docenianiem piękna 
dzikiej przyrody. Respondenci określają ten region jako wyjątkowo ciche i spo-
kojne miejsce. Opinie wyrażające tego typu sądy wygłaszają głównie ci spośród 
młodych Tatarów, którzy przenieśli się na studia lub w poszukiwaniu pracy 
do Warszawy. W porównaniu ze stolicą, Białystok jawi im się jako miejsce nie-
śpieszne, w którym nie ma tłoku i wielkomiejskiego zgiełku. W tym kontekście 
młodzi respondenci podkreślali także fakt, iż w przeciwieństwie do Warszawy, 
w Białymstoku nie czują się anonimowi, gdyż mieszkają tam ich przyjaciele 
i znajomi, z którymi zawsze mogą się spotkać. W ocenach młodego pokolenia 
dominuje jednakże stwierdzenie, że o wyjątkowości podlasia decyduje przede 
wszystkim obecność innych Tatarów. Ten aspekt był szczególnie mocno akcen-
towany w wywiadach.

„Najlepiej się czuję na Podlasiu czy to w moim rodzinnym Białymstoku, w Dąbrowie 
Białostockiej, gdzie spędzałem wakacje, czy też w Bohonikach i kruszynianach. Tu 
w Warszawie brakuje mi tego, tej ciszy, spokoju… Teraz każdy wyjazd na podlasie jest 
dla mnie świętem, więc tym bardziej mi tego brakuje.” [W 20]

„Teraz, gdy mieszkam w Warszawie doceniam moje rodzinne strony. Tam mi się bar-
dzo dobrze mieszkało, tam są moi przyjaciele, moja rodzina, wspaniała przyroda, 
lasy, po których uwielbiam biegać.” [W 21]

„Najlepiej czuję się u siebie w domu. Lubię białystok, bo tu mam rodzinę i przyja-
ciół. Zawsze jak gdzieś wyjeżdżam, to od razu myślę o powrocie. To jest najlepsze 
miejsce do życia, chce się tu wracać.” [W 39]

„Podlasie jest wyjątkowe i tu czuję się najlepiej. Urodziłem się w Augustowie, w sumie 
niedaleko od białegostoku, ale jak tylko przytrafiła mi się okazja, to się przeprowa-
dziłem. Tutaj mieszkają Tatarzy, jest ta wielość kultur, której nie ma nigdzie indziej. 
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Byłem ostatnio na wakacjach w Beskidzie Niskim – piękna okolica, ale pusto, po Łem-
kach śladu nie ma, ruiny tylko. A my tu na tym podlasiu żyjemy, jesteśmy.” [W 40]

W przeprowadzonych wywiadach starałem się także dowiedzieć, jaki jest sto-
sunek młodego pokolenia Tatarów do Mekki i Medyny – najważniejszych miejsc 
islamu. Młodzi Tatarzy, co mogło stanowić pewną niespodziankę, w swoich wy-
powiedziach w stosunkowo rzadko je przywoływali. Respondenci oczywiście zna-
li te miejsca, chociażby z lekcji religii, jednakże związek z nimi wydawał im się 
bardzo abstrakcyjny. W przeprowadzonych wywiadach przeważały bowiem głosy 
określające Mekkę i Medynę jako bardzo dalekie, znane tylko ze zdjęć i opowieści. 
Dla przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów – zwłaszcza generacji uczniów 
gimnazjów i szkół średnich – stosunek do świętych miejsc islamu nie jest jeszcze 
należycie ugruntowany, gdyż w większości przypadków nie odczuwają oni jeszcze 
potrzeby udania się na pielgrzymkę. Mekka i Medyna nie są zatem ujmowane 
w kategoriach symbolicznych.

„Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale Mekka ma dla nas jakieś znaczenie, bo 
przecież modlimy się w kierunku świętego kamienia.” [W 24]

„Mekka i Medyna są dla nas żyjących w Polsce bardzo egzotyczne. Wiem, jak wyglą-
dają, bo nie raz widziałam w meczecie obrazki przedstawiające al-kabę. Na religii 
uczyliśmy się też o tych świętych miejscach islamu, ale nie pytaj mnie, co o nich są-
dzę, bo po prostu nie wiem.” [W 26]

„Do Mekki nie mam żadnego stosunku, bo trudno mi mówić o czymś, czego w ogóle 
nie znam. Może gdybym tam była...” [W 25]

„O Mekce nigdy głębiej nie myślałem. Oczywiście to jest święte miejsce, inne niż to wszyst-
ko dookoła, ale jakieś takie strasznie odległe i duże. Mekka mnie przytłacza.” [W 34]

„Święte miejsca islamu nie robią na mnie wrażenia. To jest gdzieś tam, hen daleko. 
Bardziej mnie interesuje to, co jest tu i teraz.” [W 38]

W przeprowadzonych wywiadach znalazło się także kilka nietypowych gło-
sów – głównie wśród najstarszych i najbardziej religijnych przedstawicieli młode-
go pokolenia – w których to respondenci zdecydowanie deklarowali, że w niewiel-
kim stopniu związani są z otaczającą ich przestrzenią. Zapytani o stosunek do, 
tak ważnych dla większości Tatarów, meczetów w bohonikach i Kruszynianach, 
wykazywali brak szczególnych odniesień symbolicznych. Tych kilka osób swój 
chłodny stosunek do elementów tradycji tatarskiej uzasadniało względami natu-
ry religijnej. Uważali bowiem, że należy kierować się wskazaniami proroka Mu-
hammada, według których ważniejsza od miejsca odmawiania modlitwy jest jej 
intencja i warunki związane z prawidłowym odprawianiem. Nie oznacza to oczy-
wiście negowania roli, którą spełniają podlaskie meczety. Z tym, że ta niewielka 
grupa respondentów postrzega ją zupełnie inaczej. W swych wypowiedziach mło-
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dzi Tatarzy wyraźnie zaznaczali, że meczety zostały zbudowane tylko i wyłącznie 
jako miejsca modlitwy. Bohoniki i kruszyniany są zatem ważne o tyle, o ile mogą 
spełniać powierzone im funkcje. Zdaniem tej grupy respondentów kwestie natu-
ry estetycznej, związane z architekturą i wystrojem tych meczetów, są zupełnie 
nieistotne. Ich wyjątkowość polega tylko na braku możliwości ich zastąpienia, są 
bowiem jedynymi na Podlasiu – obok domów modlitwy w Białymstoku i Sucho-
woli – miejscami przeznaczonymi na modlitwę i poprzez samą swoją obecność 
integrują tatarską społeczność.

„Miejsce modlitwy ma dla Tatarów znaczenie. W Bohonikach na pewno jest wyjątko-
wa atmosfera, ale to jest tylko dla ludzi istotne, bo Bogu jest to obojętne. Dlatego mo-
dlę się wszędzie o nakazanych godzinach. Ja także lubię się modlić w swoim domu, 
choć Tatarzy tego praktycznie w ogóle nie praktykują.” [W 29]

„Miejsca, w których dobrze się czuję? Nie popadajmy w mistycyzm. Ja się przywiązu-
je do ludzi, nie do miejsc. Dlatego Podlasie jest dla mnie drogie, bo tu mieszka moja 
rodzina i przyjaciele. A Bohoniki czy kruszyniany to miejsce do modlitwy dobre tak, 
jak każde inne. Te budynki były tworzone dla ludzi, a nie ludzie dla budynków. Bez 
Tatarów Bohoniki i kruszyniany nie mają sensu. Zresztą, gdyby Tatarów zabrakło, 
to szybko by zniknęły. Dla mnie są czysto funkcjonalne – są to jedyne meczety na 
Podlasiu, podobnych miejsc w Polsce nie ma.” [W 32]

„Bohoniki i kruszyniany są wyjątkowe, bo są jedyne. I na tym tylko polega ich zna-
czenie. Owszem jest tam ładnie, ale gdyby było w Polsce więcej meczetów, to ich rola 
byłaby dużo mniejsza, a tak są symbolem. Ważna jest jednak modlitwa, a nie miejsce, 
w którym człowiek się modli. Ja nie mam wielkiego sentymentu do tych miejsc, by-
wam tam tylko na święta. Nie jeżdżę tam na wakacje czy urlop jak inni.” [W 39]

V.5. związki endogamiczne 
i stosunek do małżeństw mieszanych

W społeczności polskich Tatarów duże znaczenie przywiązuje się do zacho-
wania ciągłości rodu. Dla mniejszości, która od kilkuset lat funkcjonuje w sferze 
odrębnej kultury i religii, niezwykle istotne jest zabezpieczenie trwałych więzi ro-
dzinnych. Utrzymywane są one poprzez zawieranie małżeństw w obrębie własnej 
grupy etnicznej. Endogamia tworzyć ma zatem barierę zabezpieczającą społecz-
ność przed utratą członków. Wewnątrzgrupowe związki małżeńskie pozwalają 
Tatarom zachować świadomość własnego pochodzenia, przekazywać tradycję, 
a przede wszystkim religijność muzułmańską. Interesujące, że w ślad za endoga-
mią nie poszła jednak izolacja względem społeczeństwa, gdyż dla Tatarów uczest-
nictwo w polskim życiu społecznym i kulturalnym stanowiło zawsze ważny ele-
ment tożsamości. Trwałość praktyki zawierania małżeństw wewnątrzgrupowych 
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jest możliwa dzięki silnym naciskom ze strony rodziców i dziadków, kierowanym 
na przedstawicieli młodego pokolenia. Staraniom tym od wielu lat towarzyszy 
taka sama argumentacja, w której zawarte jest przekonanie, że ten typ małżeństwa 
jest najlepszy dla trwałości rodziny tatarskiej i, jako jedyny, zapewnić może wy-
chowanie potomków w zgodzie z tradycją i wiarą przodków. Wspominają o tym 
respondenci:

„Rodzice i dziadkowie na pewno woleliby Tatara. Zwłaszcza mój tata, który uważa, że 
Tatar jest lepszym facetem, niż każdy inny. Ja rozumiem, dlaczego tak mówi, przecież 
on sam jest Tatarem. Rodzice nie protestują jednak specjalnie, gdy jestem z nie-Tata-
rem. Nie przymuszą, bo wiedzą, że na siłę nie mogą mi zabronić. przedstawili mi tyl-
ko swoje wątpliwości. Im chodzi o zachowanie tradycji, obchodzenie świąt, a przede 
wszystkim o dzieci. W małżeństwie mieszanym trudniej jest je wychować po tatarsku, 
stąd problem z wyborem partnera. Małżeństwa wewnątrz naszej wspólnoty przeważa-
ją w mojej rodzinie, znam tylko dwa przypadki związków mieszanych. Kiedyś było 
ich jeszcze mniej.” [W 23]

„Każdy chyba młody Tatar przeżywa to samo. To ciągłe zrzędzenie babć i ciotek: 
«Ożeń się z Tatarką!» Ja też tak miałem. Jestem z Elwirą, to się uciszyli. Rozumiem te 
naciski, bo przecież kuzyn przez małżeństwo z nie-Tatarką przestał być muzułmani-
nem. Serce nie wybiera, więc to są bardzo trudne sprawy. Albo się jest lojalnym wobec 
rodziny i tradycji, albo wybiera się miłość. A tak, to u nas ploteczki królują. Każdy 
wie wszystko o każdym. No, bo wszyscy jesteśmy bardziej lub mniej spokrewnieni. To 
trochę uprzykrza życie.” [W 38]

Respektowanie przez Tatarów zasad endogamii nigdy nie było bezwzględnie 
przestrzegane. Liderzy społeczności tatarskiej uważają jednak, że widoczne jest 
znaczne jej osłabienie, w porównaniu do lat międzywojennych. Na taki stan rze-
czy wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze, w związku ze stratami wojennymi 
i przesunięciem granic, we współczesnej Polsce mieszka znacznie mniej Tatarów, 
niż przed wojną. Po drugie Tatarzy zostali rozproszeni i, w miarę zwartych gru-
pach, mieszkają tylko na podlasiu. ponadto ożywiony niegdyś kontakt z dużymi 
skupiskami tatarskimi, znajdującymi się na Wileńszczyźnie i Grodzieńszczyź-
nie, jest obecnie w znacznej mierze ograniczony. Natomiast w przypadku Tata-
rów mieszkających na Ziemiach Odzyskanych, w dużym oddaleniu od Podlasia, 
utrzymywanie częstych kontaktów, które sprzyjałyby endogamii jest niezwykle 
trudne.

„Moja babcia często mówi, że dobrze by było gdybym miała tatarskiego chłopaka. 
Moja kuzynka tak trafiła i do białegostoku wyjechała. We Wrocławiu znaleźć Tatara 
jest praktycznie niemożliwością.” [W 1]

„podstawowa trudność to znalezienie sobie pary, bo Tatarów jest coraz mniej i tu 
z każdym rokiem będzie gorzej. Niby te zloty w wakacje robią, ale to za mało. Trzeba 
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korespondować, a jedno mieszka w Szczecinie, a drugie w białymstoku to odległość 
przeszkadza w tym, żeby się poznać. Nasza wspólnota jest już śladowa, zanika i to 
jest smutne.” [W 4]

„Związki pomiędzy Tatarami są na pewno najlepsze dla zachowania naszej kultury i tra-
dycji. Niestety jest ich coraz mniej, bo nasza społeczność szybko się kurczy. Widać to 
zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich, gdzie młodzi ludzie praktycznie nie mają możliwo-
ści znalezienia tatarskiego partnera. Lepiej jest na podlasiu, tam Tatarów jest nadal dużo. 
białystok stał się takim naszym centrum, tam tylko nie ma obawy o przyszłość.” [W 12]

Kolejny czynnik osłabiający przestrzeganie endogamii jest bezpośrednio 
związany z dwoma poprzednimi. Mniejsza liczba Tatarów i ich rozproszenie 
negatywnie wpłynęły bowiem na trwałość międzypokoleniowych więzów rodzin-
nych. przykładem takiej tendencji może być chociażby mniejsza niż kiedyś licz-
ba spotkań świątecznych czy bali tatarskich, które stwarzały przestrzeń umożli-
wiającą spontaniczne zapoznanie się młodych osób lub rodzinne swaty. Istotny 
w tym wypadku jest także dystans młodzieży tatarskiej wobec tego typu form 
integracji. Bale tatarskie w opiniach najmłodszych respondentów – uczniów 
gimnazjów i szkół średnich – są dość staroświeckie i nie przystają do wzorów 
propagowanych przez współczesną kulturę młodzieżową. Ranga tego typu im-
prez w systemie wartości młodego pokolenia jest tym samym znacznie niższa, niż 
ma to miejsce w przypadku osób należących do generacji rodziców i dziadków. 
O swoich doświadczeniach życiowych i postrzeganiu bali tatarskich w następują-
cych słowach mówią respondenci: 

„Jeszcze przed II wojną światową, gdy miałem chyba 14, a może 15 lat, przyszedł do 
mnie ojciec i powiedział mi: «Jesteś już duży, więc zapisałem cię na naukę tańca». 
Zdziwiłem się strasznie, co to za pomysł. Protestowałem, że szkoda mi czasu na jeż-
dżenie do białegostoku, ale ojciec był nieugięty. Odparł tylko, że muszę być obyty 
w świecie, żeby znaleźć żonę. Teraz po latach go rozumiem, bo nas jest tak mało, że 
naprawdę trudno znaleźć sobie żonę. Trzeba było należycie się prezentować, a taniec 
temu służył. Były ku temu okazje, bo dwa razy do roku były bale tatarskie. Nie takie 
jak teraz, tylko huczne, na setki osób. Na balu poznałem swoją żonę, więc wyszło mi 
to na dobre.” [W 13]

„Ja zdecydowanie bardziej wolę Tatarów, bo mamy fajnych chłopaków. Trudno tylko 
poznać kogoś nowego. bale tatarskie są rzadko, a jak już to i tak przychodzą tylko ci, 
co mają najbliżej, czyli Białystok i okolice. W ostatnich latach te bale też się trochę 
zmieniły, bo głównie starzy ludzie przychodzą się pobawić. Młodych nie ma, bo mu-
zyka obciachowa, no i plotki naokoło. Szkoda, że Tatarzy z dalsza nas nie odwiedzają, 
byłoby łatwiej kogoś fajnego znaleźć.” [W 19]

Młode pokolenie polskich Tatarów, w przeważającej większości przypadków, 
ma świadomość roli związków endogamicznych dla zachowania przekazu trady-
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cji i religii. Wielka trudność znalezienia właściwego partnera w obrębie własnej 
grupy powoduje jednak, że młode pokolenie podchodzi do kwestii związków 
międzyludzkich w sposób zdecydowanie bardziej elastyczny niż pokolenie rodzi-
ców. Dla respondentów niejednokrotnie charakterystyczna jest kompromisowa 
postawa, objawiająca się twierdzeniem, że skoro nie ma zbyt dużej możliwości 
poznania tatarskiego partnera, to wystarczy uzyskać akceptację tatarskości od 
nie-Tatara. Przedstawiciele młodego pokolenia – wbrew oczekiwaniom rodziców 
i dziadków – uważają, że szacunek dla tradycji tatarskiej może mieć także osoba 
niebędąca Tatarem. Taki pogląd sugeruje bezcelowość endogamii. Często pod-
pierany jest on tezą, że religia nie stanowi warunku zapewniającego udany zwią-
zek. Według młodych Tatarów islam nie jest przecież religią ekskluzywną, tym 
samym każdy człowiek może zostać muzułmaninem. W polskich warunkach 
kulturowych, widocznych w pełni na Podlasiu, gdzie stopień przywiązania do 
katolicyzmu lub prawosławia jest bardzo silny, nadzieja na znalezienie partnera, 
który zgodziłby się przyjąć islam jest jednak mało realna. przed takim myśleniem 
przestrzegają młodych doświadczeni życiem seniorzy. O obecności presji ukie-
runkowanej na zachowanie endogamii wspominają respondenci:

„byłam kiedyś z chłopakiem – Tatarem. No, ale ja mieszkam w białymstoku, on 
w Gdańsku i jakoś nie układało nam się. Rzadko się widywaliśmy, nie do końca ro-
zumieliśmy i po trzech latach rozstaliśmy się. Teraz jestem z nie-Tatarem, którego 
poznałam tu w Białymstoku i jest super. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby z dru-
gą osobą dobrze się czuć. To, czy jest ktoś Tatarem, czy też «zwykłym» polakiem ma 
dla mnie drugorzędne znaczenie. Jeżeli kogoś bardzo kochasz to akceptujesz różnice. 
Mój obecny chłopak wie, kim jestem, zdaje sobie sprawę z tego, że tradycja tatarska 
jest dla mnie ważna i nie robi mi żadnych wyrzutów w sprawach wiary. Rodzinie nie 
do końca się to podoba. Jeden wujek to mnie nawet szpiegował, tak go interesowało 
z kim jestem. Potem opowiadał mojej mamie, że wdaję się w romanse z katolikiem 
i «ostrzegał», czym to grozi. Nie zostanę starą panną tylko dlatego, że nie ma fajnych 
chłopaków tatarskich, którzy byliby wolni.” [W 18]

„No pewnie, że fajnie jest być ze swoim, ale w naszym przypadku to jest dość ciężkie. 
pamiętam, że kiedyś w Warszawie spotkałem dziewczynę. po prostu piękna, od razu 
zapytałem się, czy ona czasem nie jest Tatarką. Okazało się, że trafiłem, wiec zaczęli-
śmy gadać, ona mi mówi, że psychologię w Warszawie studiuje i takie tam... W końcu 
rozmowa zeszła na to skąd pochodzi. I co się okazało? Jej babcia była siostrą mojej 
babci. Wcześniej o sobie nic nie wiedzieliśmy i nie widzieliśmy się. A tu bach – rodzi-
na! To wynika z tego, że rodzin tatarskich było niewiele, ale za to wielodzietne i stąd 
bliskie pokrewieństwo. (…) Specjalnej presji ze strony rodziców nie czuję. Oni mi 
tylko uświadomili, że wszystko jest fajne dopóki nie ma dzieci, bo ciebie do zmiany 
religii nikt nie zmusi, ale wychować dziecko w zgodzie z tradycją można tylko wtedy, 
gdy obie strony to akceptują. Także żona może być nie-Tatarką, ale musi akceptować 
naszą tradycję. Takie jest moje zdanie.” [W 24]
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„Chciałabym mieć chłopaka, a później męża Tatara. No, bo to lepiej – nasz w końcu. 
Mojej mamie też by to odpowiadało, ale nie ma nic przeciwko temu, żebym związała 
się z nie-Tatarem, mówi mi, że ważne jest tylko to żebym była szczęśliwa. Ojciec jest 
z kolei strasznie twardy, miałam kiedyś kilku chłopaków nie-Tatarów, to żadnego nie 
zaakceptował, mimo że byli fajni. No, ale nie byli Tatarami. Ojciec mi ciągle stęka, że 
to tylko kłopoty, że jak potem dzieci wychować, że rodzina chłopaka jest inna, że wia-
ra inna itd. A Tatar, jaki by nie był, ma u niego od razu kredyt zaufania, do żadnego 
się nie przyczepiał.” [W 25]

„Rodzice mi mówią, że woleliby Tatara. Mówią, że będzie mi łatwiej, bo różnic nie bę-
dzie. Małżeństwa mieszane mają trudniej, bo trzeba jakoś tą religię podzielić, któreś 
święta obchodzić. To jest problem. Nacisku wielkiego nie mam ze strony rodziców, 
ale mówili mi o tym. Co innego dziadkowie, oni wyobrażają sobie, że mogę być z nie-
-Tatarem. boją się, że tożsamość zniknie, jak wyjdę za polaka.” [W 28]

„Jestem w komfortowej sytuacji, bo moja żona, choć jest katoliczką z białegostoku, to 
zgodziła się na to, że dzieci będziemy wychowywać w tradycji tatarskiej. poznają islam, 
będą mogły zostać muzułmanami. Oczywiście nic na siłę, nie będę im kazał być mu-
zułmanami, mnie przecież też nikt nie kazał. Ja im tylko dam dobry przykład.” [W 34]

Optymistyczna wizja młodego pokolenia, oparta na założeniu, że niebędący 
Tatarem partner życiowy może zaakceptować tatarskość i pomagać w jej kultywo-
waniu, bywa w rzeczywistości boleśnie weryfikowana. W małżeństwach miesza-
nych bardzo trudno jest jednak wypracować kompromis, który nie odbiłby się 
negatywnie na wychowaniu dzieci w zgodzie z tradycją i na kontaktach z rodziną 
tatarską. Liderzy społeczności tatarskiej, z którymi rozmawiałem, oceniając przy-
padki małżeństw mieszanych zawieranych w przeszłości, stwierdzali, że z reguły 
strona tatarska musiała ustępować i godzić się na chrześcijańskie wychowanie 
dzieci. Wyjątki od tej reguły następowały najczęściej w sytuacji, gdy matka była 
Tatarką, a ojciec – chrześcijaninem. Zdaniem tatarskich seniorów zachowaniu 
islamu w małżeństwach mieszanych sprzyja również oddalenie przestrzenne od 
rodziny chrześcijańskiego współmałżonka.

„W małżeństwach mieszanych nietatarscy rodzice nie pozwalali na praktykę muzuł-
mańską. Gorzej bywało, gdy Tatar ożenił się z katoliczką, bo one najczęściej brały górę. 
Za to więcej szczęścia miały Tatarki, gdyż ojcowie wyznający katolicyzm, często przy-
mykali oczy na religię i można było dziecko wychować w zgodzie z tradycją.” [W 4]

„Mój brat ożenił się z katoliczką i z perspektywy tego przykładu widzę, że to nie jest 
najlepsze wyjście. My do jego rodziny jeździmy na boże Narodzenie, a on sam do 
nas na bajramy, bo jego żona nie chce w naszych świętach uczestniczyć. To przykre, 
zwłaszcza moi rodzice to przeżywają. po doświadczeniach z bratem nie raz już od ro-
dziców słyszałam, żebym szukała sobie tatarskiego chłopaka, bo wtedy nasza tradycja 
nie zginie.” [W 19]
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Z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami młodego pokolenia Ta-
tarów wyłania się obraz, w którym to respondenci w większości uznawali przekaz 
tradycji tatarskiej i religii muzułmańskiej za równorzędne elementy, które powin-
ny być w takim samym stopniu akceptowane przez partnera życiowego. Zdarzały 
się jednak sporadycznie inne sposoby argumentacji. Dla starszej i bardziej religij-
nej części młodzieży tatarskiej istotne było bowiem wychowanie dzieci w wierze 
muzułmańskiej. W sytuacji braku możliwości znalezienia tatarskiego partnera za-
padają czasem decyzje o zawarciu małżeństwa z Polakami, którzy przyjęli islam, 
lub – o wiele częściej – z Arabami. Liderzy społeczności tatarskiej twierdzą, że 
takie przypadki znacznie częściej dotyczą kobiet. 

Co ciekawe, w pierwszej połowie lat 90. związki te były generalnie akceptowa-
ne przez środowisko tatarskie, w tym wypadku przede wszystkim przez rodzinę, 
gdyż powszechne było przekonanie, że w przypadku małżeństwa Tatarki z po-
bożnym muzułmaninem, jeżeli nie tradycja etniczna, to chociaż religia zostanie 
utrzymana. Trzeba jednak zaznaczyć, iż nie było to nigdy zjawisko powszechne, 
a od kilku lat nowych małżeństw z Arabami nie przybywa. Dzieje się tak głów-
nie dlatego, że relacje Tatarów z przybyszami z Bliskiego Wschodu znacznie się 
ochłodziły, na co zapewne wpłynął spór o przewodnictwo religijne i kształt is-
lamu w polsce. Obecnie, o czym piszę w dalszej części pracy, sposób myślenia 
diametralnie się zmienił, gdyż Tatarzy spostrzegli, że bliskość religijna nie jest 
najistotniejszym elementem tworzącym udany związek międzyludzki. O wiele 
ważniejsze są bowiem kwestie społeczno-kulturowe, szczególnie mocno widocz-
ne w przypadku Arabów, które prowadzić mogą do nieporozumień, a często na-
wet do rozpadu małżeństwa.

„Tatarzy spostrzegli, że religia to nie wszystko, Arabowie mają inną kulturę i jest cza-
sem problem, ciężko się dogadać. Arabowie są specyficzni, bo bardzo szybko się żenią. 
U nas wiadomo trzeba z dziewczyną te 2-3 lata pochodzić, a u nich to parę tygodni 
wystarczy, zbajerują i już ślub, a nie znają się przecież. potem o rozczarowanie łatwo. 
(…) pozycja kobiety w takim małżeństwie jest inna, były przypadki rozwodów, dziew-
czyny swoje odcierpiały. Arabowie są impulsywni, reagują bardzo emocjonalnie, trze-
ba się wiele natrudzić, ażeby zrozumieć ich tok myślenia. Oczywiście to nie jest regu-
ła, znam wiele udanych małżeństw… Na przykład przypadek, w którym żona została 
przy katolicyzmie, a po kilkunastu latach wspólnego życia przeszła na islam. Jej mąż 
był mądry i dobry, więc mogła uznać, że islam jest dobrą religią. W wielu mieszanych 
małżeństwach dzieci są wychowywane w dwóch tradycjach i daje się im wolny wybór 
swojej religii, gdy dorosną. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku, ludzie są 
bardzo różni. Nie ma za to sytuacji odwrotnej – ślubów z dziewczynami arabskimi, 
bo po prostu ich nie ma. Nie przyjeżdżają do polski studiować. Arabowie mi mówi-
li, że żaden ojciec nie puściłby córki na studia do kraju chrześcijańskiego, bo taka 
najpierw bawiłaby się, odreagowywała wszystkie zakazy arabskie, a nawet gdyby się 
zakochała, to i tak nie byłoby z tego pożytku, bo wyszłaby za Polaka i islamu zaraz 
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by się wyrzekła. Takie stereotypy sami Arabowie wymyślają, a szkoda, bo Arabki są 
naprawdę ładne, a wolnych Tatarów jest trochę.” [W 30]

V.6. Stosunek do pobratymców zza wschodniej granicy

Interesującym problemem podjętym podczas badań terenowych było rów-
nież poznanie tego, w jaki sposób powstałe po 1945 r. granice państwowe wpły-
nęły na częstotliwość wzajemnych kontaktów oraz postrzeganie Tatarów z Litwy 
i białorusi w kontekście zmian społeczno-kulturowych, które niósł za sobą długi 
okres władzy radzieckiej. Na podstawie obserwacji oraz zebranych wypowiedzi 
respondentów nasuwa się wniosek, iż bliskie relacje z Tatarami zza wschodniej 
granicy mają głównie ci Tatarzy, których rodziny wywodzą się z terenów, które po 
II wojnie światowej oficjalnie przeszły we władanie Związku Radzieckiego. Kon-
takty pielęgnowane są przede wszystkim przez przedstawicieli najstarszego po-
kolenia. Obecni dziadkowie, przyjeżdżając po wojnie do Polski, pozostawili na 
Wschodzie część swojej rodziny, z którą starali się utrzymywać, choćby korespon-
dencyjny, kontakt. Więzi rodzinne podtrzymywała ponadto tęsknota za miejscem 
urodzenia, tamtejszymi meczetami i pozostawionymi na łaskę losu cmentarza-
mi. Na początku lat 90., wraz z demokratyzacją Europy Środkowo-Wschodniej, 
pojawiła się możliwość swobodnego podróżowania na Litwę i białoruś. Otwarcie 
granic państwowych spowodowało ożywienie wzajemnych kontaktów. Niestety 
miało ono krótkotrwały charakter, gdyż wraz z upływem lat, zaczęli umierać se-
niorzy tatarskich rodów, dla których Wschód – tamtejsi Tatarzy i wsie, w których 
mieszkali – miały ogromne znaczenie sentymentalne. Obecnie relacje z Tatarami 
na Litwie i białorusi są stosunkowo słabe, ponieważ młodzi nie odczuwają już tak 
silnych więzi z pobratymacmi. Znaczna część przedstawicieli młodego pokole-
nia, pomimo iż wie, że za wschodnią granicą mieszka ich rodzina, nigdy w życiu 
jej nie odwiedziła. 

przyczyną takiego stanu rzeczy na pewno nie jest odległość, ponieważ pod-
lasie dzieli od Wileńszczyzny czy Nowogródka na Białorusi zdecydowanie 
mniejszy dystans niż Białegostoku z Gdańskiem. Widoczny jest zwłaszcza nikły 
poziom kontaktów z białorusią, na co pewien wpływ mogą mieć zawirowania 
polityczne wokół reżimu Aleksandra Łukaszenki oraz, związane z nimi, czaso-
we utrudnienia w dystrybucji wiz wjazdowych. kontakty młodego pokolenia 
z Tatarami ze Wschodu, jeżeli już mają miejsce, to nie mają tak spontanicznego 
charakteru, który towarzyszył ich dziadkom. Więzy rodzinne, bez należytego ich 
pielęgnowania, musiały osłabnąć, a ojczyste strony są im raczej obce. Odbywające 
się kiedyś, co pewien czas, wyjazdy do rodziny mieszkającej na Litwie i białorusi 
zostały zastąpione poprzez wycieczki autokarowe śladami przodków organizowa-
ne przez MZR. Spotkania odbywają się również przy okazji różnych uroczystości 
i imprez kulturalnych na podlasiu, a w ostatnich latach coraz częściej na Litwie 
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(np. coroczne obchody święta Sabantuj w Trokach organizowane przez Związek 
Wspólnot Tatarów Litewskich). O swoich kontaktach z rodziną za wschodnią gra-
nicą wspominają respondenci:

„Nawet nie wiem czy mam rodzinę na Wschodzie, może jakaś daleka rodzina moich 
rodziców… Ja mam rodzinę w Gdańsku, ich się odwiedza. Dla nich, to my tutaj w bia-
łymstoku na wschodzie jesteśmy. Z białorusią czy Litwą kontaktów nie utrzymują na-
wet ci, którzy mają tam rodziny, oni zresztą też rzadko do nas przyjeżdżają.” [W 28]

„Tak, mam rodzinę na Wschodzie. Tutaj przyjechała tylko rodzina dziadka, natomiast 
prawie cała rodzina od babci została na Litwie. Oni teraz po tylu latach bardziej czują 
się Litwinami, polskość nie jest tam podtrzymywana. A kontakt jakiś jest, odkąd pa-
miętam piszemy listy, ale z roku na rok ten kontakt jest słabszy. Moja babcia i mama 
były tam kilka razy w odwiedzinach, ja tylko nie byłam. Do połowy lat 80. jakoś to 
było podtrzymywane, wtedy babcia nad tym czuwała”. [W 1]

„Na Wschodzie zostało wielu Tatarów, część z niech nie chciała wyjeżdżać, bo nie 
wiedziała, co ich czeka po przesiedleniu na Zachód, inni z kolei zostali, ażeby opie-
kować się rodzinnymi majątkami. Całe pokolenia pracowały na to, co tam było, trud-
no więc było, tak po prostu, spakować się i wyjechać z kilkoma walizkami do polski. 
Moja rodzina pochodziła z Lachowicz i część tam pozostała. Do dziś żyją krewni. 
Odwiedziłem ich kilka lat temu przy okazji otwarcia meczetu w Łowczycach.” [W 12]

„Mam rodzinę na Białorusi, bo moi dziadkowie stamtąd pochodzą. Wiem, że na Bia-
łorusi żyją jeszcze nasi krewni, mój wujek ich odwiedzał. Ja nie mam z nimi żadnych 
kontaktów, nigdy ich też nie widziałem…” [W 20]

„Mam na Litwie rodzinę, ale kontakty są słabe. Raz na kilkanaście lat się widzimy. Tata-
rów ze Wschodu bardzo słabo znam, nie przyjeżdżają na nasze bale czy obozy.” [W 23]

Podczas przeprowadzania rozmów z przedstawicielami młodego pokolenia 
polskich Tatarów starałem się wyjaśnić przyczyny słabych kontaktów z Tatarami 
mieszkającymi na Wschodzie. Respondenci podawali szereg argumentów mają-
cych uzasadnić takowy stan rzeczy. Najczęściej pojawiały się opinie, w których 
młodzi Tatarzy, dla których punktem odniesienia był Białystok, narzekali na 
„zbytnią wiejskość” terenów leżących za wschodnią granicą. W tym, dość dzi-
wacznym, sposobie argumentacji dezawuowano wartość tatarskich wsi znajdu-
jących się na Litwie i białorusi, nie dostrzegając, że położone tuż nad granicą 
Bohoniki i kruszyniany, niewiele przecież różnią się od osad na Wschodzie. 
W przypadku Białorusi zwracano także uwagę na tamtejszą biedę i niższy, niż 
w polsce standard życia. W tym kontekście niezwykle przykrym wydaje się być 
fakt łączenia tego typu wyjaśnień z powszechnie obecnym stereotypem „ruskie-
go”. Dla przedstawicieli młodego pokolenia, niemających rodziny na Wscho-
dzie, postrzeganie tamtejszych Tatarów często odbywa się z perspektywy inności 
zabarwionej negatywnymi przesądami. 
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Wzajemnych relacji nie poprawia także fakt, iż młodzi Tatarzy, którym uda-
ło się odwiedzić Wschód, odczuwali w relacjach z rodakami dość istotną barierę 
komunikacyjną, związaną z nie dość dobrą, ich zdaniem, znajomością języka 
polskiego. błędy i deficyty językowe tamtejszych Tatarów są oczywiście w pełni 
zrozumiałe, jeżeli tylko weźmie się pod uwagę dziesiątki lat życia poza granica-
mi polski oraz izolację od literackiej polszczyzny. W tym kontekście do rangi 
anegdoty urastać może wypowiedź jednego z młodych respondentów, który ze 
zdziwieniem zauważył, że na Wschodzie nie da się z nikim porozumieć w języku 
angielskim. pewnym, choć na pewno nie jedynym, wytłumaczeniem istniejących 
różnic cywilizacyjnych, wydaje się być, niesamowity w warunkach pogranicza, 
fakt nieznajomości języka rosyjskiego wśród przedstawicieli młodego pokolenia 
polskich Tatarów. przyczyn takiego stanu rzeczy upatrywać można w przeprowa-
dzonych w latach 90. reformach systemu oświaty, w wyniku których ograniczono 
możliwość nauki języka rosyjskiego w szkołach. W ogólnym marazmie pociesza-
jący może być jednak fakt, iż po przełamaniu bariery komunikacyjnej młodym 
Tatarom udaje się w jakimś stopniu odkryć bliskość z rodakami ze Wschodu. Re-
spondenci doceniają bowiem tamtejszą gościnność i otwartość, zawsze towarzy-
szącą odwiedzinom u krewnych.

„Mam na Litwie rodzinę. Mieszka tam siostra babci od strony ojca. byliśmy tam rok 
temu, tydzień posiedzieliśmy… Sympatycznie bardzo, ugościli nas, tylko, że tak tam 
wiejsko, gorzej niż za Sokółką! (…) po polsku jeszcze mówią, ale już słabo. Rzadko się 
widujemy, pamiętam, że byli u nas tylko raz, kilkanaście lat temu. Nie wiem dlacze-
go tak jest, przecież tam jest blisko. To są okolice Wilna, parę godzin samochodem. 
Szkoda, że młodych tam nie ma. Wszyscy wyjechali do Wilna, tak samo jak u nas do 
Białegostoku.” [W 25]

„Jest kilka małżeństw z Tatarami z Białorusi, powoli otwiera się granica, więc o kon-
takty łatwiej. Może jeszcze zdążymy… Kiedyś granica nie przeszkadzała, jeszcze moi 
rodzice utrzymywali częste kontakty z białorusią, moje pokolenie i późniejsze już 
prawie wcale. Bariera języka się pojawiła, pokrewieństwo osłabło, więc do rodzin już 
tam się tak często nie jeździ. poza tym na nich ciągle patrzy się jak na takich trochę 
gorszych, biednych «ruskich». (…) Z Litwą są jeszcze słabsze kontakty. A tam, to do-
piero dogadać się nie da, bo to nie-Słowianie. poza tym na Litwie, z tego co wiem, 
praktycznie nie mamy rodzin. Tatarzy z Wilna, w znacznej części, wyjechali po woj-
nie do polski na ziemie zachodnie. Ci, co zostali to jakaś wieś, no i ci z okolic Kowna, 
ale oni są mało z nami związani.” [W 27]

„Mam rodzinę na Białorusi, ale nie utrzymuję z nią większych kontaktów, to bar-
dziej rodzina ojca i jego pokolenie. Byłem tam parę razy i tyle. Granica utrudnia kon-
takt, bo to blisko w sumie, ale podróż droga, o wizę trzeba się starać. Tam jest inaczej 
– 50 lat władzy radzieckiej swoje zrobiło, inna mentalność, no i bieda wielka. Na bia-
łorusi trochę obco się czuję, bo tam po angielsku nie można się porozumieć. Ale 
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jak tą barierę się przełamie, to jest dobrze, bo ludzie mili bardzo, chyba nawet bar-
dziej gościnni niż tutaj, no i dziewczyny mają piękne, jako kawaler zachwycałem się 
nimi… Tatarzy kiedyś, zaraz po tym jak blok radziecki upadł, jeździli na Wschód 
żon szukać. Mój brat tam znalazł dziewczynę. Generalnie kontakty nie są zbyt częste. 
Lepiej z Litwą, choć tam dalej. Dla młodych blokada językowa odgrywa jeszcze dużą 
rolę, teraz mniej osób zna rosyjski, bo w szkołach nie ma już takiego nacisku. Poza 
tym wstyd trochę jest, bo choć tamtejsi Tatarzy są tacy sami jak my, to mimo wszystko 
ta łatka «ruskiego» przykleja się do człowieka. Zwłaszcza Tatarzy z rodzin mieszanych 
i tych mocno zasymilowanych odcinają się od Tatarów ze Wschodu, bo oni już są 
Polakami i na Wschód krzywo patrzą.” [W 30]

„Jesteśmy bliscy, moja rodzina pochodzi spod Nowogródka. Odwiedzamy się nadal, 
może nie tak często, jak z rodziną na Podlasiu, ale kontakty utrzymujemy. Oni są tacy 
sami jak my, no może poza tym, że biedniejsi…” [W 34]

V.7. Relacje z Arabami mieszkającymi w Polsce 
oraz stosunek do wspólnoty muzułmańskiej

Relacje między Tatarami a Arabami od kilkunastu lat obciążone są wzajemną 
nieufnością, wynikającą głównie z odmiennego podejścia do islamu i rywalizacji 
pomiędzy konkurującymi organizacjami wyznaniowymi. Imigranci z Bliskiego 
Wschodu uznają swój model religijności za jedynie słuszny, gdyż uważają, że 
język, w którym został spisany koran, jest ich ojczystym; prorok Muhammad 
– podobnie jak oni – był Arabem; a ich wiara opiera się bezpośrednio na treści 
objawień. Tatarzy natomiast wskazują, że mieszkają w Polsce od kilkuset lat i ich 
podejście do religijności nabrało specyficznego kolorytu, dostosowując się do wy-
mogów stawianych mniejszościom żyjącym w chrześcijańskim kraju. Wyjątko-
wość Tatarów przejawia się również w odmiennym dziedzictwie przeszłości, na 
który przemożny wpływ wywarła integracja z polskim otoczeniem, posiadanie 
własnej tradycji oraz istotne różnice etniczne. Ten ostatni czynnik wpływać może 
na brak bliskich związków pomiędzy obiema grupami, ponieważ Tatarzy przy-
należą do szerokiej grupy ludów tureckich, za pośrednictwem których przyjęli 
zresztą islam.

Istniejące podziały nasiliły się zwłaszcza po założeniu w 2004 r. Ligi Muzuł-
mańskiej w RP – związku wyznaniowego skupiającego Arabów mieszkających 
w Polsce oraz niewielką grupę konwertytów259. Liga stała się konkurentem Mu-

259 Geneza Ligi Muzułmańskiej w Rp związana jest z początkami zorganizowanej działalności religijnej 
studentów arabskich w Polsce zapoczątkowanej utworzeniem w 1989 r. Związku Studentów Muzułmańskich 
– pierwszej nietatarskiej organizacji muzułmańskiej w Polsce. Podmiot ten wkrótce został przekształcony 
w Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce i pod tą nazwą zarejestrowany w krajowym Rejestrze 
Sądowym w 1991 r. Organizacja rozwijała się w kilku ośrodkach akademickich w polsce, przede wszystkim 
w Białymstoku, Gdańsku, Warszawie i Łodzi, gdzie prowadzone były modlitwy piątkowe dla studentów arab-
skich i coraz liczniejszej grupy polskich konwertytów. Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 
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zułmańskiego Związku Religijnego, założonego przez Tatarów i przez kilka dzie-
sięcioleci swojego istnienia utożsamianego wyłącznie ze społecznością polskich 
Tatarów. Przedstawiciele tej grupy etnicznej aż do lat 80. byli bowiem praktycznie 
jedynymi muzułmanami w polsce, tym samym stanowili zdecydowaną większość 
członków organizacji religijnej260. Z początkiem lat 90. Tatarzy przestali być do-
minującą liczebnie grupą wyznawców islamu w polsce. powstanie LM związane 
było z nasilonym napływem imigrantów z Bliskiego Wschodu i konwersjami re-
ligijnymi. W tym też czasie możemy mówić o stopniowym wyłanianiu się dru-
giego, obok Tatarów, środowiska muzułmańskiego w polsce, w skład którego we-
szli ci spośród Arabów, którzy osiedli w polsce na stałe oraz konwertyci261. Wśród 
osób przyjmujących islam przeważały początkowo kobiety, które wyszły za mąż 
za muzułmanów. później, bo już w latach 90., grupa konwertytów stopniowo po-
szerzyła się o młodzież, artystów i literatów zafascynowanych Orientem, a także 

dzięki finansowemu wsparciu państw arabskich znad Zatoki perskiej oraz Światowego Zgromadzenia Mło-
dzieży Muzułmańskiej (ang. World Assembly of Muslim Youth), prowadziło także kursy nauki języka arabskiego, 
lekcje religii dla dzieci i młodzieży oraz szeroką działalność wydawniczą. Z inicjatywy organizacji ukazały 
się m.in. podręczniki do nauki religii, a także liczne publikacje dotyczące działalności proroka Muham-
mada, początków wspólnoty muzułmańskiej, szczegółowych zagadnień etyki w islamie czy też roli rodziny 
i statusu kobiety w społeczeństwie. W 1996 r. powstało Muzułmańskie Stowarzyszenie kształcenia kultural-
nego. Organizacja ta, zarejestrowana formalnie dopiero w 2004 r., miała bardzo podobny profil działalności. 
Poszerzono go tylko o pomoc materialną dla potrzebujących oraz współpracę z instytucjami państwowymi 
i organizacjami społecznymi celem – jak to ujęto w założeniach programowych – budowania tolerancji i wza-
jemnego zrozumienia między wyznawcami różnych religii w polsce. Zarejestrowana w 2004 r Liga Muzuł-
mańska w RP jest natomiast związkiem wyznaniowym, który ponadto koordynuje prace SSMwP oraz MSkk. 
pierwszą przewodniczącą LM została polska konwertytka Iwona Alkhalayla (Działak), której wybór miał 
ocieplić wizerunek organizacji w społeczeństwie. Szybko jednak, bo już w 2006 r., na czele Ligi Muzułmań-
skiej stanął Samir Ismail, którego w 2012 r. zastąpił Ali Abi Isa. LM posiada obecnie 11 oddziałów regional-
nych: dolnośląski (wraz z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym we Wrocławiu oraz Instytutem 
Studiów nad Islamem); kujawsko-pomorski (z siedzibą w Bydgoszczy); lubelski (wraz z Islamskim Centrum 
Kultury w Lublinie); łodzki; małopolski (z siedzibą w Krakowie); mazowiecki (wraz z będącym w budowie 
Ośrodkiem Kultury Muzułmańskiej w dzielnicy Ochota); podlaski (wraz z Centrum Islamu w białymsto-
ku przy ul. Hetmańskiej; siedziba SSMwP oraz MSkk); podkarpacki (z siedzibą w Rzeszowie); pomorski 
(z siedzibą w Gdańsku); śląski (wraz z katowickim Centrum Kultury Muzułmańskiej oraz Centrum Kultury 
i Dialogu „Doha”); wielkopolski (wraz z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym w poznaniu). 
Szczególnie aktywne są zwłaszcza największe i najstarsze oddziały: podlaski; dolnośląski; lubelski; wielkopol-
ski i śląski. Liga Muzułmańska oraz związane z nią organizacje wydają periodyki: „As-Salam. Muzułmański 
magazyn społeczno-kulturalny” (ukazuje się regularnie od 2004 r.; pierwszym redaktorem naczelnym pisma 
był Musa Czachorowski, od 2006 r. funkcję tę pełni Mariusz Turowski); „Al-Hikma. Czasopismo Stowarzy-
szenia Studentów Muzułmańskich w Polsce” (pierwotnie pod nazwą „Al-Hikmah”; ukazuje się nieregularnie 
od 1993 r.); „Al-Umma. Czasopismo nowych muzułmanów” (ukazało się kilka numerów w latach 2009-10); 
„Al-Haya. Kwartalnik Wydziału Kobiet i Dzieci przy Lidze Muzułmańskiej w Rp” (jednorazowa jak dotąd 
inicjatywa z 2010 r.).

260 W latach międzywojennych krystalizowało się w Warszawie pierwsze środowisko nietatarskich mu-
zułmanów. Skupiało ono głównie dyplomatów i kupców z Bliskiego Wschodu, a także pewną grupę ucieki-
nierów z kaukazu, którzy przyjechali do Polski po upadku caratu w Rosji. Relacje tego stosunkowo niewiel-
kiego środowiska z Tatarami układały się poprawnie. Tatarscy działacze wspierali bowiem ideologię prome-
tejską państwa polskiego, dążącą do zbliżenia z muzułmańskim Wschodem. Tureccy i arabscy przedsiębiorcy 
byli przedstawicielami elit, a ich kontakty z Tatarami miały kurtuazyjny charakter. Por. Maj  I .  P. , Działalność 
Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939, Warszawa 2007, s. 25-56.

261 W grupie arabskich studentów dominowały początkowo osoby świeckie wysłane do polski na specja-
listyczne studia techniczne i medyczne przez sympatyzujące z blokiem wschodnim nacjonalistyczne reżimy 
Egiptu, Libii, Jemenu południowego, Syrii czy Iraku. Tym niemniej w grupie tej znalazły się osoby przywią-
zujące dużą wagę do religii muzułmańskiej, część spośród nich zdecydowała się założyć rodziny i zamieszkać 
w polsce na stałe. Dawni studenci są dzisiaj liderami LM.
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arabistów i innych ludzi nauki. Przyjmowanie islamu było przy tym wynikiem 
nie tylko prowadzonej akcji misyjnej, lecz również indywidualnych poszukiwań. 
Według orientacyjnych szacunków w Polsce mieszka około 25 tys. muzułmanów, 
którzy przybyli do naszego kraju z Azji i Afryki. Grupa ta, w skład której wcho-
dzą, zarówno osoby posiadające polskie obywatelstwo lub kartę stałego pobytu 
i zezwolenie na pracę, jak również uchodźcy i studenci przebywający w polsce 
czasowo, stanowią obecnie społeczność kilkukrotnie większą od Tatarów262.

Utworzenie Ligi Tatarzy odebrali jako zagrożenie ich, ugruntowanej przez 
lata, pozycji głównego reprezentanta społeczności muzułmańskiej w polsce. Spór 
zaostrzył się, gdy w 2004 r. organizacja powołała swojego muftiego i pojawiły się 
kontrowersje dotyczące zakresu duchowego zwierzchnictwa muftich powołanych 
przez MZR i LM, a tym samym tego, kto ma reprezentować wspólnotę muzuł-
mańską w Polsce263. Wyłonienie się konkurencyjnej organizacji wpłynęło także 
na osłabienie pozycji MZR względem państwa. Tatarzy, do niedawna uważani za 
jedynych polskich muzułmanów, utracili uprzywilejowaną pozycję, którą cieszyli 
się w ciągu minionych dziesięcioleci. brak wyłączności w kontaktach z władzą 
odbił się także w negatywny sposób na postrzeganiu Tatarów za granicą, w wy-
niku czego MZR przestał być jedynym odbiorcą pomocy finansowej kierowanej 
na rozwijanie działalności kulturalnej i religijnej. Dla bogatych w ropę naftową 
krajów muzułmańskich bardziej naturalnym, bliskim etnicznie i kulturowo, od-
biorcą pomocy stali się Arabowie skupieni w LM.

„brakuje dobrej woli. Tatarzy nie chcą korzystać z arabskiej pomocy przy nauczaniu 
religii, a bogaci szejkowie wolą pomagać swoim, których jest u nas coraz więcej. I to 
jest naturalne, bo po co pomagać Tatarom, dla których religia ma niewielkie znacze-
nie, jeżeli można pomóc Arabom, którzy są ortodoksyjni, a w dodatku biedni i prze-
śladowani, bo przecież większość tych naszych pochodzi z palestyny.” [W 27]

Wzajemne relacje tatarsko-arabskie można podzielić na dwa okresy – współ-
pracy i rywalizacji. Pierwszy obejmował lata 80. i trwał aż do połowy lat 90., drugi 
natomiast charakterystyczny jest dla czasów współczesnych, kiedy to nowi mu-
zułmanie stali się grupą dominującą liczebnie nad Tatarami. Okres współpracy 
związany był ze swoistą symbiozą istniejącą wówczas pomiędzy przedstawicie-

262 Rozkład ilościowy nietatarskiej grupy muzułmanów ma hipotetyczny charakter. Zakłada 
się, że najwięcej, bo około 10 tys. osób, stanowią dawni studenci arabscy, którzy po studiach osiedli-
li się w Polsce. O połowę mniejszą grupę stanowią migranci z Bliskiego Wschodu czasowo mieszka-
jący w naszym kraju, wśród których dominują studenci, przedstawiciele handlowi i przedsiębiorcy 
oraz dyplomaci. Istotną zbiorowością są także uchodźcy pochodzący z Czeczenii, Afganistanu, So-
malii, Sudanu, a w latach 90. także z bośni i Hercegowiny. Ich liczbę szacuje się na 2 tys. legalnych 
przybyszy oraz co najmniej drugie tyle nielegalnych i oczekujących na decyzję. Najmniejszą, liczącą 
około 2-3 tys. osób, grupę wśród nietatarskich nowych muzułmanów stanowią polacy-konwertyci. Ku -
bicki  P. ,  Społeczność muzułmańska w Polsce w: Islam i obywatelskość w Europie, red. k. Górak-Sosnowska, 
k. Pędziwiatr, P. kubicki, Warszawa 2006, s. 124-129.

263 funkcja muftiego przy Lidze Muzułmańskiej w Rp, w przeciwieństwie do regulacji przyjętych 
w MZR, ograniczona jest do pełnienia roli najwyższego autorytetu religijnego i honorowej reprezentacji pol-
skich muzułmanów zrzeszonych w Lidze Muzułmańskiej. Muftim jest obecnie Nidal Abu Tabaq, będący 
także dyrektorem Islamskiego Centrum Kultury w Lublinie. 
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lami obu wspólnot muzułmańskich. Partnerstwo umożliwiało zresztą osiąganie 
istotnych korzyści. W ramach tej, istniejącej przez kilkanaście lat, współpracy 
Tatarzy uczyli studentów arabskich języka polskiego, oswajali ich z warunkami 
kulturowymi i pomagali załatwiać formalności administracyjne. Tatarzy mogli 
zatem wyjaśniać Arabom zupełnie obcą im specyfikę polskiej codzienności. Stu-
denci z Bliskiego Wschodu rewanżowali się ucząc dzieci tatarskie religii i pod-
staw języka arabskiego, a także angażując się w życie gmin muzułmańskich MZR, 
zwłaszcza w Gdańsku, gdzie wspierali budowę meczetu, a także w Białymstoku 
i Warszawie. Arabowie, o czym niewiele osób dziś pamięta, byli dla Tatarów swo-
istym łącznikiem ze światem muzułmańskim, od którego byli przez wiele lat pra-
wie całkowicie odcięci.

Przełom we wzajemnych relacjach nastąpił w połowie lat 90. Zakończenie okre-
su współpracy zbiegło się w czasie z aktywizacją działalności misyjnej Arabów. przy-
bysze z Bliskiego Wschodu z konsternacją odkryli wówczas, że prowadzone przez 
nich nauczanie religii nie przyniosło zamierzonych rezultatów. Tatarzy pomimo 
tego, iż na nowo poznali zapomniane w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kora-
niczne zasady religii, nadal praktykowali islam w niewłaściwy – zdaniem Arabów 
– sposób. przybysze z bliskiego Wschodu nie zaakceptowali kulturowej specyfiki 
tatarskiej obrzędowości, uważali bowiem, że tylko ich model religijności spełnia 
wszelkie wymogi ortodoksji. brak zrozumienia specyfiki religijności tatarskiej stał 
się zasadniczą przyczyną pogorszenia relacji tatarsko-arabskich. Tatarzy uważają, 
że w przypadku przybyszy z Bliskiego Wschodu często powtarza się pewien sche-
mat zachowań i postaw. Podstawowym problemem, który rzutuje na wzajemne sto-
sunki, ma być fakt, iż młodzi Arabowie, którzy przyjeżdżają do polski na studia, 
nie posiadają należytej wiedzy o kulturze i realiach życia w naszym kraju. Tatarzy 
zarzucają im, że najczęściej przybywają z małym bagażem doświadczeń i wąską 
wiedzą, ograniczoną do własnego kręgu kulturowego. Arabscy studenci wybierają 
naukę na kierunkach technicznych i medycynie; są z reguły ludźmi głęboko reli-
gijnymi, ale ich wiara ma tradycyjny charakter. Tatarzy twierdzą, że w przeważającej 
większości przypadków nie jest to głęboka wiedza teologiczna, tylko islam ludowy. 

Arabowie natomiast zaczęli dostrzegać braki w wiedzy religijnej i wieloletnie 
zaniedbania, gorszył ich widok kobiet nienoszących chust i niejednoznaczny 
stosunek wobec wieprzowiny i alkoholu, krytykowali wreszcie niepełne przestrze-
ganie podstawowych zasad islamu, a także brak znajomości języka arabskiego, 
fundamentalnego dla liturgii muzułmańskiej. Zamiast bliskości religijnej uwagę 
przybyszy z Bliskiego Wschodu przyciągały przede wszystkim istniejące różnice. 
Interpretowali je jako efekt zaniedbania i odchylenia od jedynie słusznej normy, 
za którą uważali własne interpretacje wyniesione z domu rodzinnego. Skłaniało to 
Arabów do uznania konieczności reislamizacji Tatarów i wpojenia im na nowo 
zasad religii praktykowanych – według nich – powszechnie w świecie muzułmań-
skim. Studenci arabscy nie rozumieli zatem specyfiki tatarskiej religijności, uwa-
runkowanej odrębną kulturą i pełną asymilacją z polskim otoczeniem. 



150

Młode pokolenie polskich Tatarów

Chcieli nauczyć Tatarów, prawidłowego ich zdaniem, podchodzenia do isla-
mu, napotkali jednak na opór. Tatarzy opowiadali wprawdzie Arabom o swoich 
własnych doświadczeniach, zapoznawali ich z dziedzictwem kulturowym i re-
aliami życia w polsce, próbowali również uświadomić, że ograniczona praktyka 
religijna jest wynikiem kompromisu spowodowanego koniecznością spokojnej 
egzystencji z chrześcijańskimi sąsiadami. Arabowie nie zaakceptowali jednak tej 
argumentacji, a wszelkie różnice w podejściu do religii uznali za grzeszne. przyby-
sze z Bliskiego Wschodu nie byli gotowi na kompromis i dostosowanie praktyki 
religijnej do wymogów życia w Polsce, twierdzili, że życie w pełni zgodne z islamem 
jest możliwe, choć wymaga wielu wyrzeczeń i siły woli, których Tatarom brakuje. 
Podjęte przez nich działania miały charakter misyjny, a tym samym spotkały się ze 
zdecydowanym oporem środowiska tatarskiego, które sprzeciwiło się narzucaniu 
obcych norm i wartości. Liderzy społeczności tatarskiej, oceniając z perspektywy 
czasu konflikt z Arabami, przyznają, że imigranci z bliskiego Wschodu działali 
w dobrej wierze, chcąc ożywić religijność. Nie spodziewali się jednak tego, że w pol-
sce mają do czynienia z zupełnie inną sytuacją, niż w swoich krajach ojczystych.

„To jest inna kultura. Oni naszej kultury nie rozumieją. Dla nich znak krzyża to od razu 
konfrontacja, nie wiedzą, że w Polsce to jest normalny znak o ponadreligijnym, narodo-
wym wymiarze. (…) Arabowie nie znają polskich herbów szlacheckich. O taki przykład 
– pani Dżemila Smajkiewicz-Murman ma herb Mogiła, a w nim trzy miecze. Arabowie 
jak się o tym dowiedzieli, to się strasznie obruszyli, bo myśleli, że tam są krzyże. Trze-
ba im było wszystko od podstaw tłumaczyć. Arabowie nie znają naszej heraldyki, nie 
wiedzieli, że ten herb pochodził jeszcze z czasów Złotej Ordy. król nadając przodkom 
szlachectwo zatwierdził tamgę264, którą tamci posługiwali się na krymie.” [W 7]

„Nam się nie podoba to, że Arabowie narzucają nam jak często należy się modlić 
czy też to, że mamy nosić chustki na głowach. To jest nasza sprawa. Szczególnie nam 
dziewczynom się to nie podoba. No, bo Arabowie nas traktują, jakbyśmy były gorsze. 
pamiętam, jak kiedyś na obozie wakacyjnym opowiadali nam, co wolno, a czego nie 
i oddzielali nas od chłopców. Nie można było się normalnie spotkać. Dla nas obóz 
był okazją do poznania się, bo nas tak mało jest, a oni nam mówili, że nie wolno 
i gonili nas.” [W 19]

„Nas z Arabami nic nie łączy, mamy tylko wspólną religię, praktykujemy ją jednak 
w odmienny sposób. Nie wszyscy to jednak rozumieją, w efekcie czego mamy pewne 
konflikty. Oni nam narzucają swoją wersję religijności, a nasi Tatarzy zarzucają im ra-
dykalizm. Przecież co złego jest w tym, że chłopcy są w szkole razem z dziewczynami, 

264 Tamga to prosty znak wykorzystywany pierwotnie przez Tatarów krymskich i inne ludy stepowe 
w Złotej Ordzie, do oznaczania własności koni i bydła. Na symbolach tych zbudowany został system heral-
dyczny Tatarów. Wizerunki tamg, charakterystyczne dla poszczególnych rodów, umieszczane były na mone-
tach i pieczęciach. Dla wysoko urodzonych Tatarów, którzy osiedlili się w WKL stanowiły one podstawę, na 
której opierano nadawanie herbów szlacheckich. Por. Dumin St . ,  Herbarz rodzin tatarskich…, Gdańsk 2006, 
s. 14-15.
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że razem się uczą i bawią. Arabom to nie pasuje. Szkoda, że tak jest, bo ten podział 
nie służy ummie.” [W 22]

„Kiedyś jeden Arab zaczepił mnie i pyta, dlaczego ja nie noszę brody? Zaczął mnie 
przekonywać, że trzeba ją nosić, bo to tradycja, przecież Muhammad miał brodę. 
Co mu miałem odpowiedzieć? Muhammad nie miał żyletek, nie miał jak się ogolić, 
to nosił brodę. To nie jest nakaz religijny, tylko tradycja arabska. On mi mówi, że 
jest na to hadis. Ale przecież ich są tysiące, ich wiarygodność jest często wątpliwa, są 
sprzeczne, a w dodatku mają ogromną liczbę przekazicieli. Moim zdaniem, i chyba 
większość Tatarów tak myśli, do hadisów nie da się podchodzić bezdyskusyjnie, to są 
tylko pewne wskazówki postępowania.” [W 31]

Respondenci twierdzą, że bezkompromisowe przekonanie Arabów o możli-
wości odizolowania się i praktykowania w polsce ortodoksyjnego islamu, bez ja-
kiegokolwiek odniesienia do kultury większości, wkrótce zweryfikuje przyszłość. 
Pierwsze pokolenie imigrantów wychowanych na Bliskim Wschodzie, posiada 
bowiem żywe wspomnienia z kraju ojczystego. Natomiast ich dzieci, które urodzi-
ły się w polsce, mają już zupełnie inne podejście, ponieważ najczęściej pochodzą 
z rodzin mieszanych, ich matki są Polkami, które dokonały konwersji na islam. 
Wzrastanie w niemuzułmańskim otoczeniu, kontakt z chrześcijańską rodziną mat-
ki, a wreszcie nauka w polskiej szkole, szeroki krąg rówieśników i sekularyzacyjny 
wpływ konsumpcyjnej kultury masowej, powodują, że to drugie pokolenie nowych 
muzułmanów ma znacznie mniej ortodoksyjne podejście do religii. Dla arabskich 
imigrantów, którzy założyli w Polsce rodziny, wychowanie dzieci w pełnej zgodzie 
z zasadami islamu jest doświadczeniem, które pozwala zrozumieć specyfikę tatar-
skiej religijności i dylematy, z którymi muszą sobie radzić od kilkuset lat.

„Mamy problem, bo niewielu Arabów rozumie naszą specyfikę i konsekwencje tego, 
że od tylu set lat żyjemy w niemuzułmańskim kraju. Nasz islam jest zniekształcony, 
ale istnieje świadomość muzułmańska. I to jest ważne, u nas nikt nie zgodzi się na 
porzucenie kultury i przejęcie modelu arabskiego. To nie nasza kultura. Arabowie 
często nie zdają sobie sprawy z tego, że oprócz religii tkwią głęboko w swej plemiennej 
kulturze, która dla Tatarów jest obca. Dopiero po latach mieszkania w Polsce Ara-
bowie dostrzegają, jak ciężko jest wychować dziecko w zgodzie z islamem. Także ich 
stosunek do nas powoli ewoluuje, nie są już misjonarzami, a raczej pomocnikami. 
Następuje nareszcie równouprawnienie w wierze. Arabowie widzą już, że tu jest ina-
czej niż u nich i inaczej niż na Zachodzie. W Londynie mogą sobie żyć w getcie, nie 
znać angielskiego i nie mieć kontaktu ze społeczeństwem. W białymstoku byłoby to 
niemożliwe. Tutaj wszyscy się znają, to jest malutkie miasto. Polska szkoła robi dużo 
– dzieci arabskie błyskawicznie się asymilują. Arabowie muszą na głowie stawać, żeby 
dzieci pozostały w ich tradycji.” [W 29]

Młodzi Tatarzy odnosząc się do Arabów bardzo często akcentowali również 
ich daleko idącą odmienność względem polskiego otoczenia. Różnice te przeja-
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wiają się w widocznym na pierwszy rzut oka, charakterystycznym wyglądzie ze-
wnętrznym, a także w wielu cechach osobowości, determinowanych czynnikami 
psychicznymi, społecznymi i kulturowymi. Z wypowiedzi respondentów wyłania 
się ogólny model arabskości, który zawiera w sobie elementy typowe dla stereo-
typu. W ocenach Tatarów Arabowie podczas codziennych kontaktów są uprzej-
mi i pomocni, ale także niezwykle skryci. Niechętnie opowiadają o tym, jak im 
się mieszka w Polsce czy też jak wygląda ich życie prywatne i rodzinne. Mniej 
stereotypowe oblicze Arabów przedstawiali młodzi Tatarzy, którzy razem z nimi 
uczestniczyli w spotkaniach halakowych. bliski kontakt i możliwość poznania się 
powodowały, że przybysze z Bliskiego Wschodu zachowywali się o wiele bardziej 
spontanicznie. Młodzież halakowa w swych wypowiedziach przedstawiała Ara-
bów, jako osoby lubiące namiętne dyskusje, czasem impulsywnych, ale serdecznie 
odnoszących się do siebie. Zdaniem tatarskich respondentów tym, co najbardziej 
wyróżnia Arabów jest ich ograniczony do sfery zawodowej kontakt z polskim śro-
dowiskiem. Imigranci, nawet jeżeli mieszkają w Polsce od kilkunastu lat, starają 
się spędzać ze sobą wiele czasu i często widują się po pracy. 

przyczyną może być poczucie obcości kulturowej, a także obawa przed 
asymilacją i utratą tożsamości religijnej. Istotny wpływ wydaje się mieć rów-
nież tradycja arabska. W bliskowschodnim kręgu kulturowym wykształcił się 
bowiem model rodziny, w którym, w sposób w Polsce niespotykany, czuwa się 
nad zachowaniem prywatności. Życie rodzinne jest dla Arabów wyraźnie odse-
parowane od innych form życia społecznego. Istotną cechą jest także tradycyj-
ny podział ról i obowiązków, przyznający inne zadania obu płciom i sankcjo-
nujący, odmienny od wyemancypowanego Zachodu, status kobiety w islamie. 
Dążenie do, motywowanego tradycją, zapewnienia ochrony własnej rodzinie, 
w skrajnych przypadkach, przybiera postać izolacji. Respondenci twierdzili, że 
Tatarzy kilkaset lat temu znajdowali się w sytuacji podobnej do Arabów, po-
nieważ osiedlili się w obcym kraju o odmiennej kulturze, ukształtowanej przez 
wszechobecne chrześcijaństwo. Zamiast izolacji wybrali jednak drogę integracji 
ze społeczeństwem, która pozwoliła im uniknąć konfliktów i zapewnić dobrosą-
siedzkie stosunki z otoczeniem. Cena, którą ponieśli Tatarzy, była niewątpliwie 
wysoka, gdyż ulegli oni znacznej asymilacji i utracili znaczną część dziedzictwa 
kulturowego. W znacznym stopniu udało im się jednak zachować religijność 
muzułmańską. Młodzi Tatarzy uważają, że Arabowie już wkrótce staną przed 
podobnym wyborem. Imigranci z bliskiego Wschodu, stanowiąc mniejszość, 
muszą dostosować się do polskich warunków. Respondenci mają świadomość, 
że od tego, w jaki sposób Arabowie ułożą sobie stosunki z Polakami, zależy nie 
tylko ich komfort życia, ale również generalny stosunek otoczenia do islamu 
jako religii. W tym wypadku przyszłość Tatarów jest, w pewien sposób, związa-
na jest z działaniami podjętymi przez Arabów, a zwłaszcza relacjami łączącymi 
ich z polskim środowiskiem.
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„(Arabowie – przyp. M.Ł.) inaczej wyglądają, z innego kraju pochodzą, mówią innym 
językiem, mają inną kulturę i obyczaje. My potrafiliśmy się dostosować do polskich 
realiów i Arabowie muszą to zrozumieć. Sami też muszą się dostosować, jeżeli nie 
chcą czuć się obco w naszym kraju. Arabowie są dopiero pierwszym pokoleniem 
emigracji, więc są pryncypialni i bardziej konserwatywni. przenoszą bezpośrednio to, 
czego nauczyli się tam na Bliskim Wschodzie. Ale to się zmieni, tylko czasu na to 
potrzeba. Arabowie też widzą postęp cywilizacyjny, korzystają z niego, nie sądzę, aby 
chcieli to wszystko do góry nogami poprzewracać. Islam, nawet ten arabski, też się 
powoli liberalizuje.” [W 8]

„U nas w Polsce jest inaczej niż na Bliskim Wschodzie, nie żyjemy w kraju muzuł-
mańskim i co równie ważne, nie mamy nic wspólnego z Arabami, bo wywodzimy 
się od innych ludów. My mamy korzenie tatarskie i mongolskie, a kulturowo najbli-
żej nam do Turcji. (…) Uważam, że religia, tak jak każda sfera życia, jest elastyczna. 
Upływ czasu i oddalenie przestrzenne mają na to wpływ. Przecież nas z Beduinami 
i karawanami Muhammada nic nie łączy. To jest wynik ewolucji. Jesteśmy innymi 
ludźmi, mamy inne warunki, więc przekładamy religię na nasze tak, aby pasowała. 
Przecież tak samo było z naszym życiem w Polsce, też w wyniku asymilacji dostoso-
waliśmy się do otoczenia i tych warunków, które tu spotkaliśmy. Dla naszych przod-
ków to był szok, bo ze stepów przyszli, ale potrafili porzucić konie, pobudować domy 
i zapomnieć o koczownictwie. Trwało to trochę, ale się dostosowali, dlatego też dzisiaj 
z tobą rozmawiam. Gdyby moi przodkowie się buntowali i walczyli z wiatrakami, to 
by Tatarów w Polsce nie było.” [W 24]

Na ochłodzenie wzajemnych relacji pewien wpływ miało również zacieśnie-
nie współpracy Tatarów z mieszkającą w polsce społecznością turecką265. W tym 
wypadku dały o sobie znać, przeniesione z bliskiego Wschodu, antagonizmy 
arabsko-tureckie. Rywalizację z Arabami spotęgował fakt, iż Tatarzy, w większości 
przypadków, oddzielili religię od kultury, czyniąc ją elementem prywatnej sfery 
życia, upublicznianej jedynie w meczecie, czyli w obrębie wspólnoty wiernych. 
Takiemu posunięciu sprzyjał polski kontekst kulturowy, wyraźnie odróżniający 
płaszczyznę sacrum i profanum. Istotne znaczenie miał przy tym również status 
mniejszościowy nadany grupie, skłaniający wspólnotę tatarską do przyjmowania 
wzorów dominujących w otoczeniu sąsiedzkim. Tatarzy uważają, że religia mu-
zułmańska powinna być praktykowana w sposób umiarkowany, aby unikać mani-
festowania inności. przykładem takiej elastyczności religijnej Tatarów może być 
– omówiony szerzej w dalszej części pracy – częsty fakt kumulowania modlitw 
dziennych, które, dla wygody i bezpieczeństwa, przenoszone są na rano lub wie-
czór. Z tej też przyczyny Tatarzy nie są bezwzględnymi abstynentami, krytycznie 
podchodzą do zakazu spożywania wieprzowiny pod wszelkimi postaciami (casus 

265 Ze środowiskiem polskich Tatarów współpracuje tureckie stowarzyszenie Instytut Dialogu Dunaj, 
które promuje dialog międzyreligijny w myśl idei fetullaha Gülena. Od 2008 r. w strukturach MZR funkcjo-
nuje również turecka gmina wyznaniowa „Fatih” mająca siedzibę w Warszawie.
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żelatyny), często również mało restrykcyjnie – z arabskiej perspektywy – podcho-
dzą do postu ramadanowego.

Przedstawiciele młodego pokolenia Tatarów, co nie jest zaskakujące zważywszy 
na ich chłodny stosunek do Arabów – w większości przypadków – nie są również 
zafascynowani kulturą arabską266. Bliskowschodnie wzorce kulturowe uznawane są 
wręcz za obce, gdyż elementy takie jak hidżaby, czy żywność halal, ingerują w ogólnie 
przyjęty styl życia. Osobisty stosunek do religii, w przypadku młodych Tatarów, nie 
wiąże się z akceptacją szeroko rozumianej kultury świata muzułmańskiego. W prze-
ciwieństwie do konwertytów, którzy często bezkrytycznie przyjęli islam, Tatarzy 
uważają, że kultura bliskowschodnia nie jest tożsama z islamem, gdyż religia mu-
zułmańska ma wymiar globalny, a tym samym nie może przynależeć wyłącznie 
do kręgu kultury arabskiej. Respondenci twierdzili przy tym, że kultura arabska 
jest głęboko związana z bliskowschodnimi tradycjami plemiennymi, nie może być 
zatem równoznaczna z religią sensu stricto. Czymś zupełnie innym są bowiem praw-
dy wiary objawione Muhammadowi, niż pochodzenie etniczne proroka i arabskie 
dziedzictwo kulturowe, istniejące na długo przed islamem. O dystansie względem 
kultury arabskiej w następujących słowach wspominają respondenci:

„Dla mnie religia to jedna sprawa, a kultura druga. Dlaczego mam kupować to, co 
wyprodukują Arabowie? Czy arabskie znaczy lepsze? Ja nie potrzebuję tamtejszej kul-
tury, biorę z niej tylko to, co mi odpowiada. Staram się wyraźnie rozgraniczyć, co jest 
religią, a co kulturą.” [W 32]

„Wolę zdecydowanie kulturę tatarską, bo jest moja. Jak sięgam w przeszłość, to z jed-
nej strony widzę Muhammada, twórcę mojej religii, a z drugiej Czyngis-chana. Moi 
przodkowie mieli przecież mongolskie korzenie. Religię cenię, ale kultura pochodzi 
skądinąd.” [W 34]

„Dla mnie ważny jest islam, a nie kultura arabska. kultura arabska miała wpływ na 
islam, to jest jasne. (…) My żyjemy gdzie indziej, dzielą nas tysiące kilometrów. Nie 
jesteśmy przecież beduinami. Jak każdy muzułmanin cenię Muhammada za całe 
przesłanie, które zostało mu objawione, ale nie znaczy to, że mam zachowywać się 
jak Arab. Moja religijność opiera się na Koranie i sunnie, ale przez to, że urodziłem 
się polskim Tatarem interpretuję to z perspektywy naszej kultury. Może dlatego mam 
tak duży do niej sentyment, tak niewiele przecież z niej pozostało. (…) Mam wielu 
arabskich przyjaciół, są mi bliscy, bo są członkami ummy. Arabów bardzo cenię, wiele 
mnie nauczyli. Jestem im wdzięczny za to, że na lekcjach religii przekazali mi zasady 
wiary i nauczyli jak należy czytać Koran. Sam bym tego nie osiągnął, bo na początku 
lat 90. nie było jeszcze tylu książek o islamie, a moi rodzice nie mają zbyt dużego 

266 Szerzej o stosunku polskich Tatarów do produktów konsumpcyjnych związanych z kulturą arabsko-
-muzułmańską w: Górak-Sosnowska k.,  Łyszczarz M.,  (Un-) Islamic Consumers? The case of Polish Tatars w: 
Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, Culture and Identity between the Local and Global, red. J. Pink, 
Newcastle 2009, s. 145-164; Górak-Sosnowska k.,  Łyszczarz M.,  Tatarzy polscy a muzułmańska kultura 
konsumpcyjna. Analiza w świetle socjologicznych badań jakościowych w: „Przegląd Teologiczny”, nr 4 / 2009, s. 183-199.
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rozeznania w tym temacie. Dzieli nas jednak kultura, my nie rozumiemy Arabów, 
a oni nas Tatarów.” [W 39]

Na zakończenie niniejszych rozważań warto jeszcze pokrótce wspomnieć 
o stosunku młodych Tatarów do wspólnoty muzułmańskiej (arab. umma). Na 
podstawie poczynionych obserwacji uprawnione wydaje się być stwierdzenie, że 
poczucie więzi z innymi muzułmanami ma dla większości Tatarów drugorzęd-
ne znaczenie, gdyż o wiele silniej czują się oni związani z innymi Tatarami, a na-
wet Polakami nieposiadającymi pochodzenia tatarskiego. Poczucie wspólnoty 
widoczne jest natomiast w konkretnych sytuacjach np. podczas odmawiania 
modlitw. Wówczas pochodzenie czy kryteria etniczne nie są istotne, a liczy się 
fakt równości wszystkich wiernych przed bogiem oraz zjednoczenie w wysiłku 
na rzecz zbawienia. W życiu codziennym tożsamość etniczna i narodowa, wy-
daje się być jednak ważniejsza, niż poczucie wspólnoty wyznania z innymi mu-
zułmanami. Warto jednakże zaznaczyć, że nie jest to postawa charakteryzująca 
ogół respondentów. Przedstawiciele najstarszej grupy młodych Tatarów – uczest-
ników spotkań halakowych – dla których wartości związane z religią są ważnymi 
regulatorami życia oraz istotnym składnikiem tożsamości, mają przyjaciel-
skie relacje z Arabami, nawiązane w okresie nauki religii w szkole podstawowej 
i średniej. przypadki te są wprawdzie dość rzadkie, ale za to charakteryzują się 
znaczną trwałością więzi. pomimo upływu lat od momentu zakończenia nauki 
religii, osoby te nadal utrzymują bliskie kontakty ze swoimi nauczycielami – 
studentami pochodzącymi z Bliskiego Wschodu. Mają one miejsce zwłaszcza 
podczas miesiąca ramadan, kiedy to młodzi Tatarzy spotykają się z Arabami, 
odprawiają wspólne modlitwy, a także spożywają razem kolację przełamującą 
post (arab. iftar). Stosunek młodych Tatarów do wspólnoty muzułmańskiej ob-
razują poniższe cytaty:

„Poczucie wspólnoty religijnej na pewno istnieje. Zawsze witam się ze wszystkimi 
obecnymi w meczecie i nie jest dla mnie istotne to, czy jest to Tatar, Polak-konwertyta 
czy Arab. Jak modlisz się w grupie to jakoś tak lżej jest na duszy, czujesz, że to, co 
robisz ma sens. Chrześcijanie w kościele czują to samo. Dla nas Tatarów ma to tym 
bardziej znaczenie, ze względu, że jest nas tak mało.” [W 14]

„Jeżeli chodzi o islam to cechą specyficzną dla tej religii jest nacisk na wspólnoto-
wość, grupowe odmawianie modlitw i wzajemną pomoc. U nas Tatarów widać to 
szczególnie mocno, bo jest nas mało i musimy dbać o więzy między nami, żeby nasza 
religia nie zniknęła.” [W 20]

„W Mekce nikt się nie kłóci, wszyscy są razem. Chciałbym, aby takie poczucie zjed-
noczenia było także po pielgrzymce. potrafimy żyć razem, trzeba się tylko szanować. 
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Wszyscy wierzymy w tego samego Boga, stosujemy się do tych samych reguł i wszyscy 
jesteśmy braćmi. przecież jednoczymy się w modlitwie, stoimy obok siebie, noga przy 
nodze, w równych rzędach. Nikomu to nie przeszkadza, modlitwa nas łączy.” [W 22]

Większość przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów nie utrzymuje jed-
nakże kontaktów z Arabami. Respondenci w większości przypadków krytycznie 
oceniają ich restrykcyjne podejście do religijności. Istotne znaczenie ma też od-
mienność kulturowa i, najczęściej chyba stawiany Arabom zarzut, wspomniany 
już wielokrotnie brak zrozumienia dla specyfiki tatarskiej religijności. Różnice 
w podejściu do wiary powodują, że młodzi Tatarzy, w większości przypadków, nie 
zabiegają o kontakt z Arabami. Integracja wewnątrzgrupowa oraz bliskie relacje 
z polakami są w tym wypadku ważniejsze, niż poczucie solidarności ze wspólno-
tą muzułmańską. 

„Jakaś więź jest, ale już inna, słabsza niż z Tatarami. To tak, jakby zapytać polskiego 
katolika, co sądzi o chrześcijanach z Ameryki południowej. Coś tam zbliża, ale kultu-
ra jest inna, nie bardzo się znamy, odległość duża.” [W 10]

„Ja nie czuję takiej bliskości. Ważni są dla mnie Tatarzy, bo to rodzina. Nigdy mnie 
nie interesowało, gdzie na świecie żyją muzułmanie. Nie patrzę tak daleko.” [W 26]

V.8. Uwarunkowania aktywności społeczno-kulturalnej 

Przeprowadzone badania terenowe pozwoliły dostrzec interesującą kwestię 
związaną z widocznym krytycyzmem osób starszych – rodziców i dziadków – 
względem młodych Tatarów. Na istnienie dystansu międzypokoleniowego – sta-
nu w pewnym sensie jak najbardziej naturalnego, gdyż obecnego zawsze i pod każ-
dą szerokością geograficzną – wskazują zarzuty jakoby młodzież tatarska wykazy-
wała zbyt małą aktywność społeczno-kulturalną w obrębie wspólnoty. Seniorzy, 
a wśród nich liderzy społeczności, zarzucają młodym przede wszystkim to, że 
będąc otwartymi na polskie otoczenie, zapominają o swojej tradycji, zaniedbują 
kontakty z tatarskimi rówieśnikami i za bardzo asymilują się z polskim otocze-
niem. Dlatego też działacze tatarscy czynią starania, aby aktywizować młodzież, 
a także przywrócić dawny blask balom tatarskim, organizowanym najczęściej 
dwa razy roku w okolicy świąt Kurban i Ramadan bajram. 

Dla seniorów, o często konserwatywnym światopoglądzie, bale pełnią bo-
wiem rolę jednego z najważniejszych czynników integrujących społeczność 
i podtrzymujących jej spójność. Wspominają przy tym lata powojenne, gdy na 
podlaskie bale przyjeżdżali Tatarzy z całej Polski. Osoby starsze zapominają jed-
nak o istotnym czynniku wpływającym na interpretację tego zjawiska – kontek-
ście historyczno-kulturowym. Mianowicie, rzeczywistość społeczna lat 60. czy 
70. była zupełnie inna; inaczej kształtowały się zatem sposoby spędzania wolnego 
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czasu, a rozrywka nie miała tak bardzo komercyjnego i masowego jak dziś cha-
rakteru. bal tatarski był wówczas wielkim świętem, obecnie jest natomiast tylko 
jedną z wielu atrakcji, które czekają na przedstawicieli młodego pokolenia. Wraz 
z transformacją społeczno-ustrojową i przemianami kapitalistycznymi pojawiła 
się, znacznie większa niż kiedyś, możliwość wyboru. Społeczeństwo, zwłaszcza 
młode pokolenie, zaakceptowało konsumpcyjny styl życia; balom tatarskim wy-
rosła zatem silna konkurencja w postaci wielu imprez organizowanych z dużo 
większym rozmachem.

pokolenie rodziców i dziadków ocenia aktywność młodzieży jako niewystar-
czającą, gdyż uważa, że nadal możliwe jest kultywowanie tradycji według starych 
wzorców. Współczesne przemiany tożsamości interpretowane są jako uleganie 
asymilacji i pasywność społeczna. przyczyną krytyki może być również obrona 
przed przyznaniem się do poczynionych błędów wychowawczych. Przedstawi-
ciele młodego pokolenia odbierają te naciski jako próbę ograniczenia swobody 
podejmowania decyzji. Replikują, że wolą nie angażować się w życie wspólnoty 
i stać z boku, niż wplątywać się w wewnętrzne rozgrywki pomiędzy liderami spo-
łeczności, walczącymi o poszerzenie swych wpływów. Nieufność młodych zasa-
dza się więc na obawie przed instrumentalnym traktowaniem przez starszych. 
Trudno również wymagać od nich głębokiej religijności i kultywowania tradycji, 
jeżeli, w wielu przypadkach, w domach rodzinnych nie zwracano należytej uwagi 
na pielęgnowanie dziedzictwa przeszłości. Zaobserwowane zależności ilustrują 
poniższe cytaty:

„Kiedyś ta młodzież jakoś tak garnęła się, a teraz to już jest całkiem inaczej, więcej się 
zasymilowali z otoczeniem, więcej ucieka stąd, więcej ogląda się za katoliczkami. Nie-
stety... Chociaż mężczyznom wolno brać niemuzułmanki – katoliczki czy żydówki. 
Z tych dwóch religii jednego boga, na to Koran zezwala. Część chowa dzieci w zgodzie 
z tradycją, a część na zasadzie: «Jak będziesz miał 18 lat, to sam zdecydujesz». Nie narzu-
cają nic dzieciom, a może to i lepiej, bo jak się narzuca to jeszcze gorzej jest w tych mie-
szanych małżeństwach. Wtedy na przekór się robi... Kiedyś było inaczej, były te więzy 
silne, było nas więcej. A tak powolutku to wszystko się rozpływa, najpierw język zniknął 
ze 400 lat temu, a potem kultura. I to trwa do dziś, z tym, że teraz to religię obejmuje – 
ostatnią ważną dla nas rzecz. (…) Oni (młode pokolenie Tatarów – przyp. M.Ł.) nawet 
towarzysko się nie udzielają. Za moich czasów to były spotkania, zabawy… A oni teraz 
owszem bawią się, ale z katolikami przy piwie. Ta asymilacja jest najgorsza. A kultura, 
tradycja – oni uważają, że to im chleba nie da, więc to nie potrzebne. Jak coś zrobić trze-
ba to oni myślą przede wszystkim, co z tego mieć będą. Tak właśnie to Koło Młodzieży 
Tatarskiej w Gdańsku upadło. Za darmo nikt nie chce czasu poświęcać. Może na podla-
siu jest lepiej, bo ich tam więcej. (…) Jak się znajdzie osoba, która chce i potrafi tym po-
kierować to wtedy są efekty, bo inaczej to szybko stygną. Z inicjatywy Związku Tatarów 
Rp powstał ten dom kultury na Oruni, aby te resztki kultury i tradycji zachować. Jest 
miejsce, są warunki, a młodych jak nie było, tak nie ma. kilka razy do roku przyjdą, jak 
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na ten czerwcowy Sabantuj i to wszystko. Przyjdą, popatrzą, skrytykują i wyjdą – tak to 
się odbywa. A robić im się nie chce!” [W 6]

„Mnie w domu nauczono, że trzeba się społecznie udzielać. Od małego na «czyny» 
jeździłam, najczęściej było to sprzątanie meczetu. potem, już na studiach, zaangażo-
wałam się w organizację kolejnych edycji Letnich Akademii Wiedzy o Tatarach w So-
kółce. (…) Dzisiejsza młodzież jest inna od nas. Nimi to już dzisiaj konsumpcjonizm 
rządzi.” [W 29]

„Z jednej strony młodzi się laicyzują i w tym nowoczesnym świecie zajmują się 
wszystkim, tylko nie staroświecką tradycją, ale zarazem są jednostki, które mają 
zapał i chcą badać przeszłość i kulturę. Naukę uprawia się teraz łatwiej niż kiedyś, 
postęp techniczny robi swoje, granice są otwarte, wszystko załatwić można. Kultura 
staje się ostatnio modna, Tatarzy mogą się czymś pochwalić i młodzi to wykorzy-
stują, już nie krępują się mówić rówieśnikom o swym pochodzeniu. Mają dobre 
korzenie, barwne, pobudzające wyobraźnię, im się to podoba. Do kultury przywią-
zują więc jako takie znaczenie. Z religią jest inaczej. Są wygodni, na religię trzeba 
poświęcić czas czy to modlitwy codzienne, czy przejście się do meczetu. To są zo-
bowiązania nie na pokaz. Nie opłaca się to młodym. Religia nic nie daje. Jak mają 
czas wolny, to idą do pracy albo widują się ze znajomymi. Tatarzy przetrwali tyle 
stuleci, bo żyli w skupisku. Teraz tego teraz nie ma. To rozproszenie zaczęło się po 
II wojnie światowej. Więzi osłabły, mają taki odpustowy charakter – ograniczony do 
świąt i ich rodzinnej otoczki. Wiedza religijna jest, ale cóż z tego, gdy nie idzie za 
tym praktyka. Chodzą na religię, Internet dużo daje, ale to jest puste, bo nie wyko-
rzystywane. Młodzi nie spotykają się, jak tylko dorosną to od razu do pracy. Teraz 
młodość jest krótka niestety. Dziadki się potem dziwią, dlaczego młodzi olewają 
MZR. A po co mieliby się tym przejmować? Są na dorobku, pracują. W Muzułmań-
skim Związku Religijnym nikt im tego nie da, a gdy tylko się zaangażują to mówi 
im się, że to nie tak, że jest źle…” [W 36]

Młode pokolenie stara się odpierać zarzuty formułowane przez starszyznę 
tatarską. W swych opiniach wskazuje na hermetyczność struktury organizacji 
takich jak MZR, a swój opór przed zaangażowaniem w pracę związku tłumaczy 
brakiem szans na jakikolwiek wpływ na kierunki działań podejmowane przez 
liderów społeczności. Zdaniem przedstawicieli młodego pokolenia w organiza-
cjach tatarskich nie ma możliwości samodzielnego działania i realizowania wła-
snych pomysłów, ponieważ elity, chcąc utrzymać swoje wpływy, nie dopuszczają 
do siebie nowych osób. Te bardzo ostre sądy sprowadzają się często do twierdzeń, 
iż najwyższe stanowiska w gminach wyznaniowych i organizacjach tatarskich 
są pełnione dożywotnio. Młodzi z jednej strony wyrażają żal, że liderzy, od lat 
funkcjonujący w strukturach organizacyjnych, nie mają im nic do zaoferowania. 
Z drugiej jednak strony, młodzież – zwłaszcza ta w wieku szkolnym – nie wykazu-
je inicjatywy ani woli głębszego zaangażowania się w życie wspólnoty. 
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Takie błędne koło rozumowania prowadzi donikąd i niektórzy mają tego 
świadomość. pewne formy aktywności społecznej młodego pokolenia wystę-
pują jednak powszechnie; są nimi „czyny” – tj. działania na rzecz wspólnoty, 
polegające najczęściej na pracach porządkowych na cmentarzach, czy też drob-
nych naprawach i remontach budynków należących do gmin wyznaniowych. 
Inicjatywy te nie mają jednak charakteru spontanicznego, gdyż zaangażowanie 
młodych najczęściej związane jest z mobilizacją zarządzoną przez liderów spo-
łeczności. Część młodzieży – a zwłaszcza ci, którzy łączą studia z pracą zawo-
dową – narzeka na brak czasu wolnego, który mogłaby poświęcić na działalność 
społeczną. Czuje jednak, że aktywność społeczno-kulturalna nie może być po-
strzegana z egoistycznej perspektywy, skupionej na własnej wygodzie, ponieważ 
ma znaczenie dla przyszłości całej wspólnoty. O swych doświadczeniach mówi-
li respondenci tak:

„Jak tylko chcesz działać, to nikt ci tego nie zabroni. Zawsze do pomocy kogoś po-
trzebują. Starzy poza tym wiedzą, że kiedyś młodzież ich zastąpi, więc dobrze by było 
gdyby się wdrażała. Problem jest tylko taki, że mało kto ma czas wolny, ludzie stu-
diują, pracują, jakoś tam próbują wiązać koniec z końcem i tego czasu na działalność 
dla wspólnoty brakuje. Starzy są na emeryturach, my musimy pracować i to jest ta 
podstawowa różnica. Tu w Gdańsku są w warunki, bo jest to Centrum kultury Tata-
rów, potrzeba tylko chęci, a tego nie ma. Każdy patrzy na innego, niech on coś zrobi. 
Jak się ma od starych słyszeć, że coś się źle zrobiło, to czasem lepiej się nie wychylać, 
bo i tak wiadomo, że będzie tak, jak starzy postanowią. (…) Ja też kiedyś miałem 
ambicje, żeby coś robić, byłem wtedy w szkole średniej, miałem dużo czasu. A potem 
praca przyszła i nie myślałem już o tym. Teraz myślę, żeby rodzinę założyć, więc tym 
bardziej działalność społeczna nie jest mi głowie. Jak byłem młodszy, to często na 
podlasie jeździłem, a teraz to wszystko się skończyło, pamiętam, z Arabami robili-
śmy obozy na wakacjach, na balach tatarskich byłem. A teraz jest taki okres, że trzeba 
samemu dla siebie. Mam nadzieję, że jak się jakoś tam unormuje to wszystko, to ten 
dawny zapał i chęci wrócą. Kiedyś była beztroska, niczym się nie przejmowałem, był 
totalny luz, wtedy można było myśleć o pracy dla wspólnoty. Z moimi przyjaciółmi 
jest podobnie, też wpadli w wir pracy, porozjeżdżali się po świecie, kontakty się poury-
wały. Teraz jest najgorszy okres, bo człowiek jest na dorobku, taki zawieszony między 
dzieciństwem a dorosłością. Chce się być poważnym, odpowiedzialnym, życie jakoś 
ułożyć, żeby później nie żałować.” [W 10]

„Zachęcano mnie do tego, żebym zaangażował się w działania MZR, ale mnie to 
w ogóle nie ciągnie. Nie czuję też potrzeby, żeby wspólnie z młodymi działać w ja-
kichś stowarzyszeniach. Możemy iść do pubu, wypić piwo, ale nie mam ochoty urzą-
dzać jakichś podchodów, bo i tak we wszystko wtrącą się rodzice i dziadkowie. (…) 
Nie muszę się obawiać tego, że potem, poprzez rodzinne kanały, cała społeczność 
komentuje co robię, jak i dlaczego. U nas wszyscy patrzą innym na ręce i krytykują. 
Cokolwiek by się zaczęło robić to i tak znajdą się tacy, którym się to nie będzie po-
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dobać i którzy zrobią wszystko, ażeby ci zaszkodzić. po co mi to, starzy i tak wiedzą 
lepiej i będzie tak, jak oni chcą.” [W 21]

„Nie myślę o tym, bo nie mam czasu i chyba nie tylko ja, bo z tego co wiem to mało 
kto działa. Dopiero z wiekiem przychodzi na to ochota, gdy ma się pracę i rodzinę to 
można się bawić w działalność społeczną. Moja aktywność ogranicza się do pomocy 
na «czynach». Tak jak wszyscy pomagam w Białymstoku i Bohonikach.” [W 24]

„MZR nie jest raczej miejscem dla młodych. Nie wiem, co mogłabym w nim zrobić. 
Nikt mnie też nie prosił o pomoc, no chyba, że chodziło o «czyny», takie jak np. 
porządkowanie mizaru w bohonikach. Z reguły to od kogoś, tak na około, dowia-
duję się, co się dzieje w Związku. Nie myślałam nigdy nad tym, że mogę coś zrobić, 
pomysłów i czasu jakoś brakowało. Tak teraz myślę, że dobrze by było, gdyby był 
ktoś młody od nas w MZR, bo mamy trochę swoich spraw i ktoś mógłby nad tym 
czuwać. Choćby obozy organizować, czy wspierać «buńczuk». bo na razie to są tylko 
pretensje, że o nas zapominają, chyba jest w tym trochę naszej winy. każdy chce, 
żeby było zrobione, a najlepiej to na gotowe przyjść. póki starzy wszystko trzymają, 
to nikt nie ma mobilizacji do działania. Tak głupio trochę, bo jak długo to będzie 
trwać? przecież, jak pani Halina (Szahidewicz – przyp. M.Ł.) przestanie się «Buńczu-
kiem» zajmować, to zespół się rozsypie, bo ona tym wszystkim steruje i swój czas 
poświęca.” [W 28]

„Byłem na kongresie MZR. Nie jako młody, tylko jako reprezentant gminy, bo człon-
kowie wybrali mnie na delegata. Na początku miałem ambitne plany, chciałem coś 
zmienić, ale jak zobaczyłem te kłótnie, to dałem sobie spokój. Ludzie tam swoje pry-
watne interesy załatwiali. Ja też chcę zająć się swoim życiem, ale nie poprzez politykę. 
Chcę mieć po prostu święty spokój i zająć się swoim życiem.” [W 38]

„MZR zawsze był opanowany przez ludzi starych, dlatego my młodzi powinniśmy 
działać we własnych strukturach. Moim zdaniem, najlepszą taką strukturą jest halaka. 
To wzbogaca wiedzę i uczy wspólnotowości, poza tym wolne jest od pokus i patologii 
władzy. U nas w halace nie było konfliktów personalnych, nikt nie bawił się w politykę, 
bo byliśmy grupą przyjaciół, a nie partią. Nasze cele nie był rozbieżne, nie rywalizo-
waliśmy ze sobą, jak ludzie w MZR.” [W 39] 

 przestawiony obraz aktywności społecznej młodych Tatarów, choć spra-
wia przygnębiające wrażenie, nie jest jednoznacznie negatywny. Istnieją bowiem 
jednostki, dla których działalność społeczna jest ważnym elementem życia. pod-
czas przeprowadzania badań udało mi się dotrzeć do trzech młodych osób, które 
poświęcały swój czas na pełnienie dyżurów w meczetach w Gdańsku i Kruszynia-
nach oraz w domu modlitwy w Warszawie. W przypadku Gdańska i Warszawy 
była to działalność ograniczona do okresu wakacyjnego, natomiast, ze względu 
na duże zainteresowanie turystyczne, w kruszynianach praca przewodnika miała 
charakter stały. Wspomniane osoby oprowadzały chętnych po meczecie, opowia-
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dały o dziejach Tatarów i zachowanej tradycji, a przede wszystkim omawiały spe-
cyfikę islamu, starając się wyjaśniać, ciągle pokutujące w polskim społeczeństwie, 
negatywne stereotypy związane z fundamentalizmem islamskim i terroryzmem. 

„W te wakacje byłem przewodnikiem po meczecie, codziennie oprowadzałem chęt-
nych, opowiadałem o religii i o Tatarach. było dość dużo chętnych, ludzie chcieli słu-
chać. Meczet stał się taką dodatkową atrakcją turystyczną Gdańska. (…) Pamiętam, 
że miałem któregoś dnia taką sytuację: jakaś kobieta zapytała się mnie czy, w związku 
z tym, że jestem pełnoletni, nie chcę «wrócić» do chrześcijaństwa. bo ona myślała, że 
mnie ktoś siłą zmusił do wyznawania islamu. Ona w ogóle nie wiedziała, że w polsce 
można się urodzić muzułmaninem, chodzić na religię muzułmańską i że Tatarzy są 
od wieków muzułmanami. Dlatego uważam, że ta moja praca miała sens, mogłem 
wyjaśniać ludziom naszą tatarską specyfikę, opowiedzieć o naszych świętach, kultu-
rze i obyczajach. Ci, którzy odwiedzali meczet często nic albo prawie nic nie wiedzie-
li o islamie, a o Tatarach mieli jeszcze mniejsze pojęcie. Nas znają tylko tam gdzie 
mieszkamy, czyli na Podlasiu, tam jest nas dużo.” [W 5]

„Za namową brata od ponad pół roku jestem tutaj w meczecie, w sekretariacie 
Centrum kultury Islamu i zajmuję się udzielaniem informacji o Tatarach i islamie 
wszystkim osobom zainteresowanym, które nas tu w Warszawie odwiedzają. kilka 
razy w miesiącu są wycieczki szkolne, czasem indywidualni turyści, przychodzą też 
studenci piszący prace o islamie. Osobom zainteresowanym wręczam ulotki infor-
macyjne, polecam szerszą literaturę książkową, umawiam na prelekcje o islamie, które 
wygłasza imam lub pan Emir Popławski.” [W 22]

„poprzedni przewodnik – Adam popławski – wyjechał do Anglii, więc ktoś musiał 
zająć to miejsce. Dżenneta bogdanowicz poprosiła mnie, żebym pomógł. I tak na 
początku byłem parę miesięcy, potem jeden rok, drugi i tak mi się spodobało, że po-
stanowiłem się robić to na stałe. Wybudowałem tu dom, przeprowadziłem się i teraz 
jest tu mój świat. Opowiadam o Tatarach, o regionie i o islamie. Ludzie mają multum 
pytań, trzeba im odpowiedzieć. To mi sprawia radość, widzę ich zaskoczenie.” [W 34]

Innym ciekawym przykładem aktywności społecznej jest zaangażowanie 
jednego z młodych Tatarów z białegostoku w działalność Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” – organizacji społeczno-wychowawczej o charakterze paramilitarnym. 
Reaktywowana po 1989 r. organizacja stała się dla młodego Tatara miejscem kul-
tywowania rodzinnych tradycji wojskowych:

„Mnie od dziecka fascynowała idea «Strzelca», w Białymstoku nie było niestety nie 
było żadnej jednostki. Długi czas to moje zamiłowanie do «Strzelca» było tylko 
w sferze marzeń i nieokreślonych planów na przyszłość. Wszystko się zmieniło, 
gdy kiedyś rozmawiałem z kumplem ze szkoły. Okazało się, że on miał takie same 
zainteresowania, też myślał o «Strzelcu». postanowiliśmy razem założyć jednostkę 
w białymstoku i w kręgu szkolnych i osiedlowych znajomych rozpoczęliśmy poszu-
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kiwania osób chętnych do pomocy przy współtworzeniu jednostki. Zebraliśmy na 
początek kilkanaście osób i w 2007 roku zainaugurowaliśmy działalność jednostki, 
która otrzymała numer 4034. pomysł ze «Strzelcem» w jakimś stopniu jest kontynu-
acją rodzinnych tradycji. Mój daleki krewny służył w 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
i w tej jednostce uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939. Jako dziecko chłonąłem 
opowieści rodzinne, poza tym naczytałem się historii Czyngis-chana i podbojów 
wojowników mongolskich. Zamiłowanie do wojska cały czas tkwiło w mojej głowie, 
ten duch militarny naszych przodków cały czas jest obecny i strasznie się cieszę, że 
powstał «Strzelec», bo pozwala mi to realizować pasje życiowe.” [W 21]

przedstawione przykłady aktywności mają incydentalny charakter, gdyż do-
tyczą tylko jednostek. Praca, o wręcz organicznym charakterze, ukierunkowana 
na młode pokolenie powinna mieć priorytetowe znaczenie dla liderów społecz-
ności tatarskiej. Uświadomieniu istotności działalności społeczno-kulturalnej 
musi jednak towarzyszyć chęć obopólnego zbliżenia. Niestety, symptomy mię-
dzypokoleniowego porozumienia są, jak dotąd, zbyt słabo zauważalne. krytycz-
ny stosunek przedstawicieli pokolenia rodziców, zwłaszcza dziadków, do pozio-
mu aktywności społeczno-kulturalnej młodzieży, nie może jednak przysłonić 
działań, w realizację których, z mniejszym lub większym sukcesem, zaangażowali 
się młodzi Tatarzy. Istotne znaczenie ma zwłaszcza Młodzieżowy Zespół pieśni 
i Tańca „Buńczuk”, którego powstanie – podobnie jak w przypadku „czynów 
społecznych” – było możliwe dzięki impulsowi płynącemu „z góry”. Liderzy 
społeczności tatarskiej, szczególnie mufti Tomasz Miśkiewicz – z racji wieku od-
czuwający szczególną bliskość generacyjną z młodym pokoleniem – mieli świado-
mość obecności nastrojów pełnych zniechęcenia wobec MZR i ZTRp. Dlatego też 
postanowili stworzyć odrębną i samorządną organizację młodzieżową, w której 
młodzi Tatarzy mogliby realizować swoje pomysły bez obawy, że zostaną one za-
blokowane przez starszych. 

krótka historia Stowarzyszenia Młodzieży Muzułmańskiej „Dernek” nie 
napawa jednakże optymizmem. Organizacja, zamiast stać się forum dyskusyj-
nym, płaszczyzną działania i reprezentantem interesów młodego pokolenia, 
szybko pogrążyła się w konfliktach wewnętrznych, które sparaliżowały jej funk-
cjonowanie. Odmienne doświadczenia stały się za to udziałem tych młodych 
Tatarów, którzy wybrali inną drogę i postanowili działać w sposób nieformalny. 
Najlepszym przykładem sukcesu współpracy, okazały się być spotkania halako-
we, oparte na integracji nie z abstrakcyjną strukturą, lecz wokół wartości zwią-
zanych z islamem. Temu typowi aktywności tatarskiej młodzieży więcej miejsca 
poświęcę jednak w dalszej części pracy, omawiając zaangażowanie religijne mło-
dzieży.
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V.8.1. Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Buńczuk”267

Wraz z transformacją społeczno-ustrojową, która miała miejsce po 1989 r., 
nastąpiło wyraźne ożywienie działalności kulturalnej polskich Tatarów. podob-
nie jak w przypadku innych wspólnot etnicznych w Polsce, priorytetem stało się 
założenie własnego zespołu wokalno-recytatorskiego268. poprzez taniec, śpiew i re-
cytację poezji, działacze tatarscy chcieli promować kulturę tatarską, a zwłaszcza 
uświadomić młodym rolę tradycji w utrzymaniu tożsamości etnicznej269. W skład 
zespołu miała wchodzić utalentowana młodzież, która kultywując folklor tatarski 
mogłaby stać się swoistą wizytówką społeczności tatarskiej w polsce. Znaczącym 
problemem, przez wiele lat utrudniającym założenie zespołu, był dobór repertu-
aru. Do naszych czasów przetrwało bowiem niewiele elementów tradycyjnej kultu-
ry polskich Tatarów. Z tej trudnej sytuacji wybrnęła Halina Szahidewicz – główna 
orędowniczka idei aktywizacji młodzieży tatarskiej poprzez działalność artystycz-
ną. Długoletnia przewodnicząca gminy wyznaniowej w Białymstoku postanowiła 
wzbogacić resztki rodzimej kultury folklorem Tatarów krymskich – grupy etnicz-
nej, której przedstawiciele są blisko spokrewnieni z polskimi Tatarami, zaś z racji 
dość dużej liczebności i zwartego osadnictwa zachowali bogactwo swej kultury – 
a w dalszej kolejności tradycją Tatarów z baszkirii i Tatarstanu270. O zanikającym 

267 Zespół „Buńczuk” funkcjonuje również pod nazwą Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego.
268 przykładem może być Karaimski Zespół folklorystyczny „Dostłar” (pol. przyjaciele). Tańcząca w nim 

grupa karaimskiej młodzieży zaprezentowała publicznie swój pierwszy program latem 2003 r. w podwileńskim 
Zatroczu na Litwie. początkowo zespół występował w ramach trockiej grupy „Sanduhacz” (pol. słowik); od 2006 r. 
usamodzielnił się i działa pod obecną nazwą. „Dostłar” brał udział w wielu imprezach zarówno polonijnych, 
jak i poświęconych folklorowi mniejszości narodowych; prezentuje tańce i pieśni wzorowane na karaimskim 
folklorze ludowym, jak również – oparte na starych legendach i obrzędach – inscenizacje słowno-taneczne. 
Członkowie zespołu pochodzą głównie z Warszawy i okolic, ćwicząc pod okiem choreografki – Małgorzaty 
Borowiec. Opiekę organizacyjną nad zespołem pełni Wioleta Firkowicz, wspierana przez rodziców młodych 
artystów. Cyt. za: http://www.dostlar.karaimi.org/index.php?p=5 (stan na sierpień 2013 r.).

269 Amatorski ruch artystyczny wśród polskich Tatarów szczególnie mocno rozwijał się w dwudziestole-
ciu międzywojennym. W tym też okresie w siedzibach gmin wyznaniowych powstawały świetlice i biblioteki, 
w których wygłaszano prelekcje poświęcone dziejom i tradycji. Ważną rolę odgrywała także działalność arty-
styczna, wśród której prym wiodły koła teatralne, skupiające przeważnie młodzież, m.in. w Wilnie, Nowogród-
ku i Słonimiu. Istniały ponadto zespoły taneczno-wokalne, opierające swój repertuar głównie na regionalnej 
kulturze ludowej, pieśniach i literaturze narodowej. polscy Tatarzy, wspólnie z Instytutem Wschodnim, rozpo-
częli starania nad wzbogaceniem prezentowanej twórczości artystycznej o elementy tradycji krymskiej i nadwoł-
żańskiej. Uwieńczenie prac, poświęconych zaadaptowaniu części folkloru tatarskiego do polskich warunków, 
uniemożliwił wybuch wojny. Miśkiewicz A.  A. ,  Tatarzy polscy 1918-1939…, Warszawa 1990, s. 107-110.

270 W ostatnich latach, na fali zainteresowania tzw. muzyką etniczną, wydano w Polsce kilka płyt po-
święconych dokonaniom artystycznym Tatarów. W 2010 r. ukazał się projekt Hanny Turonek oraz pawła be-
tleya pt. Barwy Duszy. Muzyka Tatarska. Yazcite, oparty na tematach zaczerpniętych ze starych pieśni tatarskich; 
w większości melodiach pochodzących z baszkirii i Tatarstanu oraz własnych inspirowanych motywami 
tatarskimi. Materiał na płycie został zaaranżowany przy użyciu tradycyjnych instrumentów, nie tylko tatar-
skiej proweniencji, takich jak: kubyz (harfa żydowska); zurna (zwana również surmą – drewniany instrument 
dęty pochodzący z persji); fidel płocka i suka biłgorajska (instrumenty strunowe smyczkowe); oud (lutnia 
arabska); tar (lutnia perska); flety bambusowe z Okinawy; hulusi (chiński instrument dęty); duduk (instrument 
dęty drewniany z podwójnym stroikiem, pochodzący z Armenii); darabuka (arabski bęben kielichowy); fra-
me drum (bęben obręczowy, tamburyn). Na płycie znalazło się 13 utworów, stylizowanych na wzór muzyki 
tradycyjnej, do których dołączono tytuły, oparte na motywach związanych z polskimi Tatarami (np. W nur-
tach Nietupy; Opowieści ze Złotej Ordy; Bunt Lipków; Orientalny szlak; Poranek w Kruszynianach). W 2008 r. powstała 
natomiast grupa Ansambl Pergrinus pod kierownictwem Piotra Michałowskiego, w skład której wchodzą 
absolwenci Wrocławskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 
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folklorze oraz idei ożywienia tatarskiej kultury poprzez działalność artystyczną 
mówi jedna z respondentek:

„Tańce tatarskie znałam z domu, z ojcem tańczyłam, dopóki zdrowie mu pozwalało. 
potem na kilkadziesiąt lat o tym zapomniałam, nie było ani z kim, ani gdzie ćwiczyć. 
Aż nagle coś mnie na starość oświeciło, że taka tradycja była i że warto spróbować ją 
ożywić. Kiedyś przecież na balach tatarskich tańczyło się nasze tańce, teraz już zupeł-
nie zapomniane. był pomysł, zaczęliśmy go realizować. (…) Układy taneczne i stroje 
były krymskie, ale nam to nie przeszkadzało, bo naszych motywów nie ma od setek 
lat, a folklor krymski jest bardzo piękny i myślę, że w znacznej mierze zbliżony do 
tego, który mieli nasi przodkowie.” [W 17]

W 1999 r. Halina Szahidewicz, dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta 
w Białymstoku, zamówiła u krymskiej tkaczki Ajszy Osmanowej uszycie pierw-
szych dwóch kompletów strojów dla dziewcząt i chłopców. Nawiązano kontakty 
z krymskimi Tatarami, w wyniku których udało się zaprosić na podlasie Lewi-
zę Bigbułatową z zespołu „krym” z Symferopola. Przyjazd młodej tancerki, na 
przełomie lat 1999–2000, był możliwy dzięki pomocy Urszuli Doroszewskiej271, 
której fundacja Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej sfinanso-
wała podróż i pobyt w polsce. L. bigbułatowa przebywała w białymstoku przez 
kilka tygodni, prowadząc warsztaty taneczne dla młodzieży tatarskiej. Zajęcia cie-
szyły się dużą popularnością, gdyż wszyscy – zachęcani przez rodzinę – chcieli 
spróbować swoich sił. Wkrótce wyłoniła się kilkuosobowa grupa, skupiająca czy-
niących największe postępy, która w przyszłości stanowić miała zalążek zespołu 
„buńczuk”. L. bigbułatowa odbyła z nimi szereg prób w domu modlitwy na ulicy 
Piastowskiej (dawniej Grzybowej), opracowując podstawy programu artystyczne-
go272. Wizytę instruktorki tańca z krymu w następujący sposób wspominał jeden 
z respondentów:

„Lewiza bigbułatowa nie miała z nami łatwo, nie znała zbyt dobrze polskiego, a my 
mieliśmy nieco kłopotu z rosyjskim. Jednak jej profesjonalizm zwyciężył i w zaledwie 
miesiąc przygotowała pokaz, który do dnia dzisiejszego wykonuje «Buńczuk».” [W 41]

Zespół od 2010 r. współpracuje z MZR, występując m.in. podczas obchodów „Dni kultury tatarskiej – histo-
ria i współczesność Tatarów polskich” w Suchowoli; IV podlaskich Dniach Kultury Muzułmańskiej w bia-
łymstoku; Festiwalu kultury Tatarskiej 2010 w kruszynianach. Ansambl Peregrinus wydał w 2010 r. płytę 
demo, na której znalazło się 5 utworów nawiązujących do kultury arabskiej, melodii Żydów sefaradyjskich 
oraz mauretańskiej Hiszpanii. W 2011 r. ukazała się natomiast płyta (wraz z broszurą poświęconą muzyce 
tatarskiej w języku polskim i angielskim) pt. Muzyczna Jurta – śladami Tatarów. Album, wydany z inicjatywy 
MZR, zawiera 9 utworów (m.in. Kukułka – na motywach baszkirskiego tańca, będącego w repertuarze zespo-
łu „Buńczuk”; Stary Krym; Hamada – orientalny utwór, który znalazł się już na poprzedniej płycie demo), 
mających być prezentacją wybranych motywów tatarskich (krymskich, baszkirskich, kazańskich i mongol-
skich), podobnie jak w przypadku projektu H. Turonek oraz P. Betleya, w autorskich aranżacjach członków 
zespołu, przy użyciu gitar, perkusji, kontrabasu, klarnetu i fletów, altówki, akordeonu oraz oud. 

271 Urszula Doroszewska pełniła w latach 2008-2013 funkcję Ambasadora RP w Gruzji.
272 Podobne warsztaty taneczne, aczkolwiek w tradycji nadwołżańskiej, odbyły się w maju 2009 r. i sierp-

niu 2012 r., kiedy to na zaproszenie MZR do Białegostoku przybyła dwójka artystów z Baszkirii – Iszmorat 
Ilbakow oraz Guzel Mamina. 
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Warto wspomnieć, że przygotowania związane z założeniem zespołu odby-
wały się dwutorowo; obok nauki tańca liderzy społeczności starali się aktywizo-
wać młodzież uczestniczącą w lekcjach religii w białymstoku. Zajęciom szkol-
nym zawsze towarzyszyła duża przerwa, podczas której dzieci tatarskie mogły 
się razem bawić i bliżej poznać. Halina Szahidewicz postanowiła pożytecznie 
wykorzystać ten czas i w małych podgrupach rozwijać pasje twórcze młodych 
ludzi. Efektem jej starań było powstanie szeregu kółek zainteresowań. Działa-
nia te przyniosły ciekawe efekty prezentowane podczas krótkich akademii, 
organizowanych przy okazji rozmaitych, firmowanych przez MZR, uroczystości. 
Podczas tych występów młodzież, za namową ówczesnego nauczyciela Artura 
konopackiego, deklamowała wiersze polskich romantyków zafascynowanych 
Wschodem – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego – a także poetów tatar-
skich (m.in. Stanisława kryczyńskiego, Selima Chazbijewicza, Musy Czachorow-
skiego) oraz pierwsze własne kompozycje (m.in. Michała Adamowicza i Elwiry 
Szehidewicz). pierwszy publiczny występ, prezentujący działalność młodzieżo-
wych kółek zainteresowań – o początkowo wokalno-recytatorskim charakterze 
– miał miejsce 20 marca 1999 r. na jednym z „Wieczorów tatarskich”, w ramach 
cyklu „Echa pogranicza”, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Anima-
cji Kultury w białymstoku. początki zorganizowanej działalności artystycznej 
wspominają respondenci:

„Artur konopacki podczas lekcji religii zaproponował utworzenie zespołu recyta-
torskiego. powiedział, że zamiast grać w piłkę na przerwach między lekcjami religii 
możemy się zająć czymś innym. No i parę osób się na to zgodziło, ja też zresztą, i tak 
z Arturem zaczęliśmy się spotykać. Często po religii siedzieliśmy, bo oczywiście prze-
rwy szkoda nam było, a jako dzieci czasu wolnego było dużo. Do pubu jeszcze wtedy 
nie chodziliśmy, po kilkanaście lat przecież mieliśmy. Z Arturem to głównie wierszy 
uczyliśmy się, literaturą i historią ogólnie zajmowaliśmy się. Jakiś czas potem dowie-
działa się o tym p. Halina i przejęła pałeczkę. Na początku był to fajny pretekst żeby 
się spotkać, a potem nam się spodobało. Michał Adamowicz się zaangażował i dużo 
energii dodał. bawimy się, a zarazem robimy coś ciekawego.” [W 38]

„Miał mieć wtedy wystąpienie Ali Miśkiewicz, który, pamiętam, zapytał mnie, czy 
nie można oprócz tej jego gawędy historycznej umieścić występów dziecięcych, aby 
ten wieczór był ciekawszy i taki bardziej różnorodny. Spodobał mi się ten pomysł 
i wybraliśmy kilka wierszy Stanisława Kryczyńskiego i Juliusza Słowackiego, które 
mogłyby ilustrować tematykę wystąpienia Alego. Występowały wtedy maluchy w wie-
ku 7-12 lat, była pełna sala, bo przyszło wielu rodziców, którzy chcieli zobaczyć swoje 
dzieci. po raz pierwszy był taki wielki tłok na tych naszych wieczorach, uznaliśmy 
więc, że to dobry pomysł, aby w ten sposób nagłośnić naszą działalność.” [W 17]

Po udanym debiucie recytatorskim członkowie zespołu postanowili konty-
nuować pracę artystyczną. Halina Szahidewicz, która z roli inicjatora przeobrazi-
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ła się w formalnego opiekuna, zaproponowała wymyślenie odpowiedniej nazwy 
dla zespołu. Spośród wielu propozycji wybrano ostatecznie „buńczuk”, jako tę 
najbardziej związaną z ułańską tradycją polskich Tatarów. Buńczuk, chlubny 
symbol władzy w wojsku tatarskim, stał się znakiem rozpoznawczym młodzieżo-
wego zespołu pieśni i tańca. po sześciu miesiącach od rozpoczęcia prób tanecz-
nych, zespół „buńczuk” miał swój pierwszy występ taneczny. Swoją obecnością, 
w czerwcu 2000 r., młodzi Tatarzy uświetnili otwarcie wystawy „Tatarzy Rzeczypo-
spolitej” w gdańskim Muzeum Etnograficznym. Wkrótce odbyły się kolejne wy-
stępy, m.in. na Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach w Sokółce (sierpień 2000 r.) 
i dużym festiwalu kultury mniejszości narodowych w puńsku (sierpień 2000 r.). 
Zespół „Buńczuk” działa nieprzerwanie, dając po kilka koncertów rocznie. O atmos-
ferze towarzyszącej pierwszym występom młodzieży mówi jedna z respondentek:

„Z dużym niepokojem oczekiwałam tych pierwszych występów. Na szczęście w pełni 
się udały i spodobaliśmy się publiczności. pokazaliśmy kulturę zupełnie w polsce nie-
znaną, ludzie zaczęli się interesować Tatarami. Wystarczyło nam kilka miesięcy prób, 
aby zaistnieć. Stało się to dla nas zachętą do dalszego wysiłku.” [W 17]

Po kilku latach udanych występów „Buńczuk” stanął przed problemem zmian 
pokoleniowych, których konsekwencją była konieczność uzupełnienia składu 
o nowe, młodsze osoby. Dopóki występowało pierwsze pokolenie młodzieży, sytu-
acja w zespole była stabilna. kłopoty pojawiły się w momencie, gdy najstarsi człon-
kowie, tworzący trzon „Buńczuka”, po skończonych studiach zaczęli stopniowo od-
chodzić. W latach 2010–2011 zespół poważnie się skurczył; zaczęło brakować osób, 
które kontynuowałyby rozpoczęte prace i zaistniała realna obawa, że przestanie on 
funkcjonować. Ten trudny okres w następujący sposób wspomina respondentka:

„Ciągle robimy warsztaty i otwarte próby dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, 
ale odzew jest minimalny. Szkoda, bo oni są w najlepszym wieku. (…) Inaczej jest 
z tymi najmłodszymi dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, one się garną, ale jeszcze 
zbyt wiele nie potrafią i na razie taniec traktują jako zabawę. Dobrze jednak, że mają 
chęci, bo gdy starsi zaczęli nam się wycofywać to poważnie myślałam o zawieszeniu 
działalności zespołu. Rodzice protestowali, środowisko nasze się wzburzyło, ale mu-
siałam im tak powiedzieć, bo inaczej nikt nie zauważyłby problemu.” [W 17]

Źródłem problemów „buńczuka” była bierność pokolenia gimnazjalistów, 
wydawałoby się naturalnych następców dwudziestokilkulatków, którzy dziesięć 
lat wcześniej tworzyli zespół. przyczyną takiego stanu była zapewne niewielka 
liczba tatarskich nastolatków uzdolnionych artystycznie, na co pewien wpływ 
mógł mieć niż demograficzny. Istotniejszy wydaje się być jednak fakt, że gim-
nazjaliści mają odmienny styl życia, bardziej nastawiony na konsumpcję, w po-
równaniu do systemu wartości reprezentowanego przez przedstawicieli starszej 
generacji. Młodzież gimnazjalna nie wyrażała zainteresowania aktywnością spo-
łeczną, gdyż w okresie buntu i oporu wobec autorytetów, poczucie tożsamości 
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etnicznej nie było u nich jeszcze wystarczająco mocno ukształtowane. W związ-
ku z tym do zespołu zaczęto przyjmować małe dzieci, nawet w wieku 6 lat. 
Obecnie w „buńczuku”, pomimo wyraźnej luki generacyjnej widocznej między 
najmłodszymi a najstarszymi członkami zespołu, działa około 20 osób. Choć 
zajęcia taneczne z małymi dziećmi są trudniejsze, gdyż wymagają większego na-
kładu pracy wychowawczej, zaczęły przynosić już pierwsze efekty. Kryzys, który 
jeszcze niedawno stał przed zespołem „Buńczuk”, wydaje się zażegnany.

W kwietniu 2012 r. Halina Szahidewicz przekazała kierownictwo nad zespo-
łem Ewie Jakubowskiej, której córka od kilku lat występuje w „Buńczuku”. kon-
tynuowana jest tradycja organizowania warsztatów taneczno-wokalnych promu-
jących kulturę tatarską, stanowiących zarazem szansę naboru nowych członków 
(między lutym a majem 2013 r. odbyła się ich szósta edycja). W 2013 r. opraco-
wano program artystyczny, składający się zarówno z doskonale znanych tańców 
krymskich (m.in. „kukułki”), jak również kilku nowych utworów opartych na 
folklorze Tatarów kazańskich i baszkirskich273. Wykorzystane układy taneczne 
przygotował czeczeński choreograf Ahmet Taszajew, który od niedawna współpra-
cuje z „buńczukiem”. Warto wspomnieć, iż dla członków zespołu uszyto nowe 
błękitne stroje, wzorowane na motywach folkloru Tatarów z Tatarstanu. Używa-
ne są one wraz z dotychczasowymi strojami krymskimi, pamiętającymi jeszcze 
początki działalności „buńczuka”. Występom tanecznym i wokalnym, bardzo 
ciepło przyjmowanym przez publiczność, jak dawniej towarzyszy prezentacja ta-
tarskiej twórczości poetyckiej (m.in. w wykonaniu Dariusza Szehidewicza). Co 
ciekawe, oprócz młodych artystów, coraz częściej występują na scenie również 
przedstawicielki starszego pokolenia – rodzice dzieci występujących w zespole 
(m.in. Ewa Jakubowska i Izabela Szehidewicz). Ten dobry przykład może być wzo-
rem dla młodzieży, a także szansą na pogłębienie międzypokoleniowego przekazu 
tradycji tatarskiej. Po wielu latach funkcjonowania zespół doczekał się loga, wła-
snej strony internetowej i profilu na facebooku; w planach jest również wydanie 
albumu dokumentującego działalność artystyczną „buńczuka”274. 

V.8.2. Stowarzyszenie Młodzieży Muzułmańskiej „Dernek”

po objęciu w 2004 r. stanowiska muftiego przez Tomasza Miśkiewicza – oso-
bę młodą i dynamiczną – nastąpiło znaczne ożywienie młodego pokolenia Ta-
tarów na Podlasiu275. Głównym symptomem tej aktywności było powołanie do 

273 Premiera nowego programu obyła się w czerwcu 2013 r. podczas Festiwalu kultury Tatarskiej w lu-
belskiej dzielnicy Tatary. Por. Łyszczarz M., Festiwal Kultury Tatarskiej na Tatarach w: „Przegląd Tatarski”, nr 
3 (19) / 2013, s. 9-10.

274 Por. http://www.bunczuk.pl/ oraz https://www.facebook.com/pages/Zesp%C3%B3%C5%82-Bu-
%C5%84czuk/172532382896696 (stan na sierpień 2013 r.).

275 Genezy zorganizowanej działalności młodych Tatarów doszukiwać się można w założonym w 1934 r. 
w Wilnie Kole Młodzieży Tatarskiej. Dwa lata później organizacja ta opublikowała w „Życiu Tatarskim” ode-
zwę, w której zaapelowała o zjednoczenie młodych Tatarów oraz aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty. 
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życia Stowarzyszenia Młodzieży Muzułmańskiej „Dernek”276. Przedsięwzięcie 
zainicjowała kilkunastoosobowa grupa młodych Tatarów z Białegostoku i Sokół-
ki. Na pierwszym spotkaniu powołano władze, na czele których stanęła Izabela 
Muchla, określono również cele i przystąpiono do prac nad statutem tworzonej 
wtenczas organizacji. Wkrótce jednak dały o sobie znać wewnętrzne nieporozu-
mienia skutecznie paraliżujące funkcjonowanie „Derneka”. Konflikty w łonie 
organizacji stały się odbiciem ambicji przywódczych oraz sprzecznych celów po-
szczególnych nieformalnych liderów młodego pokolenia. Głównym problemem 
okazało się określenie charakteru programowego przyszłego stowarzyszenia. 
Młodzież podzieliła się generalnie na dwa obozy oparte na odmiennych koncep-
cjach programowych. 

Pierwszy, którego zwolennikami byli głównie studenci (w tym wielu Tatarów 
z Sokółki i innych mniejszych miejscowości), zakładał, że organizacja powinna 
mieć przede wszystkim charakter religijny i być otwarta na kontakty z Arabami 
mieszkającymi w polsce oraz konwertytami. Realizacją tych zamierzeń miały być 
spotkania halakowe, poszerzające wiedzę o islamie młodych Tatarów, a także za-
cieśniające więzi pomiędzy współwyznawcami. Zupełnie odmienne stanowisko 
prezentowali natomiast młodsi Tatarzy – ówcześni uczniowie białostockich szkół 
średnich, związani z Młodzieżowym Zespołem pieśni i Tańca „buńczuk” – we-
dług których organizacja powinna mieć charakter etniczny, skupiony na promo-
waniu tatarskości. Działalność „Derneka”, według tej drugiej koncepcji, służyć 
miała podkreślaniu roli wspólnego pochodzenia oraz kultywowaniu tradycji 
przodków i reliktów kultury tatarskiej. Islam miał w tym wypadku znaczenie 
drugoplanowe, jako jeden z wielu, ale nie jedyny element tożsamości tatarskiej. 
Dla środowiska skupionego wokół „buńczuka” najważniejsza była zatem tatar-
skość, manifestowana chociażby poprzez akcentowanie więzi z Tatarami na Li-
twie i Białorusi oraz pobratymcami z krymu i Tatarstanu.

„Niepowodzenie «Derneka» to przejaw przepaści wewnątrz warstw tego młodego po-
kolenia. Widać to dzisiaj doskonale. pokolenie halaki pozakładało rodziny, ale jakoś 
się trzyma razem, «Buńczuk» jest na studiach i pracuje, natomiast ci, co przyszli po 
nich – obecni licealiści – są kompletnie niezorganizowani.” [W 29]

„«Dernek» był przez moment, ale pozostał tylko na papierze. Projekt upadł praktycz-
nie zaraz po tym, jak powstał. Musiał upaść, bo przecież stowarzyszenie nie robiłoby 
niczego, czym nie zajmowałby się MZR czy ZTRp. Tyle tylko, że młodzi mieli być we 

Koło Młodzieży Tatarskiej sprzeciwiało się ujmowaniu dziedzictwa tatarskiego jako działalności ograniczonej 
do praktykowania islamu, zamkniętej w schemacie tradycji historycznej. Dla młodych Tatarów warunkiem 
ożywienia kultury tatarskiej było wszakże zacieśnienie związków z innymi narodami tureckimi, a zwłaszcza 
z Tatarami krymskimi. Zabiegi te, inicjowane głównie przez Edige kirimala (kyrymała) Szynkiewicza, pro-
wadzić miały do ożywienia tatarskości i nadania tożsamości głębszego wymiaru etnicznego. Miśkiewicz 
A. A.,  Tatarzy polscy 1918-1939…, Warszawa 1990, s. 115-119; Wróblewska U., Oświata Tatarów…, Warszawa 
2012, s. 127-138.

276 Rzeczownik dernek, obecny w nazwie organizacji młodzieżowej, pochodzi z języka tureckiego i oznacza 
„stowarzyszenie”, „zgromadzenie”, „spotkanie”. Por. http://www.thefreedictionary.com (stan na sierpień 2013 r.).
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władzach. I to właśnie spowodowało koniec «Derneka». Kłótnie o władzę się zaczęły, 
środowisko się zantagonizowało, nikt nie chciał ustąpić, każdy miał ambicje przywód-
cze i tysiąc pomysłów. Był jeden wspólny wyjazd do kruszynian i koniec.” [W 30]

„Był «Dernek», ale skończyło się na dwóch zebraniach. Na pierwszym założono sto-
warzyszenie, a potem był wyjazd do Kruszynian. Świetny wyjazd, tak swoją drogą… 
Jak wróciliśmy zrobiliśmy drugie zebranie i wszystko się rozbiło o podział stanowisk. 
Młodzi z «Buńczuka» rywalizowali z grupą pochodzącą z Sokółki. Do porozumienia 
nie doszło i pomysł «Derneka» upadł. A szkoda, bo to mogła być fajna inicjatywa, tam 
było ponad 20 osób. «Derneka» już nie ma, ale ich delegacja była na ostatnim kongresie 
MZR-u, gdzie reprezentowali młodzież tatarską. To miała być przybudówka młodzieżo-
wa przy MZR, tak przynajmniej chciał zrobić mufti, ale mu nie wyszło. (…) Jak Michał 
Adamowicz wyjechał z kraju, to wszystko stanęło. On miał wiele pomysłów; owszem 
nie każdy był udany, ale coś próbował improwizować, kręcił tym wszystkim.” [W 38]

Konflikty personalne i odmienne koncepcje programowe uniemożliwiły dłu-
gofalową współpracę i spowodowały, że koncepcja „Derneka” nie wyszła poza 
stadium planów. Nie udało się stworzyć statutu organizacji, a tym samym za-
mknięta została droga do sądowej rejestracji stowarzyszenia w kRS. „Dernek” to 
obecnie nieformalna garstka osób, których jedyną, śladową obecnością w życiu 
społeczności tatarskiej było uczestnictwo w kongresie MZR w 2007 r.277

V.9. zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu

Spektrum zainteresowań młodego pokolenia Tatarów nie odbiega zbytnio 
od postaw towarzyszących polskim rówieśnikom. Wśród zajęć wykonywanych 
w wolnym czasie młodzież tatarska wskazywała najczęściej uprawianie różnych 
dyscyplin sportu, czy też słuchanie muzyki. Ponadto, w grupie respondentów 
będących w starszym wieku – studentów i absolwentów szkół wyższych – zauwa-
żalne było zainteresowanie elementami kultury Orientu i szeroko rozumianą wie-
dzą dotyczącą świata islamu. Z całą pewnością nie były to jednak postawy, które 
można uznać za typowe dla całego środowiska młodzieżowego polskich Tatarów. 
O obecności takich zainteresowań świadczy poniższa wypowiedź:

„A czym się interesuję? Normalnie, jak wszyscy, sport lubię. A w wolnych chwilach czy-
tam książki o Wschodzie – o kulturze Orientu i krajach islamu. (…) Chciałbym jeszcze 
kiedyś pojechać do Egiptu, czy innych krajów arabskich, dobrze się tam czułem. Tak 
turystycznie chciałbym pojechać, bo na pielgrzymce nie było na to czasu.” [W 5]

Interesującą cechą młodego pokolenia Tatarów, w pewien sposób odróżniają-
cą je od otoczenia, jest bardzo rozbudowana sieć wewnątrzgrupowych kontaktów 

277 Stowarzyszenie Młodzieży Muzułmańskiej „Dernek” posiadało tymczasową stronę internetową, 
działającą pod adresem: http://www.dernek.republika.pl, która od kilku lat nie jest jednak dostępna w za-
sobach sieci.
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towarzyskich. Młodzi Tatarzy obracają się bowiem nie tylko w tradycyjnych krę-
gach szkolnych i sąsiedzkich – skupiających rówieśników mieszkających na jed-
nej ulicy i osiedlu czy uczęszczających do tej samej szkoły – ale również w swoim 
własnym środowisku. Wyróżnia ich przy tym duża trwałość wzajemnych relacji 
i emocjonalna bliskość. Krąg ten jest dość mocno zintegrowany, oparty na wię-
zach przyjaźni; ma zatem o wiele większe znaczenie, niż przelotne znajomości 
z rówieśnikami w szkole lub otoczeniu sąsiedzkim. Zapewne zasadniczy wpływ 
mają na to istniejące więzy rodzinne. Przedstawiciele tatarskiej młodzieży, ze 
względu na niewielką liczebność, tworzą wspólnotę złożoną z osób spokrewnio-
nych ze sobą. Taki typ relacji, oparty na bliższej lub dalszej wspólnocie pocho-
dzenia, jest bardzo silny. Dlatego też młodzi Tatarzy, tworzący krąg towarzyski, 
doskonale się znają. Oprócz rozmów typowych dla grupy przyjaciół, ciekawym 
tematem są zawsze plotki dotyczące szczegółów barwnego życia poszczególnych 
osób, a także planów matrymonialnych. O relacjach z rówieśnikami i innymi 
młodymi Tatarami opowiada jeden z respondentów:

„Wolny czas spędzam w domu. Leniuchuję albo spotykam się z rówieśnikami – ze 
znajomymi ze szkoły i z osiedla. Z Tatarami widuję się rzadziej, bo średnio raz na 
3–4 tygodnie. Z naszymi jest jednak inaczej, tak sentymentalnie. To bliscy znajomi, 
w większości dalsza rodzina. Z reguły w pubie gdzieś na mieście się spotykamy w kil-
ka osób. parę razy w roku są tylko jakieś większe okazje, jak np. tatarski sylwester, 
wtedy jest kilkanaście osób do kilkudziesięciu nawet.” [W 23]

poczynione obserwacje skłaniają do wniosku, że największa intensywność 
kontaktów towarzyskich, w obrębie wspólnoty tatarskiej, przypada na okres stu-
diów. Dla osób młodszych – uczniów szkół średnich i gimnazjów – głównym 
punktem odniesienia jest własne środowisko sąsiedzkie; kontakty z tatarskimi 
rówieśnikami są z reguły ograniczone do sobotnich zajęć religii muzułmańskiej 
oraz kontaktów rodzinnych, często zresztą inicjowanych przez osoby starsze. Zu-
pełnie inaczej wygląda natomiast życie studentów. prawidłowość ta jest charakte-
rystyczna głównie dla białegostoku – tam bowiem najczęściej mieszka spotykają-
ca się młodzież, zaangażowana zresztą w działalność zespołu „buńczuk”. 

Na częstotliwość kontaktów wpływ ma na pewno specyfika stolicy podla-
sia – gdzie znajduje się największe skupisko Tatarów. Ogromną rolę odgrywa 
również wielkość miasta, jego dobrze rozwinięta infrastruktura i sektor usług 
– co ułatwia nawiązywanie kontaktów. Nie jest to jednak wielka i zatłoczona 
metropolia, w której na kształt relacji społecznych silnie oddziaływałaby anoni-
mowość życia i związane z nim zjawisko atomizacji. Negatywny wpływ na czę-
stotliwość kontaktów towarzyskich ma coraz bardziej widoczne zjawisko łącze-
nia studiów z pracą zawodową. Zwiększona ilość obowiązków i coraz szybszy 
tryb życia wyraźnie zmniejszają ilość czasu wolnego, który wcześniej poświę-
cano na spotkania w gronie znajomych i przyjaciół. prawidłowość ta nasila się 
zwłaszcza po zakończeniu studiów. Wejściu w dorosłość towarzyszy wyraźnie 
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obserwowane osłabienie relacji z rówieśnikami, zastępowanych przez obowiąz-
ki zawodowe i rodzinne. Swoimi refleksjami, związanymi z integracją młodego 
pokolenia polskich Tatarów i sposobami spędzania wolnego czasu, dzielą się 
moi respondenci:

„Ja przede wszystkim spotykam się z ludźmi z «buńczuka», bo moi rówieśnicy są 
kompletnie niezorganizowani. O ile właśnie studenci dzięki zespołowi są razem i coś 
się dzieje, o tyle ci młodsi nic nie robią, chodzą do szkoły i tyle. Między sobą nawet 
nie utrzymują kontaktów, a przecież my rodziną jesteśmy. (…) «buńczuk» bardzo 
dużo dał młodym, bo nas zintegrował. Ci z «Buńczuka» mają młodsze rodzeństwo 
w gimnazjum czy liceum, ciągną je czasem do pubu, ale oni raz przyjdą i koniec. Nic 
nie rozumieją… Nie wiem, może źle się czują ze starszymi? Ale ja też jestem parę lat 
młodsza od ludzi z zespołu i jest OK. Nie mam pojęcia dlaczego tak właśnie jest. 
Może nikt ich nie wciągnął, nie zachęcił? Ja z Martą i Elą blisko się znałam i dlatego 
miałam łatwiej. A ci starsi się trzymają mocno, bo Michał Adamowicz zintegrował 
ich. Założył forum internetowe, można się spokojnie umówić. Zauważ, nie ma go 
w polsce od roku, a ciągle się o nim mówi. Michał był ciekawą postacią!” [W 28]

„Praktycznie wszyscy studiują i pracują równolegle. Zarabiają grosze, bo trudno 
o dobrą pracę dla studenta, marnują czas, który mogliby przeznaczyć na naukę, 
czy kontakty towarzyskie. To, co zarobią jest zbyt małe, żeby móc zaoszczędzić. To 
tylko w sam raz, żeby coś sobie na bieżąco kupić i od rodziców nie brać. (…) potem 
młodzi kończą studia, tracą kontakt z rówieśnikami. W głowie mało, a praca tak 
samo słaba, jak wcześniej! Nic tylko rzucić wszystko i wyjechać. To jest bardzo czę-
sty scenariusz.” [W 29]

V.10. Istotne wzory i autorytety

Na podstawie przeprowadzonych badań uprawnionym wydaje się być wnio-
sek, że młodzi Tatarzy najbardziej utożsamiają się z osobami, które osobiście 
znają – najczęściej z członkami własnych rodzin. przedstawiciele młodego po-
kolenia, w większości przypadków, w swych deklaracjach doceniają rolę rodzi-
ców jako najlepszych doradców w rozwiązywaniu problemów życia codzienne-
go. Poziom tej akceptacji nie jest jednak taki sam u wszystkich respondentów. 
Najmłodsi – tj. uczniowie szkół średnich i gimnazjów – w o wiele mniejszym 
stopniu gotowi są uznać autorytet rodziców. Konstatacja ta wynika zapewne z na-
dal obecnych w tym wieku skutków konfliktów międzypokoleniowych, związa-
nych z burzliwym okresem adolescencji. Prestiż rodziców, a zwłaszcza dziadków, 
znacząco rośnie wśród starszej generacji. Studenci, którzy odkryli już znaczenie 
dziedzictwa tatarskiego, przywiązują ogromną wagę do kontaktów z najstarszy-
mi członkami rodziny. Dziadkowie są dla młodych ludzi nośnikami tradycji. 
W wielu przeprowadzonych rozmowach osoby badane uznawały wspomnienia 
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zasłyszane od dziadków za dobry punkt odniesienia dla kształtowania własnej 
tożsamości. Odbywający się w ten sposób przekaz tradycji kulturowej i religijnej 
zapewnia poczucie ciągłości świadomości etnicznej Tatarów. O roli transmisji 
kulturowej, w przekazywaniu wartości istotnych dla trwania wspólnoty, wspomi-
nają moi respondenci:

„Nigdy o tym nie myślałam. Jeżeli chodzi o małżeństwo i rodzinę, to moja mama 
i siostra są dla mnie autorytetami. Często rozmawiałyśmy, gdy miałam jakiś problem, 
to pomagały mi i służyły doświadczeniem. bardzo lubię słuchać opowieści starych 
ludzi, oni znają tyle mądrości życiowych. Dziadkowie znają naszą tradycję, ja sama 
nie raz słyszałam opowieści o tym, jak kiedyś żyło się przed wojną na Kresach. To był 
inny świat. było nas wielu, wszyscy byli jakoś tak bardziej zżyci z sobą. Mając wiedzę 
o przeszłości, mogę porównać ją z tym, co jest teraz. Niesamowite jest to, jak ten nasz 
świat się zmienił.” [W 29]

„Na moją religijność największy wpływ wywarła babcia Chadydża. Ona przekazała 
mi zasady religii, uczyła mnie modlitw, czytała ze mną koran.” [W 34]

„Rodzice na pewno… A tak, to raczej nie mam autorytetów. Sam jakoś staram się 
o sobie decydować.” [W 38]

Obok depozytariuszy tradycji, którymi według przedstawicieli młodego po-
kolenia są przede wszystkim dziadkowie; drugą istotną dla respondentów grupę 
autorytetów, uznanych za godne naśladowania, tworzą osoby pozytywnie walory-
zowane ze względu na ich stosunek do islamu. Wyróżnione są z powodu posiada-
nej wiedzy religijnej, pobożności, a także – jak ujął to jeden z moich rozmówców 
– „godnej naśladowania postawy, która mogłaby stanowić wzór postępowania dla 
wszystkich muzułmanów”. Autorytety związane ze sferą sacrum były najczęściej 
wskazywane przez najstarszych respondentów – absolwentów szkół wyższych – 
przede wszystkim tych, którzy przywiązywali największą wagę do religijności. 
Najczęściej wymienianymi w tym kontekście byli imamowie Stefan Jasiński 
i konstanty Szczęsnowicz (reprezentujący tradycyjny islam tatarski, w przypadku 
których respondenci podkreślali również cechy niezwiązane bezpośrednio z reli-
gią, np. „są najstarsi wiekiem”, „są od zawsze”, „mają nieposzlakowaną opinię”, 
„są niezwykle skromni i uczciwi”) oraz mufti Tomasz Miśkiewicz (wskazywano 
głównie na „gruntowne wykształcenie”, ale także inne przymioty, np. „pracowi-
tość” i „pozycję zajmowaną we wspólnocie tatarskiej”). 

Dla respondentów zaangażowanych w spotkania halakowe istotnym autory-
tetem był Jarosław Banasiak278, w przypadku którego moi rozmówcy podkreślali 
posiadaną wiedzę religijną oraz pobożność. Najstarsi przedstawiciele młode-
go pokolenia polskich Tatarów wskazywali ponadto, że istotnym wzorem oso-

278 Jarosław Banasiak jest białostockim konwertytą; absolwentem Uniwersytetu Islamskiego w Medynie 
(studiował razem z muftim T. Miśkiewiczem); autorem licznych publikacji z zakresu prawa szariatu. Imam 
w białostockim Centrum Islamu z ramienia LM i sekretarz Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w Rp.
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bowym w ich życiu byli, z reguły niewymieniani z nazwiska, studenci arabscy 
związani z białostockim oddziałem LM oraz ze SSMwp. przybysze z bliskiego 
Wschodu do połowy lat 90. uczyli religii młodych Tatarów, a później organizowa-
li spotkania halakowe. Ważne miejsce wśród autorytetów religijnych zajmuje oczy-
wiście prorok Muhammad, postrzegany nie tylko jako „twórca religii” i „pieczęć 
proroków”, lecz również z perspektywy swojego człowieczeństwa. Świadczy to 
o przywiązaniu do tradycji muzułmańskiej, obecnej szczególnie wśród bardziej 
religijnych Tatarów. Znaczenie autorytetów religijnych w procesie kształtowania 
własnych postaw i dokonywania wyborów życiowych w następujący sposób rela-
cjonują respondenci:

„Jeżeli chodzi o autorytety, to chyba tylko w sferze religijnej mam jakiś jasno skrysta-
lizowany obraz. Wśród Tatarów najbardziej cenię imama Stefana Jasińskiego, bo jest 
to człowiek o ogromnej wiedzy. Podziwiam go za ogromny hart ducha i optymizm. 
Na pewno wzorem jest dla mnie także Jarek Banasiak, gdyż przeszedł niesamowitą 
drogę, przyjął islam i całe swoje życie podporządkował religii.” [W 20]

„Chciałbym także naśladować naszego muftiego, który jest dla mnie wzorem uporu 
w dążeniu do zdobycia wiedzy religijnej.” [W 22]

„Na pewno – to oczywiste – Prorok. Duży wpływ wywarli na mnie nauczyciele arab-
scy.” [W 32]

„Autorytetami byli dla mnie prorok i mój ojciec. Ale staram się jakoś samodzielnie 
budować swoją drogę życia.” [W 39]

Młodzi ludzie, obok autorytetów religijnych, wymieniali często także lokal-
nych liderów społeczności tatarskiej. Najczęściej, ze względu na zaangażowanie 
na rzecz młodzieży, wskazywano osobę Haliny Szahidewicz. Tatarska młodzież 
docenia jej pracę z zespołem „Buńczuk”, zaangażowanie podczas organizowania 
lekcji religii muzułmańskiej oraz wszelakie warsztaty i imprezy kulturalne, przez 
wiele lat odbywające się w Białymstoku. Szacunek okazywany Halinie Szahide-
wicz obrazuje cytat:

„Dla mnie wzorem pracowitości jest pani Halina Szahidewicz. podziwiam ją za całe 
zaangażowanie i czas poświęcony młodym w <<buńczuku>>. Gdyby było więcej ta-
kich ludzi to nikt by nie mówił, że nic się nie dzieje.” [W 18]

Młode pokolenie polskich Tatarów niezwykle ciepło odnosi się również do 
Jana Pawła II. Dla respondentów papież był wyjątkową osobą, której postrzeganie 
znacznie przekraczało ramy związane z pełnioną przez niego funkcją. W opi-
niach Tatarów Jan paweł II był bowiem nie tylko przywódcą Kościoła katolickiego, 
otwartym na dialog z innymi religiami, ale także wielkim Polakiem. Młode poko-
lenie, jednoznacznie identyfikując się z polskością, odczuwało dumę ze wspólnej 
z papieżem przynależności narodowej. Respondenci podkreślali pełen posza-
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nowania stosunek do postaci Jana Pawła II; jako dowód przywoływali spotkanie 
w Drohiczynie, do którego doszło w 1997 r. podczas papieskiej pielgrzymki na 
podlasie. W swych opiniach młodzi Tatarzy określali papieża mianem człowieka 
„dobrego i pobożnego”, „niezwykle tolerancyjnego”, „zaangażowanego w walkę 
o pokój”. O wyjątkowej obecności Jana pawła II w świadomości Tatarów świad-
czyć może fakt, iż żaden z przedstawicieli młodej generacji w gronie autorytetów 
nie wymienił Benedykta XVI – następcy papieża-Polaka na tronie Piotrowym.

„Każdy człowiek ma jakieś osoby, które w mniejszym lub większym stopniu inspirują 
go do działania. Ja także mam co najmniej kilka takich osób z kręgu rodziny i znajo-
mych, na których mądrości życiowej polegam. Natomiast, jeżeli pytasz o taką jedną 
ważną dla mnie osobę to jest nią Jan Paweł II. Szanuję go za to, co zrobił, za to jakim 
był człowiekiem i Polakiem.” [W 21]

„Takim wzorem może być Jan paweł II, ponieważ była to postać publiczna, nie tylko 
przywódca duchowy chrześcijan. papież uznawał inne religie, był zwolennikiem zbli-
żenia międzyreligijnego i dialogu. Tak jak my wierzył w jednego Boga i był bardzo 
pobożnym człowiekiem.” [W 22]

Na marginesie niniejszych rozważań warto wspomnieć, że wśród analizowa-
nych wypowiedzi znalazło się kilka, w których przedstawiciele młodego pokole-
nia nie potrafili wskazać żadnego autorytetu lub też uważali, że w swoim życiu 
kierują się wyłącznie własnym światopoglądem i systemem wartości. przykładem 
mogą być następujące wypowiedzi:

„Ja jestem samowystarczalna pod każdym względem. Nigdy nikogo nie postrzegałam 
w kategoriach autorytetu. Czy to jest takie dziwne?” [W 25]

„Nie, nie mam żadnych wzorów… Staram się być samodzielna w działaniu.” [W 26]

V.11. Plany na przyszłość

Podczas przeprowadzania badań, na potrzeby niniejszej pracy, zauważyłem 
wyraźną różnicę w podejściu do celów życiowych, deklarowanych przez młodych 
Tatarów. Już na pierwszy rzut oka widoczna była duża różnorodność prezento-
wanych opinii, a często także odmienna hierarchia wartości, przejawiająca się 
w sposobach kształtowania własnej wizji przyszłości. Młodsza grupa respon-
dentów, omawiając swoje plany życiowe, deklarowała, że najważniejszy jest dla 
nich właściwy start w dorosłe życie. Aby tego dokonać uczniowie szkół średnich 
przywiązywali ogromną rolę do właściwego wyboru kierunku studiów. Co cie-
kawe, w swych decyzjach maturzyści kierowali się nie tylko przesłankami czysto 
praktycznymi, związanymi z potrzebami rynku i możliwością znalezienia do-
brze płatnej pracy po studiach. Ważny był dla nich również osobisty rozwój oraz 
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realizowanie zainteresowań i pasji życiowych. Świadczyć o tym mogą następujące 
wypowiedzi respondentów:

„po maturze chciałbym zdawać na arabistykę na Uniwersytet Warszawski. Czy się 
uda, zobaczymy… Arabistyka to studia najbliższe moim zainteresowaniom, jedy-
ne, które mogę skończyć w polsce. Moim marzeniem zawsze były studia koraniczne. 
Chciałbym pójść drogą brata, ale to jest bardzo trudne. byłem już za granicą, ale nic 
nie osiągnąłem, wróciłem po zaledwie 3 miesiącach. Tylko tyle wytrzymałem. Cieszę 
się jednak z doświadczenia, które zebrałem, poznałem tamtejszą kulturę i troszkę ję-
zyk arabski podszkoliłem. Zdrowie nie pozwoliło mi niestety kształcić się tam dłużej. 
Miałem problemy ze zbyt gorącym klimatem i z odpowiednim dobraniem diety. Poza 
tym nowe miejsce, całkiem obce, powodowało stres, który też mi się na zdrowiu odbił. 
Chciałbym jednakże jeszcze kiedyś tam pojechać.” [W 22]

„Teraz maturę będę robić i wybieram się na prawo tutaj w białymstoku albo do Olsz-
tyna. Mam humanistyczny umysł, więc za bardzo nie mam wyboru (…) Studiowanie 
historii byłoby ciekawe, ale nie dałoby mi pacy w przyszłości. Dlatego właśnie prawo. 
poza tym bardzo lubię siedzieć w przepisach prawnych. Na WOS-ie najbardziej po-
dobały mi się zajęcia o ustroju Polski i analizowanie, punkt po punkcie, artykułów 
Konstytucji Rp. Nie miałam problemów z opanowaniem tej specyficznej precyzji ję-
zyka prawniczego. Wyprowadzać z domu jeszcze się nie zamierzam, chyba że mnie 
zmuszą do tego studia w innym mieście. Ale to tak tymczasowo, nie żeby zamieszkać 
samodzielnie, tylko na studia i w ostateczności, wolałabym jednak pozostać w bia-
łymstoku. Jak dostanę się na dzienne studia to nie będę musiała pracować, jak nie, to 
zaoczne i praca będzie konieczna. Nie szukam pracy tak na siłę, mam kieszonkowe 
i to mi wystarczy. Wolę teraz studiować niż pracować.” [W 28]

Niewątpliwy wpływ na formułowanie planów na przyszłość ma wiek, zgro-
madzona wiedza oraz doświadczenie zdobyte podczas funkcjonowania w życiu 
społecznym. Oczywiście nie są to jedyne zmienne decydujące o dojrzałości czło-
wieka. Na posiadany kapitał społeczno-kulturowy mogą bowiem mieć wpływ in-
dywidualne cechy osobowości czy też warunki ekonomiczne środowiska, w któ-
rym jednostka funkcjonuje. W zgromadzonym materiale badawczym ważne 
miejsce zajmują wypowiedzi starszych, ponad dwudziestoletnich respondentów, 
którzy uporządkowali swoje życie i stworzyli system konkretnych planów, które 
chcieliby zrealizować w nadchodzącej przyszłości. Interesującym spostrzeżeniem 
jest fakt, iż w grupie tej są nie tylko absolwenci wyższych uczelni. Wyraźnie wi-
doczna jest także dojrzała postawa życiowa osób, które zamiast studiów obrały 
inną drogę rozwoju zawodowego.

„Wybudowałem się, mam teraz nareszcie czas na spokojne życie z żoną. A tak na po-
ważnie. Mój ojciec ma pasiekę. Myślę o tym, żeby na stałe ją tu przenieść. Miodu 
będzie w bród. Na wsi mamy dużo łąk, lasów (…) będzie dla nas, a może coś się 
jeszcze sprzedać uda. Rolnikiem nie będę, bo zbyt długo w mieście mieszkałem. Naj-
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ważniejsze, że mam tu Internet, mogę pracować bez wychodzenia z domu. Tworzę 
teraz reklamy dla mediów elektronicznych. Jestem szczęśliwy, nie musiałem kończyć 
studiów, żeby czuć się zrealizowanym.” [W 34]

„Jestem kucharzem, robię to, co lubię i najważniejsze – potrafię. praca sprawia mi 
satysfakcję. Lepiej być przecież dobrym kucharzem, niż chujowym lekarzem – tak to 
po prostu wygląda. Na studia się nie pchałem, bo by mi nic nie dały. Skończyłbym 
je jakoś, bo teraz to wszyscy je na kulawych nogach kończą i co dalej? Moi znajomi 
poszli na studia i są zagubieni, za granicę wyjeżdżają, bo tu nie wiedzą co robić. A ja 
mam zawód i w miarę jasną przyszłość. Zawsze byłem ambitny, wiedziałem, że jak 
coś mam w życiu zacząć, to chce to robić dobrze. W tym, co robię się sprawdzam, 
dlatego to robię. Jakbym miał jakiś talent naukowy, to bym na studia poszedł i w tym 
kierunku to ciągnął. Wiedziałem jednak, że mogę nie podołać, na samych trójach 
lecieć, po co miałem robić z siebie pośmiewisko. Ja na lekarza się nie nadaję. Jeże-
li kiedyś jednak otworzą jakieś ciekawe studia z działki, która mnie interesuje, czyli 
z technologii żywienia, to na nie pójdę. Czas jeszcze mam, zobaczymy, co przyszłość 
przyniesie.” [W 10]

„kończę studia, powoli przejmuję interes rodzinny – taki mały sklepik z narzędzia-
mi i sprzętem elektrycznym na bazarze w białymstoku. W przyszłości ślub z Elwirą 
i wyprowadzka, ale to za jakieś dwa lata. Muszę trochę pieniędzy odłożyć, a na bieżące 
życie też trzeba mieć. O wyjeździe za granicę nie myślę.” [W 38]

„Już niedługo skończę studia, więc myślę o pobraniu się z moją dziewczyną. pracuję 
od dobrych kilku lat, mam trochę oszczędności, teraz w remont naszego mieszkania 
je wkładam. Jak tylko staniemy na swoim to założymy rodzinę. Wtedy już będzie na-
prawdę poważnie (…) Mam swoje marzenia. Najbardziej chciałbym pojechać na piel-
grzymkę do Mekki. Trzeba tylko najpierw pozamykać wszystkie sprawy, które teraz 
nade mną wiszą.” [W 39]

Nie wszyscy przedstawiciele młodego pokolenia polskich Tatarów mają tak 
jasne wyobrażenia własnych planów życiowych. W wielu opiniach, wyrażanych 
przez studentów i absolwentów szkół wyższych, widoczny jest strach przed przy-
szłością. pogarszająca się w ostatnich latach sytuacja na rynku pracy powoduje, 
że ukończenie studiów nie jest równoznaczne z otrzymaniem pracy. Problemy ze 
znalezieniem stabilnego zatrudnienia spychają na dalszy plan zabiegi związane 
z założeniem rodziny, tym samym utrudniają osiągnięcie pełnej dorosłości. Dla 
młodych ludzi kuszącą perspektywą wydaje się być wyjazd za granicę w poszuki-
waniu pracy. Taki krok pozwala odwlec moment zmierzenia się z zawodowymi 
wyzwaniami i stabilizacją życia osobistego. 

„Teraz kończę studia i będę szukać pracy w zawodzie, jeżeli nie uda mi się niczego 
znaleźć, to pojadę za granicę, żeby nie siedzieć z niczym. W każdym razie nawet gdy-
bym pojechała za granicę szukać pracy, to chciałabym być z innymi Tatarami, nie 
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chcę stracić kontaktu. Kilkoro z naszych znajomych wyjechało do Anglii, myślę, że 
do nich bym pojechała.” [W 18]

W wypowiedziach respondentów widoczna jest często chęć przedłużania 
beztroskiej młodości tak długo, jak tylko jest to możliwe. Metodą spowalnia-
nia osiągnięcia samodzielności jest np. mieszkanie z rodzicami, dzięki czemu 
przedstawiciele młodego pokolenia nie muszą martwić się o zdobycie środków 
utrzymania. Coraz powszechniejsze staje się także uzupełnianie wykształcenia 
na studiach podyplomowych, których łączenie z dorywczą pracą nie sprawia 
większych problemów. Zarobione fundusze przeznaczane są na własne bieżące 
potrzeby, w taki sam sposób, w jaki wcześniej zagospodarowywano otrzymywane 
od rodziców kieszonkowe. Wskazane prawidłowości mają powszechny charakter, 
są właściwe zarówno dla Tatarów, jak i polskich rówieśników. Wpływ na to ma 
głównie aktualny stan rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a w pewnym sen-
sie również kształtowany przez normy kulturowe wzorzec bardzo późnego osią-
gania dorosłości. W wypowiedziach znacznej części respondentów uderzający jest 
brak wyraźnej wizji przyszłości, samodzielności życiowej i wizji założenia własnej 
rodziny.

„Wiesz co, mieszkanie z rodzicami jest bardzo wygodne. Praktycznie nie ma obowiąz-
ków domowych, obiadek czeka. To rozleniwia, ale ja jestem wygodny. Dobrze mi się 
żyje z rodzicami i nie zmienię tego na razie. Studiuję sobie na podyplomówce, trochę 
pracuję, mogę zarobić na swoje utrzymanie, ale o samodzielności nie myślę.” [W 24]
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ROzDzIAŁ VI

RELIGIjNoŚć 
młodego pokolenia polskich Tatarów

VI.1. ogólna charakterystyka islamu

Głównym elementem wyróżniającym Tatarów z polskiego otoczenia kultu-
rowego jest islam. Religia muzułmańska, po tym jak zanikł folklor oraz znajo-
mość języka tatarskiego, stała się najbardziej znaczącą częścią składową tatarskiej 
tożsamości. Islam, obok chrześcijaństwa i judaizmu, stanowi jedną z trzech uni-
wersalnych, objawionych i monoteistycznych religii świata. Według muzułma-
nów islam, choć stanowi ostatnie objawienie, nie jest nową religią, lecz ostateczną 
kulminacją, dopełnieniem tej samej podstawowej wiary, którą Bóg przez swoich 
proroków objawił Żydom, a potem chrześcijanom279. 

Termin „islam” jest blisko związany z arabskimi wyrazami oznaczającymi 
„pokój” (arab. salam) i „zdrowie” (arab. selim). Źródłosłów islamu wyraża się jed-
nak najpełniej w pojęciu „oddania, poświęcenia się bogu” (arab. teslim) – jedy-
nemu Bogu, czyli Allahowi. Jest to podstawowa zasada tej religii, wyrażająca się 

279 Szersze informacje dotyczące podstawowych założeń doktryny religijnej islamu znaleźć można 
w licznych oparcowaniach i słownikach m.in. w: Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. M. M. Dziekan, War-
szawa 2001; Bielawski  J. ,  Islam, Warszawa 1980; Bielawski  J. ,  Islam, religia państwa i prawa, Warszawa 1973; 
Corbin H., Historia filozofii muzułmańskiej, Warszawa 2005; Danecki  J. ,  Kultura islamu. Słownik, Warszawa 
1997;  Danecki  J. , Opowieści Koranu, Warszawa 1991; Danecki  J. ,  Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 
2007; Dziekan M. M.,  Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008; Dziekan M. M.,  Symbolika arabsko-muzuł-
mańska. Mały słownik, Warszawa 1997; Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988; 
Historia świata islamu, red. F. Robinson, Warszawa 2001; Hussain I . ,  Tałhid i szirk, Białystok 1999; kitab S. , 
Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem, Toruń 2002; Leaman O.,  Krótkie wprowadzenie do filozofii 
islamu, Warszawa 2004; Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971; Mrozek ( -Du-
manowska)  A. ,  Koran a kultura arabska, Warszawa 1967;  Piwiński  R. ,  Mitologia Arabów, Warszawa 1989; 
Piwiński  R. ,  Mity i legendy w krainie Proroka, Warszawa 1983; Thoraval  Y. , Słownik cywilizacji muzułmańskiej, 
katowice 2002; Tworuschka M.,  Tworuschka U.,  Islam. Mały słownik, Warszawa 1995.
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w idei konsekwentnego monoteizmu – wierze w jedyność Allaha (arab. tawhid)280. 
konsekwentny monoteizm islamu jest dziedzictwem procesu kształtowania się 
religii w początkowych latach jej istnienia. Wynika on z opozycji wobec pierwot-
nych, henoteistycznych wierzeń arabskich, których wielobóstwo zostało okre-
ślone arabskim pojęciem szirk281. Ogólne rozumienie idei tawhidu, oznaczającej 
jedyność boga, zawarte zostało w tzw. Wersecie Tronu (arab. Ajat al-Kursi), wska-
zującym bezkresną i niczym nieograniczoną boską potęgę282. Człowiek wierzący 
ma wolną wolę, gdyż bóg obdarzył go intelektem, jednakże wśród muzułmanów 
szeroko rozpowszechniona jest wiara w przeznaczenie, mająca swój wyraz w prze-
konaniu o boskim planie regulującym życie na ziemi.

Islam, będąc ostatnim objawieniem, miał być religią pojednania ludzi z bo-
giem. było to konieczne, gdyż według muzułmanów, żydzi i chrześcijanie zafał-
szowali treść bożego przesłania. Arabowie uważają, że bóg zawiedziony tym po-
stępowaniem wybrał ich, ponieważ do tej pory nie mieli dostępu do objawień 
ani własnej świętej księgi. Doktryna islamu zakłada więź z wcześniejszymi obja-
wieniami biblijnymi, nie mieści się w niej jednak chrześcijański dogmat Trójcy 
Świętej, gdyż muzułmanie nie uznają żadnych form boskiego współuczestnictwa, 
ani żadnych bogów poza Allahem283. koncepcja jedynobóstwa stanowi główny 
dogmat religii zawarty w szahadzie, czyli muzułmańskim wyznaniu wiary. Związki 
islamu z wcześniejszymi objawieniami widoczne są, chociażby w docenieniu roli 
Marii (arab. Mariam). poświęcono jej XIX surę Koranu zatytułowaną jej imieniem, 
w której znaleźć można wątki zbieżne z Nowym Testamentem. W przekazach 
koranicznych potwierdzony jest biblijny dogmat dziewictwa matki Jezusa, a tak-
że historia narodzenia jej syna (tzw. niepokalanego poczęcia). Jezus (arab. Isa), 
w przeciwieństwie do chrześcijaństwa, uznany jest tylko za proroka i podporząd-
kowanego Bogu sługę284. Chrystus pozbawiony został zatem w islamie atrybutów 

280 Bóg – Allah – to tylko jeden Bóg! / On jest nazbyt wyniosły, / by mieć syna! / Do Niego należy / To, co jest w nie-
biosach, / i to co jest na ziemi. / I Bóg wystarcza jako opiekun! (koran, sura IV: 171). Ten i kolejne cytaty z koranu 
pochodzą z przekładu autorstwa Józefa Bielawskiego (Warszawa 1986).

281 Religia monoteistyczna miała być spoiwem łączącym Arabów przekreślającym erę pogaństwa. Dża-
hilija uznana jest za okres „niewiedzy”. Beduińskie plemiona przed objawieniem islamu były wyznawcami 
religii henoteistycznych – czciły szereg bóstw związanych z siłami przyrody, wśród których istniał jednak 
jeden najważniejszy bóg – był nim Hubal uznawany za ziemską emanację Allaha lub jego syna. Oddawano 
mu hołd w Mekce poprzez pomniejszych bogów-pośredników. Istotnym elementem przedmuzułmańskiego 
kultu religijnego było pielgrzymowanie do al-Kaby, której znaczenie w świadomości Arabów było tak duże, 
że Muhammad tworząc nową religię zaadaptował kult świątyni z „czarnym kamieniem” do doktryny islamu. 
Sanktuarium w Mekce już przed islamem było uznawane za „Dom boży” i ściśle związane z koczowniczymi 
tradycjami plemion arabskich i handlem opartym na karawanach kupieckich.

282 Bóg! / Nie ma Boga, jak tylko On / - Żyjący, Istniejący! / Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. / Do niego należy / To, 
co jest w niebiosach, / i to, co jest na ziemi! / A któż będzie się wstawiał u Niego / inaczej jak za Jego zezwoleniem? / On wie co 
było przed nimi, / i On wie, co będzie po nich. / Oni nie obejmują niczego / z Jego wiedzy, / oprócz tego, co On zechce. / Jego tron 
jest tak rozległy / jak niebiosa i ziemia; / Jego nie męczy utrzymywanie ich. / On jest Wyniosły, Ogromny! (koran, sura II: 255).

283 O ludu Księgi! / Nie przekraczaj granic twojej religii / i nie mów o Bogu niczego innego, / jak tylko prawdę! / Mesjasz, 
Jezus syn Marii, / jest tylko posłańcem Boga; / i Jego słowem, które złożył Marii; / i Duchem, pochodzącym od Niego. / Wierzcie 
wiec w Boga i Jego posłańców / i nie mówcie: „Trzy”! / Zaprzestańcie! (koran, sura IV: 171).

284 On (Jezus – przyp. M.Ł.) powiedział: / „Zaprawdę, ja jestem sługą Boga! / On dał mi Księgę / i uczynił mnie pro-
rokiem. (…) To jest Jezus, syn Marii, / słowo Prawdy, w którą powątpiewają. / Nie jest odpowiednie dla Boga, / aby przybrał 
Sobie syna. / Niech Mu będzie chwała! (…) Oni (chrześcijanie – przyp. M.Ł.) powiedzieli: / „Miłosierny wziął Sobie syna!” 
/ Popełniliście rzecz potworną! / Niebiosa omal nie rozrywają się, / a ziemia omal nie popęka szczelinami, / a góry omal nie 
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boskości. pomimo, że podkreśla się jego ludzką naturę, a zarazem wynikające 
z kontaktu z bogiem oświecenie, ma ono niewiele wspólnego z chrześcijańską 
doktryną soteriologiczną. O niezwykłości Jezusa świadczyć miały cuda, których 
dokonał żyjąc na ziemi oraz, jak wierzą muzułmanie, przepowiednia przyjścia 
Muhammada285.

Imię Muhammad (występujące również w formie Ahmad) oznacza „Wysła-
wiony” i bywa przez muzułmanów odnoszony do biblijnego przekazu zawartego 
w Ewangelii św. Jana286. Wspomniany w Ewangeliach Duch Święty – „pocieszyciel” 
(gr. Periklutos), został przez muzułmańskich teologów odczytany jako „Wysławiony” 
(gr. Perikletos) – czyli jedno z imion Proroka islamu. Niewielka zmiana w odczyta-
niu greckich słów zmieniła jednak całkowicie charakter biblijnego przekazu. Upra-
womocniła, zdaniem muzułmanów, proroctwo Muhammada, a zarazem stała się 
argumentem konfrontacji z chrześcijaństwem oraz polem do oskarżeń o rzekome 
zafałszowanie boskiego objawienia287. Co więcej, różnice między islamem a chrze-
ścijaństwem na tym się nie kończą. Zdaniem muzułmanów Duch Święty rozu-
miany po chrześcijańsku nie istnieje. przekazicielem objawień był bowiem jeden 
z najbliższych Bogu aniołów – Gabriel (arab. Dżibril). Muzułmanie nie uznają także 
śmierci Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstania – według nich został on wpraw-
dzie przywiązany do krzyża, lecz jeszcze za życia zabrany do nieba288. Bóg bowiem, 
swoją niezwykłą mocą, ukarał ukrzyżowaniem Judasza, który zdradził Jezusa. Było 
to możliwe poprzez nadanie Judaszowi rysów twarzy Chrystusa289. 

Monoteizm muzułmanów jest do tego stopnia restrykcyjny, że nawet Mu-
hammad (ok. 570–632 n.e.) – założyciel tej religii, znany w Europie pod zlaty-
nizowanym imieniem Mahomet – uznawany jest jedynie za ostatniego proroka, 
człowieka wybranego, któremu dane było poznać prawdę. Muhammad, będąc wy-
słannikiem jedynego boga, nakazał współwyznawcom oddanie, wierność i lojal-
ność wyłącznie Allahowi, gdyż to on jest dawcą prawa i władcą świata. Charaktery-
styczna dla islamu wiara w wszechmoc Stworzyciela objawia się przekonaniem, że 
bóg dał człowiekowi wolność, ale jej realizacja odbywa się w konkretnych ramach, 
które najpełniej wyznacza doktryna religijna. Ludzka percepcja jest zdaniem mu-
zułmanów ograniczona, wiele zdarzeń w życiu człowieka ma charakter racjonal-

rozpadną się w proch / - od tego, iż oni przypisali Miłosiernemu syna. / A nie godzi się Miłosiernemu, / aby wziął sobie syna! 
(koran, sura XIX: 30, 34-35, 88-92).

285 Oto powiedział Jezus, syn Marii: / „O synowie Izraela! / Jestem wysłany od Boga do was, / aby potwierdzić prawdzi-
wość tego, / co przede mną zesłane było w Torze, / i zwiastować Posłańca, / który przyjdzie po mnie, / a którego imię – Ahmad!” 
(Koran, sura LXI: 6).

286 Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy, którego świat przyjąć 
nie może, bo go nie widzi i nie zna; (J 14, 16-17). Cyt. za: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, War-
szawa 1975, s. 1158.

287 Koran, tłum. J. Bielawski, Warszawa 1986, s. 937 (komentarz).
288 Abdalati  H.,  Spojrzenie w Islam, Białystok 2003, s. 196-220; Ata’ur-Rahim M.,  Thomson A., 

Jezus – prorok islamu, Białystok 1996, s. 237-282; Deedat A. ,  Ukrzyżowanie czy fikcja?, b.d.w.
289 (…) i za to, że powiedzieli: / „zabiliśmy Mesjasza, Jezusa, syna Marii, / posłańca Boga” / - podczas gdy oni ani 

Go nie zabili, / ani Go nie ukrzyżowali, / tylko im się tak zdawało; / i, zaprawdę, ci, którzy się różnią w tej sprawie, / są 
z pewnością w zwątpieniu; / oni nie mają o tym żadnej wiedzy, / idą tylko za przypuszczeniem; / oni Go nie zabili z pewnością 
/ Przeciwnie! / Wyniósł Go Bóg do Siebie! / Bóg jest potężny, mądry! (koran, sura IV: 157-158).
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nie nieprzewidywalny, zależny od zrządzenia losu, albo szczęśliwego trafu (arab. 
kismet). Podstawowymi atrybutami religii muzułmańskiej są: 

•	 wiara (arab. iman)290, oparta na prawdzie objawionej w koranie291, trady-
cji i życiorysie Proroka (arab. sunna) oraz wypowiedziach Muhammada 
(arab. hadisy)292; 

290 Wiarę w Allaha muzułmanie wyrażają poprzez sto określeń wskazujących przymioty boga. Dzie-
więćdziesiąt dziewięć spośród nich określa atrybuty boga. Wśród nich najważniejszymi są: „Jedyny” (arab. 
al-Wahid); „Wieczny” (arab. as-Samad); „Wszechmocny” (arab. al-Dżabbar); „Miłosierny” (arab. ar-Rahman). Naj-
piękniejsze jest natomiast to, co najprostsze, czyli imię setne – Allah. Obowiązkiem muzułmanów jest recy-
towanie imion Boga jako formy modlitwy, albowiem według tradycji Proroka: „kto je zna, wejdzie do raju”. 
pomocny w tym może być „różaniec” (arab. taspih) składający się z 99 lub, w wersji skróconej, z 33 paciorków.

291 koran (arab. al-Kur’an) to Święta Księga islamu objawiona Muhammadowi w latach 610–632. Skła-
da się ze 114 rozdziałów (arab. surra), dzielących się na wersety (arab. ajat), ułożonych od najdłuższej do naj-
krótszej, a nie chronologicznie czy tematycznie. Interpretatorzy podzielili sury ze względu na czas i miejsce 
powstania na starsze – mekkańskie (których jest 90) oraz młodsze – medyńskie (24). Tytuły rozdziałów mają 
dość abstrakcyjny charakter, gdyż stały się nimi wybrane słowa występujące w konkretnej surze. Ich geneza tkwi 
głęboko w tradycji muzułmańskiej, która nie zawsze związana jest bezpośrednio z tematyką konkretnych sur, 
czasem stanowi je po prostu charakterystyczne słowo łatwe do zapamiętania. Sury mekkańskie dotyczą głównie 
dogmatów religijnych, pisane są stylem wzniosłym i pełnym porównań, natomiast medyńskie zawierają po-
stanowienia prawne i wskazówki dotyczące organizacji społeczności muzułmańskiej. To na nich, w znacznej 
mierze, opiera się system prawa muzułmańskiego (arab. szaria). Jednym z narzędzi służących do interpretacji 
przekazów koranicznych – zwłaszcza w przypadku zaistnienia sprzeczności – jest tzw. abrogacja, w myśl której 
bóg, będąc istotą wszechmocną, może odwoływać i zmieniać swoją wolę, a zatem objawienie późniejsze ma 
moc unieważniania wcześniejszego. Doniosłość tej zasady związana jest z tym, że sury w Koranie nie są ułożone 
chronologicznie, co pozostawia szerokie pole do interpretacji teologicznych. Oprócz przepisów doktrynalnych 
i prawnych w koranie znajdują się liczne odwołania do prawd zawartych w Starym i Nowym Testamencie czy 
też w chrześcijańskiej literaturze apokryficznej. pierwsza sura Koranu nazywana jest z języka arabskiego al-Fa-
tihą, czyli „Otwierającą”. Sura ta jest apostrofą do boga w całości oddającą mu cześć. Kolejne sury, z wyjątkiem 
dziewiątej, rozpoczynają się basmalą: „W imię boga Miłosiernego, Litościwego!”. Święta Księga islamu została 
napisana rymowaną prozą i jest uznawana za najważniejszy zabytek literatury arabskiej. Okres poprzedzający 
objawienia Muhammada został uznany za „okres niewiedzy”, wobec czego Koran stał się niedościgłym wzo-
rem dla późniejszej literatury. Inspiracje koraniczne uwzględniały religijną treść przekazu, jak i stylistykę uzna-
ną rzecz jasna za najdoskonalszą. Język arabski, w którym zapisany został koran jest bardzo bogaty i pełen 
metafor. Dla muzułmanów sam dźwięk recytacji Świętej Księgi ma walory świętości, dlatego też głośne czytanie 
uznawane jest za modlitwę. Dużą rolę muzułmanie przywiązują także do zapisu treści koranicznych, czyniąc 
z kaligrafii rodzaj sztuki i niezwykle cenioną umiejętność. Koran został objawiony w języku arabskim, dlatego 
też muzułmanie, w odróżnieniu od chrześcijaństwa, uznają tłumaczenia swojej Księgi Świętej na języki na-
rodowe jedynie za interpretację słów Boga i tekst o wyłącznie literackim charakterze. Podczas modlitw koran 
recytowany jest więc po arabsku, bez względu na narodowość wyznawców. por. Thyen J -D., Biblia i Koran. 
Synopsa wspólnych tradycji, Warszawa 2002; Kościelniak K., Tematyczna konkordancja do Koranu, kraków 2006.

292 Sunna jest udokumentowanym zbiorem wypowiedzi oraz czynów Proroka wspartych autorytetem 
ich przekazicieli. Według doktryny religijnej ma być drogowskazem kierującym życiem muzułmanina, po-
nieważ najpewniejsza droga do zbawienia polega właśnie na naśladowaniu Muhammada. Tradycja proroka 
w znacznie mniejszym stopniu niż koran odnosi się do dogmatów religijnych, kładzie bowiem nacisk przede 
wszystkim na postępowanie człowieka. Zawarte w niej różnorodne nakazy i zakazy odnoszą się do wielu 
spraw życia codziennego. Hadisy przybierają postać krótkich przysłów lub przypowieści, obecne są w nich 
sądy wartościujące, często o moralizatorskim charakterze, tworzące podstawę tożsamości muzułmańskiej. 
Struktura hadisów jest z reguły podobna. W jej skład wchodzi chronologiczny łańcuch przekazicieli (arab. 
isnad) oraz właściwa treść przekazu (arab. matn). Hadisy można w bardzo ogólny sposób podzielić ze względu 
na podejmowaną tematykę związaną m.in. z religią muzułmańską (dogmaty islamu, obowiązki religijne – 
np. czystość rytualna, pięć filarów wiary), funkcjonowaniem społeczeństwa (gospodarka, rodzina, małżeń-
stwo i warunki rozwodu, dziedziczenie, stosunki społeczne, wspólnota religijna, rola kobiet, wojna, władza, 
niewolnictwo, nauka) oraz kulturą (obyczaje i zasady życia codziennego: jedzenie i picie, ubiór, zdrowie), 
ludźmi i ich charakterami (reguły dobrego wychowania, przymioty charakteru, asceza). Autorstwo hadisów 
przypisywane jest najbliższym towarzyszom Muhammada, którzy mieli usłyszeć wypowiadane przez proroka 
słowa i następnie przekazać je potomnym. bardzo długo jednak stanowiły one ustną tradycję przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie. W wyniku tego ucierpiała precyzja przekazów, a znaczna ich część nabrała cha-
rakteru legendarnego. Wątpliwości budzi w tym wypadku fakt, iż hadisy zaczęto spisywać dopiero w VIII 
w., a najbardziej znane i cenione zbiory al-Buchariego, al-Muslima, Abu Dawuda, Ibn Majaha, an-Nasaia i at-
-Tirmidiego (tworzących tzw. autentyczny sześcioksiąg) powstały jeszcze później – w IX i X stuleciu. Ostateczna 
forma i spisanie tradycji przypisywanej Muhammadowi nastąpiło zatem o wiele później niż redakcja Kora-
nu. Weryfikacją i zgodnością historyczną hadisów zajmowało się szerokie grono muzułmańskich teologów. 
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•	 czynienie dobra (arab. ihsan); 
•	 całkowite poddanie się Bogu (arab. islam); 
•	 wiara w Allaha, anioły293, Szatana i podległe mu złe duchy294, proroków295, 

Święte Księgi296, przeznaczenie297 i Sąd Ostateczny298.

W ocenach autentyczności przywiązywano jednakże znacznie większą wagę do chronologii przekazicieli, niż 
do logiki samego przekazu przypisywanego prorokowi. Nacisk na właściwą weryfikację łańcucha przekazicieli 
skłonił muzułmańskich uczonych do podjęcia prób sklasyfikowania hadisów według ich mocy. Za podstawowe 
kryterium wiarygodności uznano obecność w isnadzie jak najmniejszej liczby świadków przekazujących trady-
cję proroka oraz brak luk generacyjnych decydujących o stopniu ciągłości. przyjęcie tych kryteriów pozwoliło 
na wyodrębnienie trzech typów hadisów. Najdoskonalszymi są zatem „hadisy zdrowe” (arab. sahih), których 
łańcuch poręczycieli jest prawidłowy chronologicznie i nie posiada luk, a treść nie jest podejrzana o żadne fał-
szerstwo. Takie kryteria spełniają np. „święte hadisy” (arab. kutsi). Drugi typ reprezentują „hadisy dobre” (arab. 
hasan), do których istnieją pewne zastrzeżenia dotyczące sposobu bądź treści przekazu. Są one w jakiś sposób 
zniekształcone, ale nadal przydatne. Taki charakter ma zdecydowana większość hadisów uznawanych przez mu-
zułmanów. Na drugim biegunie znajdują się przekazy wątpliwe, które budzą poważne zastrzeżenia związane 
z ich prawdopodobieństwem. Zaliczane są one do grupy „hadisów słabych” (arab. da’if). Muzułmańscy teologo-
wie, dokonując klasyfikacji przekazów opartych na tradycji, wyodrębnili także grupy hadisów nieprzydatnych 
z punktu widzenia doktryny religijnej. Znajdują się wśród nich „hadisy porzucone” i „zmyślone”, których 
treści stoją w jawnej sprzeczności z myślą Muhammada lub też nie ma żadnych dowodów potwierdzających 
ich autentyczność. przesłanką skłaniającą do odrzucenia wątpliwych przykładów tradycji proroka może być, 
zdaniem muzułmańskich teologów, nikła popularność konkretnych hadisów, jak również brak akceptacji 
i obecności w pamięci zbiorowej. O autentyczności sunny decyduje bowiem tradycja, w której niebagatelną 
rolę pełni autorytet twórców zbiorów hadisów, a zwłaszcza Al-buchariego i Muslima. por. Kościelniak K., 
Sunna, hadisy i tradycjonaliści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, kraków 2006.

293 Anioły (arab. malaika) to istoty, które podobnie jak człowiek zostały stworzone przez Boga. Towa-
rzyszą mu, ale nie mają żadnych boskich cech. W hierarchii bytów znajdują się poniżej ludzi, ponieważ Bóg 
stworzywszy Adama nakazał im pokłonić się człowiekowi. Anioły są nieskazitelnie piękne, zostały stworzone 
ze światła i mogą przybierać różne postaci, pod którymi mogą ukazywać się zwykłym ludziom.

294 Szatan (arab. Iblis, Szajtan) – jest uosobieniem zła i pychy; za swe nieposłuszeństwo został potępiony 
i wygnany z raju. Szatan postanowił stanąć na drodze między bogiem a ludźmi, szkodząc im i oddalając od 
zbawienia. Muzułmanie wierzą, że Szatan posiada służących mu pomocników pod postacią różnorodnych 
demonów (arab. dżinny). Złe duchy są istotami rozumnymi powstałymi z czystego płomienia lub obłoku pary. 
Stworzył je w niebie Szatan, a bóg pozwolił im zejść na ziemię pod warunkiem, że będą mu posłuszne i będą 
głosić jego chwałę. Demony zbuntowały się i zaczęły czynić zło. Wtedy bóg przeklął je, wypowiedział im wojnę 
i zepchnął do odległych miejsc, w których ukrywają się przed jego potęgą. Mają zdolność przybierania różnych 
form i kształtów (np. zwierząt, potworów, czarownic), mogą także stać się niewidzialne. Złe duchy czatują na 
człowieka, rzucają uroki, sprowadzają choroby i płatają złośliwe figle. przed ich urokiem mają chronić talizma-
ny przedstawiające symbolicznie otwartą dłoń Fatimy – córki Muhammada, czy też cudowny miecz czwartego 
kalifa Alego ibn Abi Taliba (arab. Zu al-Fikar). Muzułmanie wierzą, że przed działaniem demonów można się 
też ustrzec wypowiadając tzw. Basmalę, czyli koraniczną inwokację do Boga lub różne formuły magiczne.

295 Pomimo, że muzułmanie uważają przesłanie Starego i Nowego Testamentu za zniekształcone, nie 
negują tego, iż poprzednicy Muhammada mieli kontakt z Bogiem. koran nakazuje muzułmanom oddanie 
należnego im szacunku. Dlatego też nie może dziwić fakt, iż spośród 28 proroków wspomnianych w Koranie 
aż 21 pochodzi z czasów biblijnych. Wśród nich osiemnastu, takich jak np. Adam, Noe (arab. Nuh), Abra-
ham (arab. Ibrahim), Mojżesz (arab. Musa) możemy znaleźć na kartach Starego Testamentu, a trzech kolejnych 
w Nowym Testamencie (Zachariasza, Jana Chrzciciela i Jezusa). Pozostałymi prorokami są czterej Arabowie 
oraz dwóch bliżej nieokreślonych, niewskazanych z imienia, których muzułmańscy teologowie identyfikują 
z Zu al-karnajnem (utożsamianym często z Aleksandrem Macedońskim) i al-Chidrem. W islamie prorocy 
nie są uznawani za świętych, lecz za ludzi obdarzonych łaską, na których czeka nagroda w raju. Muhamma-
dowi należny jest natomiast szczególny szacunek jako ostatniemu z proroków, który dopełnił posłannictwa 
swych poprzedników stanowiące podstawę wierzeń judaizmu i chrześcijaństwa. Ta szczególna rola Muham-
mada podkreślana jest poprzez tytułowanie go mianem „pieczęci proroków”.

296 Za niebiańskie księgi w islamie uznawane są proroctwa przekazywane przez Boga – począwszy od 
Tory i Psalmów (wchodzących w skład Starego Testamentu), a na Ewangeliach i koranie kończąc. Islam uzna-
je boską inspirację biblijnych przekazów, jednakże za najdoskonalsze wcielenie Słowa Bożego uważa koran. 

297 Wiara w przeznaczenie (arab. kadar) objawia się przekonaniem, że wszystko co istnieje na świecie, 
istnieje z woli Boga, który dzięki swej nieograniczonej mocy zaplanował, a następnie stworzył bezustannie 
zmieniający się świat. Wiara w przeznaczenie nie ma charakteru fatalistycznego, gdyż zdaniem muzułmanów 
poddanie się woli boga nie oznacza bierności czy wyrzeczenia się wolności. Człowiek jest bowiem samodziel-
ną jednostką odpowiedzialną przed Bogiem za własne uczynki w Dniu Sądu Ostatecznego.

298 Muzułmanie, podobnie jak żydzi i chrześcijanie, wierzą w nadejście Dnia Ostatniego, podczas któ-
rego odbędzie się wspomniany Sąd Ostateczny (arab. Kijama). poprzedzi go upadek wartości moralnych, wiel-
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VI.2. Podejście do religii muzułmańskiej 
na tle ewolucji osobistego stosunku do religijności

Kluczowym aspektem problematyki badawczej związanej ze specyfiką toż-
samości młodych Tatarów jest czynnik generacyjny. W znaczący sposób wpływa 
on na stosunek przedstawicieli młodego pokolenia do tradycji tatarskiej, a także 
na poziom zaangażowania religijnego, które to determinują poziomy autoiden-
tyfikacji osób badanych. Świadomość przynależności do wspólnej generacji jest 
charakterystyczna dla rówieśników o podobnym podejściu do życia – Tatarzy nie 
są w tym wypadku żadnym wyjątkiem. prawidłowość ta wyraża się w specyfice bu-
dowanego wizerunku samego siebie, umiejscowionego w szerokich ramach kultu-
ry. Tożsamość rozumiana w ten sposób skupia się na najistotniejszych, z punktu 
widzenia tatarskiej etniczności, zagadnieniach religijności muzułmańskiej oraz 
na stosunku osób młodych do tradycji przodków. podczas analizy podejścia mło-
dych ludzi do religii na pierwszy plan wysuwa się problem przekazywania warto-
ści religijnych w rodzinie, w dużej mierze determinujący kształt zaangażowania 
religijnego wśród dzieci. Od dyscypliny rodziców zależy bowiem to jakie będzie 
ich podejście do pogłębiania wiedzy o islamie i obrzędowości muzułmańskiej. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że obecność młodych Tatarów na lekcjach religii 
i nabożeństwach w meczecie wynika początkowo z obowiązku nałożonego przez 
rodziców. 

Zdaniem liderów społeczności tatarskiej, z którymi przeprowadziłem wy-
wiady, dziecięca religijność rozwija się dynamicznie w przedszkolu oraz wcze-
snych latach szkoły podstawowej, kiedy uświadomienie swojej inności względem 
chrześcijańskiego otoczenia nie jest jeszcze obciążone możliwością zaistnienia 
przejawów dyskryminacji. Wzmocnienie zaangażowania religijnego dzieci jest 
ściśle związane z uczestnictwem w lekcjach religii muzułmańskiej. Zajęcia dla 
najmłodszych mają początkowo charakter edukacyjnej zabawy. Oprócz treści 
sensu stricto związanych z islamem, lekcjom towarzyszą opowiadania nawiązu-
jące do elementów tradycji tatarskiej. Mówiąc o religii nauczyciele starają się 
również przekazywać wiedzę dotyczącą przeszłości własnej grupy oraz związa-
nych z nią wzorów tradycyjnej obrzędowości. Takie, wręcz modelowe podejście 
do nauki religii, w którym wyraźnie dostrzegalny jest kontekst umieszczający 
islam w ramach dziedzictwa i kultury tatarskiej, jest najbardziej ceniony przez 
respondentów, ponieważ pozwala uczniom dowiedzieć się w jaki sposób ich 

kie katastrofy kosmiczne (np. trzęsienia ziemi) i pojawienie się siejących zgorszenie barbarzyńskich ludów 
Azji – Goga i Magoga – w średniowieczu utożsamianych często z Tatarami. Świat zostanie opanowany przez 
Antychrysta (arab. ad-Dadżdżal), który będzie zwodzić ludzi podając się za Mesjasza. Zapowiadany kres cza-
sów nastąpi wraz z ponownym przyjściem Jezusa, który pokona Antychrysta. Historia się dopełni, wszyscy 
ludzie zmartwychwstaną i zostaną przywołani na rozrachunek. będą wtedy samotnie stać przed aniołami 
Munkarem i Nakirem, którzy sprawiedliwie będą warzyć ich ziemskie uczynki. Ci spośród nich, którzy uwie-
rzyli w przesłanie proroków i postępowali wedle zasad islamu wejdą do raju, aby żyć w wiecznej szczęśliwości 
oglądając oblicze boga. Ci zaś, którzy świadomie i dobrowolnie, kierując się złem podczas ziemskiej egzy-
stencji, zlekceważyli przesłanie proroków zostaną potępieni i strąceni do czeluści piekielnych.
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przodkowie zostali muzułmanami. Nauka religii nabiera tym samym znacznie 
głębszego wymiaru, wykraczając poza rozważania o doktrynie islamu, zasadach 
wiary i działalności proroka Muhammada, obecnych w klasycznym programie 
nauczania. 

Z wypowiedzi młodych Tatarów wyraźnie rysuje się opór przed nauką reli-
gii, która byłaby ograniczona tylko do arabskich wzorców. Respondenci wskazują 
przy tym, że informacje o islamie, niegdyś trudno dostępne, obecnie znajdują się 
w wielu podręcznikach, publikacjach wydawanych przez polskich muzułmanów 
oraz w Internecie. Dystans względem nauki założeń doktryny religijnej, a zwłasz-
cza podstaw języka arabskiego, uwidacznia się gdy młodzi Tatarzy opowiadają 
o motywacjach, które skłaniały ich do przychodzenia na lekcje religii. Dla wielu 
uczniów najważniejszym czynnikiem decydującym o uczestnictwie w zajęciach 
jest bowiem możliwość spotkania się z tatarskimi rówieśnikami. Takie podejście 
do nauki religii, minimalizujące rolę duchowości, nasila się zwłaszcza w okresie 
dorastania, kiedy to zapał religijny młodych Tatarów znacząco się osłabia. Zwią-
zane jest to w dużej mierze ze zmianą otoczenia szkolnego, przejściem ze szkoły 
podstawowej do gimnazjum i zawarciem nowych znajomości. Wpływ niemuzuł-
mańskiego otoczenia jest wtedy wyjątkowo silny. Okres dorastania charakteryzuje 
się zmianą systemu wartości i autorytetów – buntem wobec autorytetu rodziców, 
odrzuceniem tradycji jako przejawu inności kulturowej.

Dla młodych ludzi ważniejsze jest wtedy poczucie zintegrowania z własną gru-
pą rówieśniczą niż z rodziną. będąc w mniejszości często zdarza się, że nastolatki 
nie wytrzymują presji inności. Symptomem tych przemian jest chęć upodobnie-
nia się do otoczenia i osłabienie związków z religią muzułmańską, będącą w tym 
wypadku głównym wyznacznikiem tradycyjnych wartości. Dorastająca młodzież 
podchodzi do religii bardzo powierzchownie. W tym okresie bardzo wiele zależy 
od rodziny, samozaparcia i woli wychowania przedstawicieli młodego pokolenia 
w zgodzie z tradycją. Odpowiedzialność ciążąca na rodzicach i dziadkach, zwią-
zana z wykształceniem postawy sprzyjającej religii, znalazła się w wypowiedziach 
respondentów:

„Jako dziecko oglądałem modlitewniki, chciałem je zobaczyć. Dziadek je pokazywał, 
czytał, ale jak zachorował to sił mu zabrakło. (…) Dziadek był na Sybir zesłany. Często 
mu się te wspomnienia przypominały, wzruszał się bardzo (…) Zmarł kilka lat temu. 
Bardzo mile go wspominam, wiele mi dał, wiele mnie nauczył. Byłem wtedy mały, 
uczyłem się w podstawówce, pozostały mi tylko wspomnienia tych dziadkowych opo-
wieści. (…) Dziadek był imamem. pamiętam, jak co tydzień szliśmy meczet otwo-
rzyć, modliliśmy się razem, potem ja szedłem na religię, a on do głównych modlitw 
się przygotowywał. Gdy nadchodziły święta dziadek opowiadał mi o ich znaczeniu 
i wyjaśniał, dlaczego są takie ważne. Święta z dziadkiem bardzo miło wspominam. 
przyjeżdżała wtedy do nas rodzina i tak w większym gronie siedzieliśmy, a dziadek 
opowiadał o tym, jak kiedyś żyło się w Wilnie.” [W 5]
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„podejście młodych ludzi do religii uwarunkowane jest tym, co widzą w domu. Jeżeli 
matka i ojciec modlą się, chodzą do meczetu, to dzieci nasiąkają tą atmosferą i też są 
religijne. Dla mnie ojciec i dziadek byli wzorami do naśladowania, nie zostałem tak 
jak oni imamem, strasznie tego żałuję.” [W 13]

„Nowoczesność zagraża niestety młodym. Media o patologiach piszą, a i same w tej 
demoralizacji biorą udział. Młodzi nie myślą z reguły, co jest dobre a co złe, bo w tym 
wieku o zabawie się myśli. Też byłem młody, pamiętam to doskonale. Rola rodziców 
jest przy tym ogromna, jak przypilnują i dobrze wychowają, to dziecko na ludzi wy-
rośnie. Rodzice mają teraz trudniej niż kiedyś, bo muszą sobie wyrobić autorytet. 
Kiedyś szkoła czy imam w tym pomagał. Najgorzej jest z podrostkami, idą tacy do 
gimnazjum, mają te 15 lat i myślą, że są dorośli, że wszystko im wolno. Tak mają 
wszyscy obecnie, nie ważne czy Polak, czy Tatar, czy katolik, czy muzułmanin, czy 
z Warszawy, czy z białegostoku. Taka prawidłowość. Trzeba wtedy dyscyplinę stoso-
wać, kiedyś to się sprawdzało i młodzi po tym okresie dorastania nabierali rozumu. 
Ale dyscyplina nie jest teraz popularna, bo bezstresowo się wychowuje, ma to potem 
negatywne skutki…” [W 31]

przeprowadzone badania pozwoliły zauważyć, że zapał religijny młodzieży 
powraca wraz z wiekiem, choć nie u wszystkich Tatarów prawidłowość ta ma 
miejsce w takim samym stopniu. ponowne odkrywanie religijności związane jest 
z osiągnięciem pewnej dojrzałości i wykształceniem mechanizmu wewnętrznego 
zaangażowania umacniającego przekonanie o słuszności intensyfikacji aktyw-
ności religijnej. Okres młodzieńczego buntu i towarzyszącego mu odsunięcia 
się od religii jest naturalnym etapem życia, którego obecność, w mniejszym lub 
większym stopniu, deklarowali praktycznie wszyscy respondenci. Osoby badane, 
zwłaszcza przedstawiciele średniego pokolenia rodziców, wskazywali na wyraź-
nie istniejącą zależność między atmosferą sprzyjającą religijności w domu ro-
dzinnym, a stosunkiem do wiary młodych ludzi. Według niej, jeżeli islam był 
w znacznym stopniu obecny w życiu rodziny, to po latach młodzi ludzie wraca-
ją do wzorów nabytych w dzieciństwie. Za najczęstszą przyczynę tej przemiany 
uznać można wizję założenia w przyszłości własnej rodziny. powtórne odkrycie 
religii, towarzyszące usamodzielnianiu się i wchodzeniu w dorosłość, generalnie 
odbywa się o wiele łagodniej i w dłuższej perspektywie czasowej, niż okres mło-
dzieńczego dorastania. Trend ten widoczny jest zwłaszcza wśród przedstawicieli 
starszej grupy młodego pokolenia, w skład której wchodzą studenci i absolwenci 
szkół wyższych. Młodzi Tatarzy często ze zdumieniem konstatują, że doświad-
czenie ich rodziców może mieć praktyczny wymiar i służyć za wzór pomocny 
w kształtowaniu własnego życia.

„Młodzi mają religię w bardzo małym poważaniu. Nie dziwi mnie to, jest to na-
turalne z tego względu, że do religii trzeba dorosnąć. Trzeba ją zrozumieć, trzeba 
zrozumieć jej rolę w życiu. Młody człowiek tego nie rozumie, to są dla niego puste 
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rytuały w obrębie spotkań rodzinnych. Jak się na Kurban jedzie to ma się pewność, 
że się wszystkich spotka. Przychodzą nawet ci, których przez cały rok się nie wi-
działo. Ludzie nagle przypominają sobie, że są Tatarami. Zmienia się to dopiero 
z wiekiem, sęk w tym, że teraz to dojrzewanie do religijności odbywa się wyjątkowo 
długo. Co innego się liczy niż kiedyś. Widać to wyraźnie jak spojrzymy na pokole-
nie dziadków. Oni w wieku dwudziestu kilku lat zakładali rodziny i rozpoczynali 
dorosłe, samodzielne życie. Religia była w rodzinie. A teraz młodzi pobierają się 
grubo po trzydziestce, dziecko jak już jest, to późno, jak najpóźniej. Zamiast ro-
dziny liczy się kariera – pozycja zawodowa i finanse. Młodzi chcą jak najszybciej 
wyzwolić się spod opieki rodziców, studiować, pracować i zarabiać. Studiują, ale nie 
myślą, bo nie mają na to czasu, nie uczą się, tylko zaliczają egzaminy. W efekcie nie 
dość, że nie mają wiedzy świecie, to są w dodatku niedojrzali. Tradycję, kulturę, reli-
gię spychają na dalszy plan – bo to tylko czas zajmuje, nie daje profitów, nie wpisuje 
się w życiorys. Potem życie ich przerasta, pojawiają się problemy, wpadka, szybkie 
małżeństwo z konieczności, a nie z miłości. Zakopują się w obowiązkach i często 
sobie nie radzą. Z tego biorą się problemy rodzinne i kryzys tożsamości. Taki młody 
człowiek stracił młodość, nie potrafi się odnaleźć w świecie, nie ma oparcia w swo-
ich rodzicach ani w religii. Ten problem nie dotyczy tylko naszej społeczności. To 
ogólnopolski trend. My jednak tracimy najbardziej, bo jest nas mało – nasza religia 
i tradycja są zagrożone.” [W 27]

„Młody człowiek mało myśli o religii, bo to zbyt abstrakcyjne. Ja też mało myśla-
łem. Dopiero w pewnym wieku człowiek poważnieje. Choć nie wszystkich to doty-
czy, bo niektórzy cały czas są niedojrzali jak dzieci. Jak byłem młody, to całą moją 
aktywność religijną stanowiły wizyty świąteczne w meczecie – dwa, trzy razu do 
roku.” [W 36]

Znacznie gorzej wygląda natomiast sytuacja w domach, w których rodzice 
nie przywiązują należytej wagi do religii. Wówczas tradycyjne wzory są praktycz-
nie nieobecne i dzieci w niewielkim stopniu praktykują islam. W takich rodzi-
nach często panuje bowiem przyzwolenie, aby obchodzenie świąt Kurban i Ra-
madan Bajramu było wystarczającym elementem wychowania religijnego. W tej 
grupie znajdują się również dzieci z rodzin mieszanych, które siłą rzeczy miały 
utrudniony kontakt z religią muzułmańską. Choć z reguły były one azanione, 
a tym samym włączone do wspólnoty muzułmańskiej, to rodzice – w ramach 
kompromisu – często wychowywali je bez wyraźnego ukierunkowania, z dala od 
religii. Liczyli bowiem na to, że dziecko – gdy tylko dorośnie – samo wybierze 
religię, z którą będzie się identyfikować i którą będzie chciało wyznawać. Z wy-
powiedzi respondentów wynika jednak, że przedstawiciele młodego pokolenia, 
którym w dzieciństwie nie wyrobiono dostatecznej wrażliwości religijnej, w więk-
szości przypadków nie przywiązują należytej wagi do islamu. Niejednokrotnie 
rezygnują przy tym z uczestnictwa w lekcjach religii, co wyraźnie rzutuje na ja-
kość i częstość relacji ze wspólnotą. Dostrzegają to liderzy społeczności tatarskiej:
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„Nikła wiedza o religii to także wina rodziców. Same wyjazdy na bajramy i lekcje re-
ligii nie wystarczą, jeżeli w domu nie ma szacunku dla religii. Niestety w dużej części 
domów rodzice nie mają bladego pojęcia o islamie, więc trudno wymagać od nich 
tego, żeby nagle stali się w tej sferze autorytetami. Nie chodzi o to, żeby każdy miał 
wiedzę imama. Nie! Niech młodzież ma chociaż tę podstawową wiedzę, która pozwo-
li im jakoś żyć i szanować tradycję.” [W 27]

We współczesnym świecie coraz mniej czasu poświęca się na duchowość. po-
kusy nowoczesności i wszechobecna technicyzacja stale wypierają z życia zainte-
resowanie religią. Na oddziaływanie kultury opartej na konsumpcji narażeni są 
przede wszystkim młodzi ludzie. Obecne młode pokolenie ma jednak paradok-
salnie możliwości, których nie mieli ich rodzice. Mogą bowiem bez przeszkód 
zgłębiać wiedzę religijną i uczyć się języka arabskiego. Są ku temu możliwości 
techniczne, związane z łatwym dostępem do literatury i Internetu. Jest również 
możliwość kontaktu z Arabami mieszkającymi w polsce. Osoby zainteresowane 
mogą za ich pośrednictwem w praktyczny sposób doskonalić posiadane umie-
jętności i poszerzać wiedzę. przeprowadzone badania pokazały, że takie działa-
nia są jednak bardzo rzadkie i z reguły ograniczone do wąskiej grupy młodzieży 
(głównie studentów) uczestniczącej w spotkaniach halakowych. Poziom religijno-
ści młodych Tatarów jest zatem, w znacznie większym stopniu niż kiedyś, uzależ-
niony od indywidualnego wyboru. Jeżeli tylko ktoś czuje taką potrzebę, to może 
mieć do dyspozycji całe spektrum możliwości, które znacząco ułatwiają rozwija-
nie zainteresowań. Dostrzegają to seniorzy, którzy obawiają się przy tym, że wła-
ściwa współczesności prywatyzacja podejścia do życia, bardzo mocno dotykająca 
religię, pociągnie za sobą osłabienie tradycji.

„Młodzi nie chcą się wyróżniać. Żyją w polsce, mają chrześcijańskich przyjaciół i boją 
się, że gdyby manifestowali religijność, to mogliby zostać odrzuceni. Nie dlatego, że 
wyznają islam, a z powodu samej religijności, bo religia ogólnie przeżywa kryzys. Na 
Zachodzie jest to od dawna widoczne, a teraz do nas przychodzi. Młodzi jako pierwsi 
stali się ofiarami tego trendu. Myślą o karierze, a nie o religii. pomimo, że są ku temu 
możliwości, nie ma chętnych do studiowania islamu za granicą. Odwróciły się zu-
pełnie wartości. Teraz tylko pieniądz i wartości materialne liczą się w życiu. Dla mło-
dych tradycja i duchowość mają drugoplanowe, jeżeli nie mniejsze znaczenie. Kilka 
lat jeszcze, sypną się pogrzeby naszych dziadków, imamów i będzie tragedia. Nie bę-
dzie komu prowadzić modlitw i dokonać pochówku. będzie szok i szukanie winnych. 
A teraz, póki co, nikt nie wie co z tym zrobić, bo problem jest i Tatarzy o tym wiedzą, 
władze MZR tym bardziej. Brakuje pomysłów, a może odwagi do działania, bo wia-
domo jaki jest problem i co należy zrobić. pytanie tylko jak zachęcić młodych do 
poświęcenia się religii, jak zmobilizować do wyjazdu na studia za granicę?” [W 27]

„Konsumpcja gubi młodych. Zmieniły się kryteria ważności, ważnymi symbolami 
nie są już półksiężyc czy buńczuk, koń, stepy… Liczą się tylko etykiety produktów 
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masowych. To one są najłatwiej rozpoznawane dla młodego pokolenia. W bluzie z lo-
giem Adidasa nie wstyd się pokazać na ulicy, a z naszyjnikiem z półksiężycem już nie 
bardzo wypada.” [W 41]

Religijność młodych Tatarów, choć generalnie dość niska, spontanicznie oży-
wia się w okresie postu ramadanowego. Młodzi deklarują, że w tym okresie czę-
ściej chodzą do meczetu, modlą się i starają się lepiej układać relacje z krewnymi. 
W Ramadanie nie organizuje się imprez towarzyskich, a młodzież więcej czasu 
poświęca nauce. pewne ożywienie religijności spowodować mogą także, podob-
nie zresztą jak w przypadku innych wyznań, różne czynniki losowe. Wśród nich 
prym wiodą osobiste dramaty, tragedie związane z poważną chorobą lub śmiercią 
bliskiej osoby. Respondenci uważają jednak, że takie wypadki mają wyjątkowy 
charakter i najczęściej nie zmieniają w trwały sposób podejścia do religii. Świad-
czą o tym następujące wypowiedzi: 

„Religijność widać w Ramadanie. Jak w białymstoku jestem, to dziewczyny czy 
chłopcy mówią: «Jest post, żadnych baletów!». Wtedy nie pijemy, nie ma imprez. 
Widać to nawet w Internecie, na forum wtedy panuje cisza, trudniej sobie pogadać. 
Jakoś wtedy bardziej wyciszeni jesteśmy, skupieni… Niektórzy tak poważnie do tego 
podchodzą, że nawet uczą się więcej.” [W 8]

„Młodzi raczej nie myślą o religii, bo z reguły jest się zdrowym i nic człowiekowi 
nie dolega. Jak się nie ma problemów, gdy całe życie przed nami, to religia nie jest 
jakoś specjalnie ważna. Ja wierzę w boga, ale jestem, jak chyba całe moje otoczenie 
przyjaciół i znajomych, mało religijna. Inaczej mają ludzie starsi. Moja babcia jest 
bardzo religijna, bo jest w podeszłym wieku, choruje i na wszystko patrzy inaczej niż 
ja.” [W 18]

„Dopiero, gdy stanie się coś wyjątkowego, pojawia się temat religii. Gdy trwoga to do 
boga – to jest taka przykra prawda, niestety. Musi się zdarzyć coś, co zmobilizuje –  
śmierć kogoś bliskiego, czy wręcz przeciwnie – narodziny dziecka.” [W 27]

Równie ważną kwestią jest to, w jakim stopniu liderom społeczności tatarskiej 
udaje się zainteresować młodych religią i zachęcić ich do pogłębiania własnej du-
chowości. Respondenci w starszym wieku podkreślali, że przedstawiciele młodej 
generacji są niewystarczająco religijni, nie spełniają ich oczekiwań dotyczących 
poziomu aktywności religijnej. MZR, mając powyższe na względzie, szczególnie 
mocno stara się promować rozwój religijności wśród młodzieży tatarskiej, m.in. 
uatrakcyjniając naukę religii tak, aby lekcje nie kojarzyły się uczniom wyłącznie 
z nudną – ich zdaniem – nauką języka arabskiego. Oczywiście działacze tatarscy 
zdają sobie sprawę z tego, że młodzi ludzie mają swoje zainteresowania, preferują 
inne sposoby spędzania czasu, a odgórne wpływanie na zmianę stylu życia jest 
skazane na niepowodzenie. Liderzy organizacji tatarskich mają przy tym świado-
mość, że młodych trzeba umiejętnie zainteresować i skłonić do aktywności spo-
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łecznej. Takie właśnie cele przyświecały, wspomnianej w poprzednim rozdziale, 
idei założenia Młodzieżowego Zespołu pieśni i Tańca „buńczuk”, a także – choć 
w tym wypadku bez większych efektów – Stowarzyszeniu Młodzieży Muzułmań-
skiej „Dernek”.

„Młodzi wiedzą więcej o religii niż ich rodzice. To jest fakt niezaprzeczalny, ale czę-
sto traktują lekcje religii jako konieczność – rodzice im każą to chodzą. Mają potem 
wiedzę – to fakt. Spora część z nich żyje mniej lub bardziej w zgodzie z tradycją, ale 
nie ma nikogo, kto chciałby religii poświęcić życie. Dlatego z zaniepokojeniem patrzę 
w przyszłość. Nasi starzy imamowie są bardzo wiekowi, niedługo odejdą. Młodych na-
stępców praktycznie nie ma, jest tylko mufti (T. Miśkiewicz – przyp. M.Ł.) i Janusz Alek-
sandrowicz. To za mało, w każdej gminie powinien być ktoś młody, ambitny, komu 
później powierzy się tę funkcję. Kiedyś bycie imamem było uznawane za największy 
prestiż. Teraz to minęło. Liczy się kariera zawodowa i pieniądze. Studia religijne trzeba 
odbyć za granicą, bo u nas nie ma szkoły koranicznej, a to kosztuje…” [W 33]

Co ciekawe, młodzi Tatarzy, w większości przypadków, uważają się za wierzą-
cych muzułmanów. Za tymi deklaracjami nie idą jednak czyny, gdyż młodzież 
rozróżnia postawę „bycia wierzącym” od „bycia pobożnym”. Młodemu pokole-
niu nie przeszkadza bowiem w uznawaniu się za muzułmanów niemal zupełny 
brak aktywności i dowolna interpretacja zasad religijnych dotyczących zwłaszcza 
częstości odprawiania modlitw, przestrzegania postu czy też abstynencji alkoho-
lowej. W sprawach wiary charakteryzują się zatem daleko idącą selektywnością, 
przejawiającą się w wybiórczym podejściu do doktryny religijnej i sporadycznym 
praktykowaniu299. Działania te są zresztą często elementem strategii mającej za-
spokoić żądania rodziców i dziadków. Religijność młodych Tatarów charaktery-
zuje usilne dążenie do dostosowania się – z jednej strony – do wymogów rodziny, 
która np. wymusza pokazanie się na bajramach – z drugiej – do otoczenia sąsiedz-
kiego, w obrębie którego nie chcą się wyróżniać swoją religią. 

podejście młodych Tatarów do kwestii związanych z religijnością jest bardzo 
złożonym problemem. Taka sytuacja wynikać może z indywidualnej wrażliwości 
konkretnych osób i stopnia ich uduchowienia. Widoczny jest też kontekst miejsca, 
w którym mieszkają Tatarzy oraz specyfika współczesności. polska nie jest krajem 
muzułmańskim, dlatego też zbytnim uproszczeniem byłoby porównywanie sytu-
acji życia muzułmanów w Polsce z perspektywą islamu praktykowanego na Bliskim 
Wschodzie. Nie ma też u nas, tak licznej jak na Zachodzie Europy, społeczności 
muzułmańskich imigrantów, którzy mogliby tworzyć zamknięte enklawy żyjące 

299 podobne zjawisko, uwarunkowanej kulturowo selektywności w podchodzeniu do nakazów doktryny 
religijnej islamu, zaobserwował Tomasz Zieliński w kazachstanie, pisząc: „kazach uważa się za muzułmanina. 
Religia, tak jak język, jawi się przymiotem narodu. kazach jest więc muzułmaninem dlatego, że jest kazachem. 
Islam rozumiany jest jako religia i jako system społeczno-kulturowy. Społeczność kazachska pojmuje go jeszcze 
inaczej. przynależność konfesyjna, bardzo często wyrażana jedynie werbalnie, jawi się wyróżnikiem kulturo-
wym. Stanowi jakby dopełnienie, nierozerwalną część etnonimu. Każdy Kazach (…) nie znając, co to islam, 
uważa się za muzułmanina”. Zeliński  T. , Między islamem a komunizmem, Lębork 2001, s. 91.
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ściśle według wskazań islamu. Zmiany w podejściu do religii wynikają ponadto 
ze specyfiki nowoczesnego, zglobalizowanego świata, w którym liczą się inne niż 
kiedyś wartości. Dbałość o legitymizowaną przez tradycję sferę sacrum została moc-
no ograniczona na rzecz dbałości o materialny aspekt życia, karierę i pomnażanie 
majątku. Tym globalnym procesom podlegają także polscy Tatarzy. Aby wyjaśnić, 
jak duży wpływ na religijność młodego pokolenia wywiera czynnik cywilizacyjny, 
odwołałem się w swych badaniach do kategorii pobożności, rozumianej jako speł-
nianie zasad islamu, czyli zaleceń zawartych w koranie i sunnie. 

Młodzi Tatarzy mianem pobożności określają postawę, w wyniku której 
„człowiek świadomie wybiera podążanie drogami wytyczonymi przez boga”. 
Wybór ten zakłada dostosowanie swojego postępowania do wymogów religii, a co 
za tym idzie spełnianie jej nakazów i zakazów, które niejednokrotnie wymagają 
rezygnacji z przyjemności życia codziennego. pobożność ma w tym znaczeniu 
wymiar ascetyczny. Dla respondentów pobożność to także odporność na naci-
ski niemuzułmańskiego otoczenia, zwłaszcza rówieśników, których sposób życia 
niejednokrotnie kłóci się z ideałami etyki islamu. pobożność charakteryzuje non-
konformistyczna postawa, której towarzyszy świadomość celowości dokonanego 
wyboru, wynikająca z dojrzałości i związanej z nią wiedzy religijnej. Młodzi Tata-
rzy twierdzą, że pobożność przychodzi z czasem. Wtedy to człowiek, waloryzując 
sferę duchową, gotowy jest na poniesienie pewnych wyrzeczeń względem sfery 
materialnej. Dla respondentów przykład występowania takich prawidłowości sta-
nowi podejście do religii obserwowane u osób w podeszłym wieku. Religijność 
ewoluuje w czasie, dostosowując się do indywidualnego poziomu rozwoju i sytu-
acji społecznej. Co ciekawe, wśród badanej grupy młodych respondentów żadna 
z osób, nawet jeżeli była głęboko wierząca, nie określiła siebie mianem pobożnej. 
Taką postawę tłumaczy zapewne fakt, iż osoby pobożne są raczej powściągliwe 
w samoocenie i – jak uważają liderzy społeczności tatarskiej – tylko bóg na Sądzie 
Ostatecznym ma prawo oceniać ich postępowanie. Sposób rozumienia pobożno-
ści przez respondentów obrazują poniższe wypowiedzi: 

„Chciałabym przestrzegać tych wszystkich filarów wiary, ale w tej naszej kulturze to 
jest strasznie ciężkie, bo trzeba by się całkowicie zmienić. To byłoby jak nowe narodzi-
ny, musiałabym całkowicie kontestować tę naszą polską rzeczywistość. Z perspektywy 
czasu widzę teraz, że religia jest w życiu obecna. Gdybym mogła to bardziej przy-
kładałabym się do lekcji religii, żeby więcej wiedzieć, ale trudno byłoby mi zmienić 
swoje dotychczasowe życie.” [W 19]

„podejście do religii jest bardzo indywidualną kwestią, przecież w polsce inaczej wy-
gląda religijność muzułmańska, niż w krajach muzułmańskich. Tam z racji tego, że 
islam jest religią większości społeczeństwa, można powiedzieć, że ludzie są bardziej 
pobożni, bo są ku temu warunki, jest możliwość swobodnej praktyki religijnej i po-
przez to, że otoczenie jest muzułmańskie są liczne wzory do naśladowania. Tam po-
bożność muzułmańska jest czymś naturalnym.” [W 21]
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„Osoba pobożna jest oddana bogu, ma pełną świadomość tego, jaką rolę ma religia 
w jego życiu. Człowiek pobożny może być w każdej religii, trzeba być tylko uczciwym 
wobec siebie i boga. To jest takie wewnętrzne przeczucie. (…) Normalnie człowiek 
robi według sztampy tylko to, co otoczenie, bez jakiejkolwiek refleksji. A tu trzeba 
wiedzieć co się robi i dlaczego. pobożność jest moi zdaniem przejawem wewnętrznej 
dojrzałości.” [W 10]

„pobożność kojarzy mi się z częstymi modlitwami i życiem zorientowanym, na jak naj-
pełniejsze respektowanie zasad religii. To jest wybór człowieka, ważna decyzja, bo wiążą-
ca się z dużymi wyrzeczeniami. pobożne są przede wszystkim osoby starsze, wśród mło-
dzieży to jest bardzo rzadka postawa. (…) bardzo trudno jest być pobożnym.” [W 18]

„Osoby pobożne są przede wszystkim skromne, nie afiszują się swoją wiarą. Taką oso-
bą była moja babcia. Ona miała wiedzę, a zarazem potrafiła opowiadać o tej religii. 
Dla niej religia była ważna i chciała, abym ja też to odkrył. To jest taka wewnętrzna 
religijność i dobry przykład dla innych.” [W 34]

Na podstawie wypowiedzi uzyskanych od respondentów nasuwa się wnio-
sek, że postawy młodych Tatarów względem religii są niezależne od wyznania 
i nie różnią się diametralnie od chrześcijańskich rówieśników. Jak już wspo-
mniałem, młodzi Tatarzy kładą duży nacisk na indywidualne aspekty religij-
ności. Religia nie jest tym samym publicznie manifestowana, lecz ogranicza 
się do przestrzeni wewnątrzgrupowej, zamkniętej meczetem. Młode pokolenie 
Tatarów nie ukrywa wprawdzie swojego pochodzenia, ale raczej unika wskazy-
wania odrębności wyznaniowej, która mogłaby stygmatyzować ich w oczach 
rówieśników. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach młodzi Tatarzy dyskutują ze 
swymi rówieśnikami o specyfice islamu. Musi zaistnieć ku temu ważny powód. 
Stosunkowo krótkotrwałe zainteresowanie islamem objawia się tylko przy oka-
zji nasilenia medialnych doniesień poświęconych wydarzeniom na bliskim 
Wschodzie, zwłaszcza gdy towarzyszą im przejawy terroryzmu budzące, mniej 
lub bardziej uzasadnione, obawy o bezpieczeństwo. Tatarzy chcąc oswoić swo-
ich rówieśników z islamem akcentują najczęściej te aspekty doktryny muzuł-
mańskiej, które są zbieżne z chrześcijaństwem, a mianowicie wiarę w jednego 
Boga, szacunek dla Jezusa i Maryi, a także uniwersalne dążenie do czynienia 
dobra. Sposób praktykowania religii dostosowany jest również do ukształtowa-
nych przez chrześcijaństwo polskich realiów kulturowych. Młodzi Tatarzy pod-
kreślają, że dla nich, w przeciwieństwie do Arabów, sfera sacrum zawężona jest 
do przestrzeni meczetu. W przesiąkniętej sekularyzacją oraz indywidualizmem 
Europie podział na sacrum i profanum jest bardzo wyraźny. Tatarzy od wieków za-
korzenieni w Polsce podlegali tym wpływom, tym samym ich islam bliższy jest 
rzeczywistości właściwej dla zachodniego kręgu kulturowego, niż tradycyjne-
mu muzułmańskiemu podejściu Arabów, negującemu istnienie sfery świeckiej 
i opartemu na głęboko wspólnotowej religijności.
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„Dla mnie religia to sfera prywatna, nie chcę o niej bez potrzeby mówić, nie chwalę 
się nią. To jest taka moja wewnętrzna potrzeba. pewnie, że jak ktoś czegoś nie wie 
i chciałby się czegoś dowiedzieć to spokojnie o religii pogadamy, ale tak żeby bez przy-
czyny gadać to nie.” [W 10]

„Nasza kultura jest mniej związana z religią. Tatarzy poza tym w sprawach wiary są 
strasznymi indywidualistami. Nikt by nie zniósł tego, że można coś człowiekowi na-
rzucić, że można pouczać jak jest lepiej. U nas każdy robi tak, jak mu się podoba. 
Niby każdy jest muzułmaninem i każdy wierzy, ale wygląda to bardzo różnie, z kim 
nie pogadasz to inaczej.” [W 18]

„Jestem muzułmanką, bo uczestniczę w modlitwach i obrzędach, z mamą przygotowuję 
święta. Ale sama religia, jako przestrzeganie tych wszystkich zakazów i nakazów, nie ma 
dla mnie znaczenia. Dla mnie religia to prywatna sprawa, nie lubię gdy ktoś się wtrąca 
w co wierzę, jak wierzę i czy dobrze wierzę. Dlatego też nie mam już kontaktów z Araba-
mi, bo oni tego nie rozumieli, wszystko wiedzieli lepiej. To było strasznie wkurzające, gdy 
trzeba było na religii słuchać, że trzeba tak, a tak myśleć, tak, a tak robić.” [W 25]

„Nie afiszuję się moją religijnością, to jest moja sprawa. Zresztą tak, jak każdego czło-
wieka. przecież to chodzi o relację z bogiem, a nie o to żeby coś manifestować czy 
pokazywać innym ludziom.” [W 26]

„Islam zawiera prawdy najwyższe, ale nasza religia powstawała w innym czasie i miej-
scu. O tym trzeba pamiętać. Islam czasem nie do końca do nas pasuje. My Tatarzy 
mamy inną kulturę i inne życie. To są te różnice, które widać gdy patrzymy na Arabów. 
(…) Żyję w białymstoku, a nie na pustyni. Tutaj nawet nie chodzi o samą religię tylko 
o ludzi, którzy na swój sposób ją interpretują. Arabowie robią to radykalnie, a my bar-
dziej umiarkowanie. Nam się udało oddzielić religię od innych sfer życia, wymagała 
tego od nas konieczność życia w polsce. Mnie taki model pasuje, religia jest moją pry-
watną sprawą i cieszę się, że żyję w Europie, gdzie nie ma przymusu religijnego.” [W 40]

VI.3. Specyfika tatarskiej religijności muzułmańskiej

W rozmowach, prowadzonych na potrzeby niniejszej pracy, poruszyłem waż-
ną kwestię dotyczącą tego, w jaki sposób przedstawiciele młodego pokolenia pod-
chodzą do wyznawanej przez siebie religii. Interesował mnie zwłaszcza problem 
dotyczący tego, w jaki sposób Tatarzy opisują praktykowany model religijności, 
mając na względzie świadomość istnienia pewnych różnic, dzielących ich od 
Arabów. Według respondentów islam jest całościowym systemem. Spaja go prze-
kaz zawarty w Koranie, świętości którego nikt nie kwestionuje. Młodzi Tatarzy 
uważają jednak, że religia muzułmańska nie jest ograniczona tylko do wzorca 
arabskiego. Islam postrzegany jest bowiem jako twór niezwykle różnorodny, cze-
go widocznym przejawem może być chociażby specyfika tatarskiej religijności. 



194

Młode pokolenie polskich Tatarów

Ta wyjątkowość wynika przede wszystkim z właściwej im tradycji i kultury. Zda-
niem respondentów w każdym kraju, czy też kręgu cywilizacyjnym, istnieją od-
mienne warunki determinujące praktykowanie wiary. 

Dla młodych Tatarów takim czynnikiem, który znacząco wpłynął na kształt 
ich religijności jest historyczne podłoże osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rze-
czypospolitej. Moi rozmówcy zaznaczali przy tym, że proces przystosowywania 
się do polskich warunków kulturowych trwał kilkaset lat. Nie była to całkowita 
asymilacja, ponieważ ich przodkowie pozostali wierni zasadniczym zrębom dok-
tryny muzułmańskiej, na własny użytek modyfikując głównie obrzędowość. Re-
spondenci deklarują ponadto, że islam nie może być zawężany tylko do arabskie-
go kręgu kulturowego, ponieważ w jego obrębie skupionych jest wiele narodów 
o odmiennych kulturach, dla których często jedynym wspólnym mianownikiem 
jest przesłanie proroka Muhammada. Islam, wykraczając poza Półwysep Arabski, 
stał się zatem religią światową, a polscy Tatarzy niewielkim odsetkiem wyznaw-
ców. Z kilku wypowiedzi wyłania się również przeświadczenie, że dzięki zacho-
waniu islamu możliwe było przetrwanie Tatarów w polskim otoczeniu. Świadczą 
o tym poniższe słowa:

„Islam jest jeden. Różne są tylko sposoby postępowania. Ludzie są grzeszni, dlatego też 
występują różnice w podejściu do spraw wiary. Nie chcę przy tym wyróżniać kogoś, bo 
zawsze warunki, konkretna sytuacja determinuje kształt religijności. Wiem jedno – wszy-
scy są ułomni – zarówno my Tatarzy, jak i Arabowie (…) Inną sprawą jest kultura. Gdy 
byłam w Mekce widziałam muzułmanów z całego świata. Oni wszyscy byli różnorodni, 
nawet inaczej wyglądali. Arab, Indonezyjczyk i Afrykańczyk spotkali się w Mekce nigdy 
wcześniej się nie widząc. To jest piękne. Łączył ich islam, choć dzieliły kilometry i kultu-
ra. przy modlitwie wszyscy są tacy sami, ale po jej zakończeniu ściągają białe szaty i wra-
cają do swoich kolorowych strojów, bo w nich czują się najlepiej. My przyjęliśmy islam 
od Turków, a nie od Arabów, dlatego też Arabowie widzą u nas różnice. Tego samego nie 
powiedzą o nas jednak Turcy, dla których jesteśmy bliscy kulturowo.” [W 17]

„Na studiach nauczyłem się tego, że nie można mówić, iż istnieje jeden kanoniczny 
model islamu. Wszystko przecież zależy od tego, z kim się rozmawia. Arab powie, że 
jego islam jest najlepszy, bo Muhammad był Arabem i tam się islam narodził. Pers 
z kolei odpowie, że to on ma rację, bo Arabowie – będąc uczniami Muhammada – za-
właszczyli ten dorobek i pominęli jedynych legalnych sukcesorów w osobach Alego 
i jego synów. A co mówimy my, Tatarzy? Otóż dla nas islam jest religią, która ewolu-
owała przez setki lat w kontaktach z chrześcijaństwem i w izolacji od świata islamu. 
Wszyscy: czy to Arab, czy pers, czy Tatar mają rację. bo nie można nikomu zarzucać, 
że jest złym muzułmaninem. każdy z nas jest innym muzułmaninem, żyje w innym 
kraju i w innej kulturze. Na naszą religijność wpływa wiele czynników. Tak jak wspo-
mniałem ważne jest miejsce, przestrzeń, w której się znajdujemy. Istotny jest także 
moment dziejowy i warunki społeczno-ekonomiczne. Zresztą gdyby nie islam nie 
rozmawialibyśmy tu dzisiaj. Nie byłoby o czym, bo byłbym taki sam jak ty.” [W 21]
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Analizując rozwój religii i jej miejsce w życiu, Tatarzy wskazują na to, iż stosu-
nek do religii jest determinowany nie tylko kulturowo, ale też historycznie. Czyn-
nikiem mającym wpływ na kształt religijności grup mniejszościowych, a zwią-
zanym ze wspomnianymi procesami historyczno-kulturowymi, jest też stopień 
asymilacji. Zdaniem Tatarów dominujący wpływ na ich religijność mają właśnie 
realia życia w polsce, które są odmienne od bliskowschodniej rzeczywistości czy 
też warunków, które mają muzułmańscy imigranci w wielkich miastach Europy 
Zachodniej. Trafnym wydaje się spostrzeżenie respondentów, iż Arabowie we wła-
snych krajach, czy też w diasporze, mogą liczyć na szereg udogodnień związanych 
z praktykowaniem religii. Wsparcie ze strony państwa i poczucie wspólnoty spra-
wia, że mogą oni w pełni przestrzegać nakazów i zaleceń religii. Zdaniem Tatarów 
niemuzułmańskie społeczeństwo, które wywiera unifikującą presję na niewielką 
mniejszość, sprzyjającą elastycznemu podchodzeniu do praktyk religijnych.

„Muzułmaninem łatwiej jest być w kraju arabskim, gdzie islam jest religią panującą, 
gdzie na każdym kroku można znaleźć meczet, a tryb życia jest dostawany do naka-
zów religii. Widać to choćby podczas ramadanu. U nas nie da się przestawić pracy 
na noc i wieczór, tam natomiast to jest dobry sposób na to, ażeby móc normalnie 
pracować po zmroku i pościć w ciągu dnia.” [W 22]

„W polsce ciężko jest tym, którzy gorliwie praktykują religię. Wyobraź sobie, że odpra-
wiasz modlitwy pięć razy dziennie, gdy pracujesz zawodowo. Aby żyć spokojnie moż-
na się ukrywać ze swoim wyznaniem, albo powiedzieć prawdę kim się jest. Ja zaryzy-
kowałem i powiedziałem w pracy, że jestem Tatarem. Miałem szczęście, że trafiłem na 
wyrozumiałe kierownictwo, pozwolono mi się modlić, a szefowie wiedzą, że nie piję 
alkoholu i nie jem wieprzowiny. Jest mi teraz o wiele łatwiej, już nikt na imprezach 
integracyjnych w firmie nie patrzy na mnie krzywo z powodu tego, że nie piję. (…) 
Z tego, co wiem niewielu Tatarów miało tyle szczęścia.” [W 39]

„Nasza religijność ewoluowała przez kilkaset lat z dala od świata islamu i nie jesteśmy aż 
tak rygorystyczni. Każdy Tatar stara się kultywować islam na tyle, na ile potrafi, bo wiedza 
nie jest zbyt duża, i na ile pozwalają mu warunki otoczenia. Za przykład może służyć mo-
dlitwa. Wszyscy wiedzą, że ludzie starzy modlą się częściej, bo mają więcej czasu wolnego, 
młodzi uczą się i pracują, więc siłą rzeczy tych modlitw jest mniej.” [W 24]

Specyfika religijności tatarskiej widoczna jest zarówno w sferze obrzędowo-
ści, jak i praktyki religijnej. polegają one na dostosowaniu praktyk do realiów za-
równo chrześcijańskich, jak i cywilizacyjnych związanych z dominującą kulturą 
oraz wymogami rynku pracy. Na koloryt, wyróżniający polskich Tatarów spośród 
innych wyznawców islamu, składa się szereg charakterystycznych elementów. 
Ciekawym aspektem, wyróżniającym tatarski model religijności, jest na pewno 
niezwykły status imama. Posiada on bowiem znacznie wyższy autorytet i większy 
zakres obowiązków, niż imamowie w krajach arabskich. Tatarski imam porówny-
wany bywa z osobami duchownymi, ponieważ jest nie tylko osobą prowadzącą 
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modlitwę zbiorową, ale także w dużej mierze odpowiedzialny jest za funkcjono-
wanie wspólnoty religijnej. W każdej tatarskiej gminie wyznaniowej, wchodzącej 
w skład MZR, jest tylko jeden imam, każdorazowo wybierany przez członków 
lokalnej społeczności300. pełnienie tej funkcji wymaga dużej wiedzy i znajomości 
języka arabskiego. Wybierane są zatem osoby powszechnie szanowane, o wysokim 
autorytecie moralnym i wysokich kompetencjach intelektualnych. 

Imamowie, obok przewodniczących gmin, są głównymi reprezentantami 
wspólnoty tatarskiej, a ich znacząca rola społeczna i religijna wynika z koniecz-
ności kultywowania tradycji w niemuzułmańskim otoczeniu. Wysoki status, któ-
rym Tatarzy obdarzają swoich imamów, jest zarazem pewnym odwzorowaniem 
tradycyjnej pozycji duchowieństwa chrześcijańskiego w polskim społeczeństwie. 
podobieństwo to podkreśla obecny do niedawna zwyczaj odwiedzania przez 
imama domów wiernych w okresie postu ramadanowego, którego wzorem jest 
prawdopodobnie kolęda. Szerzej omówiony został on w dalszej części pracy. 
pewną modyfikację zauważyć można również w sposobie odprawiania modlitw 
zbiorowych. Zostały one znacznie wydłużone, ponieważ Tatarzy włączyli do obo-
wiązującego kanonu (arab. fard) również część dobrowolną (arab. sunna), której od-
prawianie, według klasycznych zaleceń islamu, powinno się odbywać indywidu-
alnie przez każdego z wiernych. Doktryna religijna nakazuje bowiem odmawiać 
wspólnie jedynie te modlitwy, które są obowiązkowe. 

Wśród Tatarów powszechne jest jednak przekonanie, że choć sunnę powinno 
się odmawiać samodzielnie, to z racji tego, że tylko niewielka część tatarskiej spo-
łeczności zna podstawy języka arabskiego lub – co jest częściej spotykane – na-
uczyła się modlitw na pamięć, imam wygłasza je w imieniu ogółu wiernych. Inte-
resującą innowacją, omówioną szerzej w dalszej części pracy, jest ponadto próba 
wprowadzenia modlitwy niedzielnej w miejsce piątkowej, podyktowana chęcią 
udostępnienia jej większej liczbie wiernych. Podjęte w Gdańsku działania zmie-
rzające do dostosowania się do polskich realiów, w których niedziela jest dniem 
wolnym od pracy wywołały jednak duże kontrowersje wśród polskich wyznaw-
ców islamu. O wpływie polskiej rzeczywistości na specyfikę tatarskiej religijności 
mówi jeden z respondentów:

„Oczywiście są różnice w praktykowaniu religii między Tatarami a Arabami, ale one 
wynikają z konieczności. po prostu jest nas mało i żyjemy w katolickim kraju, dlatego 
też u nas imam ma tak wysoki status społeczny, bo przecież mało kto zna dobrze ko-
ran i potrafi się samodzielnie modlić. Arabowie znają język arabski, więc mogą sobie 
pozwolić na to, by każdą modlitwę prowadził ktoś inny, my niestety nie możemy 
i dlatego imamowie są u nas darzeni tak wielkim szacunkiem.” [W 20]

300 Wyjątek stanowi warszawska gmina MZR, w której – obok dotychczasowego imama Nezara Cha-
rifa – powołano w styczniu 2012 r. Samiego A. kandila na imama Centrum kultury Islamu w Warszawie. 
Natomiast w gminie białostockiej imamem jest Tomasz Miśkiewicz, a funkcję imama seniora pełni Stefan 
Jasiński, który również jest honorowym imamem gminy kruszyniańskiej.
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Wyróżniającą cechą tatarskiej religijności jest również waga, którą przywią-
zują Tatarzy do cmentarzy i ceremonii pogrzebowych. W tradycji bliskowschod-
niej pochówek odbywa się bardzo szybko, a na cmentarzu nie powinno się zbyt 
długo przebywać, ze względu na fakt, iż jest to miejsce uznawane za nieczyste 
(arab. haram). W obrzędowości polskich Tatarów pogrzeb przybiera natomiast 
bardzo uroczystego wymiaru. Uroczystość ta, oprócz symbolicznego pożegnania 
ze zmarłą osobą, jest także okazją do spotkania się osób mieszkających odległych 
zakątkach kraju, wspólnej modlitwy i zadumy. Pogrzeb uzmysławia nierozerwal-
ny związek z ziemią, w której spoczywają przodkowie. Pochówek na tatarskich 
cmentarzach odbywa się bez użycia trumny, a ciało, zgodnie z muzułmańską tra-
dycją, owinięte jest tylko całunem. Ceremonia ta ma jednak rys charakterystycz-
ny dla Tatarów. Mianowicie osobie zmarłej wkłada się do grobu papierowe zwoje 
z wypisanymi tekstami modlitw (tzw. daławary). Mają one umożliwić udzielenie 
prawidłowych odpowiedzi na pytania, dotyczące ziemskiego życia i popełnio-
nych grzechów, zadawane przez aniołów Munkara i Nakira w dniu Sądu Osta-
tecznego301. Te swoiste „ściągawki” mają zapewnić pomyślne przejście tej, decydu-
jącej o życiu wiecznym, próby. 

W tradycji bliskiego Wschodu pogrzeby przeprowadza się najczęściej już 
w pierwszym dniu następującym po śmierci człowieka. Tatarzy organizują je 
później, z reguły po 2-3 dniach od daty zgonu. powodem takiego stanu rzeczy 
jest, oprócz konieczności załatwienia formalności administracyjnych, także chęć 
powiadomienia rodziny i umożliwienia przyjazdu na Podlasie, gdzie odbywa się 
większość pochówków, Tatarom mieszkającym w innych częściach kraju. Cere-
monię żałobną zwyczajowo prowadzi imam, który kroczy na czele orszaku, re-
cytuje modlitwy i jako pierwszy rzuca do grobu trzy garście ziemi. O różnicach 
w sposobie prowadzenia modlitw zbiorowych przez imama oraz o specyfice ob-
rzędu pogrzebowego wspomina jeden z respondentów:

„Arabowie nam zarzucają, że modlitwa piątkowa jest zbyt długa, że imam wygłasza 
nie tylko obowiązkowy fard, ale także dobrowolną sunnę. Arabowie uważają, że sunnę 
każdy sam sobie w myślach powie. My sądzimy inaczej. Tatarzy nie znają arabskiego 
i jeżeli imam nie będzie recytować modlitwy to ludzie sami tego nie zrobią. U nas 
zresztą jest tradycja długich modlitw piątkowych, bo dla wielu Tatarów to jedyna 
modlitwa w tygodniu, więc trzeba ją nabożnie odprawić. To, że imam prowadzi do-
browolną modlitwę nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie. Przecież modlitwa to 
rozmowa z Bogiem, to samo dobro. Arabowie mają inną tradycję, my ją szanujemy, 
ale chcielibyśmy, aby oni nas zrozumieli. Jeżeli kiedyś nastanie dzień, choć już na 
pewno nie za mojego życia, gdy Tatarzy będą potrafili się samodzielnie modlić, to 
sunna będzie po cichu. (…) Tych różnic w praktykowaniu religii jest kilka. Mówi-
liśmy o modlitwach, wspomnieć musimy też o pogrzebach. Arabowie strasznie się 
spieszą z pochówkiem, idą na cmentarz, dwa rakiaty odmówią i hyc nieboszczyka 

301 Dziekan M. M.,  Symbolika arabsko-muzułmańska…, Warszawa 1997, s. 71.



198

Młode pokolenie polskich Tatarów

do grobu. Tam jest ciepło, zwłoki błyskawicznie się rozkładają, trzeba to zrozumieć. 
U nas to inaczej wygląda, pogrzeb jest długi, 40 jasieniów recytujemy, czytamy koran, 
a potem jest przyjęcie dla rodziny i gości. U nas odwiedza się groby, są dla nas ważne. 
Składa się kwiaty. Arabowie nie mają takich zwyczajów, co więcej uważają je za pogań-
stwo. To nas różni, może kiedyś Arabowie nas zrozumieją?” [W 15]

Chcąc scharakteryzować specyfikę tatarskiej religijności muzułmańskiej, na-
leży pamiętać nie tylko o realiach, w których Tatarzy żyją obecnie, ale także o ich 
dawnej kulturze, w dużej mierze związanej z ich stepowym pochodzeniem. Tata-
rzy zanim przyjęli islam byli wyznawcami szamanizmu. Fakt ten odcisnął piętno 
na sposobie wyznawania islamu. Wśród Tatarów przez długi okres czasu obecne 
były relikty kultury magicznej. Znachorzy, często będący również zielarzami, 
jeszcze na początku XX w. występowali nierzadko we wsiach tatarskich. W wyni-
ku naporu nowoczesnej cywilizacji zaczęli jednakże bardzo szybko zanikać. Tylko 
najstarsi wiekiem Tatarzy pamiętają, że można było ich spotkać aż do II wojny 
światowej, choć już w międzywojniu tatarska inteligencja, mieszkająca w Wilnie 
i Warszawie, odnosiła się do nich krytycznie, uznając praktyki te za zabobony, 
niemające nic wspólnego z islamem ani medycyną. Tym niemniej uzdrowiciele 
byli w swoim środowisku uznawani za osoby niezwykle pobożne. fakt leczenia 
chorób, z którymi często nie radziła sobie ówczesna nauka, wiązano bowiem 
z działaniem bożej łaski. Te, oparte na magii, ludowe formy religijności w nastę-
pujący sposób wspomina jeden z respondentów:

„Ja pamiętam, że przed wojną w moich rodzinnych Malawiczach był taki jeden, co 
leczył. W kruszynianach też tacy byli, a w Bohonikach mieszkała nawet kobieta-szep-
tucha, co głosy różne słyszała. (…) pamiętam, że ten z Malawicz nazywał się Józwa 
Popławski. Przywozili do niego wariatów skutych w łańcuchy, żeby nie uciekli. I on 
zamykał się z nim sam na sam, modlił się i szatana wypędzał. Ludzie brali to za czary, 
bo nie wiedzieli jak to wyjaśnić. (…) Dobry był to człowiek, katolicy i prawosławni 
też do niego jeździli.” [W 15]

W ludową religijność, współistniejącą z praktykami magicznymi, wpisuje się 
również wiara w cudowną moc koranu obecna w tradycji polskich Tatarów. Za jej 
spektakularny przykład można uznać, wspomniane przez Stanisława Kryczyń-
skiego, wydarzenia z klecka. W 1937 r., w tym położonym nieopodal Nowogród-
ka miasteczku wybuchł pożar. Mieszkańcy tamtejszej kolonii tatarskiej, aby od-
wrócić płomienie nadciągające w kierunku zabudowań weszli na dachy domów 
i żarliwie modlili się, wymachując przy tym otwartymi księgami koranu. Tatarzy, 
jak pisze St. Kryczyński, byli przekonani o skuteczności tego zaklęcia, gdyż ogień 
nie dotarł do ich zabudowań302. kres praktykom magicznym przyniosła II wojna 
światowa. Zmieniły się czasy, a pamięć o dawnych praktykach magicznych sta-
ła się tylko etnograficzną ciekawostką, wspomnieniem minionych lat, obecnym 

302 kryczyński  St . ,  Tatarzy litewscy…, Gdańsk 2000, s. 263.
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w opowiadaniach dziadków. Dla przedstawicieli młodego pokolenia te formy 
ludowej religijności są już zupełnie nieznane. Wydaje się więc, że ten specyficzny 
element tradycji tatarskiej bezpowrotnie należy do przeszłości. 

VI.4. Rola obowiązków religijnych  

Obowiązki religijne młodego pokolenia Tatarów opierają się na tzw. pięciu 
filarach islamu (arab. arkan al-islam), w skład których wchodzą: wyznanie wiary, 
codzienna modlitwa, jałmużna, przestrzeganie postu oraz pielgrzymka do Mek-
ki. Filary wiary to zbiór najważniejszych nakazów religijnych, do przestrzegania 
których zobowiązani są muzułmanie. Dotyczą nie tylko indywidualnego kształ-
towania odpowiednich relacji człowieka z Bogiem, lecz także sfery społecznej.  
W doktrynie religijnej islamu jednostka postrzegana jest jako członek większej 
społeczności, za którą odpowiedzialny jest każdy wierny. Cel ostateczny czło-
wieka, czyli osiągnięcie zbawienia i życia wiecznego w raju, może być więc osią-
gnięty poprzez doskonalenie własnej pobożności i należyty stosunek wobec 
współwyznawców. Obowiązki religijne opierają się głównie na zewnętrznych 
przejawach kultu i mają znaczenie wtedy, gdy ich przestrzeganie wiąże się z jakąś 
wyraźnie sprecyzowaną intencją. Niezwykły nacisk na integrację wiernych wo-
kół uznawanych wartości przejawia się także w zachętach promujących grupowe 
wypełnianie obowiązków nakazanych przez Boga. Praktyka religijna muzułma-
nów powinna więc mieć charakter wspólnotowy. Omawiając obowiązki religijne 
chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, jakie miejsce zajmują one w ży-
ciu młodych Tatarów. 

pierwszym filarem islamu jest wyznanie wiary (arab. szahada). Polega ona na 
wypowiadaniu najważniejszego dla każdego muzułmanina zdania: „Wierzę, że 
nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest posłańcem Boga”. Szahada wyraża 
przekonanie, że celem życia człowieka jest służenie Bogu. Posłuszeństwo to polega 
na zgłębianiu nauk proroka Muhammada i życiu w zgodzie z przesłaniem zawar-
tym w koranie oraz sunnie. Muzułmanie wypowiadają szahadę we wszystkich waż-
nych momentach życia – jest ona świadectwem wiary równoznacznym, zdaniem 
teologów, z akceptacją wszystkich wskazań islamu. Z trzykrotnym publicznym 
wypowiedzeniem wyznania wiary w języku arabskim związane jest także przyję-
cie religii. Ceremonii tej towarzyszy często wypowiadanie modlitwy, którą stano-
wią słowa IV sury koranu („kobiety”)303. Obowiązek ten w społeczności polskich 
Tatarów wiąże się z ceremonią azanu, czyli nadaniu imienia nowo narodzonemu 
dziecku. Zwyczaj ten nabrał lokalnego kolorytu, w pewnym sensie upodabniając 
się do chrześcijańskiego sakramentu chrztu. Obrzęd polega na wypowiedzeniu 

303 O wy, którzy wierzycie! / Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, / w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, / i w Księ-
gę, którą zesłał przedtem! / A kto nie wierzy w Boga, w Jego aniołów, / w Jego Księgi, w Jego Posłańców / I Dzień Ostatni / - ten 
zbłądził zbłądzeniem dalekim. (koran, sura IV: 136).
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przez imama formuły: „pamiętaj swoje imię do Dnia Sądnego”, której towarzy-
szą modlitwy i siedmiokrotne wypowiedzenie szahady. Dziecko, podobnie jak 
u chrześcijan, ubierane jest w białe szaty. Następuje również rytualne oczyszczenie 
– pierwsza ablucja – poprzez polanie wodą. Osoba prowadząca obrzęd dba także 
o to, żeby głowa dziecka była skierowana w kierunku Mekki. Respondenci uczestni-
czący w badaniach, przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy, w zdecydowa-
nej większości przypadków deklarowali, że wyznanie wiary i włączenie do społecz-
ności muzułmańskiej odbyło się w dzieciństwie poprzez azan.

„Po narodzinach dziecka, gdy jest silne i zdrowe, i wyjdzie z mamą ze szpitala, organizu-
je się uroczystość wprowadzenia małego do naszej wspólnoty muzułmańskiej. W całym 
świecie muzułmańskim odbywa się azan, my Tatarzy mamy dodatkowo guślowanie, czyli 
rytualne umycie dziecka. Zanurza się je w wodzie, a imam odprawia modlitwy. Nadanie 
dziecku imienia jest okazją do świętowania, cała rodzina się cieszy. U nas, gdy nada-
jemy dziecku imię, to w tej ceremonii uczestniczą rodzice azanowi, tak jak chrzestni 
u katolików. Tego zwyczaju chyba nie ma w islamie, to nasz koloryt.” [W 29]

Drugim obowiązkiem religijnym muzułmanów jest modlitwa (arab. salat). 
Zgodnie z zaleceniami doktryny religijnej powinna być ona wykonywana pięć 
razy dziennie, a także cotygodniowo w meczecie w piątek, który jest świętym 
dniem islamu. Modlitwa piątkowa (arab. salat al-dżuma) jest okazją do spotkań, 
dyskusji, a także rozwiązywania problemów dręczących poszczególnych wier-
nych, jak i całą społeczność. Cotygodniowe spotkania odbywają się z reguły 
w porze modlitwy południowej, ważną ich częścią jest kazanie (arab. hutba) wy-
głaszane, jako jedyna część nabożeństwa, w języku polskim. Uczestnictwo w mo-
dlitwach wymaga zachowania czystości rytualnej. Stan ten osiąga się dokonując 
ablucji. przed modlitwą zwykłą (codzienną) dokonuje się częściowego obmycia 
(arab. wudu), obejmującego ręce, twarz i stopy do kostek. Szczególnie uroczyste 
modlitwy podczas świąt lub ważnych wydarzeń społeczno-religijnych (np. ślub) 
wymagają zastosowania pełnej ablucji (arab. ghusl), która polega na umyciu całego 
ciała w określony sposób, z zachowaniem odpowiedniej kolejności. 

Modlitwę powinien rozpoczynać charakterystyczny wstęp (arab. azan), into-
nowany przez imama lub muezzina w meczecie304. Wierni odmawiają określoną 
liczbę najmniejszych, nierozdzielnych cząstek modlitwy (arab. rakat), w skład 
których wchodzą często wersety Koranu. praktykom tym towarzyszą określone ge-
sty i pokłony. Bez względu na miejsce, w którym przebywa modlący się, jego mo-
dlitwy kierowane są zawsze w stronę Mekki i świątyni al-Kaba. przeprowadzone 
badania terenowe skłaniają do wniosku, że wymóg modlitwy w o wiele większym 
stopniu przestrzegany jest przez osoby starsze. Tatarscy seniorzy, podobnie zresz-

304 Cztery razy: „Allah jest Wielki”; dwa razy: „Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha”; dwa razy: „Wy-
znaję, że Muhammad jest Wysłannikiem Allaha”; dwa razy: „przybywajcie na modlitwę!”; dwa razy: „przy-
bywajcie po sukces!”; dwa razy: „Allah jest Wielki”; jeden raz: „Nie ma boga prócz Allaha”. Por. Chamaił 
(Hama’il) czyli modlitwa i praktyka islamu, suplement do „Życia Muzułmańskiego”, b.d.w. (1990?), s. 1-8.
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tą jak ich chrześcijańscy sąsiedzi, są zdecydowanie bardziej religijni, niż osoby 
młode. Istotne znaczenie ma w tym wypadku poczucie ulotności życia, wykształ-
cone w wyniku doświadczeń życiowych, a zwłaszcza utraty zdrowia i sił witalnych. 
Emeryci, ze względu na brak obowiązków zawodowych, mają również możliwość 
spokojnej modlitwy we własnym domu. Młodzi Tatarzy, w zdecydowanej większo-
ści przypadków, deklarują, że modlą się tylko raz dziennie – najczęściej wieczorem, 
przed snem. Częstsze praktykowanie modlitwy ograniczone jest do świąt religij-
nych i obozów wakacyjnych organizowanych przez MZR. 

Za główną przyczynę, wpływającą na niepełne respektowanie obowiązku mo-
dlitwy, młodzi Tatarzy wskazują najczęściej brak czasu i warunków, które umożli-
wiałyby częstsze modlitwy. Respondenci twierdzą, że w szkole czy pracy nie mogą 
się modlić, ponieważ nie ma tam odpowiedniego miejsca, które zapewniałoby 
atmosferę skupienia. Ważnym czynnikiem jest także obawa przed reakcją otocze-
nia, które mogłoby negatywnie odnosić się do praktykowania religii w przestrzeni 
publicznej. Wydaje się jednak, że tego typu argumentacja jest mało przekonująca. 
Często bowiem stanowi tylko wymówkę usprawiedliwiającą niechęć do poświęca-
nia czasu żmudnym, codziennym praktykom religijnym. O swoim podejściu do 
obowiązku modlitwy w następujących słowach mówią respondenci:

„Nie modlę się pięć razy dziennie. Nie wyobrażam sobie tego, że przed świtem, o 4 rano 
wstaję i zaczynam się modlić, bo potem przez cały dzień chodziłabym nieprzytomna. 
Modlę się tylko wieczorem przed snem. Moi dziadkowie modlą się kilka razy dziennie, 
ale rodzice już tego nie praktykują. Chyba też tylko wieczorem się modlą.” [W 19]

„Codziennych modlitw nie odprawiam, bo nie mam czasu. Modlę się tylko w święta. 
po szkole czy wieczorami też jakoś nie myśli się o religii. Jest czas wolny i tyle. Nie 
czuję potrzeby częstych modlitw.” [W 23]

„Ja się modlę, gdy mam intencję. Jak jej nie mam, to się nie modlę. Dla Arabów to już 
jest grzech, bo oni z automatu się modlą.” [W 25]

„Generalnie to u Tatarów słabo to wygląda. pięć razy dziennie to prawie nikt się mo-
dli. Tylko emeryci i starzy imamowie to praktykują, z młodych tylko jednostki. Ja też 
– przyznaję – staram się liberalnie do tego podchodzić. Modlę się, gdy mi czas na to 
pozwala, co najmniej raz dziennie, a w święta obowiązkowo pięć razy dziennie. Nie 
jestem bardzo religijny, choć na tle Tatarów i tak wybijam się ponad normę.” [W 30]

„Nigdy nie modliłem się pięć razy dziennie. To jest wykonalne, bo przecież Arabom 
jakoś się udaje, ale mnie się nigdy nie chciało. pewnie, że jak chodziłem na religię, czy 
też na obozach wakacyjnych, to tych modlitw było dużo. Wtedy wszyscy się modlą, 
jest zarezerwowany czas na modlitwę i można w spokoju to robić, ale to były tylko 
epizody. Normalnie nie zdarzało mi się często modlić.” [W 38]

Wśród przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów zdarzają się jednakże 
jednostki, dla których religia jest na tyle istotnym elementem życia, że gotowe są 
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w taki sposób zagospodarować czas, aby wśród codziennych obowiązków móc 
poświęcić chwilę modlitwie. Dla tej nielicznej grupy młodych Tatarów większe-
go problemu nie stanowi także konieczność znalezienia odpowiedniego miejsca, 
pozwalającego w ciszy i spokoju odprawić modły. Świadczy o tym przykładowa 
wypowiedź:

„Modlę się pięć razy dziennie od 15. roku życia. początki zawsze są trudne. Ja zaczy-
nałem od 2-3 modlitw dziennie aż skończyłem na pięciu. Zdarzało mi się modlić 
wieczorem pięć razy, aby nadrobić modlitwy, które ominąłem w ciągu dnia. Teraz 
weszło mi to w krew i modlę się zawsze, nie sprawia mi to problemu. Najgorsza jest 
pierwsza modlitwa, kiedy trzeba wcześnie rano wstać, w lecie to nawet przed godziną 
czwartą. (…) Do tego stopnia jest to dla mnie ważne, że jak się nie pomodlę, to czuję 
się źle. Odczuwam brak, sumienie mnie gryzie. Modlę się praktycznie tylko w domu. 
powinno się w meczecie, ale ciężko się tam dostać, bo mieszkam na drugim końcu 
miasta. W pracy, gdy wypada godzina modlitwy, to idę na chwilę do domu, bo muszę 
mieć odpowiednie, spokojne miejsce.” [W 39]

Doktryna religijna islamu zakłada także uczczenie modlitwą świętego dnia 
islamu – piątku. Nakaz ten jest jednak respektowany w bardzo niewielkim 
stopniu. Świadczy o tym, zaobserwowana podczas badań terenowych, niska 
frekwencja w meczetach i domach modlitwy. W nabożeństwach piątkowych 
uczestniczą przede wszystkim osoby w starszym wieku, rzadko kiedy jednak 
więcej niż kilkanaście osób. Młodzi Tatarzy na tle seniorów wypadają blado. 
Na piątkowe modlitwy w meczecie przychodzi z reguły, i to dość nieregularnie, 
kilkuosobowa grupa młodzieży. Charakterystyczną prawidłowością jest fakt, 
że z reguły przychodzą na modlitwę te same, najbardziej religijne osoby. Ten 
skromny udział w praktykach religijnych tłumaczony jest w podobny sposób, 
jak w przypadku zaniedbywanych modlitw codziennych. Za taki stan rzeczy 
obwinia się zatem konieczność funkcjonowania w polskich realiach, w któ-
rych piątek jest normalnym dniem roboczym. Powyższa argumentacja pozwala 
ukryć, za koniecznością pracy zawodowej czy uczestnictwa w zajęciach szkol-
nych, brak zaangażowania religijnego. Młodzi Tatarzy przyznają, że nie myślą 
zbyt wiele o religii. Deklarują, że mają jeszcze czas na zmianę postępowania, 
a refleksję duchową pozostawiają sobie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Do 
nielicznych wyjątków należą ci, którzy wizytę w meczecie uznają za ważny ele-
ment rytmu życia. Ta grupa respondentów, obejmująca studentów i absolwen-
tów wyższych uczelni, potrafi łączyć obowiązki związane z nauką czy pracą za-
wodową z aktywnością religijną.

„Nie chodzę w piątki do meczetu, bo uczę się. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby 
przyjść do meczetu wtedy, gdy mam zajęcia, musiałabym zaliczać nieobecności, a to 
kłopot, bo trzeba mieć zgodę dziekana na takie częste nieobecności. Nie wiem, co 
będzie gdy skończę szkołę, jak będę miała czas wolny to może przyjdę na modlitwę. 
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Teraz się o tym nie myśli, dopiero na starość religia zaczyna być ważna. Codziennych 
modlitw też nie odprawiam, nie czuję takiej potrzeby.” [W 23]

„Piątek jest ważny, ale my przecież normalnie pracujemy, więc mija tak powszednio. 
Nie czuję świąteczności. To jest specyfika kraju niemuzułmańskiego. powiem też 
tak przewrotnie. To jest wygodne, bo nie wiem czy gdybym żył w kraju arabskim, to 
czy wytrzymałbym taki nabożny stosunek do piątku. Aby uczestniczyć w nabożeń-
stwach trzeba wziąć urlop, a to jest trudne. Dzieci mają trochę łatwiej, zwłaszcza stu-
denci. Dla mnie to nie jest problem, nie żyjemy w próżni. Polska jest katolicka, my to 
rozumiemy i wiemy, że taki a nie inny jest rytm pracy i życia. Takie są warunki i ja to 
rozumiem, moim dzieciom nie każę zarywać szkoły, żeby do meczetu lecieć. Wystar-
czy, że się w domu pomodlą. (…) U nas nie ma na to szans. Nie ma warunków na to, 
żeby się modlić poza domem. Ludzie nie są też aż tak religijni.” [W 40]

Ciekawym przykładem próby pobudzenia religijności i przełamania ni-
skiej frekwencji podczas modlitw piątkowych jest dodatkowa modlitwa odpra-
wiana w niedzielę. Taką specyficzną formę praktyki religijnej od kilkunastu lat 
stosuje gdańska gmina wyznaniowa MZR. Ustanowienie nabożeństwa w nie-
dzielę daje możliwość pomodlenia się tym osobom, które z różnych przyczyn 
nie mogą przyjść w piątek do meczetu. Z perspektywy doktryny religijnej mo-
dlitwa w niedzielę – zresztą tak jak w każdy inny dzień tygodnia – ma dużo 
mniejsze znaczenie niż piątek. Tatarzy uważają jednak, że modlitwa niedzielna, 
choć nie zastępuje piątkowej, stanowić może pewną alternatywę. Wybór tego 
dnia podyktowany został oczywiście względami praktycznymi. W polsce dniem 
świątecznym, wolnym od pracy jest niedziela i wtedy właśnie najłatwiej jest zor-
ganizować wspólną modlitwę. Liderzy tatarskiej społeczności w Gdańsku wska-
zują, że fakt modlitwy, spotkania w jak najliczniejszym gronie, stanowi w tym 
wypadku najważniejszą przesłankę decydującą o sensie modlitwy niedzielnej. 
Nie bez znaczenia jest także możliwość podtrzymywania więzi w obrębie tatar-
skiej wspólnoty. 

Innym interesującym argumentem przemawiającym za niedzielną modlitwą, 
choć nigdy nie przywoływanym wprost przez gdańskich Tatarów, jest chęć zaak-
centowania swojej odmienności względem Arabów, którzy stanowią obecnie zde-
cydowaną większość muzułmanów w Trójmieście. Tatarzy, zwłaszcza przedstawi-
ciele starszego pokolenia, przywiązani są do własnej tradycji w sferze obrzędowo-
ści. Młodzi Tatarzy, deklarujący wysoki poziom religijności, podchodzą jednak 
do kwestii modlitwy niedzielnej nieco inaczej. Dla tych respondentów, którzy 
w większości przypadków byli nauczani religii przez Arabów, i w mniejszym 
stopniu związanych z tradycyjną obrzędowością tatarską, modlitwa niedzielna 
nie jest specjalnie istotna, ponieważ uznają ją tylko za dodatkową możliwość, 
która jednakże nie zwalnia z konieczności odwiedzenia meczetu w piątek. Trzeba 
przy tym zaznaczyć, że pomimo dzielących różnic wzajemne relacje między Tata-
rami a Arabami na Pomorzu od wielu lat układają się poprawnie, czego wyrazem 
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było wybranie Haniego Hraisha na stanowisko imama gdańskiej gminy wyzna-
niowej, a w latach 80. finansowa pomoc studentów arabskich w trakcie budowie 
tamtejszego meczetu305.

„Tak samo jest z modlitwą piątkową, mało kto na nią chodzi. Tatarzy wybierają czę-
ściej niedzielę. Ja sam chodzę w niedzielę, bo mam szkołę w piątek, inni mają pracę. 
Żałuję, że nie mogę w piątek chodzić, bo obowiązki mi na to nie pozwalają. piątek 
jest dla nas dniem świątecznym, tak jak dla katolików niedziela. Niedziela dla nas to 
dzień zwykły, jak poniedziałek, wtorek czy środa. Jedynym plusem niedzieli jest to, że 
jest dniem wolnym od pracy. Kiedyś, gdy lekcje religii były w soboty to często modli-
twy były zaraz po nich. Nie ma to znaczenia czy sobota, niedziela, czy poniedziałek. 
Tylko piątek jest tym właściwym dniem.” [W 5]

„W miarę możliwości staram się chodzić w piątek do meczetu, jeżeli tylko praca mi 
na to pozwala. Jakbym co tydzień brał wolny piątek, to by mnie szef zwolnił. Chodzę 
w niedzielę i to nie dla tego, że tak mi się podoba, tylko dlatego, że to jest dla mnie je-
dyna możliwość. Modlitwy nie traktuję jako przymusu, to jest mój indywidualny wy-
bór. To ja osobiście przed bogiem odpowiem za to czy i kiedy chodziłem do meczetu. 
praktykuję religię na tyle na ile mogę, staram się być uczciwy i ze spokojnym sumie-
niem do tego podchodzić. W każdy wolny od pracy piątek chodzę do meczetu, taka 
okazja czasem się zdarza. W nasze święta biorę urlop, więc jestem wtedy w meczecie. 
A całą resztę roku to w niedzielę chodzę i staram się to systematycznie robić.” [W 10]

Jałmużna (arab. zakat) stanowi kolejny z tzw. pięciu filarów wiary. Obowiązek do-
broczynności ma umacniać solidarność społeczną i niwelować rozpiętości docho-
dowe w obrębie wspólnoty. poprzez jałmużnę wierny wyrażać ma wdzięczność bogu 
za życie w dostatku i dobrobycie. Nakaz prowadzenia działalności dobroczynnej 
wskazuje bowiem na boskie pochodzenie bogactwa. bóg tworząc świat dał ludziom 
prawo do pomnażania dochodów. Wszystko, co zostało stworzone, należy jednak 
do Boga. Człowiek jest tylko ziemskim opiekunem tych bogactw i musi nimi tak za-
rządzać, aby zyskać przychylność boga. Jałmużna ma pomagać słabym i biednym, 
a zarazem oczyszczać bogatych z chciwości. Obowiązek ten jest ściśle regulowany 
prawem religijnym, które nakazuje przekazanie ustalonej części rocznych oszczęd-
ności (najczęściej w wysokości 2,5%) osobom potrzebującym pomocy. powszechna 
dawniej, oparta na wymianie towarowej, forma płacenia tego podatku (np. zboże, 
owoce, zwierzęta hodowlane) została zastąpiona ekwiwalentem pieniężnym. 

W krajach muzułmańskich pozyskiwanie zakatu odbywa się w zinstytucjonali-
zowany sposób poprzez opodatkowanie dochodów. Polscy Tatarzy także respektują 

305 Studenci arabscy w 1984 r. zorganizowali spontaniczną zbiórkę i jako pierwsi przekazali muzułmań-
skiej gminie wyznaniowej MZR środki – w kwocie 1,13 lub 1,3 miliona ówczesnych złotych (w źródłach poja-
wiają się rozbieżności dotyczące dokładnej wysokości przekazanej kwoty) – na budowę meczetu w Gdańsku. 
Według pierwotnej koncepcji miały być one przeznaczone na budowę parterowego domu modlitwy. por. pół -
torzycki  T. ,  Tak budowaliśmy meczet… w: „Przegląd Tatarski”, nr 4/2009, s. 19-21; Bajraszewski  S. , Geneza 
budowy Meczetu w Gdańsku w: „Życie Muzułmańskie” (wydanie specjalne z okazji uroczystości oddania do 
użytku Meczetu w Gdańsku), b.d.w. (1990 r.), s. 9-13.
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ten obowiązek, aczkolwiek, z konieczności podchodzą do niego w sposób bardziej 
ograniczony, niż ma to miejsce na bliskim Wschodzie. W większości przypadków 
jałmużnę stanowi datek na rzecz którejś z gmin muzułmańskich MZR306. Zdaniem 
respondentów płacą go przede wszystkim ludzie starsi, aby jako członkowie gminy 
mieć zapewniony pochówek na cmentarzu w bohonikach lub Kruszynianach. Mło-
dzi Tatarzy deklarowali zaś szczególne przywiązanie do dobroczynności podczas 
miesiąca ramadan np. poprzez zbieraną w meczetach ofiarę fitre (arab. zakat al-fitr).

Oprócz obowiązkowego zakatu istnieje także dobrowolna jałmużna (arab. sa-
daka), która przejawia się najczęściej w drobnych przysługach i gościnności. Mło-
da generacja za wystarczającą jałmużnę uznaje często jej tatarski odpowiednik, 
sadogę, rozdawaną w meczecie po zakończonej modlitwie. Według muzułmańskiej 
doktryny religijnej taka ofiara nie ma jednakże charakteru zakatu, ponieważ jest 
działaniem dobrowolnym, a nie regulowanym przez prawo obowiązkiem. Spe-
cyficzną formą dobroczynności, wskazywaną przez moich rozmówców, są rów-
nież – wspominane we wcześniejszej części pracy – czyny społeczne, rozumiane 
jako praca na rzecz wspólnoty religijnej. Określeniem tym nazywane są przeróżne 
przejawy ochotniczej aktywności takie jak np. sprzątanie meczetu, drobne napra-
wy i remonty czy też sezonowe porządki na cmentarzach. Istotną rolą pracy spo-
łecznej, poza wymiernym efektem włożonego wysiłku, jest zacieśnianie więzów 
międzyludzkich, a zarazem wpajanie poczucia odpowiedzialności za wspólne 
mienie307. O swoim stosunku do obowiązku jałmużny w następujący sposób 
wspominają respondenci:

„Warszawska gmina wyznaniowa kładzie duży nacisk na prowadzenie działalności cha-
rytatywnej, ponieważ taki jest podstawowy wymóg islamu. W naszym przypadku prze-
jawia się ona zbieraniu cotygodniowych datków przeznaczonych dla ubogich i potrze-
bujących jak np. sierot i wdów bez środków do życia. Takie piątkowe zbiórki, nazywane 
sadaką, mają charakter dobrowolny, gdyż tak nakazuje to sunna. Bardziej obowiązkowe, 
bo wynikające z nakazu religii, są datki zbierane raz w roku przy okazji Ramadanu. 
Każdy rozlicza się we własnym sumieniu z ofiarowanych pieniędzy, daje tyle ile może 
dać. Nikt nikomu nie patrzy na ręce, ufamy sobie. Jest skrzynka i każdy modlący się 
wrzuca do niej swoją ofiarę. Należy w pierwszej kolejności pomagać osobom w swoim 
otoczeniu, bo przecież najlepiej wiemy, czego one potrzebują. Pomoc jest tak przeka-
zywana, aby nie poniżać osoby otrzymującej wsparcie, dlatego datki przekazuje imam 
w imieniu całej gminy, a nie konkretnych darczyńców.” [W 12]

„Żeby móc odprowadzać zakat trzeba żyć w państwie muzułmańskim, które na ten 
cel pobiera odpowiedni podatek. My nie żyjemy w takim państwie, więc u nas jest 
inaczej. Komu zapłacić? Ja osobiście płacę wtedy darowiznę tutaj, na meczet na Grzy-

306 Datki te to najczęściej jednak obowiązkowe składki przeznaczone na rzecz utrzymania meczetów 
i wynagrodzenie imamów (arab. chums) lub też dary i zapisy gruntów czynione przez wiernych na rzecz gmin 
wyznaniowych (arab. wakf). 

307 Szerzej w: Łyszczarz M., Dobroczynność muzułmańska i jej specyfika u polskich Tatarów w: „Szkoła Serafic-
ka – Seria Nowa”, t. 9 / 2010, s. 37-41.
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bowej albo daję datek na potrzeby gminy. Na Hetmańskiej u studentów arabskich 
jest skrzynka zakatowa. Wrzucam im też pieniądze, bo wiem, że pieniądze pójdą na 
dobry cel. To, czy pieniądze zbiera MZR, czy Liga Muzułmańska ma dla mnie nie-
wielkie znaczenie. Liczy się przecież pomoc, a nie podziały organizacyjne. Dobro-
czynność zwiększa się gdy nadchodzi Ramadan, wtedy nawet gdy idę ulicą i widzę 
biednego to daję mu jakiś grosz.” [W 39]

„Pomaganie nie oznacza rzucania biednym ochłapów, tylko pomoc wszystkim tym, 
którzy tego potrzebują. W okolicy zawsze są tacy i nie tylko chodzi o to, ażeby dać 
pieniądze. Ważne jest także to, ażeby zainteresować się drugim człowiekiem, pogadać 
z nim, sprawić mu radość, choćby drobnostką. Jałmużna to poniżające określenie. 
Trzeba pomagać ludziom potrzebującym, a nie patrzeć na to, czy ma to być 2,5% 
dochodu, czy może trochę więcej. pomoc nie powinna być kaprysem oczyszczającym 
sumienie. powinno się ciągle myśleć o innych. U nas Tatarów liczy się pomoc dobro-
wolna czy to poprzez sprzątanie meczetu, drobne remonty, czy też inne prace na rzecz 
wspólnoty. Służba publiczna. Specyficzną jałmużną jest też sadoga po modlitwach. To 
taka nasza kulturowa tradycja.” [W 40]

Czwartym obowiązkiem religijnym muzułmanów jest post przypadający 
w miesiącu ramadan (arab. saum). Został on ustanowiony na pamiątkę rozpo-
częcia objawień prorockich Muhammada. Dla młodego pokolenia Tatarów jest 
to przede wszystkim okres odnowy moralnej i wzmożonego wysiłku ukierunko-
wanego na czynienie dobra. post pozwala wczuć się w sytuację ludzi głodnych, 
z konieczności poszczących przez cały rok. Nagrodą dla cierpliwych wiernych 
ma być wybaczenie grzechów i bliższa perspektywa zbawienia. Respondenci de-
klarują przy tym, że Ramadan jest najlepszą okazją do poprawy relacji z oso-
bami bliskimi, a zwłaszcza z rodzicami. Sprzyja on także zrozumieniu potrzeb 
drugiego człowieka i wykształceniu postawy wrażliwości w kontaktach między-
ludzkich. Ramadan jest czasem skromności, odcięcia się od doczesnych wygód 
i skupienia się na obcowaniu z Bogiem. Okres ten jest zatem dobrym momen-
tem do refleksji nad własną duchowością. podczas tego miesiąca młodzi ludzie 
znacznie częściej modlą się i odwiedzają meczety oraz sięgają po Koran. Sam 
post ramadanowy, który w muzułmańskiej tradycji związany jest z całkowitym 
powstrzymaniem się od jedzenia i picia w ciągu dnia, ma drugorzędne znacze-
nie. Przedstawiciele młodego pokolenia Tatarów, podobnie zresztą jak ich ro-
dzice, podchodzą do tego obowiązku znacznie mniej restrykcyjnie. Niezgodne 
z wymaganiami religijnymi zachowanie tłumaczone jest najczęściej specyfiką 
życia w niemuzułmańskim kraju.

„Poszczenie w Polsce wymaga wielu wyrzeczeń i jest to trudniejsze, niż w krajach arab-
skich. Oni podczas ramadanu mają zupełnie przestawiony tryb życia, obowiązki za-
wodowe przerzucają na wieczór, po to, aby w ciągu dnia móc sobie odpocząć i skupić 
się na modlitwie. W Polsce jest trudniej, bez porównania trudniej...” [W 5]
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„Post oczyszcza organizm i to jest niewątpliwa jego zaleta. Także post jest niewątpli-
wie pozytywny i dobry dla zdrowia. Inną sprawą jest problem, czy powinien być aż 
tak restrykcyjny. W Polsce dla ludzi aktywnych zawodowo jest praktycznie niewyko-
nalny. Wiem, że to jest dogmat, o którym się nie dyskutuje, ale ja czuję wewnętrzny 
dyskomfort z powodu tego, że nie jestem w stanie w pełni go respektować.” [W 40]

Młodzi Tatarzy w większości przypadków starają się, choć częściowo, po-
wstrzymać od jedzenia. Najczęściej wymienianymi ograniczeniami w przestrze-
ganiu postu są obowiązki zawodowe i studia. Respondenci podkreślają ponadto, 
że w polskich realiach, w których niewiele osób wie o ramadanie, a islam budzi 
często nieprzychylne skojarzenia, trudno jest wymagać od otoczenia pełnego 
zrozumienia dla muzułmańskich praktyk religijnych. Tolerancja dla działań 
mniejszości, choć zawarta w prawodawstwie gwarantującym wolność religijną, 
nie zawsze jest w pełni realizowana, o czym świadczyć może omówiony wcze-
śniej casus muzułmańskiego uboju rytualnego. Dla młodych ludzi, rozpoczyna-
jących karierę zawodową, pierwsza praca i nauka na studiach mają priorytetowe 
znaczenie, dlatego też obowiązek postu w bardzo wielu przypadkach ustępuje 
wymaganiom rzeczywistości zawodowej. Odzwierciedleniem tego są wypowie-
dzi respondentów:

„podczas ramadanu staram się zrezygnować z pewnych rzeczy. Jak się studiuje to trud-
no bezwzględnie pościć, bo na zajęciach bym nie wytrzymał, a mózg musi pracować. 
Dlatego ja zrezygnowałem z przyjemności, nie imprezowałem. Jeśli zaś chodzi o je-
dzenie to starałem się jeść tylko zdrowe rzeczy i nie objadać się.” [W 5]

„Studia mam specyficzne, bo non-stop mam do czynienia z odczynnikami chemicz-
nymi, to strasznie śmierdzi i trzeba pić wodę, żeby nie zwymiotować. Także ja nie 
poszczę. Ramadan obchodzę w taki sposób, że staram się nie pić alkoholu, nie im-
prezować, a wieczorem przed snem poświęcam chwilę na refleksję o bogu.” [W 24]

„Obchodzenie postu w polsce jest bardzo trudne, bo zawsze coś trzeba robić, uczyć 
się, pracować i jak tu nie jeść? poza tym ramadan wypada co roku inaczej, mamy ru-
chomy kalendarz i przez to może wypaść w lecie. Najgorszy jest ramadan w lipcu, taki 
był kilka lat temu, ciepło strasznie, pić się chce, a tu zakaz picia. W dodatku dzień 
strasznie długi…” [W 23]

Niewykonalne dla większości Tatarów trudy całodniowego poszczenia powo-
dują, że młodzi Tatarzy starają się w inny sposób zaznaczyć wyjątkowość miesią-
ca ramadan. Działania te przejawiają się m.in. w znacznie mniejszej niż zwykle 
aktywności towarzyskiej. post jest okresem zadumy, wolne chwile młodzi Tatarzy 
wolą spędzać w gronie rodziny. Ramadan sprzyja także indywidualnym zobowią-
zaniom, wśród których przeważają postanowienia związane z przełamywaniem 
ludzkich słabości. Młodzież, choć na co dzień często jest stosunkowo mało re-
ligijna, deklaruje, że w czasie postu stara się nie pić alkoholu, nie palić tytoniu 
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oraz nie jeść wieprzowiny. Wyraźnie widoczne są także próby ograniczenia ilości 
spożywanych pokarmów, którym często towarzyszą dni całkowitej wstrzemięźli-
wości od jedzenia.

„przyznaję się, że bardzo różnie to bywało. były lata, w których cały miesiąc pościłem, 
były i takie, że prawie wcale. Najczęściej jednak to jest tak: poszczę dokąd mogę, do 
kiedy mam siły. Powiedzmy dwa pierwsze tygodnie poszczę, potem parę dni przerwy 
sobie robię i do końca znowu post. Chciałbym pościć, ale nie zawszę mogę. Czasem 
robota się zwali i nie mam siły na post, a czasem choroba się przytrafi. Człowiek jest 
tylko człowiekiem.” [W 10]

„W ramadanie nie piję alkoholu, staram się jak najmniej palić, nie jem też wieprzo-
winy, co akurat sprawia mi najmniej problemu. Nie organizujemy wtedy żadnych za-
baw, nie chodzimy do pubu. To jest taki wyjątkowy czas.” [W 25]

pomimo niewątpliwych trudności, które niesie za sobą respektowanie postu 
w polskich warunkach społecznych i kulturowych, wśród młodych Tatarów zna-
leźć możemy przykłady osób, dla których pełne przestrzeganie tego obowiązku 
jest bardzo ważne i stanowi świadectwo ich religijności. Istotne znaczenie postu 
deklarują najczęściej studenci i osoby, które ukończyły już studia. pewną prawi-
dłowością jest również fakt pochodzenia z małego miasta (ortodoksyjne podcho-
dzenie do obowiązkowego postu ramadanowego częściej praktykowane jest np. 
w Sokółce niż w Białymstoku) i wychowanie w głęboko religijnych rodzinach, 
w których okres ramadanu był przeżywany w wyjątkowo podniosły sposób. Dla 
młodych ludzi, decydujących się na całkowite poszczenie, każdy dzień bez jedze-
nia stanowi kolejne wyzwanie i walkę z własnymi słabościami. Osoby te są przy 
tym, nie bez racji, przekonane, iż post prowadzi do samooczyszczenia. Stan ten 
ma nie tylko wymiar duchowy, lecz również zdrowotny, gdyż usuwa z organizmu 
toksyny nagromadzone podczas całego roku. Tatarzy, którzy obrali taką drogę nie 
ukrywają tego, że nie raz przyszło im zwątpić w sens poświęcenia. post staje się 
w tym wypadku próbą woli, o tyle łatwiejszą, jeżeli we wcześniejszych latach po-
wiodła się i praktykowana rok rocznie staje się tradycją. Dla głęboko religijnych 
Tatarów pełne przeżywanie ramadanu jest wyznacznikiem poziomu religijności. 
W wypowiedziach tej grupy respondentów wyraźnie widoczne jest założenie, że 
post musi być zupełny, bo tylko wtedy oznacza prawdziwe poświęcenie.

„poszczę od V klasy podstawówki i to było dla mnie coś normalnego, bo w domu 
rodzice starali się przestrzegać postu i wpoili mi wartość, jaką on z sobą niesie. pamię-
tam doskonale swój pierwszy post, który trwał dwa tygodnie, podczas ferii zimowych. 
Ojciec powiedział mi, że na początek tyle wystarczy, a w szkole muszę jeść, żeby mieć 
siły. byłam bardzo zła, że nie mogłam całości przepościć, ale rok później pościłam 
już przez cały miesiąc. Moja rodzina była bardzo religijna. Doskonale pamiętam, gdy 
mama mnie rano budziła na śniadanie. Dostawałam kotlety, bo trzeba było porząd-
nie się najeść, żeby nie być głodnym przez cały dzień. Marudziłam wtedy, bo jak tu 



209

Religijność młodego pokolenia polskich Tatarów

z rana, praktycznie w nocy, można jeść mięso. po kotletach pić się bardzo chciało, 
ale teraz sentymentalnie to wspominam. Post codziennie kończyła sadoga – różne sło-
dycze. To jest specyfika Sokółki, Suchowoli i tych okolicznych wsi – tam była więk-
sza religijność, niż w białymstoku, ludzie chętniej pościli. Na prowincji Tatarzy są 
bardziej tradycyjni, ma to swoje wady, bo są zamknięci i konserwatywni, ale zarazem 
mają większy szacunek dla religii.” [W 29]

„Poszczę co roku. To chyba jedyny nakaz religijny, który w pełni obchodzę. Post jest 
dla mnie ważny. To jest taki czas, w którym można pomyśleć o sensie życia, wszystko 
sobie poukładać. Raz w roku to jest potrzebne. pościć trzeba tak, jak prorok nakazał 
– bez picia i jedzenia przez cały dzień, przez cały miesiąc. Nasi Tatarzy uważają, że 
wystarczy nie pić alkoholu czy nie jeść wieprzowiny, ale dla mnie to nie jest żaden 
post. Trzeba się poświęcić, jeżeli tylko się chce, to jest to wykonalne.” [W 30]

W ramadanie także możemy znaleźć ciekawe naleciałości chrześcijańskie, 
które urozmaicają koloryt muzułmańskiego święta o aspekt lokalny. Do niedaw-
na na podlasiu obecny był zwyczaj chodzenia po domach przez imama właśnie 
w okresie postu ramadanowego. Imam, podobnie jak ksiądz na kolędzie, odwie-
dzał wówczas rodziny tatarskie. Wizyty były okazją do wspólnej modlitwy, a także 
zebrania datków (fitre) przeznaczanych na działalność gminy wyznaniowej i naj-
bardziej potrzebujących członków społeczności. Chodzenie imama po domach 
było powszechną praktyką aż do lat 90. Odchodzenie od tej praktyki wiąże się 
z przyjazdem do polski studentów arabskich, a zwłaszcza z działalnością Nusreta 
Kurjakovicia – pochodzącego z bośni – imama gminy bohonickiej. Ostatecznie 
zaprzestano wizyt ramadanowych po decyzji Rady Imamów z Tomaszem Miśkie-
wiczem na czele, która wydała w tej sprawie stosowne oświadczenie. Wyjątkiem 
są jedynie przypadki odwiedzania przez imamów osób w podeszłym wieku lub 
ciężko chorych, które nie mogą samodzielnie udać się do meczetu. 

Pielgrzymka do Mekki (arab. hadżdż) stanowi ostatni i zarazem najtrudniejszy 
do zrealizowania obowiązek religijny muzułmanów. W tym mieście urodził się 
i rozpoczął działalność prorok Muhammad. Islam zakłada, że każdy muzułma-
nin powinien przynajmniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę, o ile pozwolą mu na 
to możliwości i osiągnie stan pełnej dojrzałości religijnej. Jest to najtrudniejszy 
do spełnienia obowiązek religijny, będący ukoronowaniem rozwoju duchowego 
i świadomości celu, który bóg stawia przed człowiekiem. Możliwość uczestnic-
twa w pielgrzymce ma także wymiar czysto praktyczny, jest uważana za wyróżnie-
nie tych, którzy cieszą się dobrym zdrowiem i mają odpowiednio duży majątek. 
Muzułmańska solidarność wewnątrz ummy pozwala jednak, aby nawet ci wierni, 
którzy mieszkają tysiące kilometrów od Mekki, mogli odbyć pielgrzymkę. Jest 
to możliwe dzięki hojnym sponsorom, realizującym w ten sposób swój religijny 
obowiązek składania jałmużny oraz gościnie Arabii Saudyjskiej. 

Pielgrzymka umacnia wiarę i służy do zademonstrowania swego oddania 
Bogu. Muzułmanie wskazują przy tym także jej integracyjną funkcję. Pielgrzym-
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ka symbolizować ma jedność świata islamu i umożliwiać spotkanie muzułmanów 
pochodzących z najdalszych krańców globu. W Mekce zanikają wszelkie podzia-
ły społeczne, równość ma być symbolizowana poprzez unifikację strojów. Wszy-
scy pielgrzymi noszą zatem takie same, proste, białe okrycia bez szwów (arab. 
ihram). Odmienność kulturowa na chwilę przestaje istnieć, a granice tożsamości 
wyznaczać ma islam. Wobec boga wszyscy są równi i tak samo ważni, dlatego też 
pielgrzymi nie mogą manifestować swego pochodzenia, pozycji społecznej czy 
stanu majątkowego308. Dotyczy to jednak tylko muzułmanów, gdyż bramy Mekki 
i Medyny zamknięte są przed wyznawcami innych religii. Pielgrzymkę rozpo-
czyna przejście w stan uświęcenia poprzez rytualne oczyszczenie ciała, obcięcie 
paznokci i włosów. kulminacją hadżdżu jest uroczyste, siedmiokrotne okrążenie 
przez setki tysięcy wiernych świętego kamienia al-Hadżar al-Aswad, znajdującego 
się w narożniku świątyni al-Kaba, w kierunku przeciwnym do wskazówek zega-
ra. Osoby będące najbliżej mogą mieć szczęście i dotknąć lub ucałować kamień. 
Następnie ma miejsce bieg między dwoma pagórkami upamiętniający szukanie 
wody przez Hagar (matkę proroka Izmaela), uwieńczony odwiedzinami cudow-
nego źródła Zam-Zam. Ostatni etap pielgrzymki odbywa się na Wzgórzu Łaski 
zwanym Arafat (arab. Dżabal ar-Rahma). Pielgrzymi spędzają tam noc i modlą się 
w miejscu, w którym miało miejsce objawienie koranu. 

Nieopodal miejscowości Mina odbywa się rytuał kamienowania Szatana. 
każdy pielgrzym, zgodnie z tradycją muzułmańską, ciska siedem kamieni w kie-
runku kolumny Akaba. Czyn ten upamiętnia nieudaną próbę zwodzenia Abra-
hama przez Szatana, który chciał przekonać proroka, aby ten nie składał w ofierze 
bogu swojego syna Izmaela. Kamienowanie kolumny symbolizować ma odcięcie 
się od zła istniejącego na świecie. pielgrzymkę wieńczy Święto Ofiarowania i spo-
żywanie mięsa baraniego, będącego kolejną pamiątką po proroku Abrahamie. Za 
właściwy hadżdż uznaje się tylko wyjazd do Mekki w ostatnim miesiącu muzuł-
mańskiego kalendarza (zu al-hidżdża), jego uczestnik otrzymuje zaszczytny tytuł 
hadżiego. pobyt w innych miesiącach określany jest mianem małej pielgrzymki 
(arab. umra), zalecanej jako czyn bogobojny, ale niezwalniający z obowiązku od-
bycia hadżdżu.

Z polskiej perspektywy wyjazd do Mekki, dla większości młodych Tatarów, 
jest praktycznie niemożliwy. Na taki stan rzeczy wpływ mają wysokie koszty 
podróży na bliski Wschód, a także zbyt mała dostępność wyjazdów sponsoro-
wanych przez Arabów. Coroczne pielgrzymki współorganizowane przez MZR 
zdominowane są bowiem przez osoby w starszym wieku, które z racji zasług dla 

308 Mniej idealistyczny obraz pielgrzymki wyłania się ze wspomnień Abdellaha Hammoudiego, który 
twierdzi, że hadżdż głęboko ukrywa istniejące podziały narodowe, klasowe i majątkowe. Tak naprawdę tworzy 
więc tylko iluzję ummy. Krytycyzm autora potęguje fakt, że pielgrzymi często postępują w sposób bezreflek-
syjny, są zdominowani przez tłum i bezkrytycznie akceptują propagandę wahhabicką. Pielgrzymka, z racji 
swojej masowości, jest obecnie przedsięwzięciem zbiurokratyzowanym, którego religijne znaczenie przysła-
nia instrumentalna polityka prowadzona przez teokratyczne władze Arabii Saudyjskiej. Por. Hammoudi 
A. , Pielgrzymka do Mekki, Warszawa 2008. 
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społeczności, pełnionych funkcji czy też gorliwej religijności mają pierwszeństwo 
wyjazdu. Młodzi Tatarzy nie zawsze akceptują wybór dokonany przez władze 
Związku, w rozmowach często wspominali bowiem o istniejących dystansach 
międzypokoleniowych, podsycanych stwierdzeniami seniorów: „na was mło-
dych przyjdzie jeszcze czas…” Najwięcej pielgrzymów wyjeżdża z podlasia, co 
tłumaczyć może fakt, iż stamtąd pochodzi najwięcej Tatarów, a tamtejsze gminy 
działają najprężniej. Co roku do Mekki udaje się od kilku do kilkunastu osób. 
Niestety są to głównie mężczyźni. Dla kobiet organizowane są oddzielne grupy 
pielgrzymkowe. Jest ich jednak stosunkowo niewiele, zbyt mało w stosunku do 
potrzeb. Kobiece pielgrzymki, w myśl restrykcyjnych saudyjskich przepisów, od-
bywać się muszą pod specjalną ochroną gwarantującą bezpieczeństwo podczas 
podróży. Tego typu wyjazdy są oczywiście trudniejsze do zrealizowania, gdyż wy-
magają nakładu dużych środków finansowych, co znalazło wyraz w wypowiedzi 
jednego z respondentów: 

„kobiety mają o wiele trudniej, bo przeznacza się dla nich o wiele mniej miejsc. Ara-
bowie argumentują to tym, że kobiety trzeba chronić i muszą mieć specjalne warunki. 
Do tego stopnia boją się o bezpieczeństwo, że przy każdym wyjściu na miasto towa-
rzyszy pielgrzymującym kobietom dwóch mężczyzn. Samotne kobiety nie mogą tam 
się czuć bezpiecznie. bywały przypadki kradzieży kobiet przez beduinów i wywoże-
nia ich gdzieś na pustynię. Arabowie mają fioła na punkcie kobiet o jasnej skórze 
i włosach. Dla nich samotna kobieta to chodzący obiekt seksualny. Po prostu inna 
kultura, są strasznie impulsywni.” [W 29]

O istniejących trudnościach, związanych z wyjazdem na pielgrzymkę do 
Mekki, świadczy fakt, iż wśród przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów, 
z którymi przeprowadziłem wywiady, zaledwie jedna osoba dostąpiła możliwości 
spełnienia tego obowiązku religijnego. Swoje spostrzeżenia dotyczące pielgrzym-
ki mój rozmówca relacjonował w następujący sposób:

„Mój wyjazd na pielgrzymkę był wynikiem szczęśliwego trafu. po prostu w ostatniej 
chwili ktoś się wycofał i władze Związku potrzebowały zastępstwa. byłem wtedy na 
rok przed maturą, miałem trochę czasu przed sobą, więc postanowiłem, że to jest 
szansa, której później mogę nie mieć. Zawsze miałem dobre oceny z religii, gdyż mój 
dziadek, który był imamem w Gdańsku, zachęcał mnie do nauki. Byłem więc aktyw-
ny, imam dał mi rekomendację, a na zebraniu poparła mnie nasza gmina. Miałem 
oczywiście wątpliwości czy podołam, czy się nadaję, bo nie znałem wszystkich sur, 
opanowałem tylko podstawy arabskiego i alfabet, więc nawet z ludźmi na ulicy nie 
mogłem swobodnie porozmawiać. Na szczęście Arabowie, którzy ze mną pojechali 
znali doskonale tamtejsze realia i wielce mi pomogli. To było niezapomniane wraże-
nie i do końca życia będę je pamiętać. Tam jest inny świat niż tutaj, czułem się bez-
piecznie i dobrze. kraje arabskie są zupełnie inne niż Polska, czas tam inaczej płynie, 
nie ma pośpiechu, zawsze można się spokojnie pomodlić.” [W 5]
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Młodzi Tatarzy w zdecydowanej większość przypadków deklarowali wolę wy-
jazdu do Mekki pod warunkiem, że nadarzyłaby się ku temu stosowana okazja. 
Różne są motywacje, jakimi kierują się przedstawiciele młodego pokolenia, któ-
rzy chcą wziąć udział w pielgrzymce. Z jednej strony deklarują oni własną dojrza-
łość religijną, a co za tym idzie potrzebę wypełniania wszystkich nakazów reli-
gijnych. Z drugiej zaś strony pojawiają się opinie, że dzięki odbyciu pielgrzymki 
i obserwowaniu życia muzułmanów możliwe będzie rozbudzenie i pogłębienie 
własnej religijności oraz poczucia przynależności do wspólnoty wiernych. przed-
stawiciele młodej generacji, na podstawie rozmów ze znajomymi i krewnymi, 
którym udało się spełnić ten obowiązek religijny, są przekonani o tym, że wyjazd 
do Mekki może w niezwykły sposób odmienić człowieka. Osoby powracające ze 
świętych miejsc islamu są, w powszechnej opinii, o wiele bardziej pobożne.

„Tak, dojrzałem już do tego, czuję w sercu, że to jest ważne. bardzo chciałbym pojechać na 
pielgrzymkę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wyjeżdża się z dnia na dzień. Trzeba mieć 
szczęście, aby zostać wytypowanym, no i trzeba być naprawdę pobożną osobą.” [W 22]

„bardzo chciałbym pojechać. Z tego, co słyszę od ludzi, którzy tam byli, to jest niesamo-
wicie. Wielkie przeżycie, ludzie się zmieniają. Znam kilku Tatarów, na których tak wiel-
kie wrażenie wywarła Mekka, że przestali pić alkohol! pielgrzymka to wydatek, z tym też 
trzeba się liczyć, ale raz w życiu można się zdobyć na takie poświęcenie.” [W 39]

Chęć wyjazdu do Mekki może jednakże wynikać z bardziej prozaicznych 
przyczyn. Wśród młodszej, mniej dojrzałej grupy respondentów, zauważalne były 
opinie sprowadzające pielgrzymkę do roli wycieczki turystycznej. Gimnazjaliści 
i licealiści są ciekawi świata, choć zarazem sceptycznie nastawieni do restrykcyj-
nych wymogów religijnych. Dla tej grupy młodych ludzi – czysto hipotetyczna 
możliwość wyjazdu na pielgrzymkę – pojmowana jest jako konfrontacja własnych 
wyobrażeń o islamie z rzeczywistością bliskiego Wschodu. Dla tej części młodego 
pokolenia Tatarów wyjazd do Mekki byłby zatem okazją do weryfikacji opinii, 
dotyczących tego, w jaki sposób należy praktykować islam. Taka postawa charak-
terystyczna jest m.in. dla osób podważających sens nauki religii przez Arabów.

„Jakbym miała możliwość, to bym pojechała. To w końcu obowiązek religijny, a jak 
już jest możliwość, to trzeba z niej skorzystać, bo można nie mieć drugiej szansy. 
Mało osób od nas było w Mekce, z młodych to chyba nikt. Tak szczerze, to z ciekawo-
ści bym tam pojechała, żeby zobaczyć to, o czym na religii się uczyłam i żeby zobaczyć 
kraj arabski. bardzo mnie interesuje, czy tam ludzie rzeczywiście są tak pobożni, jak 
to Arabowie nam mówią. (…) Jestem jednak za mało religijna, więc raczej nie pojadę. 
Miejsc jest mało, na pewno znajdą lepszych ode mnie i bardziej pobożnych.” [W 23]

„O pielgrzymce każdy myśli, w końcu to wycieczka do dalekiego kraju. Gdyby jakimś 
cudem udało mi się pojechać, to chciałbym Arabię pooglądać i zobaczyć, czym szcze-
gólnym tamten islam różni się od naszego.” [W 38]
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Najmniej liczną grupę, którą można wyodrębnić analizując stosunek mło-
dych Tatarów do pielgrzymki, stanowią osoby, które deklarują brak wyraźnej woli 
wyjazdu do Mekki. Młodzi Tatarzy, którym nie spieszy się do spełnienia tego 
obowiązku religijnego, swoje stanowisko uzasadniają świadomością własnych 
słabości. Uważają, że nie są jeszcze gotowi na taki krok. W przeciwieństwie do 
omawianego wcześniej przypadku młodych Tatarów, którzy wyjazd do Mekki 
postrzegają w kategoriach wycieczki turystycznej, tę grupę charakteryzuje inne 
podejście, ponieważ nie kwestionują celowości zasad islamu czy też stopnia ich 
restrykcyjności w arabskim wydaniu. Starają się natomiast odłożyć wykonanie 
tego obowiązku na bliżej nieokreśloną przyszłość, wiedząc, że podjęcie się tego 
zobowiązania wymagałoby zmiany stylu życia na zdecydowanie bardziej poboż-
ny. Powyższe stanowisko potwierdzają przykładowe wypowiedzi respondentów:

„Nie, nigdy nie myślałam o tym. To jest ciężkie do spełnienia, po pielgrzymce trzeba 
zmienić tryb życia, nie powinno się pić, palić, a ja jeszcze nie jestem na to gotowa. 
Żeby jechać trzeba być bardzo religijnym, bo nie ma co traktować tego jak wycieczki. 
Tak szczerze mówiąc, to wątpię czy kiedykolwiek tam pojadę.” [W 28]

„Proponowano mi wyjazd, ale nie pojechałem. Nie czuję się jeszcze na siłach. Gdy 
moja wiara wzrośnie, to wtedy pojadę, bo chcę, aby to było prawdziwe, od serca, a nie 
zwykła wycieczka. Czekam, do tego trzeba dojrzeć.” [W 30]

W rozmowach z młodymi respondentami poruszyłem także ewentualność 
zastępczej pielgrzymki do grobów muzułmańskich świętych (arab. ziara), jako 
alternatywy wobec trudnego do zrealizowania wyjazdu do Mekki309. Młodzi Tata-
rzy posiadają jednak bardzo małą wiedzę na temat tej specyficznej formy ludowej 
religijności. Żaden z nich nie odbył tego typu podróży, a tylko kilka osób słyszało 
od swoich krewnych opowieści o Ewliji Kontusiu. Opowieść o losach tej wielce 
pobożnej postaci zawarta jest, w zapomnianej praktycznie już dziś, legendzie. 
Według tradycji tatarskiej, Ewlija Kontuś miał żyć w czasach panowania Stefana 
batorego. O jego cudownych zdolnościach świadczył fakt, iż potrafił codziennie 
przenosić się do Mekki i odmawiać tam modlitwę. Ewlija Kontuś został pocho-
wany na cmentarzu w Łowczycach, niedaleko Nowogródka, na terenie obecnej 
białorusi. W bogatej w hagiograficzne treści legendzie, która powstała po jego 
śmierci, grobowi świętego przypisano cudowne właściwości. pielgrzymka do 
Łowczyc – oprócz zbliżenia z bogiem, którego łaski ma skutecznie wypraszać 

309 Kult świętych, rozpowszechniony w wielu kulturach bez względu na epokę historyczną, nie występuje 
w klasycznej doktrynie religijnej islamu. Co więcej ortodoksyjni muzułmanie potępiają te praktyki, uznając je 
za ludowe zabobony. Dla sunnickich zwolenników tradycji koranicznej kult świętych uznawany jest za grzesz-
ną praktykę, ponieważ wiąże się on z szirkiem, czyli przypisywaniem Bogu wspólników oraz bidą, oznaczają-
cą niedozwoloną innowację religijną. Oddawanie czci wybitnym jednostkom obecne jest jednakże w tradycji 
wielu narodów muzułmańskich, których kultura ewoluowała w odmiennych warunkach, niż miało to miejsce 
w przypadku Arabów. Kult świętych, obecny w ludowej obrzędowości, stanowić może również relikt dawnych 
wierzeń przedmuzułmańskich. praktyki te po dziś dzień popularne są w Środkowej Azji, ich dalekim echem 
może być tatarska legenda o Ewliji Kontusiu. por. Jessa p. , „Przyjaciele Allaha”…, Poznań 2009, s. 7-9.
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Ewlija Kontuś – przynieść może także nadprzyrodzone skutki świadczące o po-
tędze świętego, przejawiające się m.in. w mocy uzdrawiania. Grób świętego czę-
sto odwiedzają nowożeńcy. Pamiątką po wizycie w tym niezwykłym miejscu są 
kamienie lub grudki ziemi spoczywające na grobie, uznawane przez Tatarów za 
talizman o magicznych właściwościach310. 

VI.5. Religijne znaczenie muzułmańskich świąt religijnych 
a świecki wymiar uroczystości rodzinnych

Istotnym składnikiem obrzędowości religijnej polskich Tatarów są święta 
religijne. podobnie jak w całym świecie islamu obchodzone są one według wska-
zań muzułmańskiego kalendarza księżycowego i mają swe źródła w doktrynie 
koranicznej. Na kształt praktyki religijnej, związanej z miejscem świąt w życiu 
religijnym, niewątpliwy wpływ wywarło stepowe dziedzictwo polskich Tatarów 
i silne związki z ludami tureckimi, za pośrednictwem których Tatarzy przyjęli 
islam. Specyficzną tradycję i podejście do obrzędowości, a zwłaszcza niezwykłe 
przywiązanie Tatarów do rodzinnego celebrowania uroczystości świątecznych, 
uformował także wielusetletni pobyt na ziemiach polskich, który stanowić może 
przykład długiego procesu asymilacji kulturowej. Tatarzy obchodzą w czasie roku 
liturgicznego dwa główne święta religijne, a także szereg mniejszych uroczystości, 
które wywodzą się z tradycji proroka Muhammada. Przez polskich Tatarów zwa-
ne są one z turecka bajramami.

Trzydniowe święto Kurban bajram, czyli Święto Ofiarowania (arab. Id al-Ad-
ha), rozpoczyna się dziesiątego dnia miesiąca zu al-hidżdża. Swą genezę ma w tra-
dycji biblijnej na nowo zinterpretowanej przez Muhammada. koran, podobnie 
jak Stary Testament, uznaje bowiem Izmaela (arab. Ismail) i Izaaka (arab. Iszak) 
za synów Abrahama (arab. Ibrahim) i kontynuatorów jego prorockiej działalności. 
Młodszy Izaak, którego matką była Sara, stał się założycielem ludu Izraela, a pier-
worodny Izmael, urodzony przez nałożnicę Hagar (arab. Hadżar), uważany jest 
za protoplastę Arabów. Koraniczny przekaz, choć w wielu miejscach jest zbieżny 
z tradycją biblijną, różni się jednak zasadniczo w kwestii ofiarowania. Stary Testa-
ment, a zatem judaizm i chrześcijaństwo, wiąże to wydarzenie z Izaakiem, nato-
miast według Koranu Abraham poświęcić miał bogu Izmaela311. Muzułmańskie 
święto Kurban bajram ma upamiętnić tę ofiarę. Kulminacyjnym momentem 
uroczystości jest rytualny ubój zdrowych i dorodnych byków (rzadziej baranów). 

310 Ewlija Kontuś występuje w źródłach także jako Kontej, Kundus, Kantemir. por. faizof f. , Saga 
o Kontusiu. Tłumaczona z języka rosyjskiego i białoruskiego przez Dżemilę Smajkiewicz-Murman, Sokółka 2011; Chazbi-
jewicz S. ,  Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów, Białystok 2012, s. 57-61; Vorbrich R. ,  Pielgrzymka do grobu 
św. Ewliji Kontusia (Kondeja) w kontekście globalnym i lokalnym w: Tatarzy – historia i kultura…, red. S. Chazbijewicz, 
Szreniawa 2009, s. 20-25.

311 Por. koran: sura XIV („Abraham”), 35-41, a także Stary Testament: Genezis 16,3; 16,15 („Hagar i Isma-
el”) oraz 21,2-3 („Narodzenie Izaaka”), 22,2-3 („Ofiarowanie Izaaka”).
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Ofiara ze zwierząt odbywa się przed meczetem w obecności imama, który spra-
wuje ją w intencji obecnych oraz dusz zmarłych. poświęcone mięso jest dzielone 
tak, aby swoją część mogli otrzymać wszyscy wierni. Święto Kurban bajram, przy-
padające pod koniec muzułmańskiego roku liturgicznego, jest okazją do modli-
twy o pomyślność w nowym roku. Ofiara ze zwierząt zapewnić ma odkupienie 
grzechów, a także szczęście i dobrobyt w nadchodzącej przyszłości. 

Drugim głównym świętem obchodzonym przez polskich Tatarów jest Ra-
madan bajram (z turecka określany również jako Ramazan), czyli uroczyste 
trzydniowe zakończenie postu w miesiącu ramadan (arab. Id al-Fitr). Święto to 
rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca szawwal od modlitwy, która jest dłuż-
sza niż zwykła piątkowa, gdyż trwa około półtorej godziny – często aż do połu-
dnia. Po zakończeniu nabożeństwa wierni mają okazję do złożenia sobie życzeń 
wytrwałości w postanowieniach ramadanowych, częstują się także sadogą. Rama-
dan bajram jest świętem radości, modlitwy, wzajemnego pojednania i dziękczy-
nienia Bogu za wysiłek włożony w przeżywanie trudów nakazanego postu. Jest 
to również czas sprzyjający dobroczynności i społecznej solidarności spajającej 
wspólnotę wiernych. Ci, których na to stać, powinni bowiem – poprzez specjalną 
ofiarę fitre (arab. zakat al-fitr) – wesprzeć osoby potrzebujące pomocy. W tatarskich 
meczetach, podobnie jak w całym świecie islamu, datki zebrane do specjalnych 
skrzynek są dystrybuowane przez gminy wyznaniowe.

Znacznie mniejsze znaczenie w życiu religijnym polskich Tatarów mają dni 
uroczyste nieposiadające statusu święta. Jednym z nich jest Miełlud, ustanowiony 
na pamiątkę urodzin Muhammada. Obchodzi się go w całym świecie muzułmań-
skim dwunastego dnia miesiąca rabi al-awwal. Dzień Miełlud wyróżnia nabo-
żeństwo poświęcone pamięci proroka, podczas którego zwyczajowo najmłodsze 
pokolenie polskich Tatarów przedstawia akademię, specjalnie przygotowaną na 
tę okazję podczas lekcji religii. W jej trakcie dzieci tatarskie prezentują zdobytą 
wiedzę religijną, odgrywają scenki z życia Proroka, przytaczają najbardziej znane 
hadisy, a także recytują fragmenty sur koranu. 

Stosunkowo skromnie celebrowanym dniem światecznym jest Aszura (zwana 
też Aszurejnym Bajramem). Rozpoczyna on muzułmański kalendarz religijny, 
obchodzony jest bowiem w miesiącu muharram al-haram, dziesięć dni po No-
wym Roku. Według tradycji zawartej w sunnie, opartej na przekazie biblijnym, 
Aszura stanowić ma uczczenie wyzwolenia narodu żydowskiego z niewoli egip-
skiej i upamiętnienie jednodniowego postu Mojżesza (arab. Musa), obchodzo-
nego w podzięce za uratowanie ludu Izraela312. W przeciwieństwie do ramadanu 
z Aszurą nie wiąże się obowiązkowy post, jednakże wstrzemięźliwość w tym dniu 
świadczy o żarliwej pobożności wyznawców. Dzień Aszura budzi wśród muzuł-
manów spore kontrowersje, ponieważ upamiętnia również historyczne wydarze-
nia związane ze śmiercią Husajna, syna kalifa Alego, z rąk sunnickich Umajja-

312 Por. koran: sura XX („Ta Ha”), werset 9-112; a także Stary Testament: Exodus II księga Mojżeszowa, 
werset 2-20.
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dów. bitwa stoczona w 680 r. na polach Karbali stała się bezpośrednią przyczy-
ną rozłamu w świecie islamu i powstania szyizmu, skupiającego zwolenników 
stronnictwa Alego. Śmierć Husajna, uznawana za męczeńską, jest po dziś dzień 
najważniejszym elementem martyrologii szyickiej. polscy Tatarzy, choć nie są szy-
itami, przygotowują w Dniu Aszury tradycyjny kompot, składający się z siedmiu 
lub dziewięciu owoców suszonych, symbolizujący rozpacz Fatimy – matki Husaj-
na, a zarazem córki Muhammada – na wieść o wydarzeniach, które miały miejsce 
pod karbalą. 

Młodzi Tatarzy deklarują, że istotne znaczenie w ich życiu mają przede 
wszystkim główne święta muzułmańskie, tj. Kurban bajram i Ramadan bajram. 
O pozostałych często zapomina się w natłoku codziennych zajęć. Miełlud i Dzień 
Aszura nie zajmują tak trwałego miejsca w tradycji tatarskiej, gdyż – jak podkreślają 
respondenci – są to uroczystości jednodniowe, do których przygotowania prowa-
dzone są w znacznie skromniejszy sposób. Miełlud i Aszura, w przeciwieństwie do 
kurban Bajramu i Ramadan Bajramu, mają wyłącznie wymiar religijny. Tym krót-
kim świętom nie towarzyszą bowiem spotkania rodzinne, a ich rola ograniczona 
jest przede wszystkim do ceremonii religijnych odbywających w meczecie. W po-
dejściu młodych Tatarów do tych świąt widoczny jest także ograniczony poziom 
wiedzy religijnej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest głównie brak dostatecznie 
wykształconych wzorów praktykowania Miełludu i Aszury, które byłyby przekazy-
wane w tatarskich domach rodzinnych. pamięć o tych świętach funkcjonuje przede 
wszystkim wśród dziadków. Najstarsi Tatarzy są bowiem w największym stopniu 
wierni tradycji. Świadomość istotności Miełludu i Aszury istnieje także wśród 
najbardziej religijnych Tatarów, ale ich wpływ na religijność pozostałej części 
wspólnoty tatarskiej wydaje się być ograniczony, o czym świadczą następujące 
wypowiedzi: 

„Tylko główne bajramy obchodzimy. O tych mniejszych się zapomina, bo nie mają 
takiego znaczenia. To też może wynika z naszej specyfiki. Kurban i Ramadan bajram 
mają taki rodzinny wymiar, ludzie są wtedy bardziej życzliwi. Na Miełlud czy Aszurę 
tego już nie ma.” [W 10]

„Rzeczywiście głównie są te dwa święta (Kurban i Ramadan bajram – przyp. M.Ł.). kie-
dyś Aszurę obchodziło się równie uroczyście jak bajramy. Teraz to już jest rzadkość, 
moja babcia o tym jeszcze pamięta. Podczas Aszurejnego Bajramu babcia kompot go-
towała z różnych owoców. Nie wiem skąd to wzięło i czy to ma jakiś związek z religią. 
Może to jakaś lokalna tradycja z wioski, z której babcia pochodziła.” [W 5]

Na podstawie rozmów, przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy, wy-
łania się obraz postępującej desakralizacji świąt religijnych. Wyraźnie widoczna 
jest przy tym marginalizacja religijnego znaczenia bajramów, a zarazem akcen-
towanie rodzinnego wymiaru tych uroczystości. Zdaniem liderów społeczności 
tatarskiej obrzędowość świąteczna cieszy się obecnie znacznie mniejszą popu-
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larnością, niż miało to miejsce w minionych latach. Ciekawym spostrzeżeniem 
wydaje się być jednakże fakt, iż dla młodych Tatarów okres świąteczny, pomimo 
ograniczonej roli religijnej, jest czasem wzmożonej religijności. Tylko wtedy modli-
twa w meczecie staje się prawdziwym, powszechnie przestrzeganym obowiązkiem. 
Jedynie podczas świąt Kurban bajram i Ramadan bajram, bez względu na okolicz-
ności zawodowe i szkołę, Tatarzy potrafią zorganizować sobie czas wolny. Wówczas 
meczety, w których zazwyczaj modli się kilkanaście osób, pękają w szwach. Świad-
czy to o istotnym wpływie procesu sekularyzacji na tatarską religijność, gdyż – po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu polskich chrześcijan – odświętna 
celebra, pomimo daleko idącej powierzchowności, jest ważniejsza od codziennej 
praktyki, a nierzadko stanowi jedyną formę aktywności religijnej.

„Święta to jest taki okres w roku, w którym trzeba być dobrym, u chrześcijan jest tak 
samo. Dla każdego trzeba być życzliwym, otwartym i przyjaznym. Święta dają wła-
śnie taką możliwość pokazania swojego ciepła. To jest czas radości, na który się czeka 
przez cały rok.” [W 10]

„Młodzi deklarują, że święta są dla nich ważne, ale wymieniają tylko rodzinny ich wy-
miar. Mało kto pamięta, z lekcji religii czy opowiadań dziadków, prawdziwe znaczenie 
tych świąt. Mają pobieżną wiedzę np. wiedzą, że na Kurban bajram zabija się byka, bo 
byli w bohonikach i widzieli. Duża część wie, że ten byk symbolizuje ofiarę, ale powią-
zanie tego wydarzenia z prorokiem Abrahamem i podparcie tego odpowiednią surą 
Koranu często przerasta ich możliwości. Z drugiej strony święta stanowią nierzadko 
jedyną okazję do tego, aby odwiedzić meczety. Dla Tatarów bajramy mają więc przede 
wszystkim pozareligijny wymiar, obchodzi się je rodzinnie, ale są także ważne dla na-
szej religijności, bo bez nich młodzi zupełnie zapomnielibyśmy o islamie.” [W 37]

Wśród badanych osób, zwłaszcza kobiet, wyraźnie widoczne jest ponadto 
utożsamianie świąt z pracami w domu, takimi jak sprzątanie i gotowanie. Kur-
ban i Ramadan Bajram są także doskonałą okazją do odwiedzin. Podczas trzech 
dni świątecznych Tatarzy chętnie przyjmują gości, sami także składają wizyty 
krewnym i przyjaciołom. Wyjątkowość tego okresu podkreślają również prezenty, 
którymi rodzice obdarowują swoje dzieci. W wypowiedziach polskich Tatarów 
obecne są wręcz stwierdzenia porównujące te święta do chrześcijańskich świąt bo-
żego Narodzenia i Wielkanocy:

„Dla mnie święta to porządki i gotowanie, a potem odpoczynek z rodziną. Na ten wy-
miar rodzinny przede wszystkim zwracam uwagę. No, bo religijnie to mniej istotne 
są dla mnie, idziemy do meczetu, w meczecie tłum ludzi, duszno, modlitwa znacznie 
dłuższa niż w piątki (…) Tak, to trochę jest męczące.” [W 18]

„W mojej rodzinie święta były zawsze bardzo istotne. Mama gotuje i sprząta dom. 
To tak, jak u katolików na Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Rodzice zawsze biorą 
czterodniowy urlop, żeby przed trzema dniami świątecznymi był jeszcze jeden na 



218

Młode pokolenie polskich Tatarów

przygotowanie wszystkiego. W święta jeździmy do meczetu w bohonikach, czasem 
do Kruszynian. po drodze odwiedzamy rodzinę, dzień później ktoś do nas przycho-
dzi. To jest taki bardzo rodzinny czas. Pogaduchy się wtedy uskutecznia, trzeba omó-
wić całe minione pół roku, opowiedzieć co się wydarzyło, poplotkować o znajomych. 
I tak się siedzi przy stole aż do wieczora.” [W 20]

„Święta są dla mnie ważne, bo można z rodziną się spotkać, jest taka uroczysta atmosfera. 
Jako dziecko prezenty dostawałam i może dlatego mam taki do nich sentyment.” [W 23]

Dla Tatarów mieszkających w zachodniej części kraju – potomków przesie-
dleńców z Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny – okres świąteczny stanowi dobrą 
okazję do tego, aby przyjechać na podlasie. Wyjazdy na Kurban bajram i Rama-
dan Bajram umożliwiają rozsianym po Polsce Tatarom utrzymywanie więzi ze 
wspólnotą tatarską. Podczas pobytu na Podlasiu Tatarzy z Gdańska i Warszawy 
mogą odwiedzić rodzinę, a także pomodlić się w meczetach i na grobach przod-
ków. Tatarscy respondenci pochodzący spoza podlasia wskazywali, że święta reli-
gijne nabierają szczególnego wymiaru wyłącznie na białostocczyźnie. Uwaga ta 
dotyczy zwłaszcza kurban Bajramu, ponieważ w Bohonikach i czasem w kruszy-
nianach organizowany jest wtedy rytualny ubój byków, który – choć wzbudza tak-
że opory natury moralnej, a ostatnio również prawnej – stanowi ważny element 
tatarskiej tradycji313.

„W Gdańsku obchodzimy Kurban bajram, ale nie jest to tak uroczyste święto jak na 
podlasiu. U nas nie ma miejsca odpowiedniego, aby dokonać uboju. przy ulicy, w cen-
trum miasta nie można przecież tego zrobić. pamiętam, że kiedyś na Kurban przy-
noszono mięso z wcześniej zabitego byka, którego gdzieś w ubojni rytualnie zarżnął 
imam. Taki kurban to nie jest jednak to samo, co na Podlasiu.” [W 5]

„bardzo lubię święta (…) Jedyne, co mi się nie podoba, to te ofiary z byków, nigdy 
nie patrzę na to, jak one się męczą. Widzisz je żywe, takie ładne i czekać musisz aż je 
zabiją. Dostajesz potem kawałek mięsa (…) dla mnie to jest okropne. przecież to zwie-
rzę było przed chwilą żywe. Co innego, jak w sklepie kupujesz, bo tego nie widzisz. 
Zabijają byka, a on jest taki wielki, zamiast coś mniejszego znaleźć. A tak to potem 
wielka kałuża krwi stoi pod meczetem.” [W 19]

„bajramy obchodzę tak, jak wszyscy Tatarzy. Święta to od małego okazja wyjazdu na 
Podlasie, więc gratka wielka. Spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół, chwila spokoju 
– to bardzo ważne momenty w życiu.” [W 32]

Święta gromadzące na podlasiu większość polskich Tatarów są także dobrą 
okazją do zorganizowania balu tatarskiego. Imprezy te odbywają się z reguły dwa 
razy do roku, umożliwiając integrację wspólnoty i nawiązanie nowych znajomo-
ści na stopie towarzyskiej, tak ważnych dla zachowania endogamii grupy. bale 

313 Por. uwagi dot. uboju rytualnego zwierząt na potrzeby muzułmańskiego kultu religijnego (halal) za-
warte w rozdziale IV.1. Muzułmański Związek Religijny w RP niniejszej pracy.
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tatarskie trwają całą noc, rozmowom przy wspólnym stole towarzyszy zabawa 
w rytmie przebojów lokalnej muzyki rozrywkowej. Odbywają się one z reguły 
w Białymstoku lub Sokółce, czyli w największych skupiskach Tatarów na Pod-
lasiu. Frekwencja na tego typu imprezach wynosi z reguły od 150 do 200 osób, 
a młodzież stanowi dość liczną, bo około 30% grupę uczestników. Chętnych do 
wzięcia udziału w balu jest zawsze bardzo wielu, jednakże liczba miejsc jest ogra-
niczona wielkością sali i kosztami organizacji balu. Zapisy rozpoczynają się więc 
z kilku miesięcznym wyprzedzeniem, prowadzi je z reguły białostocka gmina 
wyznaniowa MZR. W ostatnich latach częstymi gośćmi na podlaskich balach są 
Tatarzy z Litwy, białorusi i Rosji. W widoczny sposób zacieśnia się współpraca, 
oparta na więzach etnicznych i religijnych. Imprezy tatarskie stanowią w tym 
wypadku swoistą próbę podtrzymywania tożsamości poprzez nawiązywanie 
nowych znajomości, wymianę kulturową i kultywowanie pamięci o wspólnocie 
pochodzenia. O związkach istniejących pomiędzy świętami religijnymi z balami 
tatarskimi wspomina jeden z moich rozmówców:

„Święta obchodzę przede wszystkim w takim towarzyskim wymiarze. To jest czas wol-
ny, można się z rodziną i przyjaciółmi spotkać. Albo my do kogoś jedziemy, albo ktoś 
do nas. poza tym można się nieźle wybawić i wyszaleć, bo wtedy są organizowane bale 
tatarskie. Święta są dla mnie takim radosnym okresem, religijne znaczenie jest dla 
mnie mniej istotne.” [W 38]

VI.6. Wpływ religii muzułmańskiej na sposoby odżywiania się 
– stosunek do alkoholu, wieprzowiny i produktów halal

Alkohol znany jest człowiekowi od niepamiętnych czasów. Fenomen tej 
najpopularniejszej substancji odurzającej związany jest zapewne z tym, że choć 
stosowany bywa w różnym stężeniu i pod wieloma postaciami, to niewątpliwie 
obecny jest pod każdą szerokością geograficzną i w ramach niemal wszystkich 
kultur znanych antropologom. Co ciekawe wyraz ten, występujący w podobnej 
formie leksykalnej w wielu językach europejskich, jest arabizmem zapożyczonym 
już w średniowieczu z kręgu cywilizacji arabskiej314. Źródła historyczne relacjo-
nują, że alkohol, w formie wina z daktyli lub winogron (arab. chamr), stosowany 
był przez arabskich koczowników na długo przed narodzinami Muhammada. 
W okresie przedmuzułmańskim spożywanie alkoholu było powszechną prakty-
ką, często nadużywaną podczas obrzędów religijnych. Przełom nastąpił dopiero 
wraz z nastaniem ery muzułmańskiej, kiedy to Prorok, uciekając z Mekki, ogra-

314 Źródłosłów wyrazu alkohol nie jest oczywisty. Wywodzi się on najprawdopodobniej od arabskiego 
terminu al-kohl, oznaczającego czarnoszary proszek na bazie galenitu (siarczku ołowiu), używany na Bliskim 
Wschodzie jako popularny cień do powiek. Źródłosłowu często upatruje się również w wyrazie al-ghoul, czy-
li złym duchu lub demonie, który w muzułmańskiej tradycji ludowej plądruje groby i pożera zwłoki. Por. 
http://www.thefreedictionary.com (stan na lipiec 2012 r.).
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niczył tolerancję dla alkoholu, a następnie zupełnie zakazał stosowania napojów 
oszałamiających. Powodem kryjącym się za tą radykalną decyzją, której konse-
kwencje obecne są po dziś dzień, był zapewne fakt rozpoczęcia, zakrojonych na 
szeroką skalę, walk z wrogimi plemionami oraz zwolennikami starego ładu opar-
tego na wierze w bóstwa politeistyczne. 

Muhammad szybko bowiem zorientował się, że alkohol pędzony ze sfer-
mentowanych owoców niesie za sobą zgubny wpływ na morale żołnierzy. Wpro-
wadzenie zakazu spożywania alkoholu okazało się skuteczne dzięki powiąza-
niu abstynencji z objawieniem religijnym315. Trzeźwy umysł żołnierzy muzuł-
mańskich, obok żarliwej wiary w słuszność walki prowadzonej w imieniu boga, 
stał się niewątpliwie jedną z przyczyn militarnych sukcesów Muhammada. Po 
zwycięstwie islamu zakaz picia alkoholu, mając umocowanie w koranie, wpi-
sany został do zbiorów prawnych i objął swym zasięgiem całe społeczeństwo 
muzułmańskie316. Likwidacja pijaństwa, utożsamianego często z rozpustą okre-
su dżahiljji, zapewnić miała trwałość ładu społecznego oraz ukrócić wypaczenia 
w kulcie religijnym. pełnej abstynencji nie udało się jednakże przeprowadzić, 
o czym świadczyć może długa historia winiarstwa w świecie islamu317. Co cie-
kawe, spożywanie alkoholu, jest grzechem tylko podczas ziemskiej egzystencji. 
po śmierci bowiem muzułmanie, którzy byli pobożni będą mogli cieszyć się 
radością picia wina w raju318. 

Zakaz spożywania alkoholu, zawarty w doktrynie religijnej, obowiązuje oczy-
wiście Tatarów w takim samym stopniu, jak innych muzułmanów. podchodzą 
oni jednakże do niego w znacznie mniej restrykcyjny sposób niż Arabowie. Zakaz 
picia alkoholu jest zdaniem respondentów nie tylko normą religijną, za którą nie 
stoją – jak w przypadku świata islamu – sankcje prawne, ani przymus instytucji 
społecznych, lecz również trwałym elementem bliskowschodniej tradycji i moral-
ności. powyższa konstatacja wynika zapewne ze specyfiki życia w niemuzułmań-
skim kraju i powszechnej akceptacji dla alkoholu, jako trwałego elementu polskiej 
kultury narodowej. Polscy Tatarzy uważają, że abstynencja jest indywidualnym 
wyborem, wyrazem głębokiej pobożności i odporności na naciski otoczenia są-
siedzkiego. Całkowite odrzucenie alkoholu świadczy zatem o dużej dojrzałości 
i silnej woli człowieka, a także akceptacji kultury arabskiej. Wśród przedstawicieli 
młodego pokolenia Tatarów jest to jednak bardzo rzadka postawa.

315 por. Michalak L. ,  Trocki  K. , Alcohol and Islam: an overview w: „Contemporary Drug Problems”, nr 
33 / Winter 2006, s. 523-562; Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny islamu, Warszawa 1988, s. 398-399; 
Danecki  J. , Podstawowe wiadomości o islamie, Warszawa 2007, s. 143-145.

316 Będą ciebie pytać o wino i grę majsir. / Powiedz: / „W nich jest wielki grzech / i pewne korzyści dla ludzi; / lecz grzech 
jest większy / aniżeli korzyść z nich.” (koran, sura II: 219); O wy, którzy wierzycie! / Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy 
jesteście pijani, / dopóki nie będziecie wiedzieć, / co mówicie, (koran, sura IV: 43).

317 Szczegółowe informacje o winie, będącym najpopularniejszym napojem alkoholowym na Bliskim 
Wschodzie, zainteresowany Czytelnik znajdzie w: Mendel  M., Víno a vinařství v dějinách islámu, Praha 2010.

318 To jest podobieństwo Ogrodu, / który został obiecany bogobojnym: / będą w nim strumyki wody / nie ulegającej zepsuciu 
/ i strumyki mleka, / którego smak się nie zmienia, / i strumyki wina / - rozkosz dla popijających, (Koran, sura XLVII: 15); 
Zaprawdę, sprawiedliwi zaznają / szczęśliwości; / spoczywając na łożach, będą spoglądać; / na ich twarzach poznasz blask 
szczęśliwości. / Będą pojeni winem szlachetnym, pieczętowanym; (Koran, sura LXXXIII: 22-25).
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„Zakazy motywowane religią na pewno utrudniają życie, ale jeżeli ktoś głęboko wie-
rzy, to są wykonalne. Nie piję alkoholu. Nikt ci nie każe pić wódki na weselu, to jest 
twój wybór – chcesz lub nie. Pewnie, ja też byłem w liceum, też byłem na studiach 
i zdarzyło mi się wypić, ale to były incydentalne przypadki. To tylko wymaga wyćwi-
czenia silnej woli.” [W 14]

„Człowiek jest ciekawy, zwłaszcza gdy jest się młodym. Ja także to odczuwam, dlatego 
nie mogę powiedzieć, że nie wiem, jak smakuje alkohol. przyznaję, że próbowałem. 
Uważam jednak, że był to dobry krok, ponieważ mogłem dokonać wyboru czy chcę 
pić, czy też nie. To jest kwestia sumienia. Żyjąc w polsce dużo zależy od indywidual-
nej siły osobowości, nie każdego stać na to, ażeby sprzeciwić się pijącym rówieśni-
kom. Z reguły nie ma się wyboru, a raczej jest on mocno ograniczony, to znaczy – piję 
i mam wielu kolegów wśród rówieśników albo nie piję i padam ofiarą ostracyzmu, 
a w konsekwencji jestem samotny.” [W 22]

Na Bliskim Wschodzie penalizacja spożywania alkoholu nastąpiła już 
w pierwszych wiekach islamu. Napoje spirytusowe zostały tym samym na trwałe 
stabuizowane i zepchnięte ze sfery publicznej do życia ściśle prywatnego. W przy-
padku Tatarów sytuacja wyglądała natomiast zupełnie inaczej. W społeczności 
tatarskiej nigdy nie wprowadzono całkowitej prohibicji. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy upatrywać można w zupełnie innym kontekście społeczno-historycznym, 
który wywarł wpływ na kształt tatarskiej religijności. Tatarzy przyjęli islam sto-
sunkowo późno. Islamizacja, która miała miejsce w XIII-XIV w., była długotrwa-
łym procesem i nie wyparła całkowicie dawnej tradycji i zwyczajów plemiennych. 
Pochodzący z azjatyckich stepów wojownicy praktycznie nie prowadzili gospo-
darki rolnej, byli koczownikami. Niezwykłe miejsce w ich życiu zajmowały więc 
konie. były one nie tylko najszybszym środkiem komunikacji, ale też źródłem 
pożywienia. 

Przodkowie dzisiejszych Tatarów spożywali końskie mięso oraz mleko kla-
czy, z którego, po sfermentowaniu, wytwarzali kumys. Ten niskoalkoholowy na-
pój pełnił ważne miejsce w diecie Tatarów, ponieważ zawierał wiele substancji 
odżywczych, wzbogacających mało urozmaiconą dietę koczowników. Ponadto 
polscy Tatarzy od kilkuset lat mieszkając wśród Słowian, dla których alkohol 
jest trwałym elementem pejzażu kulturowego, dalecy byli od abstynencji. Dla 
Tatarów wrośniętych w polskie społeczeństwo, a zwłaszcza dla młodego poko-
lenia, wszechobecność alkoholu jest niejednokrotnie przyczyną zachowań kon-
formistycznych. Respondenci twierdzą, że naciski, płynące ze strony otoczenia, 
powodują, że bardzo trudno jest odmówić wspólnego spożywania alkoholu. 
Przeważa postawa podporządkowania obowiązującym normom, dyktowana 
obawą przed odrzuceniem i izolacją społeczną. Będąc we własnym gronie, Ta-
tarzy, w większości przypadków, nie piją alkoholu. Wyjątek stanowią huczne 
imprezy (jak np. wesela), których sposób organizacji znacząco upodobnił się do 
ogólnopolskich wzorów kulturowych. O obecności postaw konformistycznych 
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związanych ze stosunkiem polskich Tatarów do alkoholu w następujący sposób 
mówią respondenci:

„Alkohol to brzydsza strona tradycji tatarskiej. Tatarzy niestety piją alkohol, bo al-
kohol był tu przed nami. Tatarzy zawsze starali się dobrze żyć z polskimi sąsiadami, 
więc w odwiedzinach, jak nakazywały zwyczaje, stawiali wódkę na stół. A jak się po-
stawiło, to trzeba było się napić. I tak już zostało. Ludzie są ułomni… Tatarzy nie są 
wyjątkiem.” [W 17]

„Tak, Tatarzy piją. Nie tyle, że lubią, bo Tatarzy między sobą rzadko kiedy piją, no chy-
ba, że wesele się trafi, ale dlatego, że otoczenie pije. Moi sąsiedzi – polacy z krwi i kości 
– przychodzili czasem z butelką, gdy jakoś okazja wielka się trafiła. No to trzeba było 
toastem uczcić, bo jak to sąsiadom odmówić, trzeba dobrze żyć ze sobą. U nas urodzi-
ny się obchodzi, to jak w swoim gronie jest spotkanie, to z reguły bez alkoholu.” [W 31]

Podczas przeprowadzania badań, realizowanych na potrzeby niniejszej pracy, 
starałem się dociec dlaczego Tatarzy piją alkohol. Moim celem było wyjaśnienie 
interesującej kwestii związanej z tym, czy wspomniane powyżej dziedzictwo ste-
powe oraz naciski otoczenia sąsiedzkiego stanowią jedyne przyczyny takich zacho-
wań. Według opinii przedstawicieli młodego pokolenia alkohol nie jest tematem 
tabu. W przeciwieństwie do osób starszych, które niechętnie i ze wstydem przy-
znają się do spożywania alkoholu, traktując to jako swoją słabość, młodzi ludzie 
nie przejawiają większych oporów moralnych związanych z faktem spożywania 
alkoholu. W dyskusji nad przyczynami popularności tego typu napojów przedsta-
wiciele młodego pokolenia wskazują, że alkohol jest naturalną substancją organicz-
ną, od zawsze obecną w życiu człowieka, bez względu na miejsce zamieszkania, 
kulturę i religię. W związku z tym należy uznać go za normalny element życia. 

Młodzi ludzie zapytani o to, w jaki sposób można taką postawę pogodzić 
z nakazami religii, odpowiadali, że alkohol był zakazany, gdyż w dużych dawkach 
jest trucizną, a upicie się powoduje utratę świadomości. Natomiast umiarkowane 
spożycie może nieść za sobą całkiem odmienne skutki dla organizmu, działając 
leczniczo i pobudzająco. W zebranym materiale empirycznym nie były również 
odosobnione opinie interpretujące w sposób dosłowny przekaz koraniczny. We-
dług nich Bóg zakazał muzułmanom tylko picia wina, którego spożywanie zosta-
ło uznane za grzech. W koranie nie ma jednakże mowy o innych gatunkach alko-
holu, zatem spożywanie piwa czy wódki nie może być postrzegane jako łamanie 
boskich wskazań. Młodzi Tatarzy, w swojej argumentacji dotyczącej koranicznego 
zakazu picia alkoholu, nie biorą pod uwagę obowiązującej w prawie szariatu zasa-
dy analogii (arab. kijas), według której, skoro wino jest zakazane, to piwo, wódka 
czy inne napoje zawierające alkohol, także powinny być zakazane319.

319 Za najważniejsze źródła prawa w islamie – obok Koranu i zawierającej hadisy tradycji proroka – 
uważa się konsensus (arab. idżma) oraz analogię (arab. kijas). Te dwie metody formułowania reguł prawnych 
wykorzystywane są do uzupełniania luk w prawie na podstawie reguł wyższego rzędu, czyli norm zawartych 
w Świętej Księdze i sunnie. Konsensus polega na zgodzie uczonych muzułmańskich reprezentujących którąś 
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„Nie znam chyba Tatara, który by nic nie pił, bo nie da się nie pić. Jak ze znajomymi 
gdzieś idę, to praktycznie zawsze jest piwo, bo tutaj wszyscy piją. Ja ze swej strony 
staram się nie nadużywać alkoholu i nie być pijanym.” [W 10]

„Alkohol piję, bo wszyscy piją. Wiem, że w koranie wspomniany jest zakaz picia wina, 
więc wina nie piję, stosuję się do tego. O piwie czy wódce nic tam nie ma, także uważam, 
że nie ma powodu, dla którego miałabym w ogóle nie pić. poza tym piję bardzo mało 
alkoholu, nie upijam się. Grzechem jest pijaństwo, bo wtedy człowiek traci kontrolę nad 
swoim postępowaniem, nie odpowiada za swoje czyny. W dużych ilościach alkohol 
szkodzi zdrowiu, może zniszczyć wątrobę, spowodować uzależnienie. To są choroby 
i na pewno grzeszne postępowanie. Inaczej jest z małymi ilościami, bo w takich mini-
malnych dawkach alkohol nie szkodzi, a nawet ma lecznicze właściwości. Oglądałam 
o tym kiedyś program w telewizji. pamiętam, jak mówili, że czerwone wino ma właści-
wości antyrakowe, a piwo filtruje nerki. poza tym spożywanie alkoholu nie może być 
grzechem, skoro jest on składnikiem wielu leków. Jest nawet w syropie na kaszel.” [W 18]

„kwestii alkoholu nie absolutyzuję, przecież sama nazwa pochodzi z języka arabskie-
go. Nie przeszkadza mi to, że jest on dodawany do ciast, cukierków czy czekolad. 
Przecież alkohol jest naturalną substancją organiczną, w chlebie są drożdże, które 
fermentują, więc tam jest ten sam proces. A jedzenia chleba nikt nie zakazuje. Ja nie 
wierzę w to, że można całkowicie uniknąć picia alkoholu. Staram się tylko nie pić 
alkoholu pod postacią piwa czy wódki, ale jako dodatek do innych produktów mi 
nie przeszkadza. Czasem się okazje przytrafią typu wesela, są wtedy wyjątki. Ale nie 
upijam się – tego rygorystycznie przestrzegam.” [W 30]

„Islam oprócz alkoholu zakazuje używania wszelkich substancji oszałamiających. 
W szpitalu przecież stosują eter czy morfinę na znieczulenie. To jest lek, ale odurza, 
więc są tu niejednoznaczne interpretacje. Większość uczonych mówi, że jak coś jest le-
kiem, to nie jest trucizną i w tym wypadku eter czy morfina nie są zakazane. A co z «na-
lewką ziołową babuni», która jest doskonałym lekiem na niestrawność, ale ma alkohol. 
Interpretacja nie jest jasna, wszystko zależy od tego, jakie ktoś ma podejście do zasad 
religii. Jedni interpretują zasady dosłownie i w zgodzie z tradycją i ówczesną logiką, 
a inni patrzą na to bardziej racjonalnie, z punktu widzenia współczesności.” [W 30]

Taki stosunek do alkoholu wynika też zapewne z przekonania o tym, iż wy-
móg religijny zakazujący spożywania tego typu napojów nie jest bezwzględnie 
przestrzegany przez samych Arabów. Tatarzy uważają, że przepis ten jest egzekwo-

spośród czterech głównych szkół prawnych w islamie. Natomiast zasada analogii opiera się na podobień-
stwie i polega na wskazywaniu cech wspólnych dla rozpatrywanych zagadnień. Ta metoda dedukcyjna stoso-
wana jest wtedy, gdy jednostkowy problem nie jest w bezpośredni sposób wyjaśniony w Koranie lub tradycji 
Proroka. Analogii podejmują się jedynie najwięksi znawcy szariatu, którzy cieszą się powszechnym szacun-
kiem i autorytetem. Ich opinie przyjmują postać fatw o szczególnie istotnym znaczeniu w szyickim nurcie 
islamu. Składniki te stały się dla muzułmanów źródłem powszechnie obowiązującego prawa – szariatu, który 
– ze względu na swe boskie pochodzenie – uznany za najwyższy, niezmienny system norm. Por. Witkowski 
S.  W.,  Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009, s. 32-55; Czirkin W. J. ,  Muzułmańska koncepcja 
prawa w: Prawo muzułmańskie (Struktura i podstawowe instytucje), Warszawa 1990, s. 7-34.
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wany jedynie w niektórych krajach Bliskiego Wschodu o skrajnie antydemokra-
tycznych ustrojach. Nie ma tam bowiem możliwości kupienia alkoholu, a za jego 
produkcję i spożywanie grożą surowe kary. Tego typu praktyki są jednak sprzeczne 
z wolnością wyboru i w niewielkim stopniu tłumią wewnętrzną potrzebę człowie-
ka. O tym, jak silna jest moc oddziaływania zakazanego owocu, świadczyć może 
opowieść jednego z respondentów:

„pamiętam, jak w latach 70. do białegostoku trafiła pierwsza grupa studentów arab-
skich. Co oni tu wyczyniali! Skarżył mi się kierownik akademika, że piją na umór 
i dziewczyny sprowadzają na noc. Straszne rzeczy… byli w nowym kraju, bez jakiej-
kolwiek kontroli i chcieli się wyszumieć. Wtedy to kierownik zaprosił ich do siebie 
do gabinetu i przedstawił im moją osobę, mówiąc, że jestem Tatarką i praktykującą 
muzułmanką i że teraz będą podlegać mnie. Natychmiast pomogło, pospuszczali gło-
wy, zrobiło im się wstyd i odtąd byli potulni jak baranki. Wszyscy się dziwili jak tego 
cudu dokonałam, a to było takie proste. Arabowie myśleli, że jak nikt z muzułmanów 
ich nie widzi, to nie ma grzechu. (…) Z naszymi Tatarami jest podobnie. Zachowują 
się jak każe im polskie otoczenie, bo nie ma kontroli ze strony naszej społeczności. 
Nas muzułmanów jest zbyt mało, abyśmy mogli żyć ściśle według wskazań Koranu. 
Nie żyjemy w kraju muzułmańskim, dlatego takie widzimy skutki. Ja i tak mówię 
zawsze, że nasi Tatarzy są bardzo pobożni, bo 600 lat tej presji przeżyli. Arabskim 
studentom wystarczyło kilka miesięcy żeby popaść w rozpustę, a my nadal trwamy 
w islamie.” [W 17]

W podobnym tonie wypowiadał się respondent, który na podstawie własnych 
doświadczeń stwierdził, że abstynencja jest fikcją także wśród Arabów żyjących 
w licznych diasporach w Europie Zachodniej. Pełne przestrzeganie religijnego za-
kazu spożywana alkoholu jest więc uzależnione od warunków społecznych i kul-
turowych, a na szeroką skalę możliwe tylko w kraju muzułmańskim.

„Zresztą ja nie wierzę w to, że Arabowie nie piją. Mam znajomych we Francji, których 
kiedyś odwiedziłem. Tamtejsi Arabowie strasznie piją, a we francji żyje się im lepiej 
niż w Polsce, bo jest ich znacznie więcej, mają meczety i swoje sklepy. Zwłaszcza ci, 
którzy tam już się urodzili nie mają oporów przed piciem. U Tatarów alkohol był 
zawsze i nie da się go pozbyć tak z dnia na dzień, jak chcieliby tego Arabowie. To jest 
taki obyczaj towarzyski i nikt nie patrzy na to z perspektywy religii.” [W 28]

Drugim istotnym ograniczeniem w sferze kulinarnej jest zakaz spożywania 
produktów uznanych za nieczyste. Obostrzenie to dotyczy głównie wieprzowiny 
i, podobnie jak w przypadku alkoholu, swoją genezę ma w zapisach koranu320. 
Zakaz spożywania wieprzowiny związany był zapewne z wpływami judaizmu 

320 O wy, którzy wierzycie! / Jedzcie dobre rzeczy, / którymi was obdarzyliśmy, / i dziękujcie Bogu, / jeśli Go czcicie! / 
On zakazał wam tylko: / padliny, krwi i mięsa wieprzowego, / i tego, co zostało złożone na ofiarę / czemuś innemu niż Bogu. 
(koran, sura II: 172-173); Powiedz: / „Ja nie znajduję / w tym, co mi zostało objawione, / niczego zakazanego dla człowieka 
w jego pożywieniu / z wyjątkiem tego, co jest martwe, / albo rozlanej krwi, / albo mięsa świni – bo to jest obrzydliwe - / albo 
tego, co zostało złożone na ofiarę / czemuś innemu niż Bogu. (koran, sura VI: 145).
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oraz wymogami higieny, których zachowanie było niezwykle trudne w gorącym 
klimacie półwyspu Arabskiego. W warunkach pustynnych świnie potrzebowały 
zbyt wiele cennego pokarmu; poza tym mięso bardzo szybko się psuło, rozwijały 
się choroby i pasożyty, a ludzie często padali ofiarą zatruć pokarmowych. Według 
doktryny muzułmańskiej prorok Muhammad, poprzez nadanie wieprzowinie 
statusu nieczystości (arab. haram), chciał pozbyć się niepotrzebnego, z perspekty-
wy Arabów, trudu hodowli świń, a przede wszystkim wyeliminować to, co mogło 
zaszkodzić zdrowiu człowieka. Wielu Tatarów patrzy jednak na ten zakaz z per-
spektywy współczesności, odzierając go tym samym z symboliki religijnej. Sądy, 
w których uważa się kategorię nieczystości rytualnej – w odniesieniu do europej-
skich warunków klimatycznych i współczesnego postępu naukowo-techniczne-
go – za niemający racji bytu anachronizm, nie są wcale odosobnione. Świadczą 
o tym przykładowe wypowiedzi respondentów:

„Wiem, że nasza szynka jest czysta i nikomu nie zaszkodzi, więc spokojnie można ją 
jeść. Mój znajomy mi to powiedział, bo pracuje w białostockich zakładach pMb na 
linii produkcyjnej. Oni tam teraz mają unijne certyfikaty jakości i wiem, że robią bar-
dzo dobre wędliny. Innych, produkowanych gdzie indziej, nie jem, bo nie wiadomo, 
co oni tam robią. Tyle się przecież o aferach mięsnych w mediach słyszało.” [W 18]

„Na zakaz jedzenia wieprzowiny patrzę przez pryzmat czasów, w których objawiono 
koran. Wtedy nie było higieny, wieprzowina psuła się szybko, pasożyty były różne 
w mięsie. Teraz są badania, to mięso jest czyste, więc dla mnie ten zakaz w obecnych 
czasach nie ma racji bytu. Poza tym to było zapożyczone od Żydów, to był więc wtór-
ny zakaz.” [W 30]

Niemałe kontrowersje wzbudzić mogą także opinie przedstawicieli najstarsze-
go pokolenia Tatarów, którzy wspominają, że podczas II wojny światowej i zaraz 
po jej zakończeniu, w sytuacji biedy i głodu, powyższe zakazy nie miały dla nich 
większego znaczenia. W skrajnie trudnych warunkach życiowych jedzenie na 
przykład bogatej w kalorie słoniny było warunkiem koniecznym do przetrwania.

„Może pan się śmiać, ale moje najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa w Szczeci-
nie są związane ze smalcem. Takim normalnym, wieprzowym. Otóż zaraz po wojnie 
była straszna bieda, miasto w gruzach leżało, masła oczywiście nie było, a coś do tego 
chleba trzeba było zjeść. Jedliśmy więc smalec, lekko się go soliło… Wtedy to był dla 
mnie największy przysmak. Jak był głód, to nikt nie myślał o tym, że to jest zakazane 
przez religię.” [W 16]

podczas przeprowadzania badań zauważyłem, że zdecydowana większość 
młodych Tatarów przyznaje się do jedzenia mięsa wieprzowego. Działa tutaj me-
chanizm analogiczny do omawianego wcześniej w przypadku alkoholu. Młode 
pokolenie ma bowiem świadomość istnienia obowiązku religijnego, ale wymo-
gi islamu nie są na tyle silne, żeby determinować praktykę życia codziennego. 
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Przyczyną takiego stanu rzeczy jest jednak nie tyle nacisk ze strony otoczenia, 
co raczej sytuacja na rynku mięsnym i wędliniarskim, zdominowanym przez 
produkty wyprodukowane z wieprzowiny bądź zawierające jej dodatek. Młodzi 
Tatarzy, w zdecydowanej większości przypadków, nie mają ochoty na poszukiwa-
nie substytutów, których spożywanie byłoby zgodne z nakazami religii. Wyrazem 
tego jest akceptowanie wędlin mieszanych, zawierających wieprzowinę i produk-
ty pochodne, jako mniejszego zła. Przedstawiciele młodego pokolenia, chcąc za-
chować pozory religijności, wybierają niejednokrotnie drogę na skróty, starając 
się po prostu ograniczać ilość spożywanego mięsa wieprzowego. Na indywidu-
alne wybory wpływ mają także indywidualne gusta i przyzwyczajenia kulinarne, 
często ukształtowane w domu rodzinnym. Atmosfera przyzwolenia, wynikająca 
nieraz z tak prozaicznych przypadków, jak np. ograniczonej dostępności mięsa 
reglamentowanego w latach 80. ubiegłego wieku poprzez system kartek, czy też 
czynnika cenowego faworyzującego wieprzowinę jako najtańsze mięso, widoczna 
jest w wypowiedziach respondentów:

„Nie stosuję się do zakazów jedzenia wieprzowiny i picia alkoholu, bo nie widzę 
w tym za bardzo związku z religią. Ja przecież nikomu nie szkodzę ani sobie tym 
bardziej. Uważam tylko, że w niczym nie należy przesadzać. Jak piję alkohol, to tylko 
jedno piwo. Moim zdaniem złem jest upijanie się, a nie samo picie. (…) Z mięsem 
wieprzowym jest podobnie. Nie obżeram się, bo bym wszerz urosła, ale mięso bardzo 
mi smakuje.” [W 19]

„Bardzo rzadko jem dania typowo wieprzowe jak np. kotlety schabowe czy karkówkę 
z grilla. Są dobre, nie mogę powiedzieć, że jest inaczej. Natomiast wędliny bez żadnych 
ograniczeń. Nie przeszkadzają mi, bo nie ma zbyt dużego wyboru. kurczaków nie lu-
bię, więc co innego mogę jeść? Wędliny są zresztą produkowane z mieszanego mięsa 
wołowo-wieprzowego, ich jedzenie nie jest chyba zbyt dużym grzechem.” [W 30]

„Swoim dzieciom daję wieprzowinę. W umiarze tylko. Wyobrażasz sobie, co by było, 
gdyby moja córka powiedziała w szkolnej stołówce, że nie je wieprzowiny i że życzy 
sobie coś innego. Niepotrzebna afera by była. postępowanie człowieka łagodzą oko-
liczności, można potem prosić boga o wybaczenie. W islamie nie ma mechanizmu 
spowiedzi, więc każdy musi sobie radzić sam. My się brzydzimy fanatyzmem. Trzeba 
mieć umiar, a zarazem szacunek dla otoczenia.” [W 40]

Drugą, pod względem częstotliwości wskazań, grupę stanowią osoby, które 
akceptują symboliczny wymiar zakazu religijnego, aczkolwiek nie potrafią w pełni 
go respektować. przedstawiciele młodego pokolenia polskich Tatarów generalnie 
uważają, że w praktyce życia codziennego zakaz spożywania wieprzowiny i jej po-
chodnych jest trudniejszy do przestrzegania niż picie alkoholu. Osoby te starają się 
nie jeść wieprzowiny, ale – jak same przyznają – ścisłe przestrzeganie tego zakazu 
nie jest możliwe. Taki pogląd opiera się na założeniu, że alkohol można świadomie 
odrzucić dzięki silnej woli, natomiast niejedzenie wieprzowiny wymaga znalezie-
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nia jakiegoś substytutu. pogląd taki wygłaszały znacznie częściej kobiety niż męż-
czyźni, co tłumaczyć można faktem mniejszego znaczenia alkoholu w ich życiu 
i większą dbałość o dietę. Młodzi Tatarzy często wskazywali również na trudności 
i pomyłki, których padli ofiarą przy okazji zakupu produktów mięsnych.

„Z wieprzowiną jest trudniej niż z alkoholem. Generalnie jem mało mięsa, ale je lu-
bię. Rodzice kupowali szynkę, teraz staram się odzwyczajać. Nie potrafię za bardzo 
gotować, więc mam kłopot z przyrządzeniem mięsa, a w barach na mieście najpopu-
larniejsze są kotlety schabowe. (…) poza tym teraz bardzo trudno jest kupić wędlinę 
z samej wołowiny, wszystko mieszają, słyszałam, że nawet jeżeli na opakowaniu napi-
szą, że jest drobiowa, to i tak jakiś procent wieprzowiny jest do niej dodany. Ostatnio 
kupiłam pasztet drobiowy, czytam skład, a w nim jakieś skórki wieprzowe i tłuszcz, 
stanowiące jakieś 20% całości. parówki też są z mieszanego mięsa, zresztą mielone to 
jest wszystko, więc nigdy nie wiadomo, na co się trafi...” [W 1]

„Wieprzowiny nie jem. Zdarzyło mi się jednak być parę razy oszukanym, gdy kupo-
wałem wędliny. Sprzedawczyni mi mówiła, że dany produkt jest wołowy czy drobio-
wy, a ja w smaku czułem wieprzowinę. był po prostu jakiś dodatek wieprzowy. Taka 
pomyłka nie jest grzechem, bo nie popełniłem jej świadomie.” [W 22]

„Wieprzowiny zasadniczo nie jem. W sensie schabowych czy innych takich typowych 
dań obiadowych. Wiem, że są osoby, które po sklepach latają i sprawdzają skład pro-
duktów pod kątem tego, czy nie ma gdzieś ukrytych dodatków wieprzowych, żelatyny 
choćby. Mnie się nie chce tak czasu marnować. Wieprzowina to wieprzowina, świado-
mie jej nie jem, a jeżeli ktoś dodaje w ukryciu jakieś składniki wieprzowe, to trudno. 
Ja nic na to nie poradzę, zwariować można byłoby od takich poszukiwań.” [W 25]

Wśród przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów incydentalne znaczenie 
miały opinie, w których osoby badane deklarowały, że w pełni przestrzegają ko-
ranicznego zakazu spożywania wieprzowiny. byli to najczęściej najstarsi przed-
stawiciele młodego pokolenia, uczestnicy spotkań halakowych, których charakte-
ryzuje duży poziom religijności i przywiązanie do nakazów islamu. Ścisłe prze-
strzeganie ograniczeń w spożywaniu produktów nieczystych rytualnie wynika-
ło z nawyku wyrobionego w domu rodzinnym, choć sporadycznie zdarzały się 
również przypadki indywidualnej decyzji o odrzuceniu wieprzowiny w ramach 
pogłębiania własnej religijności. przykładem może być następująca wypowiedź:

„Ja nie używam wieprzowiny. Zwłaszcza teraz, kiedy rynek jest taki szeroki, nie ma 
potrzeby jedzenia wieprzowiny. Moi rodzice nie jedli wieprzowiny, także ja ten na-
wyk wyniosłam z domu. Wolę sama upiec sobie baraninę czy cielęcinę i na zimno 
z chlebem jeść, niż kupować wędliny w sklepie, w których jest sama chemia, a mięsa 
niewiele.” [W 17]

Wiele kontrowersji, w dyskusjach o muzułmańskich zasadach żywienia, wzbu-
dza problem związany ze stosunkiem do pochodnych wieprzowiny, a zwłaszcza 
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żelatyny. Ten powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym zagęszczacz 
przez większość respondentów nie jest uznawany za substancję zakazaną. Mło-
dzi Tatarzy uważają, że ograniczenia żywieniowe dotyczą tylko mięsa, o którym 
w bezpośredni sposób mówi Koran. W odniesieniu do tej kwestii postępują oni 
bardzo elastycznie, ponieważ interpretują zakaz religijny bardzo dosłownie. Spo-
sób rozumowania młodych Tatarów zakłada także, że żelatyna może być skład-
nikiem zdrowych produktów, tym samym nie może być nieczysta rytualnie czy 
– jak chcą arabscy ortodoksi – szkodliwa dla zdrowia. Przedstawiciele młodego 
pokolenia uzasadniają swoje poglądy także tym, że najpopularniejszy naturalny 
zamiennik, czyli pektyna owocowa, stanowi tylko częściowy substytut dla żelaty-
ny. W sytuacji braku uniwersalnego środka zastępczego respondenci uważają, że 
spożywanie produktów zawierających żelatynę jest dopuszczalne.

„Z żelatyną mam problem, bo czy zakazane jest coś, co jest z wieprzowiny, ale nie jest 
mięsem. To jest dyskusyjna sprawa i zapewne wiele osób ma na ten temat różne zda-
nie. W końcu kupując jogurt piję zdrowe mleko, a to, że je zagęszczają żelatyną nie jest 
moją winą. Żelatynę owszem wytwarza się z wieprzowiny, ale to nie jest mięso, które 
może być zatrute. Koran mówi tylko o mięsie świń, więc moim zdaniem nie dotyczy 
to żelatyny. Ja osobiście nie jem wieprzowiny, bo taki jest nakaz mojej religii. Wieprzo-
winę można poza tym swobodnie zastąpić innym mięsem, z żelatyną jest trudniej, bo 
pektynę nie do wszystkiego można dodać. Oczywiście, jeżeli mam do wyboru jogurt 
z pektyną i drugi zagęszczony żelatyną, to wybiorę ten pierwszy. Niestety taki substy-
tut nie zawsze mogę znaleźć.” [W 1]

„pamiętam taką zabawną scenkę, na którymś z obozów letnich poszliśmy rano na 
śniadanie i przynieśli nam jogurty. po chwili wstaje wielki Arab i krzyczy: «Nie jeść! 
Nie jeść!» Okazało się, że żelatyna była w środku. U nas nikt na to nie patrzy, wyobraź 
sobie babcię, która czyta literki na opakowaniu drobnym drukiem napisane. No, bo 
jogurt to jogurt, a nie wieprzowina!” [W 24]

Analizując wpływ islamu na sposoby odżywiania się młodych Tatarów zwró-
ciłem wreszcie uwagę na produkty halal. Pojęcie to przynależy do kategorii mu-
zułmańskiego prawa religijnego, określającego warunki, w których powinna być 
produkowana żywność, a także jej spożywanie. Mianem halal oznacza się więc te 
produkty, których stosowanie jest dozwolone ze względu na czystość rytualną. 
W pewnym sensie jest to zatem odpowiednik judaistycznej koncepcji koszer-
ności, która na pewno była znana pierwszym muzułmanom i musiała wywrzeć 
wpływ na kształtowanie się praktyk religijnych w islamie. Wymogi czystości rytu-
alnej są jednak znacznie prostsze, niż w przypadku żydów. Halal dotyczy bowiem 
przede wszystkim mięsa i rytualnego sposobu uboju zwierząt, pomijając obecną 
w judaizmie zasadę niełączenia potraw mlecznych z mięsnymi czy też koszerno-
ści owoców pochodzących z drzew mających minimum trzy lata oraz wolnych od 
chorób i insektów. Muzułmański ubój dokonywany jest, podobnie jak w tradycji 
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żydowskiej, długimi nożami, a warunkiem czystości rytualnej mięsa jest zupełne 
wykrwawienie uśmiercanego zwierzęcia. podczas uboju musi być obecny muzuł-
manin, ponieważ odprawiana jest wtedy modlitwa dziękczynna, którą – zgodnie 
z zaleceniami islamu – kieruje się w stronę Mekki. W muzułmańskiej doktrynie 
religijnej w opozycji do halalu stoi wszystko to, co zostało uznane przez koran 
i sunnę za nieczyste, a tym samym zakazane (arab. haram), jak np. wspomniana 
wcześniej wieprzowina321.

Halal praktycznie nie jest obecny w życiu polskich Tatarów, ponieważ do lat 
90. ubiegłego wieku tradycja uboju rytualnego ograniczała się tylko do uroczy-
stych obchodów święta Kurban bajram, podczas którego ofiarowuje się najczę-
ściej byki. Tatarzy mieszkający na wsi hodowali zwierzęta na własny użytek, nie 
dbając nigdy o zachowanie, motywowanych religijnie, specjalnych przepisów 
uboju. W życiu codziennym przestrzegano bowiem tylko zakazu spożywania 
wieprzowiny. W ostatnich latach nastąpiło jednak otwarcie na świat, przyjechali 
do polski Arabowie i żywność halal pojawiła się na polskim rynku. Jak dotąd poja-
wienie się produktów oznaczonych certyfikatem czystości rytualnej nie wpłynęło 
znacząco na wybory kulinarne polskich Tatarów. Młodzi respondenci zgodnie 
odpowiadali, że nie mają dużego kontaktu z tą żywnością bądź jak dotąd wcale 
jej nie poznali. Dla kilku moich rozmówców termin halal był natomiast błędnie 
utożsamiany tylko i wyłącznie z zakazem jedzenia wieprzowiny.

„Przyznam ci się, że nie znam halalu. Słyszałem o takiej żywności, ale nigdy jej nie 
jadłem i nawet nie widziałem takiego mięsa w sklepach. Musiałbym z Arabami poga-
dać, oni będą wiedzieć gdzie można kupić halal, bo Tatarzy tego nie znają.” [W 20]

„Nie używam halalu, bo u nas nie ma go nigdzie do kupienia, a mój mąż nie ma serca 
żeby zarżnąć zwierzaczka. Gotuję więc mięso ze sklepu, tyle że bez wieprzowiny. Już 
nieraz słyszałam zarzuty od różnych ludzi przyjeżdżających ze świata, że jedzenie 
żywności niebędącej halalem jest grzechem. Odpowiadam im wtedy, że my tu żyjemy 
600 lat i przetrwaliśmy bez halalu, nadal jesteśmy muzułmanami. To jest piękne i my 
Tatarzy jesteśmy z tego dumni. Każdy powinien żyć według własnego uznania i tak, 
żeby to życie godnie przeżyć. Do takiej zasady trzeba się stosować, a halal to tylko 
mało istotny szczegół.” [W 35]

„Nie przywiązuję wagi do halalu, bo nie widzę powodu, żeby się ograniczać. Jem gene-
ralnie wszystko, wieprzowina mi nie przeszkadza. Nie choruję ani nikomu krzywdy 
nie robię, więc nie patrzę na to jako grzech.” [W 28]

Stosunek polskich Tatarów do zakazów picia alkoholu i jedzenia mięsa wie-
przowego wskazuje na znaczącą selektywność w podejściu do norm religijnych. 
bliskie relacje ze słowiańskimi sąsiadami i wpływ chrześcijańskiego otoczenia 
wydają się mieć istotniejsze znaczenie, niż ścisłe przestrzeganie nakazów Kora-

321 Górak-Sosnowska k., Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Warszawa 2010, s. 262-273.
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nu. Zakazy spożywania alkoholu i spożywania wieprzowiny często nie mieszczą 
się w tatarskiej świadomości religijnej, ponieważ nigdy nie były absolutyzowane. 
W ostatnich latach poczynione zostały wprawdzie intensywne starania, mające na 
celu uświadomienie młodemu pokoleniu sensu przestrzegania obowiązków reli-
gijnych, tym niemniej wpływ lekcji religii na życie codzienne młodego pokolenia 
nie jest jak dotąd wyraźnie widoczny. 

Selektywne podejście Tatarów do norm religijnych wiązać się może z zani-
kiem dawnych zwyczajów i elementów kultury, będącym skutkiem działania 
długotrwałych mechanizmów adaptacyjnych w polskim środowisku. Nie jest to 
na pewno nowe zjawisko. Zauważył je już bowiem pionier etngraficznych badań 
tatarszczyzny Julian Talko-Hryncewicz, który pisał, że Tatarzy wprawdzie: „wie-
przowiny nie jedzą, natomiast używają trunków, a niekiedy przebierają w nich 
miarę”322. Opinię tę potwierdza barwny opis Władysława Syrokomli (Ludwika 
kondratowicza), który w połowie XIX w., przedstawiając obraz typowego tatar-
skiego zaścianka, notował:

„Stan dzisiejszy tej osady jest smutny. Rozdzieleni na kilkanaście kollokacyj-
nych dworków w Niemieży, żyją z roli i ogrodu. Bogatsi trudnią się służbą cy-
wilną lub wojskową; ubożsi pracują na roli. Religiję zapamiętali jedynie z form 
i tradycyi; niektórzy potrafią przeczytać Koran, ale nikt nie rozumie go, niewyj-
mując Mołny. Zbieranie się co piątek do ocienionego drzewami małego meczetu, 
i mniej więcej ścisłe przestrzeganie postu ramazanu, stanowi ich całą praktykę 
religijną. Stosownie do przepisów Alkoranu niepiją wina, bo z resztą mało kto 
byłby w stanie je kupować, ale uczyniwszy restrykcyę na gorzałkę, o której nic nie 
ma w Alkoranie, posilają się nieskąpą miarką. Oddać zresztą potrzeba sprawie-
dliwość wrodzonej tego ludu cnocie, iż żyjąc w zupełnem niemal zapomnieniu 
religii, dosyć jednak ściśle przestrzega zasad moralności. (…) Dodajmy jeszcze 
jeden rys charakteru Tatarów: w braku religii pełni są guseł i przesądów, - jedne 
z nich mogli przynieść z sobą lub wyczerpnąć ze swej wiary, drugie bez braku 
zapożyczyli u miejscowego ludu.”323

VI.7. Hidżab jako element ubioru kobiet muzułmańskich 
– obowiązek religijny a praktyka życia codziennego w Polsce

Charakterystycznym elementem kultury arabsko-muzułmańskiej, pozwala-
jącym dokonać identyfikacji religijnej wyznawczyń islamu, jest zasłanianie wło-
sów i szyi. Zwyczaj ten nie tylko potwierdza przynależność kobiet do wspólnoty 
religijnej i poddanie się woli Boga. Jest to również jeden z najbardziej istotnych 
symboli trwałości patriarchalnego systemu społecznego, który od setek lat obec-

322 Talko-Hryncewicz J. ,  Muślimowie…, kraków-Dębniki 1924, s. 76.
323 Syrokomla W.,  Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, t. II (do Oszmiany – do kiernowa – do 

kowna), Wilno 1857-1860, s. 33-34.
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ny jest na Bliskim Wschodzie. Zaskakujące nieraz Europejczyków powszechne 
noszenie hidżabu w świecie arabskim stanowi także namacalny dowód znacznej 
sakralizacji życia codziennego, która – nawet w dobie globalizacji – utrzymuje się 
wśród muzułmanów w praktycznie niezmienionej postaci. Zwyczaj zasłaniania 
włosów i szyi wskazuje na duże znaczenie norm związanych z muzułmańskim 
systemem etycznym. postulowana przez islam moralność opiera się bowiem na 
poczuciu wstydu wynikającego z nagości i tabuizacji cielesnej sfery człowieka. Na 
straży tego, co powinno być ukryte, stoi system prawny szariatu, który wyraźnie 
określa ramy niedopuszczalnych zachowań, zabronionych przez doktrynę reli-
gijną (arab. haram)324. 

Ograniczenia dotyczą obu płci, lecz w różnym stopniu. W przypadku męż-
czyzn ograniczenia są stosunkowo mało istotne i nie ingerują w samopoczucie, 
ponieważ za nieprzyzwoite uchodzi tylko pokazywanie ciała pomiędzy pępkiem 
a kolanami. Natomiast kobiety, zgodnie z normami etycznymi zawartymi w na-
kazach prawa religijnego, nie powinny odsłaniać żadnych części ciała poza twarzą, 
rękami i stopami325. Ochronę wstydliwej sfery cielesnej kobiet umożliwia chustka 
zakładana na głowę, która stanowić ma zabezpieczenie przed grzechem pokusy 
seksualnej. Wprowadzenie obowiązku noszenia hidżabu, czy też szerzej ujmując, 
skromnego stroju kobiecego, miało na celu zahamowanie swobody obyczajowej 
kwitnącej w epoce przedmuzułmańskiej, której obecność gorszyła Muhammada. 
prorok islamu, wprowadzając ścisłe regulacje sposobu ubierania się kobiet, dążył do 
tego, aby kontakty osobiste między przedstawicielami odmiennych płci ograniczyć 
do minimum. Dzięki temu możliwe było zdelegalizowanie pozamałżeńskich kon-
taktów seksualnych, a zarazem chronienie kobiet przed natarczywością mężczyzn. 

Przepisy wprowadzone w życie przez Muhammada wpisywały się w funkcjo-
nowanie patriarchalnego modelu społeczeństwa arabskiego. Należy jednak za-
uważyć, że były one postępowe w stosunku do epoki przedmuzułmańskiej, gdyż 
kobietom zaczęły przysługiwać określone prawa i ochrona osobista. Zdaniem 

324 Machut-Mendecka E. ,  Kobieta bez zasłony. Muzułmanka w świetle wiary i kultury w: Być kobietą w Orien-
cie, red. D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka, Warszawa 2008, s. 18-33.

325 Hidżab to chusta zasłaniająca przede wszystkim włosy, a także uszy i szyję. Jest powszechnie noszony 
w świecie muzułmańskim jako wyraz religijności i przynależności do wspólnoty wiernych sankcjonowanej 
prawem szariatu. W Europie jest on natomiast postrzegany jako swoista strategia kulturowa będąca mani-
festacją odmiennej tożsamości imigrantów i konwertytów oraz przywiązania do własnej tradycji. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że hidżab, choć jest symbolem tradycjonalizmu w islamie, stał się produktem 
konsumpcyjnej kultury arabsko-muzułmańskiej. Podobnie, jak cały globalny przemysł odzieżowy, moda 
muzułmańska jest podatna na wpływ koncernów odzieżowych, które wytwarzają szereg kolekcji przeznaczo-
nych specjalnie dla muzułmańskich klientek. Hidżaby są zatem bardzo zróżnicowane; wyróżnia je materiał 
(z najdroższym jedwabiem włącznie), ukryte na metce logo firmy oraz zmieniające się trendy stylistyczne 
i kolorystyka. Najwięcej kontrowersji wzbudzają jednak nie tyle hidżaby, co – znane w wielu tradycyjnych spo-
łecznościach muzułmańskich – nikaby (w ortodoksyjnej afgańskiej odmianie określane jako burki). Tą zwy-
czajową nazwą określa się okrycia wierzchnie zasłaniające całą twarz kobiety za wyjątkiem oczu. Noszenie 
nikabu, w Europie Zachodniej uznawane często za przejaw integryzmu – jest, zdaniem większości muzułma-
nów, zwyczajem plemiennym, który wykracza poza koraniczne nakazy. Por. Adamczak A.,  Co kryje chusta 
muzułmańska? Między religią, gender a kulturą – casus francuski w: „Studia Religiologica” (Problemy religijne Europy 
nowożytnej i współczesnej), z. 40, red. J. Drabina, kraków 2007, s. 31-47; Górak-Sosnowska k., Muzułmańska 
kultura konsumpcyjna, Warszawa 2010, s. 201-219.
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współczesnych krytyków wydają się one wąskie, gdyż los kobiet ograniczają skom-
plikowane relacje w obrębie rodziny, w których niezwykłą rolę odgrywa katego-
ria honoru. Znaczenie hidżabu dla budowy społeczeństwa muzułmańskiego było 
bardzo istotne, gdyż zasłona pozwalała chronić prywatność kobiet i izolować je 
przed naciskami otoczenia. Wszystko po to, aby móc wyeliminować gwałty i cią-
że pozamałżeńskie, a przede wszystkim budować trwałe struktury rodzinne326. 

Obyczaj związany z zasłanianiem włosów i szyi przez kobiety ma swoje źró-
dło w Koranie, o czym świadczy np. zapis w XXIV surze pt. „Światło”327. Nakaz 
ten bywa jednakże wieloznacznie interpretowany. Według liberalnych muzułma-
nów, jako powszechnie obowiązująca norma, stanowi on jedynie zalecenie nosze-
nia skromnego ubioru, czego wyrazem ma być zakaz pokazywania ozdób obcym 
osobom. Znaczenie drogocennej biżuterii jest przy tym związane nie tyle z sek-
sualnością, co raczej z obecnymi w patriarchalnym społeczeństwie ograniczenia-
mi manifestowania posiadanego majątku. koraniczny zapis dotyczący noszenia 
zasłon przez kobiety w umiarkowanych kręgach muzułmańskich interpretowa-
ny jest również często jako norma odnosząca się jedynie do żon proroka Mu-
hammada. przekonanie to opiera się na założeniu, że: „(…) zostały one wybrane 
przez Allaha dla Jego proroka oraz, aby zostać matkami wiernych, co je wywyższa 
i uszlachetnia. W zamian za trudności ponoszone w życiu doczesnym zyskały 
oprócz szlachetności, podwojenie nagrody w życiu przyszłym i towarzystwo pro-
roka na najwyższych poziomach Raju”328. 

Potwierdzenie niezwykłej roli żon Muhammada w doktrynie religijnej, zwią-
zanej z ich wysokim statusem społecznym, odróżniającym je od innych kobiet, 
znalazło się zarówno w koranie, jak i sunnie329. Do nakazu noszenia chust przez 
kobiety o wiele bardziej restrykcyjnie podchodzą muzułmańscy tradycjonaliści, 
dla których norma ta daleko wykracza poza kontekst historyczny. Dla zdecydowa-
nej większości wyznawców islamu na bliskim Wschodzie noszenie hidżabu uzna-
wane jest za nakaz religijny obowiązujący wszystkie muzułmanki. Uniwersalny 
charakter tego zwyczaju wynika z założenia, że każda wierząca kobieta powinna 
w swym postępowaniu dążyć do osiągnięcia ideału, który wyznaczają żony i cór-
ki proroka Muhammada330.

326 Abu-Rub H.,  Zabża B. ,  Status kobiety w islamie, Wrocław 2002, s. 144-181.
327 Powiedz wierzącym kobietom, / żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia / i strzegły swojej czystości; / i żeby poka-

zywały jedynie te ozdoby, / które są widoczne na zewnątrz; / i żeby narzucały zasłony na piersi, / i pokazywały swoje ozdoby 
jedynie / swoim mężom lub ojcom, / (…) lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; / albo swoim służącym spośród mężczyzn, 
/ którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; / albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. / I niech one nie stąpają 
tak, / aby było wiadomo, jakie ukrywają / ozdoby. / Nawracajcie się wszyscy do Boga, / o wy, wierzący! / Być może będziecie 
szczęśliwi! (koran, sura XXIV: 31).

328 Abu-Rub H.,  Zabża B. ,  Status kobiety w islamie, Wrocław 2002, s. 149.
329 O żony Proroka! / Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. (koran, sura XXXIII: 32). Omar Ibn al-Chattab po-

wiedział: „O proroku Allaha! przychodzą do ciebie ludzie cnotliwi i rozpustni. Może byś kazał swym żonom 
zakładać al-hidżab? przecież twoje żony nie są jak inne kobiety, i to czyściej dla ich serc.”. Cyt. za: Abu-Rub 
H.,  Beata Zabża B. ,  Status kobiety w islamie, Wrocław 2002, s. 149.

330   O Proroku! / Powiedz swoim żonom i swoim córkom, / I kobietom wierzących, / Aby się szczelnie zakrywały 
swoimi okryciami. / To jest najodpowiedniejszy sposób, / Aby były poznawane, a nie były obrażane. / A Bóg jest Przebaczający 
i Litościwy! (koran, sura XXXIII: 59).
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Tatarzy, z którymi przeprowadziłem badania na potrzeby niniejszej pracy, 
twierdzili, że z opowieści rodzinnych wiedzą, że kiedyś Tatarki o wiele częściej niż 
teraz nosiły chusty na głowach. Lokalne odpowiedniki hidżabów były naturalnym 
elementem stroju, noszonym przez kobiety tatarskie w życiu codziennym. Zwy-
czaj ten zaczął jednak zanikać wiele lat temu. Szczególnie szybko chusty porzuco-
no w miastach, na co wpływ miała głęboka integracja społeczna i polonizacja ta-
tarskiej inteligencji. Najstarsi Tatarzy wspominają, że już przed II wojną światową 
noszenie hidżabu, bez względu na warunki atmosferyczne, należało do rzadkości. 
Zwyczaj ubierania chust, w o wiele większym stopniu, przetrwał natomiast na 
wsi. Tatarskie kobiety nie były tam bowiem odosobnione w swych poczynaniach. 
po dziś dzień taki sposób ubierania praktykowany jest na podlasiu i widoczny np. 
podczas uroczystości religijnych w cerkwiach i kościołach. Zasłanianie włosów 
na wsi, widoczne zwłaszcza w przypadku kobiet w starszym wieku, ma nie tylko 
wymiar religijny, ale również kulturowy, związany z lokalną obyczajowością. Ta-
tarki nie stanowiły tym samym wyróżniającej się grupy. 

Wśród polskich Tatarów pewną zauważalną prawidłowością jest fakt, że sto-
sunek do hidżabów zmienia się wraz z wiekiem. Mianowicie kobiety w starszym 
wieku (emerytki), o wiele chętniej i częściej zakładają chusty, niż przedstawicielki 
najmłodszej generacji. Seniorki akceptują nakrycia głowy, gdyż są one postrzega-
ne jako tradycyjny element stroju, zakładanego podczas modlitw odmawianych 
w meczecie lub na cmentarzu. Często jednak hidżab nie jest zakładany w sposób 
zgodny z muzułmańską praktyką reprezentowaną np. przez Arabów. kobiety 
tatarskie uznają bowiem założenie chusty za fakt o symbolicznym znaczeniu, 
tym samym nie przywiązują większej uwagi do szczegółów związanych z pra-
widłowym wiązaniem czy też pełnym zakrywaniem włosów i szyi. O obecności 
zwyczaju noszenia odpowiedników hidżabów w tatarskiej tradycji wspominają re-
spondenci:

„U nas nie ma zwyczaju noszenia chust, ale kiedyś on występował. W miastach ko-
biety nosiły kapelusze, a na wsi chustki, które były wiązane tak, jak to na wsi, pod 
brodą. Jeszcze przed II wojną światową ten zwyczaj był powszechny, potem zanikł. 
Czy był on motywowany religią czy może względami czysto kulturowymi, to już inna 
sprawa, bo przecież chustki noszono w całej Polsce. Wszędzie, nie tylko tam gdzie żyli 
Tatarzy.” [W 14]

„W hidżabie nie chodzą ani młode dziewczyny, ani starsze panie. U nas nie było takiej 
tradycji. To znaczy nie było jej w miastach, gdzie, jeżeli już coś noszono, to był to ele-
gancki kapelusz. Natomiast na wsi wszystkie kobiety nosiły chustki czy to był piątek, 
czy inny świątek. Nie było różnicy czy dotyczy to Tatarki, czy też katoliczki.” [W 17]

Według zdecydowanej większości osób badanych motywacja skłaniająca ko-
biety tatarskie do noszenia hidżabów jest ograniczona wyłącznie do sfery religijnej. 
Chusty uznawane są przez respondentów za zewnętrzny, stosunkowo mało istot-
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ny, przejaw religijności. W wielu opiniach moi tatarscy rozmówcy podkreślali, że 
noszenie hidżabów w przestrzeni publicznej często wywołuje negatywne skojarze-
nia polaków. Dlatego też, aby uniknąć zadrażnień z otoczeniem, Tatarzy starają 
się zawęzić ubieranie muzułmańskiej chusty wyłącznie do aktywności religijnej, 
eliminując ją tym samym z życia codziennego. Hidżab noszony jest więc głównie 
podczas ceremonii religijnych. Mają one wewnątrzgrupowy wymiar, ponieważ 
w modlitwach w meczetach czy na cmentarzach uczestniczą głównie przedstawi-
ciele własnej wspólnoty331.

„pamiętam, jaką kiedyś wzbudziłam sensację, gdy do szkoły, w której pracowałam, 
przyszłam w chustce. To były lata 60., technikum, sami chłopcy, a ja w chustce. Byli 
strasznie zdziwieni, ale im wszystko wytłumaczyłam. Po prostu to był akurat dzień baj-
ramowy, a ja przyszłam do szkoły prosto z meczetu. Spieszyłam się bardzo na lekcje, bo 
nie chciałam się spóźnić i zapomniałam jej zdjąć. Moi uczniowie wiedzieli, że jestem 
Tatarką i muzułmanką, więc wszystko zrozumieli i nikt już się nie dziwił.” [W 17]

„To, że ktoś nosi hidżab nie oznacza, że jest bardziej religijny. Nie wiadomo co czło-
wiek robi, to tylko bóg wie. To tylko zewnętrzna religijność. Moim zdaniem ważniej-
sza jest wiara i dobre postępowanie.” [W 26]

„Dla kilkunastoletniej dziewczynki hidżab to jest abstrakcja. Arabowie mówią im, że 
trzeba go nosić, bo tak chciał bóg, ale nie interesuje ich to, jak otoczenie przyjmie 
noszenie chustki. A przecież trzeba dziecku wytłumaczyć, że hidżab nosimy wśród 
swoich, na modlitwach, że tak zawsze było i nikomu to nie przeszkadzało.” [W 28]

Tatarscy respondenci, w przeważającej większości przypadków, uważają, że hi-
dżaby nie muszą być zakładane na co dzień. Noszenie chustek w szkole, w miejscu 
pracy, czy w innych miejscach publicznych, zdaniem młodych Tatarów, nie powin-
no być uważane jako bezwzględny obowiązek, ponieważ życie w niemuzułmań-
skim kraju powoduje, że obowiązywanie muzułmańskich nakazów religijnych 
musi uwzględniać normy zachowania społecznego akceptowanego w polsce. Co 
więcej, wraz ze wzrostem w ostatnich latach nastrojów islamofobicznych, hidżaby 
stały się przedmiotem debaty publicznej, w wyniku której Tatarzy starają się pod-
chodzić bardzo ostrożnie do kwestii zakładania nakryć głowy. po wydarzeniach 
z 11 września 2001 r. zasłanianie włosów jest niejednokrotnie odbierane przez 
otoczenie sąsiedzkie jako manifestacja polityczna. Zdaniem respondentów w tej 
delikatnej materii każdej kobiecie należy pozostawić możliwość indywidualnego 
wyboru, aby uniknąć ryzyka niepotrzebnych konfliktów. Osoby badane zapyta-
ne czy znają Tatarki noszące hidżab stwierdziły, że takie przypadki mają charakter 
jednostkowy. Podjęcie decyzji o codziennym noszeniu chusty oznacza bowiem 
wyjście ze swoją religijnością poza sferę prywatną. Zdaniem respondentów taki 

331 Szerzej w: Górak-Sosnowska k.,  Łyszczarz M.,  Per spec t ive s  on Musl im Dre s s  in  Poland: 
A Tatar  View  w: Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and North America, red. E. Tarlo i A. 
Moors, London 2013, s. 93-104.
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krok był charakterystyczny dla młodych kobiet o wyjątkowo wysokim poziomie 
religijności, często związanych ze spotkaniami halakowymi. Przyczyną założenia 
hidżabu, podobnie jak u konwertytek, bywa również zawarcie związku małżeńskie-
go z muzułmaninem pochodzącym z Bliskiego Wschodu. O swoim stosunku do 
muzułmańskich okryć głowy w następujący sposób mówią respondenci:

„Ja bym nie potrafiła chodzić w hidżabie. Nie podoba mi się ten zwyczaj, a poza tym 
boję się, że potem ludzie na ulicy wytykaliby mnie palcami. Są Tatarki, które noszą 
hidżaby, lecz jest ich zaledwie kilka. Szanuję ich decyzję, to jest ich wybór, ja jednak nie 
postąpiłabym w taki sposób.” [W 19]

„W religii nie może być przymusu. Jak ktoś chce, to proszę bardzo, ja nie czuję takiej 
potrzeby. Uważam, że noszenie hidżabu to indywidualna sprawa. Pamiętam, że nosi-
łam go w Niemczech, gdy na obozie byliśmy. Wtedy byliśmy sami, tylko muzułma-
nie, to mogłyśmy je nosić bez żadnego skrępowania. Tu w Sokółce nigdy nie nosiłam 
hidżabu. (…) Gdybyśmy żyli w państwie muzułmańskim i wszystkie kobiety nosiłyby 
chusty, to pewnie też bym nosiła. W Sokółce czy w Białymstoku spotkałoby mnie 
jednak wytykanie palcami.” [W 26]

„Ja nie noszę hidżabu, bo nie chcę i tyle. Wiem, że są osoby, które je noszą, nawet kilka 
Tatarek nosi, ale to jest margines. Dla mnie chusty są bardziej sprawą polityki, niż 
nakazem religijnym. Arabowie strasznie się burzą, że chust nie nosimy, a co my złego 
tym robimy? Tylko tyle, że z tłumu się nie wyróżniamy i nie obnosimy się z religijno-
ścią. przecież polakom hidżab nie musi się podobać. Ja uważam, że każdy powinien 
mieć wolny wybór. (…) Hidżab nie jest mi potrzebny i fajnie by było, gdyby Arabo-
wie to akceptowali. Tak jest w Polsce. Na Bliskim Wschodzie noszą go wszyscy, to 
jest inaczej, tam noszenie hidżabu nie jest dyskryminacją. (…) Akceptuję te kobiety, 
które noszą hidżab, bo jeżeli tego chcą, to należy szanować ich wybór, jeżeli same tak 
stwierdziły, że to jest dobre, że chcą tego. A zmuszanie do noszenia jest już ingerencją 
w moją wolność.” [W 28]

Dla tych niewielu tatarskich kobiet, które zdecydowały się nosić hidżab 
w miejscach publicznych powzięta decyzja niejednokrotnie wiąże się z nieprzy-
jemnymi doświadczeniami w relacjach z otoczeniem. O obecności napięć, pro-
blemach w pracy, a nawet jawnej dyskryminacji w następujący sposób opowiadała 
jedna z respondentek:

„Miałam duże problemy ze znalezieniem pracy wynikające z noszenia hidżabu. Pra-
codawcom nie podobał się mój ubiór. Prawdopodobnie bali się, że hidżab odstraszy 
klientów. W związku z tym w białymstoku mogłam pracować tylko jako telemarketer-
ka. Nikt mnie nie widział, a ja pół dnia spędzałam ze słuchawką przy uchu.” [W 29]

Chłodny stosunek Tatarów do hidżabów wynika także z faktu, iż duża część 
osób określa go nie tylko w kategoriach religijnych, lecz także jako element uwa-
runkowany kulturowo. Młodzi Tatarzy, zwłaszcza ci o niewielkim bądź umiar-



236

Młode pokolenie polskich Tatarów

kowanym zaangażowaniu w życie religijne, uważają, że nakaz noszenia hidżabu 
zdeterminowany jest arabskimi zwyczajami plemiennymi. Takie opinie wynikają 
z powszechnego przekonania o odmienności kulturowej Arabów oraz ich legen-
darnej wręcz impulsywności i nadpobudliwości seksualnej. Młodzi Tatarzy przy-
taczali przy tym zasłyszane opowieści o niebezpieczeństwach czyhających w kra-
jach bliskiego Wschodu na samotne kobiety, które ośmieliły się wyjść z domu 
na ulicę bez założonej zasłony. Chusty zdaniem respondentów mają nie dopu-
ścić, a raczej ograniczyć występowanie natarczywych zachowań względem kobiet. 
Młodzi Tatarzy uważają zatem, że kobiety w krajach arabskich noszą hidżaby nie 
dlatego, że stanowi to obowiązek religijny, ale przede wszystkim z powodu troski 
o własne bezpieczeństwo. Funkcjonalny stosunek młodych respondentów do no-
szenia chust uwidacznia się także w dość często formułowanym poglądzie, że hi-
dżab stanowi dobrą ochronę przed wysoką temperaturą i wiatrem wiejącym znad 
pustyni. Powyższe argumenty skłaniają młodych Tatarów do wniosku, iż tylko 
zasłanianie twarzy podczas odprawiania modlitw jest czynnością uwarunkowa-
ną religijnie, natomiast noszenie ich w życiu codziennym nie jest obowiązkowe, 
gdyż arabskie zwyczaje nie przystają do polskich warunków społecznych, kultu-
rowych czy klimatycznych.

„Pamiętam, że zawsze mnie interesowało to, dlaczego nosi się hidżab. Kiedyś byliśmy 
w Warszawie na takiej wycieczce, którą organizował Ahmed (sekretarz muftiego T. 
Miśkiewicza – przyp. M. Ł.), odwiedziliśmy cmentarz na Tatarskiej, pochodziliśmy 
po mieście, a potem na koniec udaliśmy się na Wiertniczą do Centrum Islamskiego. 
Tam nas jakiś Arab przywitał, podobno autorytet w sprawach religijnych, który za-
prosił nas na herbatę i przy okazji odpowiadał na nasze pytania. Jednym z nich było 
właśnie pytanie o hidżab. Pamiętam, że ten Arab powiedział, że kobiety noszą hidżab, 
bo mężczyznom bardzo podobają się ich włosy i aby uchronić je przed natarczywo-
ścią zalecono hidżaby. Niemałą wzbudziło w nas to konsternację, bo co ma z tym Bóg 
wspólnego. po co nam Arabowie mówili o tym na lekcjach religii, skoro to jest jakiś 
tam ich plemienny obyczaj i przejaw fiksacji seksualnej.” [W 24]

„Nie rozumiem tego nakazu. Co komu przeszkadza, że widzi moją szyję i włosy? Na 
religii mi mówili, że to dlatego, że tylko mąż może oglądać włosy swojej żony, i że po-
kazywanie włosów na ulicy jest dla Arabów tym samym, co u nas chodzenie z tyłkiem 
na wierzchu. Uważam, że jak Arabowie chcą sobie nosić hidżaby, to niech sobie noszą. 
Ja nie muszę, bo w Polsce nic mi nie grozi, nikt nie reaguje podnieceniem na widok 
moich włosów.” [W 25]

„Chustę nosiłam, gdy byłam na pielgrzymce w Mekce, tam to był nie tyle nakaz reli-
gijny, co konieczność dbania o zdrowie. Temperatura przekraczała 40 stopni, powie-
trze aż parzyło, więc trzeba było się chronić. U nas na szczęście klimat jest łagodny 
i nie ma konieczności noszenia chusty.” [W 17]
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VI.8. Miejsce nauki religii w procesie kształtowania religijności 
oraz indywidualne próby poszerzania wiedzy religijnej

Rola lekcji religii w podtrzymywaniu tożsamości tatarskiej nabrała szczegól-
nego znaczenia po II wojnie światowej. Najbardziej dotkliwy los przypadł, szcze-
gólnie narażonej na represje okupantów, inteligencji tatarskiej. W czasie wojny 
bezpowrotnie utracono bogate archiwa i zabytki tatarskiej kultury materialnej, 
a zwłaszcza – istotne w procesie nauki religii – piśmiennictwo religijne. poniesio-
ne straty w negatywny sposób odbiły się na poziomie wiedzy religijnej. Powojenny 
chaos pogłębiła, wymuszona przesunięciem wschodniej granicy Polski, migracja 
na Ziemie Odzyskane. Tatarzy opuścili zwarty obszar osadnictwa na Litwie i bia-
łorusi i udali się na Zachód, gdzie od podstaw musieli tworzyć gminy wyznanio-
we, na nowo organizując życie religijne. Taki szary obraz powojennej rzeczywisto-
ści wyłania się ze wspomnień tatarskich seniorów:

„Kiedyś nie było lekcji religii, jak to teraz dzieci mają. U nas na Zachodzie (w Szcze-
cinie – przyp. M. Ł.) to czasem tylko z imamem się spotkaliśmy i on coś poopowiadał 
o tradycji. Tylko tyle tego było. Dla mnie jedyny kontakt z religią, to były jakieś szcząt-
kowe opowieści rodzinne i wyjazdy na święta na podlasie.” [W 16]

„Lekcje religii były po domach, raz u kogoś, raz u mnie. było ciężko, kłopoty same 
z ustalaniem gdzie i kiedy mamy się spotkać, ale bardzo nam się to podobało. Dla 
mnie był to przede wszystkim kontakt z kulturą tatarską. Teraz wygląda to trochę ina-
czej, nasza religia w szkole jest takim samym przedmiotem, jak inne. Teraz jest o wiele 
łatwiej, ale naukę inaczej się traktuje, chyba trochę z musu.” [W 36]

Zaraz po wojnie lekcje religii muzułmańskiej były prowadzone w nieformal-
ny sposób jedynie w kilku ośrodkach, w których mieszkali przedwojenni ima-
mowie: Bekir Rodkiewicz w Gorzowie Wielkopolskim, Ibrahim i Ali Smajkie-
wiczowie w Gdańsku oraz Lut Muchla w białymstoku. Regularna nauka religii, 
pod auspicjami MZR, rozpoczęła się w latach 60. minionego stulecia. W związ-
ku z tym, że Bohoniki i kruszyniany znajdowały się na peryferiach kraju, z dala 
od głównych skupisk ludności tatarskiej, nauczanie odbywało się najczęściej 
w prywatnych domach imamów lub u osób, które miały na tyle duże mieszka-
nia, aby pomieścić kilkunastoosobową grupę uczniów. Dopiero w latach 80. 
uzyskano zgodę stosownych władz i zaczęły powstawać punkty katechetyczne 
w kilku miastach na Podlasiu (w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli, Dąbrowie 
Białostockiej). 

przełom nastąpił z początkiem lat 90., przestały wtedy obowiązywać wszel-
kie administracyjne ograniczenia w prowadzeniu działalności religijnej, nastą-
piło również wyraźne ożywienie działalności kulturalnej i oświatowej związane 
z napływem do Polski studentów arabskich. Przez kilka lat białostoccy Tatarzy 
prowadzili lekcje religii wspólnie z Arabami. Odbywały się one w domu modli-
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twy Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce, znajdującym się przy 
ulicy Hetmańskiej. W połowie lat 90., w wyniku nasilających się nieporozumień, 
Tatarzy przenieśli lekcje religii do baraków gospodarczych przy budowanym 
wówczas przez MZR Centrum Islamskim na ulicy Pomorskiej. Było to tymcza-
sowe rozwiązanie, będące manifestacją odrębności Tatarów i wyrazem niechęci 
wobec czynionych przez Arabów prób reislamizacji w duchu bliskowschodnich 
tradycji. Tatarzy z białegostoku liczyli, że wkrótce przeniosą się do tego ośrodka, 
jednakże – o czym pisałem we wcześniejszej części pracy – budowa zakończyła się 
fiaskiem332. Prowizoryczne warunki na ulicy Pomorskiej zmusiły wkrótce biało-
stockich Tatarów do znalezienia innej siedziby. 

W połowie lat 90. zakończony był już w Polsce proces powrotu religii kato-
lickiej do szkół, Tatarzy postanowili zatem wykorzystać potencjał istniejących 
placówek oświatowych. Na miejsce prowadzenia zajęć wybrano najpierw Zespół 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ulicy Wierzbowej, gdzie przez długie lata pra-
cowała Halina Szahidewicz – przewodnicząca gminy wyznaniowej w Białymstoku 
i założycielka zespołu „Buńczuk”. W 1997 r. nastąpiła kolejna, ostatnia jak dotąd, 
przeprowadzka. Lekcje religii muzułmańskiej prowadzone są w Szkole podstawo-
wej nr 28 przy ulicy Warmińskiej, w której zastępcą dyrektora jest Rozalia Bog-
danowicz – członkini Najwyższego kolegium MZR. O przenosinach do nowej 
placówki zadecydowały bardzo dobre warunki lokalowe tamtejszej szkoły, a także 
bliskość budowanego jeszcze wówczas Centrum Islamskiego na pomorskiej. 

Regularne prowadzenie lekcji religii muzułmańskiej w szkołach publicznych 
odbywa się tylko w Białymstoku, ponieważ jedynie tam możliwe jest zebranie 
odpowiednio dużej liczby uczniów tatarskich i utworzenie czterech grup wieko-
wych333. W innych gminach wyznaniowych MZR nauczanie religii realizowane 
jest na mniejszą skalę w meczetach i domach modlitwy (np. w Gdańsku, War-
szawie, Sokółce i Suchowoli) lub też zajęć nie prowadzi się wcale (co ma miejsce 
w Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Podlodowie, Poznaniu334). Lekcje religii 
muzułmańskiej prowadzone są najczęściej raz w tygodniu – w sobotę lub niedzie-
lę. Nadal poważnym problemem jest znalezienie osób, które podjęłyby się na-
uczania. Dawniej działalność dydaktyczną pełnili głównie imamowie, obecnie 
coraz częściej obowiązek ten podejmują młodzi Tatarzy – dwudziestokilkuletni 
absolwenci wyższych uczelni, wyróżniający się uczniowie lekcji prowadzonych 
kiedyś przez Arabów, Tatarów (np. Artura Konopackiego, Dagmarę Sulkiewicz, 
Romana Półtorzyckiego) oraz konwertytów (np. Jarosława Banasiaka w Białym-
stoku). Nauczyciele religii muzułmańskiej są zatrudniani przez szkoły na takich 
samych zasadach jak inni katecheci; za swoją pracę dydaktyczną otrzymują wyna-
grodzenie, a ich status reguluje szereg przepisów prawa oświatowego.

332 Patrz roz. IV.1. Muzułmański Związek Religijny w RP.
333 Grupa I skupia uczniów klas I-III szkoły podstawowej; II – klasy IV-VI szkoły podstawowej; III – gim-

nazjum; IV – młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
334 W poznaniu lekcje religii muzułmańskiej prowadzi tamtejszy oddział Ligi Muzułmańskiej w Rp. 
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proces nauczania religii muzułmańskiej – niegdyś odbywający się w spon-
taniczny sposób, w którym treści przekazywane przez nauczycieli były głównie 
wynikiem tradycyjnej wiedzy wyniesionej z domu rodzinnego oraz lektury rodzi-
mego piśmiennictwa religijnego, a w przypadku przedwojennych imamów do-
datkowo pobierania nauki w zagranicznych ośrodkach – został niedawno sfor-
malizowany. Nauka religii opiera się na dwóch dokumentach wydanych w sierp-
niu 2009 r. przez Najwyższe kolegium MZR: „Podstawie programowej nauczania 
religii muzułmańskiej” oraz „Programie nauczania religii muzułmańskiej”335. 
W ramach podstawy programowej wyodrębniono sześć podstawowych działów 
nauczania: Koran i inne źródła wiedzy o islamie (w tym nauka pamięcio-
wa sur oraz poznanie zasad recytacji w języku arabskim); Obrzędowość i kult 
muzułmański (m.in. zasady pięciu filarów islamu, ze szczególnym naciskiem 
na umiejętność modlitwy, kalendarz muzułmański oraz reguły rządzące rytuała-
mi azanu, ślubu i pogrzebu); Nauka języka arabskiego (zagadnienia grama-
tyczne); Dogmaty muzułmańskie na podstawie źródeł islamu (wiara w: 
boga, aniołów, Księgi Święte, proroków, Dzień Sądu Ostatecznego, przeznacze-
nie); Historia islamu (życie i działalność Muhammada oraz czterech kalifów 
sprawiedliwych, rozwój cywilizacji islamu, historia islamu w Europie i w Polsce); 
Etyka muzułmańska (stosunek do boga, bliźnich, własnej osoby, środowiska 
naturalnego oraz problemów współczesności). Rozwinięciem powyższych ram 
kształcenia są szczegółowe zagadnienia omówione w programie nauczania. Zna-
lazło się w nim m.in. zdobywanie wiedzy religijnej; świadomość przynależności 
do wspólnoty muzułmańskiej; umiejętność odkrywania obecności boga; zachę-
canie do czynnego i świadomego uczestnictwa w modlitwach; uczenie języka 
arabskiego w zakresie niezbędnym do praktykowania religii i czytania koranu; 
zdobycie niezbędnych wiadomości z zakresu cywilizacji islamu; kształtowanie 
właściwej postawy moralnej opartej na wartościach islamu.

Lekcje religii muzułmańskiej odbywają się zawsze według pewnego schematu 
porządkującego ich przebieg. Nauczyciele omawiają szereg zagadnień, które od 
podstaw zaznajamiają dzieci ze specyfiką islamu, starają się przy tym dobierać 
metody i treści adekwatne do wieku i predyspozycji uczniów. Nauka rozpoczyna 
się od wyjaśnienia najbardziej podstawowych elementów muzułmańskiej doktry-
ny religijnej. Wiąże się to z omówieniem zasad religii, zawartych w pięciu fila-
rach wiary, a także wskazaniem zakazów determinowanych religią, dotyczących 
m.in. kwestii abstynencji alkoholowej i rytualnej nieczystości mięsa wieprzowe-
go. Nauczyciele starają się obok przekazywania wiedzy stosować również metody 
aktywizujące (zabawy, inscenizację, opowiadanie, opis, prace plastyczne, gry dy-
daktyczne). Ich efektem są wystawy muhirów wykonanych przez uczniów, a także 

335 Dokumenty pt. Podstawa programowa nauczania religii muzułmańskiej oraz Program nauczania religii muzuł-
mańskiej opracował zespół w składzie: Rozalia Bogdanowicz, Jarosław Banasiak, Dagmara Sulkiewicz, Roman 
półtorzycki; we współpracy z Januszem Aleksandrowiczem. Recenzentem był mufti T. Miśkiewicz. Cyt za: 
http://www.mzr.pl/pl/pliki/pdst_prog.pdf; http://www.mzr.pl/pl/pliki/prog_nauczania.pdf (stan na sier-
pień 2013 r.).
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akademie przygotowywane z okazji Miełludu, podczas których prezentowane są 
sceny z życia proroka Muhammada. 

Na lekcjach religii narodził się również Młodzieżowy Zespół pieśni i Tań-
ca „buńczuk”. Istotnym, choć najtrudniejszym, punktem programu jest nauka 
podstaw języka arabskiego. Służyć ma ona wyrobieniu umiejętności prowadze-
nia modlitwy i czytania koranu. Uczniowie zapoznają się z alfabetem arabskim, 
na każdej lekcji ćwiczą zapisywanie prostych wyrazów po arabsku, aby – w jak 
największym stopniu – poznać przekaz zawarty w surach Świętej Księgi islamu. 
Uzupełnieniem treści zawartych w Koranie jest nauka życiorysu i dokonań proro-
ka Muhammada oraz ukazanie kontekstu społeczno-politycznego objawień w ra-
mach zajęć z historii cywilizacji muzułmańskiej. Lekcje z najmłodszymi ucznia-
mi polegają głównie na przekazywaniu wiedzy i wzbudzaniu zainteresowań; na-
tomiast ze starszymi pogłębia się ją i systematyzuje, a także pobudza młodzież do 
samodzielnego myślenia i prowadzenia dyskusji problemowych. 

Aby usprawnić funkcjonowanie procesu nauczania, od wielu już lat prioryte-
tem MZR jest stworzenie własnego podręcznika do nauki religii muzułmańskiej. 
Zawierałby on elementy tatarskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego nieobecne 
w standardowych podręcznikach omawiających religię muzułmańską. Póki co, 
dzieci i młodzież tatarska uczą się głównie z bośniackiego podręcznika pt. „Jak 
czytać Kur’an i o dziennych modlitwach w islamie” (autorstwa: I. Demirovicia, 
H. Ć. Silajdžicia, H. I. Trebinjaca i H. N. Hadžyabdicia), przetłumaczonego na po-
czątku lat 90. przez ówczesnego imama gminy bohonickiej Nusreta kurjakovicia, 
a także z książki Ghulama Sarwara pt. „Islam dla najmłodszych” oraz licznych pu-
blikacji wydanych przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce oraz 
Ligę Muzułmańską w Rp. Ważne są również źródła, czyli Koran w tłumaczeniu J. 
Bielawskiego oraz zbiory hadisów336. Wśród zalecanej literatury znalazły się także 
książki o tematyce religijnej wydane w ostatnich latach przez Tatarów (np. zbiór 
tekstów pt. „Islam. W poszukiwaniu wiedzy”), a także chamaiły337 oraz słowniki 
i liczne wydawnictwa popularnonaukowe poświęcone cywilizacji islamu. W przy-
szłości dużym powodzeniem cieszyć się będzie zapewne podręcznik opracowany 
niedawno przez Ligę Muzułmańską w Rp338. Zagadnienia poruszane na zajęciach 
z religii muzułmańskiej w następujący sposób wspominają respondenci:

„Chodziłam na lekcje tu w Białymstoku przez całą podstawówkę i praktycznie całe 
liceum. Uczyli nas Arabowie, a później Tatarzy – mufti (T. Miśkiewicz – przyp. M. Ł.) 
i Janusz Aleksandrowicz (imam gminy wyznaniowej w kruszynianach – przyp. M. Ł.). 
Ciągle zmienialiśmy miejsce nauki, na początku była to Hetmańska, potem barak na 

336 Szczegółowy wykaz omawianych pozycji zawarto w bibliografii.
337 Chamaił (Hama’il) czyli modlitwa i praktyka islamu, suplement do „Życia Muzułmańskiego”, b.d.w. 

(1990?); Aleksandrowicz J. , Suforka, bohoniki-białystok b.d.w. (ok. 2000?); Jasiński  S. , Modlitewnik muzuł-
mański, Białystok 1986; Salat. Muzułmańska Książka do Modlitwy, Warszawa 2000; Charif  N.,  Sulkiewicz D., 
Półtorzycki  R. ,  Wprowadzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z Koranu, Białystok 2011; Dziekan 
M. M.,  Jak modlą się muzułmanie. Antologia modlitw, Warszawa 1997.

338 Abi  Issa I . , Islam. Podręcznik dla dzieci. Część I, Warszawa 2011.



241

Religijność młodego pokolenia polskich Tatarów

Pomorskiej, i na końcu szkoła na Wierzbowej. Arabowie byli bardzo rygorystyczni. 
U nich wszystko musiało być zapięte na ostatni guzik, odpytywali nas ciągle. A u Ta-
tarów było luźniej, więcej rozmawialiśmy, oprócz spraw czysto religijnych mówiliśmy 
także o tradycji. Takie podejście bardziej mi się podobało, było nam bliższe. Kilku 
ważnych rzeczy o zasadach islamu dowiedziałam się na tych lekcjach, nauczyłam się 
czytania Koranu, choć nie wiem czy coś jeszcze z tego pamiętam. Generalnie nie mia-
łam problemów z nauką, nawet arabski dobrze mi szedł. W szkole podstawowej umysł 
jest jeszcze chłonny, także szybko i sprawnie mi to do głowy wchodziło.” [W 18]

„Uczyliśmy się przede wszystkim zasad religii, historii proroka i islamu i tego, jak 
należy żyć w zgodzie z islamem, czyli elementów prawa religijnego i etyki. były jesz-
cze zajęcia z czytania Koranu, ale nie szło nam to jakoś i głównie opieraliśmy się na 
polskim przekładzie. Tym wiesz, zielonym (w tłum. J. Bielawskiego – przyp. M. Ł.). 
Generalnie nauka arabskiego nam nie wyszła. Był tylko alfabet i cyfry, ale nikt chyba 
nie potrafił ich płynnie stosować. pamiętam, że przychodził do nas pan Jan Sobolew-
ski (przewodniczący MZR w latach 1991–2001 – przyp. M. Ł.) i opowiadał o historii 
Tatarów, bardzo podobały mi się te wykłady, bo można było trochę tej naszej tradycji 
poznać.” [W 20]

W latach 90. lekcje religii muzułmańskiej prowadzone były zarówno przez Ta-
tarów, jak i studentów arabskich. Respondenci, opisując swoje doświadczenia zwią-
zane z nauką, jednoznacznie wskazywali na różnice w sposobie prowadzenia zajęć. 
Arabowie, zdaniem młodych Tatarów, skupiali się przede wszystkim na nauce języ-
ka arabskiego, argumentując to fundamentalnym znaczeniem znajomości języka 
liturgicznego dla wykształcenia tożsamości muzułmańskiej. Tatarscy nauczyciele 
starali się natomiast uczyć religii w znacznie szerszym stopniu, mając na uwadze 
kontekst tatarskiej tradycji i specyfiki praktykowania islamu w niemuzułmańskim 
kraju. Przejawem tego było bardziej równomierne rozkładanie nacisku pomiędzy 
doktryną religijną a tradycją. Tatarscy nauczyciele przekazywali młodemu pokole-
niu nie tylko treści sensu stricto religijne, ale także zmierzali do pobudzania świado-
mości etnicznej; starali się przy tym łączyć naukę Koranu, opartą na tradycyjnym 
przekazie i źródłach arabskich, z wiedzą o dziejach osadnictwa tatarskiego na zie-
miach polskich czy też udziale Tatarów w polskim czynie zbrojnym.

„Lekcje odbywały się w meczecie. Najpierw prowadził je imam tatarski, a potem stu-
dent z Arabii. Arabowie przedstawiali wiarę ze swojej perspektywy, zgodnie ze swoimi 
zasadami. przede wszystkim uczyliśmy się czytania Koranu. Z kolei, jak lekcje pro-
wadził Profesor (Selim Chazbijewicz – przyp. M.Ł.), to mieliśmy przede wszystkim 
naukę modlitw i tak ogólnie o islamie i historii. Miałem więc okazję poznać religię ze 
źródła, jak i z perspektywy naszych tatarskich korzeni. Obydwa okresy były dla mnie 
tak samo ważne. Właśnie dlatego, że były trochę inne. Te odmienne punkty widzenia 
nauczyły mnie szerzej patrzeć na religię. Arabowie dużo nam mówili o zasadach wia-
ry, o takich teologicznych jej aspektach. Często było tak, że Arabowie uzupełniali czy 
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nawet prostowali to, co mówili nam Tatarzy. Arabowie w kwestii doktryny religijnej 
byli lepsi, urodzili się w krajach arabskich, znali arabski. W tej sprawie im ufałem, 
natomiast jeśli chodzi o sposób modlitwy, tą całą obrzędowość, to wolę tradycyjny 
tatarski model, bo on jest nam bliższy, dziadkowie przecież tak się modlą. (…) Na 
lekcje religii chodziłem jeszcze w szkole średniej. Dużo mi one dały, od dziadków 
bym się tego nie dowiedział.” [W 10]

„W Sokółce uczyli nas zarówno Tatarzy – imam Stefan Jasiński – jak i studenci arab-
scy. Na samym końcu mojej szkolnej edukacji przyszedł bośniak – Nusret Kurjako-
vić. Miałem ogromne szczęście, bo mogłem poznać różnorodne sposoby rozumienia 
islamu i pomogło mi to zdefiniować swoją postawę. bardzo sobie cenię te lekcje reli-
gii. Uczyliśmy się w sumie tylko podstaw, bo głównie mówiliśmy o zasadach islamu 
i proroku Muhammadzie, ale zawsze pojawiało się tam jakieś odniesienie do naszej 
tradycji. Nawet nieświadomie, gdy widziałem Arabów i ich różne od naszego podej-
ście do religii.” [W 14]

„Tak generalnie to jestem zadowolony z lekcji religii, bo te zajęcia są potrzebne i mnie 
osobiście dużo dały, jakiś punkt odniesienia to jest zawsze. Żałuję tylko tego, że przez 
tyle lat męczyłem się z Arabami. No, bo cóż z tego, że oni pochodzą z krajów mu-
zułmańskich, jak my żyjemy gdzie indziej i to, co tam jest oczywiste, tutaj takie nie 
jest. Oni poza tym byli radykalni i kompletnie nieczuli na odmienność kulturową. 
Zachowywali się jak księża katoliccy na misjach. Tylko ich punkt widzenia na religię 
miał nas obowiązywać. Nie było dyskusji, prawdy objawione i koniec. powiedział mi 
jeden z nich kiedyś: <<Wy nie jesteście muzułmanami, bo nie modlicie się pięć razy 
dziennie>>. I jak tu z takim dyskutować? Uważam, że większy sens ma religia z Tata-
rami, bo znają nasze realia, potrafią tłumaczyć po polsku, nie ma bariery językowej, 
bo Arabowie, wtedy gdy ja miałem z nimi zajęcia, słabo znali język polski. Tatarski 
przekaz byłby dla nas bardziej przystępny.” [W 24]

„Zawsze twierdziłem, że religia nie może być w próżni, dlatego uczyłem nie tylko hi-
storii Arabów i objawienia, a także tego, co my Tatarzy mamy z tym wspólnego. Bo 
teraz młodzi na lekcjach z Arabami uczą się dużo o świecie arabskim, a to nie jest nasza 
kultura, więc mało ich to interesuje. Ja uczyłem, skąd się u nas wziął islam. Jak to się 
stało, że 600 lat przetrwaliśmy z dala od Mekki. O ordach tatarskich uczyłem młodzież, 
od najdawniejszych czasów, jak jeszcze islamu u nas nie było. Najazdy te nasze słynne 
omawialiśmy. Trzeba było wyjaśnić młodym, że zanim do polski trafiliśmy to doszli-
śmy najpierw do Krymu, a dopiero stamtąd tutaj. To ich interesowało, bo widzieli, że to 
jest kawał historii, który wyjaśniał naszą specyfikę. Sam arabski islam to mało, musi być 
coś o Tatarach. Zresztą o wędrowaniu po stepach i wojnach wszyscy chcieli słuchać, bo 
to ciekawe i wzruszające. Kto teraz na koniu jeździć potrafi czy z łuku strzelać?” [W 31]

Tatarscy nauczyciele religii, przedstawiając swoje refleksje dotyczące religij-
ności młodego pokolenia, konstatują, że dzieci do pewnego wieku, z reguły do 
ukończenia szkoły podstawowej, raczej pilnie chodzą na religię. Stosunek do tych 
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lekcji ulega zmianie wraz z dorastaniem. W gimnazjum widoczne jest już znaczne 
obniżenie frekwencji. Tę tezę potwierdza szereg badań socjologicznych przepro-
wadzonych w ostatnich latach, z których to wyłania się ogólnopolski trend seku-
laryzacyjny339. Zbytnim uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że młode pokolenie 
odsuwa się od religii czy też przestaje traktować ją jako ważne źródło wartości. 
Młodzi ludzie buntują się raczej przeciwko szkole jako instytucji i rodzicom 
jako wzorom wychowawczym. Zdaniem uczniów szkoła nie potrafi zaintereso-
wać, lekcje religii oceniane są z takiej samej perspektywy, co inne przedmioty. Dla 
młodych ludzi, dorastających w świecie zdominowanym przez kulturę masową 
i szybką konsumpcję, nauka religii jest odbierana jako kolejny nudny obowią-
zek. Sytuację pogarsza symptomatyczny fakt, że rodzice bardzo często nie mają 
dostatecznej wiedzy religijnej i nie mogą przekazać zbuntowanemu nastolatkowi 
tego, czego nie jest w stanie uczynić szkoła. frekwencję uczniów na lekcjach religii 
przedstawia jedna z respondentek:

„W mojej szkole podstawowej zdecydowana większość dzieci chodzi na religię, wyjąt-
ki nie chodzą. 30% stanowią prawosławni, około 60-65% katolicy, a pozostali to dzie-
ci tatarskie chodzące na religię muzułmańską, a także inne wyznania chrześcijańskie. 
W gimnazjum jest zdecydowanie gorzej, pojawia się bunt przeciwko religii, zwłaszcza 
w ostatnich klasach to widać. W szkołach średnich jest niewiele lepiej. Według mojej 
wiedzy w Białymstoku są szkoły ponadpodstawowe, w których nawet 40% dzieci po-
trafi nie chodzić na religię.” [W 33]

Opór młodych ludzi skierowany jest również przeciwko treściom przeka-
zywanym na lekcjach religii. Zbuntowanym nastolatkom najczęściej nie podo-
ba się konieczność nauki języka arabskiego. Młodzież kwestionuje sens uczenia 
się języka, w którym objawiony został Koran, tłumacząc to jego trudnością 
i złą metodą nauki, wymagającą jedynie pamięciowego opanowania sur, bez 
należytego zrozumienia sensu języka i jego gramatyki. Dla wielu osób istot-
ną przeszkodę stanowi konieczność poświęcenia weekendu na naukę religii. 
Z wypowiedzi znacznej części respondentów – krytycznie oceniających swoje 
doświadczenia wyniesione z lekcji religii – wnioskować można, że dla przedsta-
wicieli młodego pokolenia polskich Tatarów pokusa dnia wolnego jest często 
silniejsza od woli nauki:

„pół miasta musiałam przejechać, aby na dotrzeć na lekcje religii. To był kłopot. (…) 
Chodziłam krótko na religię, bo czasu nie miałam i trochę mi się nie chciało. Bo 
wiesz, wszyscy mają wolną niedzielę, ja też chciałam mieć spokój od szkoły. Samo tak 
wyszło, że nie chodziłam… Teraz wiem, że może zbyt pochopnie, bo wielu ciekawych 
rzeczy można było się tam dowiedzieć. (…) Zbyt krótko chodziłam. Nawet tych za-
sad wiary już dobrze nie pamiętam. Wstyd mi trochę…” [W 19]

339 Mariański  J. ,  Emigracja z Kościoła…, Lublin 2008, s. 192-202.
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„przez tych kilka lat uczyliśmy się alfabetu arabskiego, czytania sur Koranu i zasad 
religii muzułmańskiej. Wtedy nauka arabskiego nie podobała mi się, uważałem to za 
bezsensowne działanie, bo i tak nie rozumieliśmy tego, co czytaliśmy. Uczyliśmy się 
na pamięć tych sur, bo składanie literek arabskich szło nam strasznie powoli, szybciej 
było recytować je z pamięci.” [W 21]

„Na religię chodziłem w podstawówce przez dobrych kilka lat. Trafiłem na taki 
niefortunny okres, że uczyli mnie Arabowie i od razu przyszła nauka czytania po 
arabsku. Ja wtedy ledwo po polsku czytałem, a oni takie trudne rzeczy wprowadzali. 
Dawali tydzień na nauczenie, odpytywali i jeszcze oceny za to dawali. Nie byłem zbyt 
dobry, bo dukałem, jak wszyscy zresztą. Trochę mnie to zniechęciło do nauki. Od 
zakończenia religii nie korzystałem z tego, czego się nauczyłem. Nie wiem czy dużo 
pamiętam, coś na pewno, ale czy tyle, żeby czytać bezbłędnie, to nie wiem… To była 
nauka z automatu, nie uczyli nas słownictwa, tylko pamięciowo sur. Owszem potem 
mieliśmy omówienie każdej sury na podstawie polskiego tłumaczenia z zielonego 
Koranu bielawskiego, ale ja nie widziałem związku z tym, czego uczę się na pamięć. 
Dla Arabów wszystko było proste i oczywiste, w końcu znali arabski.” [W 24]

„Nie lubiłam lekcji religii, dwa lata chodziłam i to cud, że tak długo. A to dlatego, 
że były w niedzielę rano i nie chciało mi się wstawać, jak nie musiałam iść do szkoły. 
(…) Na lekcjach, co dla mnie było bezsensem, nie uczyliśmy się modlitw, tylko ku-
liśmy litery arabskie na pamięć. Nikomu się to w życiu nie przydało, bo arabskiego 
nie nauczysz się na lekcjach religii, gdzie tylko koran czytasz. Uczyli nas alfabetu 
i wyrazów, nie pamiętam już zresztą dokładnie jakie to były wyrazy… Nikt z tej wie-
dzy nie korzystał i zapomniało się. Dla mnie arabski to tylko modlitwy, w tym mi się 
przydaje i tylko do tego służy.” [W 28]

„Gdy byłem dzieckiem wszystko mi się podobało, ale potem wraz upływem czasu 
coraz mniej chętnie tam chodziłem. To wynikało z tego, że tematy były coraz nudniej-
sze i zdarzało się, że się powtarzały. Tak, jak w szkole to bywa, człowiek coś tam wie 
i wymądrzać się zaczyna. Ale chyba najważniejszą przyczyną odchodzenia od lekcji 
religii było dorastanie. Jak się ma 15 czy 16 lat to są ciekawsze rzeczy do roboty. Kiedyś 
nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale chyba tak właśnie było. Religia była tylko po 
to, aby spotkać się z innym Tatarami, powygłupiać się, pograć w piłkę. Skończyło się 
to w zabawny sposób. Kiedyś tak siedzimy na tej religii i gadamy sobie, a nauczyciel, 
którego nazwiska przez szacunek nie wspomnę, upomniał nas mówiąc, że jak chcemy 
pogadać, to do pubu możemy pójść. No i bardzo nas to zainspirowało…” [W 38]

Na przeciwnym biegunie znajdują się pozytywne oceny lekcji religii. Na 
podstawie przeprowadzonych badań empirycznych stwierdzić można, że ogólna 
liczba wskazań akceptujących lekcje religii jest porównywalna do przytoczonych 
powyżej krytycznych opinii, odnoszących się do kwestii kształcenia religijnego. 
Pozytywny stosunek do lekcji religii jest przede wszystkim związany z ocenami 
formułowanymi z perspektywy czasu przez osoby studiujące i tych, którzy za-
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kończyli już swą edukację. Doceniona została zdobyta wiedza o religii muzuł-
mańskiej i tradycji tatarskiej, a także, co może wydać się na pierwszy rzut oka 
zaskakujące, możliwość spotkania się z innymi Tatarami, bycia ze sobą i wspólnej 
zabawy. Lekcje religii były cenione właśnie za to, że stanowiły doskonałą okazję do 
integracji i pogłębiania poczucia tatarskiej tożsamości. Najstarsi przedstawiciele 
młodego pokolenia wskazywali, że nauka religii inspirowała do dalszych poszu-
kiwań. Zdarzały się bowiem przypadki osób, które wyjeżdżały na zagraniczne 
uczelnie, np. w bośni, Arabii Saudyjskiej, Syrii czy Egipcie, aby zdobyć bardziej 
szczegółową wiedzę na temat islamu (np. mufti Tomasz Miśkiewicz oraz imamo-
wie Janusz Aleksandrowicz i Aleksander Bazarewicz). Przychylny stosunek do lek-
cji religii obrazują poniższe wypowiedzi:

„Z przyjemnością chodziłem na zajęcia, nie były trudne, podobały mi się, nie nudzi-
łem się. Po religii nasze mamy przynosiły ciasta i słodycze... Na religii była bardzo faj-
na atmosfera, to był jedyny czas, gdy miałem stały kontakt z tatarskimi rówieśnikami. 
To było takie integrujące.” [W 10]

„W Sokółce na religię chodzili chyba wszyscy tatarscy rówieśnicy. Mało kto dotrwał 
wprawdzie do końca szkoły średniej, ale jakieś tam pojęcie udało się wszystkim zdo-
być. Nie było tak wielkiego rygoru, jak w szkole. Chodziło się chętnie, można też 
było przy okazji spotkać się w swoim gronie. Lekcje religii tak ogólnie bardzo miło 
wspominam.” [W 14]

„fajnie było się z innymi Tatarami spotkać. przerwy były dla nas, najbardziej je lubi-
łam, bo mogliśmy się razem bawić.” [W 18]

„W przerwach graliśmy w piłkę na korytarzu. Ten epizod najbardziej utkwił mi w pa-
mięci. Myślę zresztą, że nie tylko mnie najbardziej to się podobało.” [W 21]

„Teraz po latach jestem zadowolona z tego, że chodziłam na religię, bo jednak do-
wiedziałam się tego, czego znikąd bym się dowiedzieć nie mogła. Mama czy babcia 
nie mogły mi tej wiedzy przekazać. A tak nauczyłam się kilku sur i modlitw, zasad 
religii, o proroku mówiliśmy. podstawy takie… Nie pamiętam już dokładnie, co tam 
było. Dzięki tym zajęciom zacieśniły się także więzy między mną a rówieśnikami. Co 
tydzień się przecież widzieliśmy. To było bardzo fajne, bo chodziliśmy do różnych 
szkół, często na dwóch końcach miasta, a w niedzielę mimo to byliśmy razem. Wtedy 
tego nie doceniałam, bo chciałam w niedzielę poleniuchować, a tu mama mi każe iść 
na religię. Dziecko nie rozumie co jest ważne, cieszę się, że mama mi nie odpuszczała 
w tej kwestii. To były w końcu tylko 3 godziny, więc warto było się poświęcić. Na obiad 
i tak byłam już z powrotem w domu.” [W 23]

„Mam miłe wspomnienia, lubiłem uczyć się religii. Moi rodzice przywiązywali zresz-
tą dużą uwagę do religii, starali mi się pomóc w nauce. Zachęcali, jak mogli i stąd ja 
się uczyłem. Na początku nie było to łatwe, ale dzięki rodzicom wyrobiłem sobie ten 
nawyk i cieszę się, że tę wiedzę posiadłem. Teraz niechętnie rodzice pomagają, moi 
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to był wyjątek. Dzieci trzeba mobilizować, bo same nie chcą się uczyć. (…) Uczyłem 
przez 4 lata religii, widziałem to na własne oczy. Skoro ktoś poświęcił swój czas, aby 
mnie uczyć, to postanowiłem się odwdzięczyć i coś dzieciom przekazać, zaciekawić 
tak, jak mnie zaciekawiono. To taka najlepsza forma rewanżu.” [W 30]

Powszechne uczestnictwo młodych Tatarów w lekcjach religii muzułmańskiej 
kończy się w okresie adolescencji, mającym swój szczyt podczas nauki w gimna-
zjum. W szkole średniej liczba osób biorących udział w nauce religii nadal spada, 
choć już nie tak gwałtownie, jak wcześniej. Do matury na lekcjach religii pozostają 
już jednak tylko nieliczne jednostki, które charakteryzuje szczególnie wysoki, na 
tle rówieśników tatarskich, poziom zainteresowania aspektami związanymi z is-
lamem i tradycją tatarską. Są to osoby deklarujące przywiązanie do wiary muzuł-
mańskiej, aczkolwiek poziom ich religijności nie zawsze jest wysoki. W grupie tej 
są bowiem zarówno osoby pobożne, jak i te, dla których islam jest tylko elemen-
tem szerszej tożsamości tatarskiej. Osoby, które wytrwale chodziły na lekcje religii, 
zgodnie twierdziły, że w ich domach zwracano dużą uwagę na praktykowanie isla-
mu. Rodzice zachęcali, a czasem nawet przymuszali ich do uczestniczenia w zaję-
ciach. Istotną cechą przedstawicieli młodego pokolenia, silnie związanych z na-
uką religii, było również zaznajamianie z tradycją i dziedzictwem tatarskim już 
od wczesnego dzieciństwa. W procesie tym szczególną rolę odgrywali dziadkowie. 

Zdobywanie informacji o własnej religii odbywa się oczywiście nie tylko 
w szkole i domu rodzinnym. Dla znacznej części młodych Tatarów, z którymi 
przeprowadziłem wywiady, kontakt z wiedzą religijną kończył się jednak na po-
czątkowych lekcjach zapoznających uczniów z podstawowymi zagadnieniami 
dotyczącymi doktryny religijnej. Z tego powodu głównym źródłem wiedzy o is-
lamie stały się w ostatnich latach informacje zaczerpnięte z Internetu. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy są niewątpliwe zalety zasobów informatycznych: szybkość 
wyszukiwania informacji, łatwość dostępu do danych, a także prosty i zrozumia-
ły przekaz oraz możliwość odwoływania się do wielu dokumentów poprzez hi-
perłącza. Zdaniem młodych Tatarów w Internecie bez trudu znaleźć można wiele 
ciekawych informacji dotyczących islamu i cywilizacji muzułmańskiej. 

Najczęściej wymienianą przez młodych respondentów witryną był serwis 
„Tatarzy polscy”. Zaskakujące, że na stronie, która powstała we wrześniu 2003 r., 
nie ma jednak prawie w ogóle odniesień do religii muzułmańskiej. Założycielem 
i głównym redaktorem witryny jest Michał Adamowicz – młody Tatar z Białegosto-
ku, mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii340. Skromny, początkowo autorski pro-
jekt o wybitnie etnicznym charakterze, w ciągu kilku lat rozrósł się do pokaźnych 

340 Początkowo strona istniała pod adresem: http://tatarzy.tkb.pl/, korzystając z serwerów Telewizji 
kablowych Białystok; od kilku lat witryna funkcjonuje natomiast pod adresem: http://tataria.eu/ (stan na 
lipiec 2012 r.).
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rozmiarów i zyskał dużą popularność w kręgu młodych Tatarów. W początkowych 
latach funkcjonowania centralne miejsce strony zajmowała jurta z płonącym ogni-
skiem, czyli jednym z symboli tatarskości, odwołującym się do koczowniczego dzie-
dzictwa341. Obecnie strona główna zdominowana jest przez ogłoszenia i zapowie-
dzi wydarzeń; znalazło się na niej także krótkie powitanie342. Odwiedzając witrynę 
M. Adamowicza znaleźć można szereg informacji dotyczących historii osadnictwa 
tatarskiego, w tym zagadnień związanych z wojskowością. Obecne są liczne odnie-
sienia do tradycji (m.in. do legend, zwyczajów rodzinnych i kulinariów), a także 
kultury i sztuki (galeria obrazów inspirowanych Tatarami; teksty i nagrania pieśni 
ludowych; poezja S. Chazbijewicza oraz M. Adamowicza). 

Na stronie umieszczono także podręcznik do nauki podstaw języka tatarskie-
go. Początkowo dział ten był tylko ciekawostką, w ciągu kilku lat rozrósł się jed-
nak i obecnie zawiera m.in. mały słownik, podstawy gramatyki, elementarz wraz 
z ćwiczeniami, tłumaczenia bajek tatarskich oraz rozmówki. Uzupełnieniem jest 
galeria zdjęć meczetów i cmentarzy, a także zbiór artykułów i doniesień praso-
wych oraz mapy historyczne (wśród nich znajduje się „mapa bratnich narodów 
turkieskich” – wyrażająca pantatarskie przekonania autora strony) i księga gości. 
Jeszcze kilka lat temu w warstwie wizualnej strona wykorzystywała charaktery-
styczne motywy graficzne związane z kulturą Tatarów, jej wygląd urozmaicały 
buńczuki, herby szlacheckie i wizerunki łuczników i jeźdźców tatarskich. Obec-
nie nie ma śladu po tej estetyce. Strona utrzymywana niegdyś w ciemnej tonacji, 
pełna dynamicznych elementów, dziś ma bardziej ascetyczny, ale również czytel-
ny wygląd, urozmaicony jedynie znajdującymi się w tle motywami roślinnymi. 

Najważniejszym elementem wspomnianej tatarskiej strony internetowej 
M. Adamowicza było – według respondentów – forum dyskusyjne, będące przez 
kilka lat wirtualną płaszczyzną spotkania i dyskusji polskich Tatarów343. Forum 
od samego początku zdominowali przedstawiciele młodego pokolenia, dlatego 
też poruszane wątki skupiały się wokół ich głównych zainteresowań. Zaletą tej 
strony była nieograniczona możliwość wymiany myśli i poglądów na wszelakie 
tematy, począwszy od spraw związanych z religijnością, a kończąc na rozmowach 
o czysto towarzyskim charakterze. W dziale historycznym znaleźć można było 
szereg różnych wątków, dotyczących m.in. wojennych przeżyć dziadków, pytań 
o losy przodków czy też poszukiwania szlacheckiego pochodzenia. Rozbudowa-

341 Otwarciu strony towarzyszyło powitanie: „Isenmisiz (pozdrowienie w języku Tatarów krymskich 
i kazańskich – przyp. M. Ł.). W progu pierwszej wirtualnej jurty tatarskiej, zdejmij okrycie ze stóp i podejdź 
bliżej, by blask ogniska okazał Twoją twarz gospodarzom. Nieważne jakie są twe korzenie, ważne jest byś miał 
szczere serce, a przywitamy Cię jak swojego, a jeśli odpowiesz śpiewem na szept naszych dusz, staniesz się 
naszym bratem. Ogrzej swe ręce przy ogniu i posłuchaj opowieści o najdzielniejszym z narodów.” Cyt. za: 
http://tatarzy.tkb.pl/ (strona nie jest obecnie dostępna w zasobach Internetu).

342 „Isenmesez / Witaj. Znajdziesz tu odpowiedzi na większość, jakże często powtarzanych pytań, 
a może i nawet odnowisz kontakt z krewnymi… Strona jest poświęcona nam, Tatarom, zamieszkującym pol-
skę od wielu setek lat… Jeżeli jesteś jedynie tymczasowym gościem... potraktuj proszę informacje tu zamiesz-
czone z takim samym szacunkiem, z jakim chciałbyś/chciałabyś, aby i o Twojej rodzinie informacje były 
traktowane… Życzymy miłej lektury.” Cyt. za: http://tataria.eu/ (stan na lipiec 2012 r.).

343 http://tataria.eu/index.php/forum.html (stan na lipiec 2012 r.).
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ny był także dział religijny, w którym uwagę poświęcano różnorodnym zagadnie-
niom takim jak: przedmuzułmańskie wierzenia szamanistyczne, problemy zwią-
zane z praktykowaniem islamu w chrześcijańskim kraju czy też fundamentalizm 
religijny i terroryzm. 

Największą popularnością wśród osób odwiedzających forum cieszył się 
jednak dział pt. „Imprezki”. Za jego pośrednictwem młodzi Tatarzy z białego-
stoku i okolic – zwłaszcza studenci – organizowali sobie czas wolny i starali się 
zacieśniać łączące ich więzy. Na stronach prowadzonych przez młodych Tatarów 
pojawiały się ponadto zaproszenia na bale tatarskie, a później relacje, wspomnie-
nia i zdjęcia z zabawy. Główną zaletą forum była szybkość przekazywania infor-
macji, pozwalająca przekazywać je bardzo wielu użytkownikom. fenomen strony 
M. Adamowicza polegał na łączeniu ludzi o wspólnych zainteresowaniach, fascy-
nujących się losami i kulturą Tatarów. Forum zostało stworzone przez Tatarów 
i dla nich samych miało największą wartość. Miernikiem popularności i siły od-
działywania tatarskiej wirtualnej społeczności była imponująca liczba odwiedzin 
(wynosząca kilkadziesiąt tysięcy wejść w przeciągu pierwszych kilku lat funkcjo-
nowania w sieci), a także liczba zarejestrowanych użytkowników (konto na forum 
tatarskim posiadało kilkaset osób, z czego kilkadziesiąt było stale aktywnych, 
a kilkoro pełniło rolę moderatorów zarządzających zasobami strony)344. 

Od kilku lat forum tatarskie traci popularność, najbardziej aktywni użyt-
kownicy – często związani z zespołem „Buńczuk” – po zakończeniu studiów 
rozpoczęli życie zawodowe i założyli rodziny. kontakty towarzyskie, dawniej bar-
dzo silne, uległy, wraz z upływem lat, znacznemu osłabieniu. kolejna generacja 
młodych Tatarów, idąc z duchem czasu i obowiązującymi trendami, przeniosła 
swą aktywność internetową do mediów społecznościowych, a zwłaszcza do grupy 
„Tatarzy”, utworzonej w 2011 r. na portalu Facebook. O ile do dawnego forum 
tatarskiego dostęp miał każdy użytkownik sieci (tylko wpisywanie komentarzy 
i oglądanie profili członków wymagało rejestracji), obecnie możliwość czytania 
i generowania postów mają tylko uczestnicy tej grupy. krok ten, jak twierdzą ad-
ministratorzy, podyktowany był chęcią zapewnienia anonimowości wśród milio-
nów użytkowników serwisu Facebook345. 

Młodzi Tatarzy zapytani o to, z jakich stron internetowych czerpią wiedzę 
o islamie i świecie muzułmańskim wskazywali najczęściej główną stronę MZR, 
popularne serwisy informacyjne, internetową encyklopedię Wikipedia, a także 
portal Arabia.pl346. Zagraniczne strony internetowe poświęcone islamowi oraz 
portale redagowane przez konwertytów i społeczność arabską w polsce (np. kon-
trowersyjny portal i forum „Islam in Poland”347) były konsekwentnie omijane. Po-

344 Graczyk L. ,  Wirtualna orda w: „As-Salam”, nr 2 (10) / 2006, s. 23-27.
345 https://www.facebook.com/groups/tatarzy/ (stan na sierpień 2013 r.).
346 Por. http://www.mzr.pl/pl/; http://www.aljazeera.com/; http://pl.wikipedia.org/wiki/; http://

www.arabia.pl/ (stan na sierpień 2013 r.).
347 Forum „Islam in Poland” działało pod adresem: http://www.islam-in-poland.org (strona nie jest 

obecnie dostępna w zasobach Internetu). Aktywność radykalnych środowisk muzułmańskich przeniosła się 
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wodem była najczęściej niechęć do radykalnych środowisk muzułmańskich oraz 
obawa przed fundamentalizmem. Wyjątkiem od tej reguły są jednakże najstarsi 
przedstawiciele młodego pokolenia, a zwłaszcza uczestnicy spotkań halakowych, 
którzy znacznie więcej uwagi poświęcali analizie zasobów sieci. O swojej aktyw-
ności intelektualnej oraz roli Internetu, jako podstawowego źródła poszukiwania 
informacji, w następujący sposób mówią respondenci:

„Internet jest bardzo przydatny, zwłaszcza jako forum dyskusyjne. Wiele zależy oczy-
wiście od moderatorów, ale ogólnie jest to bardzo pozytywne zjawisko. Ostatnio na 
naszym forum tatarskim pojawiły się lekcje języka tatarskiego w dialekcie kazańskim, 
dzięki temu, że poznaliśmy niedawno Tatara z Kijowa. To jest fajna sprawa, bo można 
by odnowić kontakty z Tatarami ze Wschodu. forum jest o tyle dobre, że można z Ta-
tarami z podlasia pogadać, dowiedzieć co się tam dzieje, bo my tu w Gdańsku trochę 
na uboczu jesteśmy.” [W 5]

„Nie, raczej nie poszukuję specjalnie wiedzy o Tatarach czy islamie. Jak potrzebuję się 
czegoś dowiedzieć o tradycji czy o islamie, to pytam mamy, potem dziadków, a także 
w Internecie szukam informacji. Na naszym forum jest dużo ciekawych rzeczy i dość 
często tam zaglądam. Prasa tatarska nie dociera do mnie, ale nie mam czasu na to, 
ażeby specjalnie jej szukać.” [W 18]

„A takie indywidualne poszukiwania… Internet na pewno, na naszej stronie tatar-
skiej jest dużo informacji, zaglądam często na nią. Jest też forum, można pogadać. 
Jak mam pytanie, to zawsze znajdzie się ktoś, kto mi pomoże. Arabskie źródła raczej 
omijam. bo my jesteśmy Tatarami, a oni Arabami. Oni wydali dużo książek, ale jakoś 
nie przekonują mnie one, za dużo terminologii arabskiej. Nie czytam wydawnictw 
tatarskich, jakoś nie docierają do mnie, a mnie też nigdy nie chciało się ich szukać. 
Czasem coś się trafi, zobaczę na półce u kogoś to przejrzę.” [W 28]

O wiele gorzej prezentuje się aktywność młodych Tatarów związana ze zdoby-
waniem wiedzy religijnej z tradycyjnych, drukowanych źródeł. Z poczynionych ob-
serwacji wynika, że przedstawiciele młodej generacji generalnie nie czytają tytułów 
prasowych wydawanych z inicjatywy tatarskich organizacji. Młodzi ludzie scep-
tycznie oceniają treść artykułów publikowanych w pismach takich jak: „pamięć 
i Trwanie”, „Życie Tatarskie” czy „Rocznik Tatarów Polskich”. Nie interesuje ich 
bowiem zamieszczana tam kronika lokalnych wydarzeń, a naukowe odniesienia 
do historii osadnictwa i teologii muzułmańskiej uznają za zbyt specjalistyczne, nu-
żące nadmiarem faktów, wyliczaniem dat i mało istotnych szczegółów. Dość czę-
sto wspominanym powodem braku zainteresowania tatarskim piśmiennictwem 
jest także rzekoma mała dostępność wydawanych tytułów. Tego typu argumenty są 
zdaniem liderów tatarskiej społeczności, w większości przypadków, nieprawdziwe, 
gdyż wydawnictwa tatarskie są bezpłatnie rozprowadzane i stale dostępne w każ-

na inne fora (np. „Islam W Praktyce. Prywatne Forum Muzułmańskie”. Por. http://www.islam.fora.pl/ - stan 
na lipiec 2012 r.) oraz do portalu społecznościowego facebook.



250

Młode pokolenie polskich Tatarów

dym meczecie czy domu modlitwy, a po przeczytaniu nierzadko przekazywane są 
następnym osobom. Niewiele lepiej, nad czym również ubolewają działacze tatar-
scy, wygląda czytelnictwo książek poświęconych islamowi. 

Przedstawiciele młodego pokolenia, a zwłaszcza te osoby, które krótko cho-
dziły na religię, często nie znają nawet książek, będących podręcznikami oraz 
uzupełniającymi lekturami, szczegółowo omawianymi podczas zajęć lekcyjnych. 
Respondenci, pomimo braku zainteresowania literaturą religijną, deklarują po-
siadanie przynajmniej kilku książek, wśród nich najczęściej występuje Koran 
w polskim tłumaczeniu J. Bielawskiego. Nie jest to jednak ich zasługa, ale raczej 
rodziców i dziadków. Chłodny stosunek młodego pokolenia polskich Tatarów 
do możliwości poszerzania własnej wiedzy poprzez prasę i wydawnictwa obrazu-
ją poniższe wypowiedzi: 

„Trochę książek zostało mi po dziadkach. Mam też trochę tych książeczek i broszur 
wydawanych przez studentów z czasów, jak na religię chodziłem. «pamięć i Trwanie» 
kojarzę, ale nie czytam tego. Do Gdańska to nie dochodzi, to jest takie pisemko oby-
czajowo-kulturalne. Tak znam to... Oni piszą jak na kurbanie było, gdzie był mufti, 
taka kronika wydarzeń. Takie plotki, nowinki mnie nie interesują. Ja mam tu tylko 
rodziców i ciotkę, a cała rodzina jest w Białymstoku. Oni może i czytają, nie wiem... 
«Roczniki Tatarów Polskich» znam, ale też ich nie czytuję. To jest pismo dla entuzja-
stów, numery są grubości książki. Ja znam zasady religii, znam przeszłość Tatarów 
i swojej rodziny – to mi wystarczy, na tym poprzestaję. Może jakbym miał więcej cza-
su wolnego, to wtedy bym się w to zagłębiał, ale teraz o tym nie myślę.” [W 10]

„Prasa tatarska była u mnie w domu, bo rodzice ją czytali, ale ja do niej nie zaglą-
dałem, nie ciągnęło mnie do tego. Gazety leżały na półce i kurzyły się. Ja wolałem 
z dziadkiem pogadać, długo siedzieliśmy, a on opowiadał, jak to było przed wojną. 
Takie historie były żywe, jakoś ze mną związane, bo te drukowane artykuły historycz-
ne nie przemawiały do mojej wyobraźni. (…) Do końca życia będę pamiętał te dziad-
kowe opowieści, mam do nich bardzo emocjonalny stosunek.” [W 20]

VI.9. Stosunek do języka arabskiego 
jako języka liturgicznego

Dla muzułmanów, bez względu na pochodzenie etniczne i miejsce zamiesz-
kania, język arabski ma duże znaczenie. Wynika to przede wszystkim z faktu 
związanego z objawieniem koranu w języku arabskim. Teologia muzułmańska 
zakłada, że przekaz zawarty w Świętej Księdze ma boskie pochodzenie. Jest za-
tem doskonały i nie może podlegać żadnym zmianom. Jego sens musi być wier-
nie oddany, a zapewnić może to tylko oryginalna forma językowa. Arabowie 
uważają zresztą, że ich język, bogaty w synonimy, o znaczeniach trudnych do 
uchwycenia bez głębokiej znajomości kontekstu kulturowego, jest praktycznie 
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nieprzekładalny na inne języki. koran objawiony w języku arabskim ma ponad-
to formę rymowanej prozy, która rzeczywiście trudna jest do oddania tłumaczo-
wi. Święta Księga stanowi usankcjonowane źródło wiary, spychając tłumaczenia 
na inne języki do roli interpretacji, pomagającej zrozumieć znaczenie Świętej 
księgi, ale o wyłącznie literackim charakterze. O dużej roli języka arabskiego 
w tradycji muzułmańskiej świadczy również historyczne znaczenie wydarzeń 
związanych z powstaniem islamu. Pochodzenie etniczne proroka Muhamma-
da, a także miejsce Mekki i Medyny w muzułmańskiej doktrynie religijnej są 
tego najpełniejszym wyrazem. Podobne obostrzenia nie dotyczą jednak sunny, 
zawierającej wypowiedzi proroka. Może być ona dowoli tłumaczona na inne ję-
zyki, ponieważ jest dziełem człowieka – nawet tak wyjątkowego, jak Muhammad 
– a nie Boga.

Młodzi Tatarzy poznają język arabski na lekcjach religii. Nauka prowadzona 
przez tatarskich nauczycieli oraz Arabów mieszkających w Polsce ukierunkowana 
jest przede wszystkim na zdobycie wiedzy o Koranie. Zajęcia mają zaznajomić 
uczniów z alfabetem arabskim i podstawowym słownictwem umożliwiającym 
poznanie poszczególnych sur Świętej Księgi. Młodzi Tatarzy po kilku latach na-
uki z reguły potrafią samodzielnie przeczytać Koran i zapisywać zdania ze słu-
chu. Zdaniem liderów społeczności tatarskiej znajomość języka arabskiego ma 
pobudzić aktywność religijną młodego pokolenia. W procesie nauczania, zwłasz-
cza na początkowym etapie, w znacznie mniejszym stopniu kładzie się nacisk 
na poznanie struktur gramatycznych języka i poszerzanie zasobu słownictwa348. 
Taki elementarny poziom wiedzy nie pozwala na praktyczne wykorzystanie ję-
zyka arabskiego w kontaktach międzyludzkich. Nauka na lekcjach religii nie ma 
bowiem charakteru kursu językowego, stanowi tylko element istotny z punktu 
widzenia doktryny religijnej. 

W swych wypowiedziach młodzi Tatarzy podkreślają ponadto, że nabyte 
umiejętności nie są trwałe, ponieważ w codziennych praktykach religijnych nie 
wykorzystują, w należyty sposób, zdobytej wiedzy. Brak systematycznych powtó-
rek – wynikający często z niedostatecznego poziomu praktyki religijnej – powo-
duje, że po kilku latach od zakończenia nauki religii wiedza w znacznej mierze 
zanika. Przyznają to studenci, którzy stwierdzają, że czytając koran sięgają z re-
guły po polski przekład, gdyż lektura w rodzimym języku nie nastręcza im takich 
kłopotów, jakie sprawia arabski oryginał.

348 Zagadnienia gramatyki języka arabskiego znajdują się w opracowanych przez MZR wytycznych 
zawartych w Podstawie programowej nauczania religii muzułmańskiej oraz Programie nauczania religii muzułmańskiej. 
Grupa IV – obejmująca uczniów szkół średnich – w ramach lekcji religii powinna poznać: zdania imienne; ro-
dzaj żeński i deklinację; liczbę mnogą i liczbę podwójną; diptotę; zaimki dzierżawcze, wskazujące i pytające; 
zgodność przymiotnika z rzeczownikiem i przymiotnik względny; status constructus; przyimki; partykuły 
pytające; czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły; czasowniki z hamzą i podwojone; liczebniki; czasowniki nie-
regularne; zdania z czasownikiem; stopniowanie przymiotnika; formy pochodne czasownika; zaprzeczenie 
czasownika; tryb rozkazujący, ścięty i łączący. Cyt za: http://www.mzr.pl/pl/pliki/pdst_prog.pdf; http://
www.mzr.pl/pl/pliki/prog_nauczania.pdf (stan na sierpień 2013 r.).
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„Arabskiego uczyliśmy się na religii. Dużo czasu na to poświęcaliśmy, przynaj-
mniej połowę zajęć. Najpierw był alfabet, a potem wybrane fragmenty z Koranu. 
Zaczynaliśmy od al-Fatihy i Wersetu Tronu, były też sury mówiące o nakazach i zaka-
zach religijnych. pytasz, jak oceniam moją znajomość arabskiego. Skromnie, mam 
podstawową znajomość. potrafię czytać Koran, lecz tylko część sur rozumiem, bo 
zbyt mało znam słów arabskich. Tego nauczyli nas Arabowie, w domu nauczyłem 
się za to modlitw.” [W 22]

„Kiedyś potrafiłam czytać Koran, niewiele z tego rozumiałam, bo bazowaliśmy na 
polskim przekładzie, ale tak czysto fonetycznie znałam koran. Na lekcjach religii 
dużo czytaliśmy, ale lekcje się skończyły i czytanie Koranu się skończyło. Od matury 
nie czytałam koranu po arabsku, boję się, że już nie wiele pamiętam. Z tym, że czy-
tam Koran po polsku, łatwiej mi tak. po arabsku tylko się modlę, znam na pamięć 
modlitwy i taka znajomość arabskiego mi wystarczy. Wiem, że Koran tylko po arab-
sku jest święty. Zresztą o wiele ładniej brzmi, jest taki śpiewny. po polsku nie da się 
tego poczuć. [W 26]

„Znam litery i czytać potrafię, ale nie rozumiem tego, co czytam. Znam zbyt mało słów. 
Większość z nas umie tylko tyle, albo nawet mniej, bo pamiętam, że sporo osób miało 
modlitewniki fonetycznie po polsku napisane. Teraz nie mam kontaktu z arabskim, bo 
nie czytam Koranu. Modlitwy znam na pamięć, więc do piątkowych czy świątecznych 
wizyt w meczecie to wystarczy. Znajomość arabskiego była przydatna w życiu. pamię-
tam, że kiedyś, jeszcze w szkole średniej, czytałem modlitwy z chamaiłu. Jak byliśmy na 
cmentarzu w Bohonikach to mama zapomniała swojego modlitewnika, a wujek dał mi 
swój, cały po arabsku. No i miałem wtedy okazję pochwalić się jak czytam.” [W 38]

Umiejętność czytania Koranu stanowi ważny element nauki na lekcjach re-
ligii. Nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia szkolne, uczą klasycznej od-
miany tego języka w oparciu o współczesne podręczniki i wydane w ostatnich 
latach fonetyczne przekłady sur koranu349. Wśród najstarszych przedstawicieli 
młodego pokolenia są jednakże osoby, które uczęszczały na zajęcia prowadzo-
ne w latach 90. w Białymstoku i Sokółce przez imama Stefana Jasińskiego. Ze 
wspomnień absolwentów wyższych uczelni wyłania się trochę inny obraz nauki 
języka arabskiego. Imam gminy białostockiej uczył bowiem religii przy pomocy 
starych chamaiłów, w których zawarte były modlitwy i fragmenty koranu. Dla 
ułatwienia umieszczano w nich również zapis fonetyczny, który w pewnym 
stopniu różnił się od arabskiego pierwowzoru. Obecność odmiennego sposobu 
wymowy wynikała zapewne z tureckiej proweniencji tatarskiego islamu, a także 
wpływu polskiej i białoruskiej kultury, przez wieki oddziaływającej na tatarską 
religijność. 

349 Por. Al Fatiha i 13 sur Świętego Koranu, transkrypcja i red. M. Czachorowski, Wrocław 2010; Charif 
N.,  Sulkiewicz D.,  Półtorzycki  R. ,  Wprowadzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z Koranu, 
Białystok 2011; Ja Sin 36 sura Świętego Koranu, transkrypcja i red. M. Czachorowski, Wrocław 2012; Al-Kur’an 
al-Karim, transkrypcja i red. M. Czachorowski, Wrocław 2013.
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podejście Tatarów do islamu ewoluowało w innych warunkach historycz-
nych, dlatego też bliżej im do Tatarów krymskich czy Turków, niż do Arabów. 
W czasach pRL-u, praktycznie aż do lat 80. – kiedy do polski zaczęli licznie na-
pływać imigranci z bliskiego Wschodu – Tatarzy praktycznie nie mieli żadnych 
kontaktów ze światem arabskim. Znaczne oddalanie od muzułmańskich centrów 
myśli teologicznej spowodowało wykształcenie specyficznego modelu religijno-
ści, w którym język arabski, pomimo istniejących różnic fonetycznych, pozostał 
elementem towarzyszącym liturgii350. O różnicach istniejących między tatarskim, 
a arabskim sposobem recytacji koranu mówią respondenci:

„Jak nas Tatarzy uczyli koranu, to było całkiem inaczej. Oni nas uczyli z polskich tłu-
maczeń znaczenia, a ze starych chamaiłów wymowy arabskiej. Tak pamięciowo uczyli-
śmy się. Oni to zapisywali alfabetem łacińskim, fonetycznie. Dlatego też nasi starzy 
Tatarzy modlą się inaczej, bo mają inną dykcję, niż Arabowie. Z punktu widzenia 
doktryny to ta tatarska wymowa jest pewnie zła, bo jest inna, niż ta klasyczna, ale my 
mamy wielki sentyment do tych starych ksiąg i ma to dla nas mniejsze znaczenie. Bóg 
na pewno słyszy nasze modlitwy. Tatarzy byli odizolowani od kolebki islamu, stąd 
u nas jest inaczej, w innej kulturze żyjemy.” [W 10]

„Nasz arabski jest trochę inny od tego używanego przez Arabów. Ten nasz to język 
starych chamaiłów, na pewno dużo w nim obcych zapożyczeń, ale jest nasz. Znam 
po arabsku podstawowe modlitwy i tyle. Zresztą niewielu Tatarów wykracza poza 
taką znajomość. Tyle jest nam do religii potrzebne. Nie mamy korzeni arabskich ani 
wspólnej kultury, więc nie ma potrzeby szerszej nauki.” [W 40]

Wśród respondentów znalazły się także osoby, które deklarują brak znajomo-
ści języka arabskiego. W grupie tej przeważali przedstawiciele młodego pokolenia 
Tatarów, którzy bardzo krótko chodzili na lekcje religii, a tym samym nie mogli 
w dostatecznym stopniu nauczyć się nawet podstawowych modlitw. Niektóre 
osoby za główny powód nieznajomości języka arabskiego podawały trud pamię-
ciowej nauki języka, bez zrozumienia towarzyszących mu zasad gramatycznych. 
W tej stosunkowo nielicznej grupie dominowały jednak osoby, w których życiu 
religia nie odgrywa większej roli. Brak zainteresowania religią muzułmańską i ge-
neralnie chłodny stosunek do duchowości można w tym przypadku uznać za naj-
istotniejsze przyczyny niedostrzegania celowości nauki języka arabskiego przez 
młodych Tatarów. Za przykład posłużyć mogą następujące wypowiedzi:

350 przykładowo zapis fonetyczny sury „Otwierającej” (w tradycji tatarskiej określanej jako Fatycha) we-
dług imama Stefana Jasińskiego wyglądał następująco: Bismillahir rehmanir rehim / elhamdu lillahi rebbil aleminer / 
rehmanir rehimi / maliki jeumid dyn / ijjakie naubudu we ijjakie nesteyn / ihdynes syratal muste kimie / syratal lezine en’amte 
alejhim gajril megdubi alejhim weled dalin. Jasiński  S. , Modlitewnik muzułmański, Białystok 1986, s. 63. Dla porów-
nania uproszczony zapis fonetyczny tej samej sury (Al-faatiha) autorstwa Musy Czachorowskiego (oparty na 
recytacjach arabskich imamów, a także konsultacjach T. Miśkiewicza i M. M. Dziekana): Bismillaahi rrahmaani 
rrahiim / alhamdu lillahi rabbil aalamiin / arrahmaani rrahiim / maaliki jałmid din / ijjaaka na’budu ła ijjaka nasta’iin 
/ ihdinas siraatal mustakiim / siraatal ladiina an’amta alajhim gajril magduubi alajhim ła lad daalliin. Cyt. za: Al Fatiha 
i 13 sur Świętego Koranu, transkrypcja i red. M. Czachorowski, Wrocław 2010, s. 5.
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„Nie mam w ogóle kontaktu z arabskim, nie potrafię czytać Koranu. Za krótko cho-
dziłam na religię i to chyba dlatego. Jak czasem na mizar jedziemy to moi rodzice 
czytają modlitwy z chamaiłu. Oni je recytują, a ja z siostrą tylko powtarzam. Nigdy nie 
myślałam, że arabski może mi się do czegoś przydać, bo to taki trudny i niezrozumia-
ły język. Na razie są rodzice i nie muszę się martwić.” [W 19]

„Nie znam w ogóle arabskiego. Nie zdążyłem się go nauczyć na lekcjach religii i te-
raz tylko potrafię podstawowe modlitwy odmawiać, których nauczyli mnie rodzice 
i dziadkowie. To mi zupełnie wystarczy.” [W 20]

Ciekawy pogląd dotyczący kwestii celowości uczenia się języka arabskiego, 
prezentują młodzi ludzie, którzy ubolewają, że podczas lekcji religii nauka języka 
arabskiego została ograniczona prawie wyłącznie do pamięciowej nauki koranu. 
Dla tych nielicznych przedstawicieli młodego pokolenia Tatarów – najczęściej 
mających bliskie relacje ze studentami arabskimi – język arabski stanowi nie tyl-
ko narzędzie, pozwalające zapoznać się z tekstem objawienia koranicznego, lecz 
także praktyczny instrument umożliwiający komunikowanie się w obrębie całe-
go świata muzułmańskiego. W tej, reprezentowanej tylko przez jednostki, grupie 
respondentów pojawiają się poglądy krytykujące obecny model nauki języka 
arabskiego. Moi rozmówcy zwracali uwagę, że w dzisiejszych czasach jest on nie-
wystarczający. Młodzi ludzie kwestionowali celowość nauki języka, ograniczoną 
tylko do sfery sacrum. Nie odrzucali jednak przy tym konieczności nauki Koranu 
w języku arabskim; wręcz przeciwnie – uważali, że język ten wykracza daleko poza 
sferę liturgiczną i powinien być nauczany w znacznie szerszym wymiarze, niż ma 
to miejsce obecnie.

Zwolennicy intensyfikacji procesu nauczania języka arabskiego postulują 
zmiany w procesie kształcenia, w wyniku których nauka tego języka powinna od-
bywać się bardziej naturalnie i – co równie ważne – dotyczyć nie tylko liturgii mu-
zułmańskiej, ale również spraw związanych z życiem codziennym. Młodzi Tatarzy 
zdają sobie sprawę z tego, że nauka języka arabskiego, w stopniu umożliwiającym 
swobodną komunikację, możliwa jest tylko w przypadku nawiązaniu bliższych 
kontaktów z Arabami. Najlepszą drogą ku temu są spotkania halakowe lub wyjazd 
na pielgrzymkę do Mekki. Zwłaszcza ten ostatni daje możliwość praktycznego wy-
korzystania nabytych podstaw języka, a zarazem nauczenia się pożytecznych zwro-
tów i słownictwa. Taka perspektywa jest jednak szansą dla nielicznych.

„Najwięcej nauczyłem się arabskiego podczas pielgrzymki. Dla mnie doświadczenie 
Mekki było bezcenne, ponieważ wyjeżdżając z Polski znałem tylko alfabet, podstawowe 
zwroty z rozmówek i oczywiście modlitwy. Tam na miejscu musiałem rozmawiać po 
arabsku, aby poradzić sobie w najprostszych sytuacjach. To była konieczność, bo nie 
każdy Arab znał angielski, pielgrzymi z całego świata muzułmańskiego tym bardziej 
go nie znali. A ja nie chciałem siedzieć w hotelu z naszymi, chciałem zobaczyć Arabię, 
poznać jak najwięcej, bo nie wiadomo czy kiedykolwiek tam jeszcze pojadę.” [W 6]
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„Nas Arabowie uczyli samego koranu, a nie języka arabskiego i to był błąd. Taka 
nauka była bezsensowna, bo nie dała nam niczego praktycznego. Jak wezmę do ręki 
arabską gazetę to z trudem przeczytam co jest napisane, ale nic nie rozumiem, bo nie 
znam ani słownictwa, ani gramatyki arabskiej. O komunikacji z ludźmi nawet nie 
wspominam.” [W 24]

VI.10. zaangażowanie religijne 
– spotkania halakowe

Termin halaka pochodzi z języka arabskiego. Oznacza „drogę”, podążanie 
po której prowadzić ma do poznania pełnej prawdy boskiego objawienia. Mia-
nem halaki młodzi Tatarzy określają, zapoczątkowane we wczesnych latach 90., 
spotkania z konwertytami i studentami arabskimi mieszkającymi w Polsce, któ-
rych celem ma być ukierunkowanie wiary na właściwe tory. płaszczyzna ta jest 
szczególnie istotna dla najbardziej wrażliwych na kwestie religii przedstawicieli 
młodego pokolenia. Halaka jest ostatnim etapem poszukiwania i poszerzania 
wiedzy religijnej. Dla osób pobożnych jest ona zwieńczeniem długiego procesu 
odkrywania islamu, zapoczątkowanego przez wychowanie w domu rodzinnym 
wpajające poszanowanie tradycji, kontynuowanego na lekcjach religii muzułmań-
skiej, a następnie indywidualne próby pogłębiania własnej religijności. 

Halakę wyróżnia przejście z poziomu samodzielnych poszukiwań na płasz-
czyznę spotkania, na której możliwa jest wymiana wiedzy oraz skonfrontowanie 
własnych doświadczeń z przeżyciami innych osób. Spotkania halakowe mają 
nieformalny charakter, regularnie organizowane są tylko w Centrum Islamu 
w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej – w siedzibie Stowarzyszenia Studentów 
Muzułmańskich w polsce (a zarazem podlaskiego oddziału Ligi Muzułmańskiej 
w RP)351. O halace słyszeli niemal wszyscy respondenci, ale tylko niewielki pro-
cent młodych Tatarów deklaruje uczestnictwo w spotkaniach. W Białymstoku 
jest to stała grupa kilku osób, do której w okresie Ramadanu dołącza kilkanaście 
kolejnych. Mniej liczne spotkania halakowe odbywają się ponadto w Warszawie 
i Bydgoszczy, gdzie kilku Tatarów utrzymuje bardzo bliskie relacje ze studentami 
arabskimi.

kontakty z przybyszami z Bliskiego Wschodu sprzyjają tworzeniu silnych 
więzów międzyludzkich budujących ummę – modelową wspólnotę religijną o po-
nadetnicznym charakterze. Poprzez halakę młodzi Tatarzy starają się dopasować 
swoje, wyniesione z domu rodzinnego, wyobrażenia dotyczące islamu, do arab-

351 Organizowanie spotkań halakowych jest ściśle związane z głównymi celami, które przyświecają dzia-
łalności Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w polsce tj. „dbania o ochronę tożsamości muzułmań-
skiej i krzewienia wiedzy o islamie wśród młodzieży; wszechstronnego wychowania młodzieży pod kątem 
intelektualnym, duchowym i fizycznym; uświadomienia młodzieży i studentów o ciążącej na nich odpowie-
dzialności za sprawy społeczności (muzułmańskiej – przyp. M. Ł.)”. Cyt. za: Krótko o działalności Stowarzyszenia 
Studentów Muzułmańskich w: „Al-Hikma”, nr 1 / 2009, s. 16.
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skiego modelu religijności. Religijność Arabów – co bardzo rzadko deklarują 
osoby niezwiązane z halaką – jest przy tym oceniana jednoznacznie pozytywnie, 
jako ta najbliższa koranicznemu ideałowi. W trakcie spotkań częstym tematem 
poruszanych rozmów jest problem praktykowania islamu w niemuzułmańskim 
kraju. Podczas dyskusji z Arabami młodzi Tatarzy zastanawiają się nad tym, 
w jaki sposób wyrażać swoją religijność, aby nie prowokować swą innością i nie 
narażać siebie oraz osób najbliższych na konflikty z chrześcijańskim otoczeniem. 
Przedstawiciele młodego pokolenia, zaangażowani w pogłębianie własnej ducho-
wości poprzez spotkania halakowe, o wiele większym stopniu niż inni Tatarzy, 
mają świadomość istnienia, obecnego w polskim społeczeństwie, lęku przed za-
grożeniem fundamentalizmem muzułmańskim. Studenci z Bliskiego Wschodu 
często bowiem opowiadają młodym Tatarom o swoich problemach związanych 
z życiem w kraju o odmiennej kulturze oraz o doświadczaniu poczucia obcości 
ze strony otoczenia. 

Niechęć wobec Arabów – a właściwie wszystkich imigrantów kojarzonych 
z islamem – od wielu lat obecna jest w polskim społeczeństwie. Wyraźnie poka-
zują to wyniki przeprowadzonych badań społecznych, według których przedsta-
wiciele narodów muzułmańskich – pomimo znacznego już oswojenia z innością 
i propagowania kosmopolitycznych wzorów przez kulturę popularną – nadal 
darzeni są przez Polaków bardzo małą sympatią352. powyższa prawidłowość, wska-
zująca na znaczny poziom nietolerancji i nasilenia postaw islamofobicznych, 
dotyczy również młodzieży353. Do spotkań halakowych z dość dużą nieufnością 

352 Według badań stosunku Polaków do innych narodów prowadzonych systematycznie (począwszy od 
1993 r.) przez CBOS w 2011 r. sympatię dla Arabów deklarowało 23% badanych, przy 25% obojętnych i 42% 
niechętnych. W przypadku Turków proporcje te wynosiły odpowiednio: 29%, 28%, 33%. Wskaźniki te obrazują, 
że obok Czeczenów, Ormian, Cyganów to Arabowie i Turcy cieszą się najniższym poziomem społecznej sym-
patii. W ostatnich latach obserwowany jest jednakże wyraźny trend wzrostu pozytywnych opinii dotyczących 
Arabów (z 8% w 2005 do 23% w 2011) i Turków (z 14% do 29% w tym samym przedziale czasowym) przy spadku 
ocen negatywnych (w przypadku Arabów z 70% w 2005 do 42% w 2011; a Turków z 53% do 33% w tym samym 
przedziale czasowym). Trend ten, od czasu integracji z UE, jest zresztą obserwowany w stosunku do większości 
badanych narodów. Por. Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań, oprac. k. Wądołowska, CBOS, 
Warszawa 2011, s. 2-3. Cyt. za: http://www.cbos.pl/SpISKOM.pOL/2011/K_013_11.pDf (stan na sierpień 
2013 r.). Negatywny stosunek do muzułmanów – postrzeganych w optyce arabskiej – uwidacznia się również 
w wynikach ogólnopolskich badań sondażowych, zrealizowanych w 2011 r. na próbie 1715 osób przez Mill-
ward Brown SMG/kRC. W ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” uzyskano 
dane mówiące o tym, że 34% respondentów mających osobisty kontakt z muzułmanami stwierdziło, że osoba 
im znana była w Polsce gorzej traktowana ze względu na swoje wyznanie. Stanowi to największy odsetek 
wskazań spośród przedstawicieli innych wyznań i ateistów. Wyznawcy religii muzułmańskiej, a zwłaszcza 
Arabowie – obok mniejszości seksualnych oraz stygmatyzowanych mniejszości religijnych i etnicznych 
(np. Romów i Żydów) – narażeni byli jednocześnie na największy poziom dystansu społecznego, należąc 
do grup szczególnie narażonych na nierówne traktowanie. Por. Antosz P. , Równe traktowanie standardem do-
brego rządzenia. Raport z badań sondażowych, kraków 2013, s. 39-40, 56-58. W październiku 2001 r., czyli tuż po 
zamachu z 11 września, TNS ObOp przeprowadził sondaż, w którym zadano polakom pytanie: „Z czym 
kojarzy się panu(i) islam?”. Wśród uzyskanych odpowiedzi zdecydowanie przeważały opinie łączące go m.in. 
z „religią” (66%); „Arabami” (12%); „krajami arabskimi, wschodnimi, Azją” (12%); „kulturą” (2%). Obecne 
były również negatywne opinie piętnujące m.in. „terroryzm” (18%); „wojnę” (14%); „fanatyzm i fundamen-
talizm” (4%); „biedę i zacofanie” (3%); „agresję i przemoc” (2%). Por. Z czym kojarzy się Polakom słowo „Islam”, 
OBOP, Warszawa 2001. Cyt. za: http://www.obop.com.pl/ archive- report/id/1132 (dostęp w lutym 2013).

353 Według badań sondażowych (pytanie: „Kim jest muzułmanin?”) przeprowadzonych w 2008 r. wśród 
młodzieży z podlasia (w przedziale wiekowym 19-24 lata; N=501) wyznawców islamu charakteryzują, zdaniem 
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odnoszą się pozostali Tatarzy, a zwłaszcza osoby w starszym wieku. Lęk seniorów 
budzi przede wszystkim obawa przed możliwością odejścia tej grupy od trady-
cyjnego modelu tatarskiej religijności. Doświadczenie wspólnotowości halakowej 
w następujący sposób relacjonują respondenci:

„Duży wpływ na moją religijność wywarli Arabowie. bardzo ich polubiłem, dość 
często spotykamy się na spotkaniach halakowych w meczecie. Zawsze łatwiej jest roz-
wiązać problem, gdy przedyskutuje się go z przyjaciółmi. (…) Arabowie mają dużą 
wiedzę religijną, choćby z tego powodu, że w przeciwieństwie do nas, znają arabski. 
Zawsze możemy się od nich czegoś nauczyć. [W 20]

„Żeby zrozumieć, czym jest islam zacząłem własne poszukiwania – dużo czytałem, 
teraz Internet mi pomaga. Cały czas trzeba się uczyć i szukać wiedzy. Nie tylko ja to 
poczułem, było nas w sumie kilkanaście osób, w tym kilku młodych polaków przygo-
towujących się do konwersji. Zorganizowaliśmy spotkania halakowe w celu szukania 
wiedzy i takiej muzułmańskiej integracji. Odbywały się one na Hetmańskiej u Ara-
bów ze Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. Początkowo prowadził 
je Walid, który teraz jest w Warszawie. Spotkania były raz w tygodniu, tak na dwie 
godziny, czasem robiliśmy sobie wycieczki wyjazdowe za miasto. bardzo zżyliśmy się 
ze sobą. To trwało kilka lat w drugiej połowie lat 90. później prowadził to Abdelwahab 
(Bouali – przyp. M. Ł.), ale jakoś rozpadło się to, kiedy z kolei on wyjechał do Katowic 
(A. Bouali pełni funkcję imama i kierownika Centrum kultury Islamu w katowicach 
– przyp. M. Ł.). Teraz wszyscy dorośli, mają swoje życie. Szkoda, że młodsi nas nie 

respondentów, stereotypowe identyfikacje np. „obcy i daleki”, „człowiek w turbanie”, „fundamentalista”, 
„terrorysta”, którymi 90% badanych określa wszystkich muzułmanów przybyłych z zagranicy. Neutralne 
znaczenie przypisywane jest tylko polskim Tatarom (kategoria badawcza „podlaski Tatar”) wskazanym przez 
10% badanych. Por. kasprzak T. ,  Walczak B. , Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmien-
ności kulturowej. Raport z badania w: Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, 
red. A. Jasińska-kania, k. M. Staszyńska, Białystok 2009, s. 102-103. Podobne wyniki uzyskano w badaniach 
dotyczących stereotypów narodowych, przeprowadzonych w 2002 r. wśród gimnazjalistów na Opolszczyźnie (14-
15 lat; N=109). Oceny Arabów, umieszczonych wśród przedstawicieli kilku innych narodów (polak, Amerykanin, 
Albańczyk, Anglik), okazały się najbardziej obarczone negatywnymi skojarzeniami. W opiniach gimnazjalistów 
Arabowie okazali się najmniej „mądrzy, dobrzy, czyści, urodziwi i prawdomówni”, respondentów charakteryzuje 
również obecność największego dystansu psychologicznego w stosunku do Arabów. por. Knosala R., Stereotyp Ara-
ba w świadomości polskich gimnazjalistów w: W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, red. A. Barska, k. Minkner, Opole 
2005, s. 177-187. Znaczny poziom niechęci młodzieży wobec narodów utożsamianych ze światem muzułmańskim 
nie jest zjawiskiem nowym. był bowiem obecny na długo przed symptomatycznymi wydarzeniami z 11 września 
2001 r. Już w 1991 r. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego przeprowadził zakrojone na szeroką skalę 
ogólnopolskie badania „<<Swoi>> i <<Inni>>” wśród uczniów szkół średnich (N=1767) i studentów (N=2466). 
Umiarkowany poziom sympatii, czyli przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi, respondenci deklarowali 
jedynie wobec Egipcjan (+14,6% studenci, +18,8% uczniowie) i Kuwejtczyków (+6,4%; +10,7%). Negatywne oceny 
dominowały natomiast w przypadku Turków (-17,7%; -12,6%), Irańczyków (-26,3%; -18,0%) i Irakijczyków (-36,2%; 
-33,1%). Warto przy tym dodać, iż większym poziomem niechęci respondenci obdarzyli jedynie, tradycyjnie styg-
matyzowanych w Polsce, Rumunów i Cyganów. Znacząca liczba wskazań negatywnych widoczna jest również 
w przypadku stosunku respondentów od innych religii. Niechęć wobec islamu wyraziło 25,1% studentów i 18,1% 
uczniów, co plasowało religię muzułmańską na drugim – po świadkach Jehowy – miejscu wśród najbardziej 
nielubianych wyznań w polsce. O głębokim poziomie istniejących antypatii świadczy fakt, iż niechęć wobec 
satanizmu wskazało jedynie 13,2% studentów i 19,7% uczniów. Por. Wilska-Duszyńska B. , „My” i „Oni” – 
młodzież wobec etnicznie obcych oraz Najduchowska H., Tolerancja religijna w: Jastrząb-Mrozicka M., kulpińska 
J., Najduchowska H., Świerzbowska-Kowalik E., Wilska-Duszyńska b., Wnuk-Lipińska E., Tolerancja i uprzedze-
nia młodzieży. Raport z badań, Warszawa 1993, s. 35-36, 183.
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zastąpili. Mimo, że staramy się propagować ideę halaki na lekcjach religii. No, ale jak 
na razie nie ma wielu chętnych. Rodzice źle nastawiają dzieci, opowiadają niestwo-
rzone rzeczy o Arabach i te unikają Arabów. Na religię chodzą i tyle. Niektórzy nawet 
buntują się, że religię Arabowie prowadzą.” [W 39] 

VI.11. Tradycyjna symbolika religijna, 
a współczesne dewocjonalia muzułmańskie – przypadek muhirów

W kulturze religijnej polskich Tatarów doniosłą rolę odgrywają muhiry. Na-
zwa ta pochodzi z języka tureckiego (tur. mühür) i oznacza „pieczęć”, upamięt-
niającą zapewne „znamię proroctwa”, które – według tradycji muzułmańskiej 
– prorok Muhammad nosił między łopatkami. Muhir to plansza z drewna lub 
tektury, umieszczona w ramie, często pokryta ozdobną tkaniną lub pergaminem, 
na której wypisano lub wyhaftowano kaligraficzne inskrypcje w języku arabskim. 
Szahadzie i basmali towarzyszą często cytaty pochodzące z wybranych fragmentów 
z koranu (np. „Werset Tronu” lub sura „Otwierająca”), pojedyncze słowa (z reguły 
„Allah”, „islam” lub „Muhammad”, imiona czterech kalifów sprawiedliwych, 
Fatimy oraz Hasana i Husajna – czyli córki i wnuków Proroka). Muhiry ozdobione 
są ornamentyką geometryczną (zwłaszcza półksiężycami i gwiazdami) i roślin-
ną (kwiaty) oraz wizerunkami miejsc szczególnie istotnych w wymiarze symbo-
licznym (m.in. świątynią al-Kaba; meczetami w Mekce, Medynie i Jerozolimie; 
a z racji bliskich kontaktów z Turcją także Hagii Sofii w Stambule). Na muhirach od-
wzorowane zostały także, choć nie jest to częsta praktyka, tatarskie meczety (np. 
w Nowogródku i Śmiłowiczach na białorusi). Tatarskie muhiry wyróżnia przede 
wszystkim prostota wykonania, brak wprawy kaligraficznej, czasem nawet błędy 
wynikające z niestarannego kopiowania arabskich inskrypcji. Motywy wykorzy-
stywane przez Tatarów były często wzorowane na rękodziele pochodzącym z Tur-
cji, kazania i krymu. Muhiry ozdabiają wnętrza meczetów tatarskich, ale również 
prywatne domy354.

Znane są także stare muhiry zawierające figuratywne przedstawienia o charak-
terze magicznym (jak np. XIX-wieczny zabytek ze zbiorów Muzeum Historycz-
nego w Białymstoku355). Tego typu muhiry, oparte na symbolice kosmologicznej, 
pełniące rolę tablic astrologicznych i amuletów, stanowią obecnie wielką rzad-
kość. Jedynie najstarsi Tatarzy potrafią zinterpretować ich znaczenie, natomiast 
dla młodych Tatarów dawne praktyki magiczne, powiązane z obrzędowością re-

354 Drozd A.,  Na pograniczu piśmiennictwa i sztuki religijnej: muhiry Tatarów polsko-litewskich w: A. Drozd, M. 
M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 2000, s. 38-43.

355 Ten często reprodukowany muhir (sygn. MBH 1107), zawierający pieczęć – w formie centralnie scho-
dzących się okręgów, symbolizujących najprawdopodobniej układ planetarny – zdeponowany jest w maga-
zynie białostockiego Muzeum Historycznego. Prezentowany jest na odbywających się co kilka lat wystawach 
czasowych; jego kopię zobaczyć można w Społecznym Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce. por. A.  Drozd, 
M. M. Dziekan,  T.  Majda,  Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 2000, s. 67.
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ligijną, są zupełnie nieznane. Respondenci postrzegają muhiry głównie z perspek-
tywy ich związków z tradycją tatarską. Młode pokolenie Tatarów w swych wypo-
wiedziach wyraźnie wskazywało, że stanowią one cenne pamiątki rodzinne, które 
w większości przypadków znajdują się w posiadaniu dziadków bądź rodziców. 
Wyjątkowe znaczenie muhirów związane jest z ich przekazywaniem z pokolenia na 
pokolenie. Symbolizują one bowiem związki rodziny z islamem i ważną rolę, któ-
rą pełni religia w utrzymywaniu ciągłości tożsamości tatarskiej. Młodzi Tatarzy 
podkreślają, że muhiry odegrały ważną rolę w odkrywaniu i poszerzaniu religijno-
ści. Najstarsi przedstawiciele młodego pokolenia wspominają ponadto, że two-
rzenie własnych muhirów było dla nich bardzo przyjemnym elementem podczas 
lekcji religii muzułmańskiej, prowadzonych w okresie szkoły podstawowej. Dzię-
ki pracom plastycznym możliwe było doskonalenie umiejętności pisania w języ-
ku arabskim, a także poszerzanie wiedzy religijnej. Stosunek młodych Tatarów 
do muhirów i rolę jaką pełnią one w ich życiu obrazują przykładowe wypowiedzi 
respondentów:

„Mam w domu kilka muhirów, były zawsze, odkąd pamiętam. Jeden nawet wziąłem 
z sobą do Warszawy, żeby mieć coś swojego. To są pamiątki rodzinne, a zarazem wyraz 
związków mojej rodziny z islamem.” [W 20]

„Muhir mam w domu w każdym pokoju. Z tym, że to są zdjęcia Mekki albo obrazki. 
Takich prawdziwych wyszywanych muhirów, jak w meczecie, nie mam w domu. (…) 
To taki symbol, dowód naszego przywiązania do islamu. To tak, jak w katolicyzmie 
z krzyżami wieszanymi na ścianach. U nas wygląda to podobnie.” [W 23]

„Mamy w domu muhir. Dobrze, że jest, ale nie jest to jakiś bardzo ważny dla mnie 
przedmiot. Może też dlatego, że to nie są pamiątki rodzinne, tylko takie zwykłe ob-
razki, które mama od kogoś dostała. Stare pamiątki, modlitewniki są u babci. Ona je 
trzyma, pewnie kiedyś przekaże je rodzicom, bo tak to się odbywa.” [W 26]

„To są fajne rzeczy, ja na razie nie mam takich, bo dziadkowie trzymają pamiątki. kie-
dyś pewno dostanę w spadku. Wiem, że teraz na lekcjach religii dzieci uczą się robić 
takie proste muhirki. Sam się w to nie bawię, bo nie mam talentu plastycznego. Wielu 
Tatarów ma w domach arabskie muhiry, ale mi się one nie podobają, nie kupiłbym 
takiego, bo wolę nasze. Dla mnie muhir to pamiątka rodzinna, a nie jakiś tam «święty 
obrazek».” [W 34]

Dla młodego pokolenia muhiry są nie tylko przejawem tradycyjnej religijno-
ści, związanej z symboliką religijną, tak ważnej dla ich dziadków. Ze starymi mu-
hirami wiąże się jednak silny związek emocjonalny. Co ciekawe młodzi Tatarzy, 
którzy zdobyli dość dużą wiedzę o islamie (uczestnicy spotkań halakowych), nie 
przejawiają jednakże nabożnego stosunku do tego typu przedstawień. Odnosi się 
to zwłaszcza do popularnych dewocjonaliów, które są fabrycznie produkowane 
na bliskim Wschodzie, a coraz częściej również w Chinach. Tego typu muhiry nie 
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są pamiątkami rodzinnymi, nie do końca też wpisują się w kategorię „świętych 
obrazów”. W przeprowadzonych rozmowach respondenci odrzucają bowiem 
analogię czyniącą z nich przedmioty kultu na wzór prawosławnych ikon. Status 
symboliczny muhirów bliższy jest zatem katolickim krzyżom, które powieszone na 
ścianie nadają przestrzeni wyraźnej identyfikacji religijnej, jednakże bez odwoły-
wania się do wymiaru transcendentnej cudowności.

Przedstawiciele młodego pokolenia deklarują, że w swoich domach mają głów-
nie współczesne arabskie dewocjonalia (najczęściej w formie druku lub fotografii), 
które bez problemu można kupić poprzez Internet lub – płacąc stosunkowo niską 
cenę – przywieźć z Europy Zachodniej, bałkanów lub Turcji. W ocenach tego typu 
przedmiotów przeważają negatywne opinie, krytykujące ich kiczowaty styl, pełen ja-
skrawych kolorów i plastiku, a także kiepską jakość, która nie odbiega od chińskich 
produktów dostępnych na bazarach w każdym zakątku świata. Tandetny sposób 
wykonania decyduje zatem o tym, że bliskowschodnie muhiry nie są uznawane za 
pełnowartościowe odpowiedniki tradycyjnych pamiątek rodzinnych, stanowiących 
świadectwo tatarskiego dziedzictwa kulturowego. Te popularne przedstawienia, bę-
dące niegdyś częstymi pamiątkami przywożonymi z wyjazdów do Turcji i innych 
krajów muzułmańskich, uznawane są obecnie za mało istotny dodatek. Dotyczy to 
zarówno religijnego znaczenia tych dewocjonaliów, jak i ocen natury estetycznej.

Warto przy tym dodać, że krytycyzm wobec muhirów rośnie wraz ze wzrostem 
zaangażowania religijnego. Wśród najbardziej pobożnych przedstawicieli mło-
dego pokolenia, często zresztą aktywnych członków spotkań halakowych, panuje 
przekonanie, iż dewocjonalia nie mogą przysłaniać istoty islamu. Najważniejszym 
dla nich elementem religii, swoistym fundamentem wiary jest bowiem koran. 
O związkach masowo produkowanych muhirów z tatarską tradycją i symboliką reli-
gijną, w następujących słowach wypowiadają się respondenci:

„Ja to bardziej lubię nowoczesny wystrój, ale dla rodziców i dziadków są w jakiś spo-
sób ważne. Mamy więc muhir w domu. Dla mnie to taki obrazek po prostu, nie przy-
wiązuje do niego większej wagi. To taki symbol, jak krzyż na ścianie u chrześcijan. 
U mnie w domu może nie być muhiru, ważne żeby koran był, bo to jest religia.” [W 28]

„Ja na to mówię «pamiątki», bo kiedyś to były przedmioty przywożone przede 
wszystkim z zagranicznych wyjazdów. Teraz w polsce można je bez problemu kupić. 
Pamiętam, że kilka lat temu byłam u cioci, a ona mi się chwali, że z Turcji syn jej muhir 
przywiózł. powiesiła go na ścianie, chodzi dumna i blada, pokazując gościom jaki 
jest piękny. Ja tak patrzę na niego i dziwię się coraz bardziej, bo ładny rzeczywiście, 
ale coś w nim jest nie tak, jak być powinno. pytam cioci wreszcie: «Ciociu, a dlacze-
go ty go do góry nogami powiesiłaś?» A ona do mnie, że nie wiedziała jak powiesić, 
bo nie wie, co na nim jest napisane. Powiedziałam jej, że to napis po arabsku, który 
oznacza «Muhammad». Ucieszyła się bardzo (…) Najważniejsza jest symbolika. A co 
do czego, z czym i jak, to już nieistotne. Dla Tatarów ważne, żeby był muhir i żeby był 
ładny. Przede wszystkim starsze pokolenie lubi muhiry, bo młodzi mniej, u nas te mu-
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hiry są takie trochę pstrokate, odpustowe, nie dziwię się, że nie każdemu się to podoba. 
Dziadkowie na to nie patrzą, wystarczy, że są litery arabskie.” [W 29]

„kultura muzułmańska kojarzy mi się przede wszystkim z muhirami, odkąd pamię-
tam miałem muhir w pokoju. Kiedyś było o nie trudno, teraz nie ma problemu, bo 
dużo jest z krajów arabskich przywożonych. To, że są brzydkie i jakieś takie plasti-
kowe, to inna sprawa. Obrazki na odpustach też nie są przecież piękne. Dobrze, że 
muhiry w ogóle są. Nie ma co narzekać, są tanie, taka przemysłowa, masowa robota. 
Muhiry arabskie można nawet za darmo dostać, ja sam kiedyś na religii dostałem 
w nagrodę za postępy w czytaniu Koranu. Teraz każdy może mieć muhir, ładny moż-
na sobie z zagranicy sprowadzić. W Niemczech jest duży wybór. To już nie jest to, co 
kiedyś, gdy był to skarb. Muhirów było mało, z pokolenia na pokolenie się je przeka-
zywało. Zwłaszcza dla dziadków mają ogromną wartość. Wiadomo, są przywiązani 
do starych pamiątek rodzinnych. (…) Słyszałem, że w Warszawie mieszka dziewczy-
na, która przyjęła islam i ona wykonuje muhiry. Podobno ładne robi i za każdym ra-
zem inne. Taka ręczna robota jest zawsze lepsza, niż te przysyłane z Zachodu. (…) 
koran jest jednak ważniejszy niż muhir, musi być w każdym domu. Nie każdy o tym 
pamięta.” [W 30]

„Nie przepadam za symboliką w religii. Oczywiście cenię sobie półksiężyc, bo to jest 
znak identyfikujący muzułmanów na świecie. Natomiast muhiry, przedstawiające ob-
razy Mekki nie mają dla mnie znaczenia. Ciężko mi opisać stosunek do wizerunku 
Mekki, dopóki tam nie byłem, trudno mi je sobie jakoś wyobrazić. Moim zdaniem 
religijne uniesienie można poczuć tylko wszystkimi zmysłami, sam widok obrazka 
mało mnie przekonuje.” [W 32]

„Chamaiły czy kitaby mają dla mnie wartość historyczną i sentymentalną. Dokumen-
tują to, jak kiedyś się modlono, a zarazem pokazują zawiłe dzieje rodzin tatarskich. 
każdy chamaił ma swoją historię, historię rodziny, do której należał. To jest ważne. 
A takie współczesne obrazki masowo kupowane od Arabów to inna sprawa, zwykłe 
ozdoby i tyle. Mało przecież to warte. (…) One są tanie i plastikowe. przypominają mi 
te katolickie świecidełka, które straganiarze na odpustach sprzedają.” [W 38]

VI.12. Tradycja a religia – wyjątkowość islamu 

Dla młodego pokolenia polskich Tatarów islam jest czymś więcej, niż tylko 
religią, ponieważ stanowi on istotny element tożsamości. Młodzi Tatarzy zdają 
sobie sprawę z faktu, iż po tym, jak kilkaset lat temu zanikł język tatarski, a folk-
lor zachował się jedynie w formie szczątkowej, rola islamu znacząco wzrosła. 
przedstawiciele młodego pokolenia mają też świadomość tego, że procesy asymi-
lacji – tak silne oddziaływujące w polskim otoczeniu kulturowym – powodują, że 
zachowanie własnej odrębności etnicznej jest możliwe właśnie dzięki islamowi. 
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W tej sytuacji dla młodych Tatarów bycie muzułmaninem jest czymś zupełnie 
naturalnym, przyzwyczaili się do swojej odmienności i w pełni ją zaakceptowali.

podejście młodzieży do islamu cechuje różny poziom natężenia religijności, czę-
sto powiązany z wiekiem respondentów. Widoczną regułą jest jednak akcentowanie 
własnej specyfiki poprzez wyszukiwanie odwołań do przodków i wskazywanie róż-
nic w stosunku do arabskiej ortodoksji. Okazuje się, że przywiązanie do islamu de-
klarują nawet młodzi Tatarzy o najniższym poziomie religijności – głównie ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych – przywiązani jedynie do obrzędowości świątecznej 
i to w jej rodzinnym wymiarze. W tym kontekście fakt wykształcenia własnego mo-
delu religijności, silnie zabarwionego lokalnym kolorytem, a przy tym zachowania 
tożsamości tatarskiej w niesprzyjających warunkach, urasta do miana niezwykłego 
fenomenu. W wypowiedziach moich rozmówców dominują deklaracje silnych wię-
zów z islamem, formułowane niezależnie od indywidualnego stopnia religijności 
i intensywności praktyk. Wyjątkowość religii muzułmańskiej zasadza się zatem na jej 
ścisłych związkach z tatarskością. Islam polskich Tatarów nabiera przez to charakteru 
ważnego wyróżnika etnicznego, co znalazło swój wyraz poniższych cytatach:

„Dla Tatarów religia jest bardzo ważna, bo dzięki niej przetrwaliśmy. I kogo byś nie zapy-
tał, to o islamie będzie ci mówił. Główną zasługą islamu jest to, że nadal jesteśmy Tatara-
mi. Nasza tożsamość mocno tkwi w religii, jako symbolu naszej odmienności. (…) Tak 
z zewnątrz to wszyscy są religijni, no bo jak telewizja przyjeżdża na bajram do Bohonik, 
to widać meczet pełen ludzi. Jednak, jak się głębiej przyjrzeć, to już nie jest tak kolorowo 
– poza bajramami bohoniki świecą pustkami, tylko turyści je oglądają.” [W 14]

„Islam dla mnie, jak i dla większości Tatarów, to tylko kultura. Mało kto z nas jest 
pobożny, nie jesteśmy tacy jak Arabowie, praktykujemy tylko to, co jest tym niezbęd-
nym minimum. przez lata życia w polsce, upodobniliśmy się do otoczenia i ograni-
czyliśmy religijność, tak żeby nikomu nie przeszkadzać, ale islam nas nadal wyróżnia 
i na pewno bez islamu już by nas nie było. Czy się chce być wierzącym Tatarem, czy 
też nie zwraca się uwagi na religię, to i tak ma się jakiś kontakt z islamem, bo nie da się 
tego w zupełności odrzucić. No, bo to by oznaczało wyparcie się rodziny, przyjaciół, 
znajomych i całej tradycji. Wtedy trudno by mówić o byciu Tatarem.” [W 18]

„W domu rodzinnym, zresztą jak u większości Tatarów, religią był islam. Z tym, że nie 
było w tym żadnej bigoterii i radykalizmu. Po prostu islam był zawsze, z pokolenia 
na pokolenie i był taką naszą tradycją. Nikt nie pamięta skąd wzięła się taka tradycja, 
dlaczego nasza religijność wygląda tak, a nie inaczej. podobnie, jak nikt nie myślał 
o tym, dlaczego akurat islam stał się naszą religią. Wiedza religijna była bardzo mała, 
ale nikt się tym nie przejmował. Religijność mojej rodziny była ograniczona do ob-
chodzenia świąt i świadomości tego, kim jesteśmy. W moim domu nie mówiło się 
o bogu, z islamem były tylko związane zwyczaje i to poczucie niezwykłości. To moż-
na w jednym zdaniu ująć – całe otoczenie jest chrześcijańskie, a my jesteśmy inni, bo 
jesteśmy Tatarami-muzułmanami. Tak to u mnie w domu wyglądało.” [W 21]
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Przywiązanie młodego pokolenia Tatarów do islamu widoczne jest także 
w pełnym przekonaniu o tym, że wyznawana przez nich religia jest tą najlepszą. 
Konsekwencją tego poglądu jest niedopuszczanie myśli o możliwości zmiany re-
ligii. Tak silna akceptacja własnego wyznania wiąże się przede wszystkim z dumą 
z bycia Tatarem i dotyczy głównie starszych przedstawicieli młodego pokolenia – 
studentów i absolwentów wyższych uczelni. Młode pokolenie zdecydowanie po-
tępia konwersję i uznaje ją za krok niegodny Tatara. Zmiana religii powszechnie 
uznawana jest za sprzeniewierzenie się tradycji i woli przodków, którzy – wbrew 
ciągłym naciskom chrześcijańskiego otoczenia – trwali w wierze muzułmańskiej. 
Respondenci wskazywali ponadto, że Tatarzy, którzy odeszli od islamu i przeszli 
na inną wiarę, w bardzo szybkim czasie utracili kontakt ze wspólnotą. 

Młodzi Tatarzy o mniejszym poziomie zaangażowania religijnego uważają, 
że zmiana religii jest pozbawiona sensu, ponieważ od tego, jaką wyznaje się religię 
w żaden sposób nie zależy to, czy człowiek zostanie zbawiony. Zdaniem tej grupy 
respondentów, znacznie ważniejsze od rodzaju konfesyjnej przynależności jest, 
w tym wypadku, indywidualne postępowanie. Przedstawiciele młodego pokole-
nia o niskim poziomie religijności, w dość naiwny sposób, postulują przy tym, 
żeby człowiek czynił dobro rozumiane w ogólnych kategoriach opierających się 
na etyce. Wiara w boga ma mieć równie uniwersalny wymiar, gdyż twierdzą, że 
najważniejsze jest uczciwe życie i unikanie grzechu. Dla tej grupy młodych Tata-
rów funkcją religii jest zatem przede wszystkim podtrzymywanie wyodrębnionej 
tożsamości własnej grupy, a nie podporządkowywanie się boskim nakazom i bez-
względne dążenie do zbawienia. Podobnie, jak w przypadku młodzieży halakowej, 
konwersja oceniana jest przez nich jednoznacznie negatywnie, jako wyraz ludz-
kiej słabości i konformistycznego poddania się woli otoczenia. Ważne jest zatem 
nie tyle to, jakim się jest muzułmaninem i czy jest się osobą pobożną. Szczególnie 
istotny jest bowiem sam fakt bycia muzułmaninem, kultywowania tradycji religij-
nej i towarzyszącej jej otoczki kulturowej.

Większość respondentów wyraźnie dostrzega negatywne konsekwencje kon-
wersji, które najczęściej uwidaczniają się w przypadku zawierania małżeństw 
mieszanych. Związki te są wynikiem nacisków ze strony chrześcijańskiego oto-
czenia, mających skłonić Tatarów do zmiany religii. W rodzinach mieszanych 
dzieci wychowywane są praktycznie bez kontaktu z islamem i społecznością ta-
tarską. Jednocześnie nie dopuszcza się do wykształcenia świadomości własnego 
pochodzenia oraz poznania tradycji i dziedzictwa kulturowego. Działania takie 
mają teoretycznie zapewnić dzieciom spokój i eliminować potencjalne konflikty 
z otoczeniem. Tatarzy postrzegają jednak takie praktyki jako przejaw przemocy 
symbolicznej tłamszącej ich tożsamość. Warto przy tym zaznaczyć, że wspólnota 
tatarska często odcina się od osób, które odeszły od islamu wybierając chrześci-
jańskiego małżonka. Odszczepieńcy są w ten sposób piętnowani, a ich przykład 
ma być przestrogą dla innych. Dowodem trwałej obecności religii muzułmań-
skiej w tożsamości młodych Tatarów moga być następujące wypowiedzi:
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„Mimo, że nie jestem osobą zbytnio religijną, doceniam rolę islamu. Ta religia nas 
zjednoczyła, stworzyła wspólnotę, a zarazem oddzieliła od polskiego otoczenia. Ży-
liśmy sobie jako mniejszość, był rozwinięty polski patriotyzm, ale istniała świado-
mość, że dzięki islamowi jesteśmy Tatarami. Islam pozwolił zachować naszą inność, 
jesteśmy egzotyczni i żaden Tatar tego nie ukrywa, bo dzięki przodkom można być 
dumnym z tatarskości.” [W 21]

„Nie wyobrażam sobie konwersji, tego że mogę zmienić religię. Dla mnie jest to nie-
omal zdrada. I chyba tak jest, bo jak inaczej nazwać odwrócenie się od tradycji przod-
ków. Nas jest tak mało, że każde odejście od religii zbliża nas do krawędzi przepaści, 
możemy po prostu niedługo zniknąć.” [W 24]

„Nigdy nie zmieniłabym religii, bo uważam, że trzeba pozostać w tej wierze, w której 
się człowiek urodził. To jest taka moja lojalność wobec tradycji. W tej religii mnie wy-
chowano i to jest dla mnie naturalne. Tradycja rodzinna zadziałała. Może nie jestem 
zbyt dobrą muzułmanką, ale chce nią być.” [W 25]

„Ja nie wyobrażam sobie tego, że mogłabym być innej wiary, no bo jak to możliwe? 
Odciąć się od wszystkiego, co było dotąd? Nie da się, a zresztą po co zmieniać re-
ligię? Nie sądzę, żeby jakaś inna religia mogła mi dać coś, czego nie ma w islamie. 
Bez sensu by to było. Są Tatarzy, którzy zmienili wyznanie. Ja ich nie oceniam, bo 
to indywidualna sprawa. Ja bym tak jednak nie zrobiła. Dziadkowie i rodzice byliby 
załamani. Lepiej jest zostać przy swojej religii i przystosować ją do rzeczywistości. Tak 
jest łatwiej i lepiej.” [W 28]
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Podstawowe modele tożsamości generacyjnej 
młodych Tatarów

Czynnik generacyjny w znaczący sposób wpływa na stosunek młodego poko-
lenia do tradycji tatarskiej, a także na poziom zaangażowania religijnego. Świa-
domość przynależności do wspólnej generacji charakteryzuje rówieśników o po-
dobnym podejściu do życia i wyraża się w specyfice budowanego wizerunku same-
go siebie, umiejscowionego w szerokich ramach kultury. Tożsamość rozumiana 
w ten sposób skupia się na najistotniejszych, z punktu widzenia tatarskiej etnicz-
ności, zagadnieniach religijności muzułmańskiej oraz na stosunku młodzieży do 
tradycji przodków. Szczególnie istotne znaczenie ma przekazywanie wartości re-
ligijnych w rodzinie, w dużej mierze determinujące kształt zaangażowania religij-
nego młodych ludzi. Wśród przedstawicieli młodego pokolenia polskich Tatarów 
w sposób widoczny zarysowuje się pewien powtarzający się schemat tożsamości, 
wyrażający się w zróżnicowanym natężeniu religijności oraz niejednoznacznym 
stosunku do tradycji. Dobrym wskaźnikiem ilustrującym zaobserwowane prawi-
dłowości mogą być w tym wypadku, typowe dla poszczególnych kategorii wieku, 
sposoby aktywności społecznej. Analiza zebranego materiału empirycznego po-
zwoliła na wyodrębnienie trzech podstawowych modeli tożsamości generacyjnej, 
nazwanych umownie: „uczniami”, „buńczukiem” i „halaką”356.

„Uczniowie” to najmłodsza grupa młodzieży tatarskiej. W jej skład wcho-
dzą Tatarzy uczęszczający do szkół ponadpodstawowych, przeżywający często 
problemy typowe dla okresu dorastania. Adolescencja charakteryzuje się zmia-
ną systemu wartości – buntem wobec autorytetu rodziców i odrzuceniem trady-

356 podstawowe modele tożsamości generacyjnej młodych Tatarów omówione zostały również w: Łysz -
czarz M., Generational changes among young Polish Tatars w: Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the Eu-
ropean Discourse on Islam, red. k. Górak-Sosnowska, Warszawa 2011, s. 53-68; Łyszczarz M.,  Tożsamość etniczna 
i generacyjna młodego pokolenia polskich Tatarów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań 
empirycznych w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. M. Lewicka i Cz. Łapicz, Toruń 
2012, s. 201-215.
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cji, będącej przejawem inności kulturowej. Dla młodych ludzi ważniejszym niż 
rodzina punktem odniesienia jest wtedy grupa rówieśnicza. Symptomem tych 
przemian jest chęć upodobnienia się do otoczenia i osłabienie związków z re-
ligią muzułmańską, będącą głównym wyznacznikiem tradycyjnych wartości. 
Grupę tę cechuje stosunkowo niski stopień przywiązania do tradycji i kultury 
tatarskiej, wynikający z niedojrzałości oraz braku wykształconej dumy z własne-
go pochodzenia etnicznego. Chłodną postawę „uczniów” wobec tatarskości tłu-
maczyć może również fakt, iż są oni narażeni na, nieprzychylną wobec inności, 
postawę rówieśników w szkole oraz miejscu zamieszkania. Dla przedstawicieli tej 
kategorii młodego pokolenia tatarskość i religia muzułmańska stanowią bowiem 
płaszczyznę różnicującą ich względem chrześcijańskiego otoczenia. Narastające 
poczucie obcości powoduje, że tatarskość, w tym okresie życia, waloryzowana 
jest szczególnie negatywnie i często staje się przyczyną konfliktów. „Uczniowie” 
są stosunkowo słabo zintegrowani, jedyne formy ich aktywności społecznej we-
wnątrz grupy etnicznej ograniczone są do działań odgórnie inspirowanych przez 
liderów społeczności tatarskiej. 

Najmłodsi spośród moich respondentów okazali się być także osobami o naj-
niższym poziomie religijności, charakteryzującym się stosunkowo niskim po-
ziomem wiedzy religijnej oraz praktyką ograniczoną głównie do uczestniczenia 
w bajramowych obrzędach świątecznych. przedstawiciele tej kategorii deklarowa-
li ponadto, że nie modlą się wcale lub też czynią to sporadycznie. O stosunko-
wo niskim poziomie religijności wśród „uczniów” świadczy także postrzeganie 
Ramadanu jako okresu wyciszenia i ograniczenia życia towarzyskiego, a nie jako 
rzeczywistego postu, czy też traktowanie pielgrzymki do Mekki jako nierealnej 
do wykonania, abstrakcyjnej. Grupa najmłodszych respondentów, w większości 
przypadków, kwestionowała także sens głębokich wyrzeczeń w imię religii, takich 
jak pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia, abstynencja alkoholowa czy też dieta 
wykluczająca wieprzowinę. Tego typu nakazy religijne islamu były uznawane za 
zbyt ciężkie lub wręcz niewykonalne w polskich warunkach kulturowych. Wpływ 
na taki stan rzeczy niewątpliwie miała niska religijność rodziców oraz wycho-
wanie realizowane bez należytego nacisku na sprawy duchowe i przekaz tradycji. 
przyczyn tej sytuacji upatrywać można także w negatywnych doświadczeniach 
wyniesionych z lekcji religii w szkole, które stały się udziałem znacznej części 
młodzieży.

Drugą kategorią generacyjną jest „buńczuk”. Nazwą tą określam generalnie 
młodych Tatarów studiujących na wyższych uczelniach, dla których charaktery-
styczne były silniejsze lub słabsze relacje ze środowiskiem skupionym wokół Mło-
dzieżowego Zespołu pieśni i Tańca „buńczuk”. popularność tego ostatniego skło-
niła mnie do rozciągnięcia nazwy zespołu na całą kategorię. W wyniku przemian 
pokoleniowych, które miały miejsce w ostatnich latach, w „Buńczuku” działają 
obecnie przede wszystkim osoby znacznie młodsze (uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjów). Mam świadomość tego, że wybranie nazwy zespołu jako 
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ilustracji modelu tożsamości generacyjnej młodych Tatarów ma w tym wypadku 
wartość w dużej mierze historyczną. Mając na względzie szybkie i nieuniknione 
zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej, z całą pewnością można jednak 
stwierdzić, że konstrukt ten w doskonały sposób opisuje zależności zachodzące 
w środowisku tatarskim pierwszej dekady XXI w. 

Studenci, określani kategorią generacyjną „buńczuka”, mają za sobą niepo-
koje związane z okresem dorastania. Charakteryzuje ich przede wszystkim wy-
kształcenie dumy z własnego pochodzenia etnicznego i odkrywanie tatarskości. 
Młodzi ludzie nie wstydzą się już swych korzeni, a wręcz przeciwnie, uważają 
je za wyjątkowy element własnej tożsamości, którego inni mogą im zazdrościć. 
W tym okresie młodzi Tatarzy są najsilniej zintegrowani, często się spotykają, 
prowadzą też ożywione kontakty towarzyskie z rówieśnikami. Typowa dla nich 
jest także duża aktywność społeczna w obrębie środowiska tatarskiego. Studenci 
uczestniczyli w pracach stowarzyszenia „Dernek”, spośród nich rekrutowali się 
także członkowie wspomnianego zespołu „Buńczuk”. Grupę tę charakteryzuje 
jednak nadal stosunkowo niewielki poziom religijności, wykazujący jednakże 
tendencje rosnące. Studenci powszechnie deklarują bowiem przywiązanie do reli-
gii i starają się, chociaż w podstawowym stopniu, wypełniać obowiązki nakładane 
na wiernych przez islam. 

Poziom zaangażowania religijnego młodzieży z pokolenia „buńczuka” jest 
raczej umiarkowany, podejście do religii często selektywne i w większości przy-
padków ograniczone do obrzędowości i jej rodzinnego charakteru. Islam inter-
pretowany jest nie tyle jako doktryna religijna, a raczej jako nabyty od przodków 
zespół wierzeń, który, w wyniku długich procesów dziejowych, nabrał lokalnej 
specyfiki. Religia muzułmańska jest przez nich uważana za najbardziej naturalną, 
wyznawaną dzięki istnieniu silnie zakorzenionej tradycji przekazywanej z poko-
lenia na pokolenie. Studenci doceniają niebagatelną rolę religii muzułmańskiej 
w kształtowaniu tożsamości tatarskiej, ale uznają, że przyjęcie islamu w odległych 
czasach było wynikiem dziejowego przypadku. Studenci deklarują przywiązanie 
do modlitwy, choć modlą się z reguły tylko jeden raz dziennie, a nie pięć, jak 
nakazuje doktryna. Starają się także w miarę regularnie uczestniczyć w modli-
twach piątkowych w meczecie. Przedstawiciele kategorii „buńczuka” poważniej 
niż „uczniowie” podchodzą do obowiązku postu podczas miesiąca ramadan, 
chociaż praktykują go także w sposób niepełny, często przerywany na kilka dni. 

Studenci w znacznej mierze mają świadomość własnej niedojrzałości religij-
nej, dlatego też wolę wyjazdu na pielgrzymkę do Mekki odkładają na przyszłość. 
Respondenci z kategorii określanej przeze mnie mianem „buńczuka” w pozy-
tywny sposób odnoszą się do lekcji religii, doceniają zdobytą wiedzę o islamie 
i tradycji tatarskiej, a także możliwość spotkania się i spędzania czasu z innymi 
Tatarami. Lekcje religii były cenione przede wszystkim dlatego, że stanowiły do-
skonałą okazję do integracji i pogłębiania więzi, budującej poczucie tożsamości 
tatarskiej.
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Najstarszą kategorię generacyjną tworzą młodzi dorośli, czyli osoby w wie-
ku około 25 lat i więcej. Dla określenia tej grupy przyjąłem termin „halaka”, 
związany ze spotkaniami dyskusyjnymi poświęconymi sprawom wiary, prowa-
dzonymi często wspólnie ze studentami arabskimi. Pozwalają one młodym Ta-
tarom uzupełnić wiedzę religijną, a przede wszystkim uświadomić rolę globalnej 
wspólnoty religijnej o ponadetnicznym charakterze. Przedstawiciele „halaki” to 
najczęściej absolwenci wyższych uczelni – młodzi ludzie, którzy podjęli pracę 
zawodową i planują w bliskiej przyszłości założyć rodziny lub też właśnie je zało-
żyli. Są oni, w zauważalny sposób, słabiej związani z rówieśnikami oraz z młod-
szymi Tatarami, na co decydujący wpływ ma zakończenie edukacji, a tym samym 
osłabienie procesów integracji grupowej przez szkołę. 

Generację „halaki” charakteryzuje, typowy dla dorosłości, wzrost ilości 
obowiązków oraz deficyt czasu wolnego, co nie pozostaje bez wpływu na kształt 
relacji towarzyskich w obrębie środowiska tatarskiego. Aktywność społeczna 
tej grupy respondentów nie jest już tak intensywna, jak w przypadku generacji 
„buńczuka”, ale odbywa się w miarę systematycznie poprzez pracę w struktu-
rach MZR czy ZTRP, w tym również prowadzenie lekcji religii muzułmańskiej 
dla dzieci i młodzieży. Cechą charakterystyczną tej grupy młodych Tatarów jest 
wzrost zaangażowania religijnego. Islam, którego rola w okresie młodzieńczych 
niepokojów została zmarginalizowana, staje się na nowo ważną częścią życia. Od-
krycie religijności u części osób badanych, zwłaszcza w białymstoku, było moż-
liwe dzięki spotkaniom halakowym. Dla najbardziej religijnych przedstawicieli 
pokolenia „halaki” islam przestał być zatem wyróżnikiem tatarskości, stając się 
indywidualną drogą prowadzącą do zbawienia. U osób pobożnych podejście do 
religii ewoluowało, przechodząc ze sfery tradycyjnej obrzędowości, zawierającej 
się dziedzictwie kulturowym, w doświadczenie o mistycznym charakterze. 

Dla stosunkowo nielicznej grupy najbardziej religijnych osób religia stano-
wiła główny cel życia, wiele czasu poświęcali bowiem na zgłębianie Koranu i po-
szukiwanie wiedzy religijnej, a islam stał się dla nich drogowskazem mówiącym, 
w jaki sposób żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Rozbudzenie religijności 
najczęściej wynika z indywidualnych poszukiwań, wspomnianych już spotkań 
halakowych lub też chęci przygotowania się do wychowania swoich dzieci w du-
chu tradycji tatarskiej i muzułmańskiej. Ci młodzi ludzie, określani przeze mnie 
umownym mianem „halaki”, dążą do praktykowania islamu w formie zbliżonej 
do koranicznego ideału, starając się sumiennie wypełniać nakazane muzułma-
nom obowiązki religijne, takie jak pięciokrotne odmawianie modlitw w ciągu 
dnia czy też zachowanie zupełnego postu podczas miesiąca ramadan, połączone-
go z ofiarowywaniem jałmużny postnej, przekazywanej najuboższym członkom 
wspólnoty religijnej. O dużym stopniu dojrzałości religijnej młodych dorosłych 
świadczy także chęć wyjazdu na pielgrzymkę do Mekki przy pierwszej nadążają-
cej się ku temu okazji. 
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Tożsamość młodego pokolenia Tatarów, ze względu na fakt urodzenia się 
w rodzinie tatarskiej i wzrastania w mniejszym lub większym poszanowaniu re-
liktów kultury, zwyczajów i obrzędowości, jest silnie związana z tradycją tatarską. 
Istotne miejsce zajmuje w niej pamięć o losach przodków, znajomość dziejów 
własnej rodziny i jej szlacheckiego pochodzenia. W świadomości młodych Tata-
rów ważne miejsce zajmuje także Podlasie, a zwłaszcza Bohoniki i kruszyniany. 
Miejsca te, w powszechnym odczuciu, uznawane są za tatarską małą ojczyznę. 
Tamtejsze meczety i cmentarze, bezpośrednio łączące się z obrzędowością muzuł-
mańską, są niezwykłą przestrzenią, której towarzyszy symboliczna waloryzacja, 
wpływająca na wykształcenie silnego poczucia więzi wspólnotowych. Tożsamość 
etniczna powoduje pobudzenie świadomości własnej odrębności przejawiającej 
się w dumie z tatarskości. pozytywny stosunek do tradycji wyraża się również 
w pamięci o początkach osadnictwa na ziemiach polskich, chlubnych wydarze-
niach historycznych, w których na przestrzeni wieków uczestniczyli Tatarzy, 
a także kultywowanej świadomości udziału przodków w wojnach toczonych 
przez Polskę. 

Rodzinny wymiar tożsamości tatarskiej znajduje swój wyraz w uroczysto-
ściach świątecznych. Kurban bajram i Ramadan bajram są okazją do podtrzy-
mywania ścisłych kontaktów z członkami wspólnoty, a także przygotowywania 
charakterystycznych potraw kulinarnych od setek lat obecnych w domach ta-
tarskich. Obok roli depozytariusza wiedzy o przeszłości własnej grupy, rodzina 
w istotny sposób wpływa na przekazywanie tradycji kulturowych oraz na proces 
transmisji złożonego systemu wartości, wśród których kluczowe miejsce zajmu-
je religia muzułmańska. Powyższą tezę potwierdzają przeprowadzone badania, 
w wyniku których wyraźnie widoczne było powiązanie poziomu indywidualnej 
religijności przedstawicieli młodego pokolenia z atmosferą panującą w domu ro-
dzinnym, a zwłaszcza z wrażliwością rodziców i dziadków na wychowanie dzieci 
w poszanowaniu islamu.

Wykształcona w ten sposób postawa wobec pobożności niejednokrotnie de-
terminuje stosunek do sfery sacrum obecny wśród młodych Tatarów. Islam, które-
go rola w okresie młodzieńczych niepokojów była często marginalizowana, wraz 
z wchodzeniem w dorosłość, staje się ponownie ważną częścią życia. Rozbudze-
nie religijności, towarzyszące usamodzielnianiu się, generalnie odbywa się o wiele 
łagodniej i w dłuższej perspektywie czasowej niż okres adolescencji. Dopiero po 
jego zakończeniu mówić można o osiągnięciu dojrzałości i wykształceniu pełnej 
tożsamości etnicznej, zawierającej się w kategorii Tatar-muzułmanin.
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Szczegółowe dyspozycje do wywiadu swobodnego

1.  Identyfikacja  etniczna i  religi jna,  poziomy tożsamości ,  przy -
należność do kategorii  młodego pokolenia

•	 Kim respondent się czuje, w jakich kategoriach się określa?
•	 Co to znaczy być muzułmaninem? Czym jest dla respondenta religia?
•	 Na czym polega bycie muzułmaninem w Polsce (pytanie o związki z pol-

skością i chrześcijaństwem)?
•	 Jak należy określać muzułmanów mieszkających w polsce? 
•	 Czy do pojęcia „polscy muzułmanie” należy zaliczać wszystkich muzuł-

manów mieszkających w Polsce tj. Tatarów, Arabów (i innych imigran-
tów) i polaków-konwertytów? 

•	 Czy zróżnicowany etnicznie i kulturowo islam w polsce może być zawę-
żony do jednej kategorii pojęciowej (pytania o siłę związków ze współwy-
znawcami i jedność wspólnoty religijnej)?

•	 Czy bycie Tatarem automatycznie warunkuje przynależność do wspól-
noty muzułmańskiej? 

•	 Czy Tatarzy, którzy zmienili wyznanie nadal utrzymują związki ze wspól-
notą tatarską? 

•	 Czy respondent zna Tatarów, którzy nie są muzułmanami, a zachowali 
tatarską tożsamość etniczną?

•	 Co odróżnia Tatarów od innych mieszkańców polski?
•	 Dlaczego osoba badana czuje się Tatarem i muzułmaninem (uzasadnie-

nie tożsamości etnicznej i religijnej)?
•	 W jaki sposób kształtują się relacje z sąsiadami i rówieśnikami w miejscu 

zamieszkania, szkole, pracy?
•	 Czy w miejscu zamieszkania respondenta występują lub występowały 

w ostatnim czasie (okres kilku ostatnich lat) jakieś konflikty o podłożu 
narodowościowym bądź wyznaniowym? 

•	 Jakie były ewentualne przejawy wrogości i formy jej przejawiania? 



272

Młode pokolenie polskich Tatarów

•	 Jak polacy odnoszą się do społeczności Arabów mieszkających w polsce?
•	 Co dzieli, a co łączy różne grupy etniczne i religijne w regionie i miejscu 

zamieszkania (stosunki międzyetniczne i międzywyznaniowe)?
•	 Czy trauma 11 września nadal jest obecna wśród mieszkańców polaków? 
•	 Czy respondent spotkał się z jakimiś przypadkami nietolerancji, dyskry-

minacji ze względu na wyznawaną religię (etykietki „fundamentalista”, 
„terrorysta” itp.)?

•	 Czy respondent jest dumny ze swego pochodzenia i wyznania, co czu-
je gdy ktoś inny mówi o nim „Tatar” lub „muzułmanin” (relacje „my 
– oni”, płaszczyzny stygmatyzacji)?

•	 Jakie elementy kultury własnej grupy etnicznej i religijnej uważa respon-
dent za najistotniejsze?

•	 Dla wielu Tatarów mieszkających na podlasiu status miejsc świętych mają 
meczety w Bohonikach i kruszynianach i cmentarze (mizary). Dlaczego 
te miejsca są niezwykłe, co stanowi o ich wartości, czy mają one wartość 
estetyczną?

•	 Jaki jest stosunek respondenta do tych symboli (kontekst symboliczny 
identyfikacji etnicznej i religijnej)?

•	 Jakie inne miejsca są dla respondenta ważne, jaka jest ich wartość symbo-
liczna i emocjonalna (związek ze świętymi miejscami islamu – Mekką 
i Medyną)?

•	 Jaki jest skład rodziny respondenta? 
•	 Czy rodzina jest homogeniczna etnicznie i religijnie? 
•	 Czy w rodzinie obecne są przypadki małżeństw mieszanych etnicznie 

i religijnie? 
•	 W jaki sposób rodzice respondenta odnoszą się do wyboru nietatarskich 

partnerów życiowych (stosunek do endogamii)?
•	 Czy respondent dopuszcza możliwość bycia z osobą o odmiennym wy-

znaniu? 
•	 Czy zna przypadki związków muzułmanów z osobami innej religii? 
•	 Czy bliskie spokrewnienie Tatarów nie jest problemem przy zawieraniu 

bliskich znajomości?
•	 Czy osoba badana odczuwa więź z Tatarami zza wschodniej granicy, czy 

też muzułmanami w krajach arabskich, świecie muzułmańskim (czy ist-
nieje kontakt i bliższe relacje, związki)? 

•	 W jaki sposób kształtują się relacje z innymi muzułmanami mieszkający-
mi w polsce (stosunek do wspólnoty religijnej, a zwłaszcza do Arabów)?

•	 Czy respondent deklaruje przynależność do kategorii młodego pokolenia?
•	 Czym zdaniem respondenta charakteryzuje się młode pokolenie? 
•	 Na czym polega specyfika tej generacji?
•	 Czy istnieje poczucie identyfikacji pokoleniowej? Jakie związki ma re-

spondent z rówieśnikami, a jakie z osobami starszymi? Kogo można 
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zaliczyć do młodego pokolenia? Na jakiej podstawie można dokonać 
takiego wyróżnienia?

•	 Jak wyglądają relacje z rodzicami (partnerstwo i współpraca, tolerancyjne 
oddzielne światy czy może konflikt)?

•	 W jaki sposób odbywa się uczestnictwo w kulturze młodzieżowej (muzy-
ka subkultury moda)?

•	 Jaki jest stosunek respondenta do przejawów arabsko-muzułmańskiej kul-
tury konsumpcyjnej? 

•	 Czy orientalne pochodzenie i związki z islamem są wystarczającym po-
wodem skłaniającym do wyboru tych produktów spośród innych, nie 
pochodzących z bliskiego Wschodu? 

•	 Czy respondent aktywnie poszukuje tych produktów, czy też ogranicza 
się jedynie do tych powszechnie dostępnych (np. kebabów)?

•	 Jaki jest stosunek respondenta do etnicznych i religijnych przedmiotów kul-
tury materialnej (piśmiennictwa religijnego, orientalnych pamiątek itp.)?

2.  Aktywność społeczna,  kulturalna i  religi jna młodego pokole -
nia polskich Tatarów

•	 Jakie respondent zna przykłady działalności tatarskich i muzułmańskich 
organizacji w polsce? 

•	 W jaki sposób odnosi się do celebrowania świąt religijnych, organizacji 
obchodów rocznicowych i innych imprez kulturalnych?

•	 Czy w inicjatywach podejmowanych przez tatarskie lub muzułmańskie 
organizacje w polsce biorą udział ludzie młodzi? 

•	 Na czym polega owo uczestnictwo? 
•	 Czy młodzież ma jakieś swoje pomysły i w jaki sposób stara się je reali-

zować? 
•	 Jaki jest stosunek osób starszych do działalności młodzieży?
•	 Jak respondent ocenia działalność folklorystyczną Młodzieżowego Ze-

spół pieśni i Tańca „buńczuk”?
•	 Czy respondent zna jakieś przykłady zorganizowanej działalności spo-

łecznej, kulturalnej i religijnej młodzieży tatarskiej w Polsce, czy w miej-
scu zamieszkania? 

•	 Czy respondent słyszał o powstałym kilka lat temu na Podlasiu Stowarzy-
szeniu „Dernek”? 

•	 Jak respondent ocenia ideę powstania „Dernka”, prowadzoną działal-
ność i aktualny stan organizacji? 

•	 Czy respondent ma jakieś pomysły na ożywienie działalności społecznej, 
kulturalnej i religijnej młodzieży muzułmańskiej (ewentualne zmiany, za-
interesowania, potrzeby)?

•	 Czy w głównych organizacjach religijnych i społeczno-kulturalnych 
(MZR, LM, ZTRp) jest miejsce dla ludzi młodych? 
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•	 Czy organizacje te są odpowiednim forum, na którym młodzi ludzie 
mogą prezentować swe poglądy i realizować własne cele? 

•	 Jak układają się relacje z osobami ze starszego pokolenia, czy osoby spra-
wujące funkcje kierownicze dopuszczają młodych do głosu i do procesu 
decyzyjnego? 

•	 Czy młodzi ludzie są przygotowani do przejęcia w przyszłości odpowie-
dzialności za kierowanie organizacjami muzułmańskimi? 

•	 Czy starzy liderzy wyrażają wolę otwarcia się na młodzież i czy młode 
pokolenie chce się angażować w działalność społeczną (relacje między-
pokoleniowe)?

•	 Czy respondent był kiedyś zaangażowany w działalność społeczną pro-
wadzoną dla dobra całej wspólnoty wiernych (np. charytatywną)? 

•	 Co respondent sądzi o wolontariacie? 
•	 Czy LM i MZR zajmują się działalnością charytatywną?
•	 Jaką rolę odgrywają liderzy społeczności tatarskiej i członkowie organi-

zacji tatarskich? 
•	 Które z osób uznawane są za sprawnych organizatorów na płaszczyźnie spo-

łeczno-kulturowej, a które za autorytety w sprawach wiary i moralności?
•	 Jaki jest stosunek respondenta do czasopism oraz publikacji książkowych 

wydawanych przez Tatarów i polskich muzułmanów? 
•	 Jak ocenia dostępność wydawnictw, dobór tematów, zawartość (poziom 

merytoryczny) i szatę graficzną (jakość druku, poziom techniczny)?
•	 W jaki sposób respondent spędza czas wolny (zabawa i rozrywka)? 
•	 Jaki jest jego stosunek do obowiązków (nauka i praca)?
•	 Jakie miejsce w światopoglądzie respondenta zajmują autorytety? 
•	 Kto wchodzi w skład zbioru postaci będących wzorami postępowania? 
•	 Czy obecność autorytetów może skłaniać do orientowania swojego po-

stępowania wokół pewnych idei i wartości? 
•	 Czym kierował się respondent dokonując ważnych wyborów życiowych 

(wizja dorosłości i samodzielności)? 
•	 Jak wyglądają plany na przyszłość respondenta (wizja kariery zawodowej, 

założenie rodziny)?

3.  Religi jność polskich Tatarów – między wiarą deklarowaną 
a autoidentyfikacją  religi jną

•	 Czym dla respondenta jest religia muzułmańska (wymiar intuicyjny, wie-
dza potoczna)?

•	 Jakie jest miejsce islamu w życiu respondenta (osobisty stosunek do religii)? 
•	 Czy miejsce religii jest wyłącznie w życiu prywatnym (rodzinnym), czy 

też islam reguluje wszystkie sfery ludzkiej aktywności, z działalnością 
publiczną włącznie? 

•	 W jaki sposób muzułmanin przeżywa swą wiarę? 
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•	 Czy respondent określiłby się mianem osoby pobożnej? 
•	 Co trzeba zrobić żeby być osobą pobożną? 
•	 Jakie kryteria należy spełnić, aby być osobą pobożną? 
•	 Jak wielu ludzi (muzułmanów i wyznawców innych religii) nazwać moż-

na osobami pobożnymi? 
•	 Czy i dlaczego są to osoby wyjątkowe (doświadczenie wiary)?
•	 Czym charakteryzuje się podejście osób młodych do religii? 
•	 Jaki jest ich stosunek do praktyk religijnych i obrzędowości (ilość i jakość)? 
•	 W jaki sposób kształtuje się poziom wiedzy religijnej, związek ze wspól-

notą wiernych (w sensie lokalnym – gminy i powszechnym – umma), mo-
ralność religijna i etyka, stosunek do dogmatów i norm prawa religijnego 
(pytanie do osób reprezentujących średnie i starsze pokolenie)?

•	 Jakie jest miejsce religii w świecie współczesnym? Czy religia jest w stanie 
oprzeć się fali laicyzacji, upadku wartości i pokus świata konsumpcji (py-
tanie do osób reprezentujących średnie i starsze pokolenie)?

•	 Jak z perspektywy minionych lat respondent ocenia własną religijność 
okresu młodzieńczego? Czy respondent jest zadowolony z dokonanych 
wyborów i poziomu własnej dojrzałości duchowej w latach młodzień-
czych (pytanie do osób reprezentujących średnie i starsze pokolenie)?

•	 Czy religijność współczesnego młodego pokolenia różni się w jakiś spo-
sób od religijności wcześniejszych pokoleń (pytanie do osób reprezentu-
jących średnie i starsze pokolenie)?

•	 Na czym polega islam (wiedza religijna)? 
•	 Jakie są zasady wiary i w co wierzy muzułmanin (wiedza religijna)? 
•	 Jakie są obowiązki religijne (wiedza religijna)?
•	 Czy respondent zna podstawowe fakty z życia proroka Muhammada 

i początków religii muzułmańskiej (wiedza religijna)?
•	 Czy istnieje jeden islam? 
•	 Czy wielość kulturowa wpływa na praktyki i obrzędowość islamską? 
•	 Czy arabski model religijności jest jedynym pełnoprawnym islamem (hi-

storyczne i cywilizacyjne ulokowanie islamu)?
•	 Czy respondent zauważa jakieś różnice w sposobie sprawowania kultu 

i w obrzędowości religijnej miedzy Tatarami a Arabami mieszkającymi 
w polsce?

•	 Jak respondent ocenia arabski model religijności? 
•	 Czy jest on lepszy, bliższy pierwotnym wskazaniom proroka Muham-

mada, czy też wręcz przeciwnie jest dla polskich Tatarów obcy, niezro-
zumiały, zbyt ortodoksyjny, nieprzystosowany do polskich warunków 
cywilizacyjnych? 

•	 Czy istnieje „islam tatarski”? 
•	 Jaka jest specyfika tatarskiej religijności i w czym różni się ona od arab-

skiego pierwowzoru? 
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•	 W jaki sposób można tłumaczyć odchylenia Tatarów od klasycznego 
modelu religijności? 

•	 Jaki jest stosunek respondenta do zasad regulujących codzienne życie 
człowieka postulowanych przez islam? 

•	 Co respondent sądzi o moralności religijnej, jaki ma stosunek do dogma-
tów i norm prawa religijnego związanych z: życiem rodzinnym, zakazem 
spożywania wieprzowiny i napojów alkoholowych, wymogu rytualnego 
uboju (halal) i skromnego ubioru (noszenia hidżabów)?

•	 Czy w przypadku Tatarów mówimy o odmiennym podejściu do islamu, czy 
też o niedostatecznym poziomie religijności (asymilacja czy laicyzacja)?

•	 Czy respondent uczestniczy w piątkowych modlitwach i nabożeństwach 
z okazji świąt religijnych (poziom praktyk rytualno-kultowych, stosunek 
do obrzędowości)?

•	 Czy miejsce modlitwy odgrywa jakiekolwiek znaczenie? 
•	 Do którego meczetu (lub domu modlitwy) respondent najczęściej udaje 

się na modlitwę piątkową (praktyki rytualno-kultowe, obrzędowość)?
•	 Jakie święta religijne respondent obchodzi (znaczenie Kurban bajramu, 

Ramadan bajramu, Aszury i Miełludu)? 
•	 Czym się charakteryzują, na czym polega obrzędowość świąteczna? Jakie 

mają znaczenie dla rodziny? 
•	 Czy Tatarzy obchodzą święta religijne w inny sposób niż Arabowie? 
•	 Na czym polega religijny wymiar uroczystości rodzinnych np. nadania 

imienia, ślubu, pogrzebu? 
•	 Czy respondent uczęszcza (lub uczęszczał) na lekcje religii i języka arab-

skiego prowadzone przez MZR, SSM w polsce, czy oddziały LM? 
•	 Kiedy to było – w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole średniej? 
•	 Jak długo trwała nauka religii?
•	 Czy takie lekcje są przydatne, czy dają należytą wiedzę o islamie? 
•	 Czego można się nauczyć? 
•	 Jak respondent ocenia nauczycieli (zwłaszcza pochodzenia arabskiego)?
•	 W jaki sposób obecnie respondent poszerza swą wiedzę religijną (poprzez 

rozmowy w rodzinie, kontakt z muzułmanami, zorganizowane spotkania 
poświęcone tematyce religijnej, literaturę o islamie i świecie muzułmań-
skim, strony internetowe i fora dyskusyjne)? 

•	 Czy respondent zna język arabski? 
•	 Jaki jest poziom znajomości tego języka wśród Tatarów, czy w ostatnich 

latach sytuacja ta uległa poprawie? 
•	 Jak wielka jest rola języka arabskiego, czy możliwe jest bycie muzułmani-

nem bez znajomości arabskiego? 
•	 Czy w związku z tym można się modlić po polsku? Jak respondent radzi 

sobie z uczestnictwem w modlitwach i recytowaniem koranu w języku 
arabskim? 
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ANEKS II

Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Modlitwa na mizarze w Bohonikach pod przewodnictwem imama konstantego Szczę-
snowicza (Michał Łyszczarz, 2006)
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Fot. 2. A
zan rozpoczynający m

odlitwę piątkową w Białym
stoku. N

a m
im

barze stoi im
am

 Stefan Jasiński (M
ichał Łyszczarz, 2008)
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Fot. 4. D
zielenie sadogi po zakończonej m

odlitwie piątkowej w Białym
stoku. N

a pierwszym
 planie D

agm
ara Sulkiewicz. (M

ichał Łyszczarz, 2009)
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Fot. 6, 7 i 8. Dzień Miełlud w Białymstoku – sceny z akademii przygotowanej przez dzieci i 
młodzież tatarską (Michał Łyszczarz, 2010)
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Fot. 10. Wystawa „Tatarzy podlascy” w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (Michał Łyszczarz, 2006)
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fot. 11. Maciej Konopacki na tle fotografii rodzinnych (Michał Łyszczarz, 2007)
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Fot. 12. Michał Adamowicz i Felicja Aleksandrowicz wraz z kopią przedwojennego buńczuka 
– symbolem udziału Tatarów w Wojsku Polskim. Po lewej imam Stefan Jasiński (Michał 
Łyszczarz, 2006)
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Fot. 13. Pomnik Tatara w parku oruńskim w Gdańsku (Michał Łyszczarz, 2011)
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Fot. 14. D
ystrybucja wydawnictw tatarskich podczas obchodów 330. lecia osadnictwa Tatarów na Podlasiu (M

ichał Łyszczarz, 2009)
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fot. 15. Lekcja religii muzułmańskiej w Szkole podstawowej nr 28 w białymstoku – nauka języka 
arabskiego (Michał Łyszczarz, 2008)
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fot. 16. Lekcja religii muzułmańskiej w Szkole podstawowej nr 28 w białymstoku – dziewczynki 
zakładające chustę przed modlitwą (Michał Łyszczarz, 2008)



291

Aneks II – Dokumentacja fotograficzna

Fot. 17. Prace uczniów tatarskich przygotowane podczas lekcji religii – obrazek z arabską in-
skrypcją „Allah” (Michał Łyszczarz, 2008)

Fot. 18. Prace uczniów tatarskich przygotowane podczas lekcji religii – plansza omawiająca pod-
stawowe zasady doktryny religijnej islamu (Michał Łyszczarz, 2008)
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fot. 19. pierwsi członkowie M
łodzieżowego Zespołu pieśni i Tańca „buńczuk” – występ w białym

stoku (M
ichał Łyszczarz, 2007)
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Fot. 21. Spotkanie halakow
e m

łodych Tatarów w Białym
stoku (M

ichał Łyszczarz, 2008)
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Fot. 23. M
łodzi Tatarzy podczas zabawy sylwestrowej w D

om
u Pielgrzym

a w Bohonikach (M
ichał Łyszczarz, 2006)
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INDEKS OSÓB

Indeks zawiera wykaz najważniejszych osób występujących w tekście i przypisach, 
za wyjątkiem proroka Muhammada, Jezusa Chrystusa oraz postaci związanych 
z doktrynami religijnymi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W zestawieniu nie 
uwzględniono również wskazań bibliograficznych oraz osób, których nazwiska 
stanowią element nazw osobowych np. Dżamala ad-Din al-Afghaniego – patrona 
meczetu w Gdańsku.

Abi Issa Ali 147
Abu Tabaq Nidal 148
Achmatowicz Aleksander 80
Adamowicz Jan 95
Adamowicz Michał 106, 165, 169, 
171, 246-248, 286
Adamowicz Raszyd 67
Ahmad Mirza Ghulam 28
Aleksandrowicz Felicja 286
Aleksandrowicz Janusz 190, 239, 
240, 245
Aleksandrowicz Rozalia 90
Aleksandrowicz Tomasz 91
Aleksandrowicz-Bukin Maria 102
Alkhalayla (Działak) Iwona 147
Asanowicz Omar 96-97
Babiński Grzegorz 42, 49
Bajraszewski Stefan 84, 91
Bajrulewicz Maciej 78
Banasiak Jarosław 172-173, 238-239
Bandzarewicz Helena 78
Baniak Józef 56
Batory Stefan 213
Batu-chan 73-74
Bazarewicz Aleksander 245

Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) 174
Berger Rafał 103
Betley Paweł 163, 164
Bielak Józef 44, 66
Bielawski Józef 27, 180, 240-241, 
244, 250
bigbułatowa Lewiza 164
bin Laden Osama 126-127
Bogdanowicz Dżenneta 33, 66, 
115, 134, 161
Bogdanowicz Rozalia (Róża) 238-239
Bohuszewicz Aleksander 80
Bokszański Zbigniew 35, 42, 45-46
Bonaparte Napoleon 79
Borawski Piotr 28, 63, 103
Borowiec Małgorzata 163
Bouali Abdelwahab 257
Buczacki Jan Tarak Murza 27
Buczacki Selim 27
Bujwicki Piotr 100
Burszta Wojciech J. 42, 49
Charif Nezar 28, 196
Chazbijewicz Selim 33, 70, 93, 95, 
97-98, 101-102, 104-108, 165, 241, 
247
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Chmaj Marek 88
Chodubski Andrzej 98
Chruszczow Nikita 80
Czachorowski Musa 33, 65, 70, 101-
104, 106-108, 147, 165, 253
Czechowska Izabela Melika 102, 107
Czyngis-chan 67, 154, 162
Denikin Anton 80
Dilthey Wilhelm 38
Długosz Jan 74-77
Doroszewska Urszula 164
Drozd Andrzej 27
Dubiński Aleksander 63
Dumin Stanisław 26
Durkheim Émile 39, 46-47
Dziadulewicz Stanisław 26
Dziekan Marek M. 27, 33, 98, 104
Dżabagi Wassan-Girej 97
Dżelal-ed-Din 76
Eliade Mircea 47
Fatyga Barbara 54
Firkowicz Wioleta 163
Freud Zygmunt 40
Garewicz Jan 53
Giedymin 74, 76
Grygajtis krzysztof 78
Gülen Fetullah 27, 153
Hammoudi Abdellah 210
Henryk II Pobożny 74
Hordejuk Sławomir 103
Hraish Hani 204
Huntington Samuel 37
Ilbakow Iszmorat 164
Ismail Samir 147
Jabłoński Raszyd 102
Jakubauskas Adas 102
Jakubowska Ewa 167
Jan Paweł II (karol Wojtyła) 70, 
130, 173-174
Jankowski Henryk 98
Janowicz-Czaińska Drotlew Zula 
104

Jasiewicz Zbigniew 62
Jasiński Stefan 92, 100, 109-110, 
172-173, 196, 242, 252-253, 278, 
281, 286
Jaskulski Waldemar 104
Jeljaszewicz Aleksander 83
kalwas Piotr Ibrahim 98
kałużyński Stanisław 98
kamocki Janusz 62
kandil Sami A. 196
kazimirski de Biberstein Woj-
ciech 27
kieński Bohdan 78
kirimal (Szynkiewicz) Edige 104, 
168
kochanowicz Abdullah 98
kolenda Stanisław 82
komorowski Bronisław 96
konopacki Artur 70, 105, 165, 238
konopacki Hassan 104
konopacki Józef 93, 98, 100, 102
konopacki Maciej Musa 93, 97, 
108-110, 285
korycka Mirosława 134
korycki Józef 104
korycki Samuel Murza 78
korycki Stefan 91, 95
kosowski Antoni Przemysław 104
kryczyński Aleksander 77
Kryczyński Leon 80, 82-83, 98, 104
kryczyński Olgierd 83
kryczyński Stanisław 62, 165, 198
krzeczowski Samuel Murza 78-79
kuczyński-Szahuniewicz Jerzy 
96-97
Kurjaković Nusret 209, 240, 242
Kwaśniewski Aleksander 129
Lesisz Lucyna 109
Lewicka Magdalena 102
Liberadzki Marek 92
Libiszowska-Żółtkowska Maria 33
Łapicz Czesław 62, 98
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Łątka Jerzy 104
Łodziński Sławomir 50
Łukaszenka Aleksander 143
Majda Tadeusz 98
Mamina Guzel 164
Mannheim karl 54
Mariański Janusz 33, 56
Mead George H. 36, 39
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Miazek Tadeusz 82
Michałowski Piotr 163
Mickiewicz Adam 105, 165
Miernik Arkadiusz (Tareq Salik) 103
Mikułowski-Pomorski Jerzy 53
Minnichanow Rustam 96
Miśkiewicz Adam 91
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167, 172, 190, 196, 209, 236, 239-
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Mucharski Stefan 16, 91, 93, 95
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Muchla Lut 109, 237
Norris Harry 17
Nowicka Ewa 41-42, 50
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Osmanowa Ajsza 164
Ossowska Maria 54
Ossowski Stanisław 38
pawlic-Miśkiewicz barbara 16, 101
Piłsudski Józef 66-67, 81
Płużek Zenomena 60 
Popławski Adam 161
Popławski Ali 79
Popławski Emir 161
Popławski Józwa 198
Posern-Zieliński Aleksander 70

Półtorzycki Roman 238-239
Radecki Aleksander 91
Radziszewska Iwona 16
Rodkiewicz Bekir 89, 237
Romanow Aleksander II 79
Romanowicz Aleksander 80
Romanowski Samuel 78
Ryzwanowicz Farida 97
Saramowicz Andrzej 70, 102
Sarwar Ghulam 240
Sielecki Gaza 78
Selim Szakir 105
Sienkiewicz Henryk 116
Słowacki Juliusz 165
Smajkiewicz Ali 110, 237
Smajkiewicz Ibrahim 237
Smajkiewicz-Murman Dżemila 
16, 101, 150
Smith Anthony D. 43-44
Sobczak Jacek 75, 98
Sobieski Jan III 73, 77-79
Sobolewska-Waliszewska Elwira 
105, 110
Sobolewski Jan 91, 110, 241
Sulkiewicz Aleksander 44, 66
Sulkiewicz Dagmara 101-102, 238-
239, 280
Sulkiewicz Maciej 44, 80
Sumner William Graham 37
Syrokomla Władysław 230
Szabłowski Daniel 78
Szada-Borzyszkowski Dariusz 92
Szahidewicz Halina 33, 101, 109-
110, 160, 163-165, 167, 173, 238
Szehidewicz Dariusz 67, 167
Szehidewicz Elwira 165
Szehidewicz Izabela 167
Szczęsnowicz konstanty 24, 172, 
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Szwed Robert 39-40
Szynkiewicz Jakub 83, 90
Świątkiewicz Wojciech 33
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Talko-Hryncewicz Julian 61, 65, 230
Tarkowska-Chatila Elżbieta 89
Taszajew Ahmed 167
Tochtamysz 75-76
Tönnies Ferdynand 36-37
Tuhan-Baranowski Emir 91
Turonek Hanna 163-164
Turowski Mariusz 147
Tyszkiewicz Jan 74, 98
Wadding Łukasz 74
Warmińska katarzyna 16, 63
Wendland Wojciech 16
Węda Łukasz Radosław 103

Wieczorkowski Michał Ignacy 104
Wierzba Józef 92
Witold 73-77
Władysław Jagiełło 75
Wojciechowski Władysław 27
Woronowicz Ali 83
Wójcik Zbigniew 27
Wrangel Piotr 80
Zaniewska Teresa 16
Zieliński Tomasz 190
Żelazny Walter 41-42
Żuk Mahmud Taha (Zbigniew) 
27, 103, 108



301

BIBLIOgRAfIA

Abdalati  Hammudah,  Spojrzenie w Islam, Stowarzyszenie Studentów Mu-
zułmańskich w Polsce, Białystok 2003

Abi Issa Iwona,  Islam. Podręcznik dla dzieci. Część I, Liga Muzułmańska, War-
szawa 2011

Abu-Rub Haithem, Zabża Beata,  Status kobiety w islamie, Muzułmańskie 
Stowarzyszenie kształtowania kulturalnego, Wrocław 2002

Adamczak Agnieszka,  Co kryje chusta muzułmańska? Między religią, gender 
a kulturą – casus francuski w: Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej (Studia 
Religiologica, z. 40), red. Jan Drabina, Uniwersytet Jagielloński, kraków 2007

Aleksandrowicz Chasień, Księga pamięci, Związek Tatarów RP, Wrocław 2007
Aleksandrowicz Janusz, Suforka, MZR, bohoniki-białystok b.d.w. (ok. 2000?)
Ali Ibn Abi Talib. Aforyzmy, oprac. Janusz Danecki, PIW, Warszawa 1990
al -Munajjid Muhammad Salih,  40 rad dla muzułmańskiego domu, Wro-

cław 2007
Antosz Patrycja, Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia. Raport z ba-

dań sondażowych, Uniwersytet Jagielloński, kraków 2013
Ata’ur-Rahim Muhammad, Thomson Ahmad, Jezus – prorok islamu, 

Białystok 1996
Arabowie. Słownik encyklopedyczny, red. Marek M. Dziekan, WN PWN, Warsza-

wa 2001
Babiński  Grzegorz,  Etniczność w: Encyklopedia socjologii, red. zespół pod kier. 

W. Kwaśniewicza, t. I (A-J), Oficyna Naukowa, Warszawa 1998
Babiński  Grzegorz, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie reli-

gijne, tożsamość, Nomos, kraków 1997
Bajraszewski  Stefan, Geneza budowy Meczetu w Gdańsku w: wydanie specjal-

ne „Życia Muzułmańskiego” z okazji uroczystości oddania do użytku Meczetu 
w Gdańsku, b.d.w. (1990 r.)

Bandtkie Jan Wincenty, O Tatarach, mieszkańcach Królestwa Polskiego, War-
szawa 1848

Baniak Józef,  Między buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia. Świadomość re-
ligijna i moralna a kryzys tożsamości osobowej młodzieży gimnazjalnej. Studium socjologiczne, 
Homini, kraków 2008



302

Młode pokolenie polskich Tatarów

Banks Marcus, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, WN PWN, War-
szawa 2009

Bartoszewicz Julian,  Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje 
Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też wspomnienia o znakomitych 
Tatarach polskich, Nakładem Aleksandra Nowoleckiego, Warszawa 1860 

Becker Howard S., Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, WN PWN, Warszawa 2009 
berger peter  L. ,  Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, 

kraków 2005
berger peter  L. ,  Luckmann Thomas,  Społeczne tworzenie rzeczywistości, 

PIW, Warszawa 1983
Berger Rafał , Islam w Polsce, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, War-

szawa 2011
Berger Rafał , Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, SJM, War-

szawa 2011
Berger Rafał ,  Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, SJM, Bydgoszcz 

2013
Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków he-

brajskiego i greckiego opracowany przez Komisję przekładu Pisma Świętego, Brytyjskie i Za-
graniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975

Bielawski  Józef,  Islam, kAW, Warszawa 1980
Bielawski  Józef, Islam, religia państwa i prawa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973
Bokszański  Zbigniew,  Tożsamości zbiorowe, WN PWN, Warszawa 2006
Borawski  Piotr,  Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Ludowa Spółdzielnia Wy-

dawnicza, Warszawa 1986
Borawski  Piotr,  Dubiński  Aleksander,  Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, le-

gendy, tradycje, Iskry, Warszawa 1986
buinovska fatima,  Moćkun Sławomir,  Kuchnia tatarska. Historia w stra-

wie zawarta, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 2012
Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Zysk 

i S-ka, Poznań 1998
Chamaił (Hama’il) czyli modlitwa i praktyka islamu, suplement do „Życia Muzuł-

mańskiego”, b.d.w. (1990?)
Charif  Nezar,  Sulkiewicz Dagmara,  Półtorzycki  Roman, Wprowa-

dzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z Koranu, Światowe Zgromadzenie 
Młodzieży Muzułmańskiej Przedstawicielstwo w Polsce, Białystok 2011

Chazbijewicz Selim, Awdet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich 
o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległości państwa po II wojnie światowej, Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001

Chazbijewicz Selim, Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów, MZR, Białystok 2012
Chazbijewicz Selim, Czarodziejski róg chłopca, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980
Chazbijewicz Selim, Hymn do Sofii, Olsztyński Oddział Stowarzyszenia 

Pisarzy Polskich, Olsztyn 2005



303

bibliografia

Chazbijewicz Selim, Krym i Wilno, Gdańsk 1990
Chazbijewicz Selim, Mistyka tatarskich kresów, Wojewódzki Dom kultury, 

Białystok 1990
Chazbijewicz Selim, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 1939-1996 

w: „Rocznik Tatarów Polskich”, t. III / 1995
Chazbijewicz Selim, Rubai’jjat albo czterowiersze, Związek Tatarów Pol-

skich, Gdańsk 1998
Chazbijewicz Selim, Tatarzy krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę, Likon, 

poznań-Września 2001
Chazbijewicz Selim, Tatarzy w Brukseli, czyli alians Tatarów Europy w: „Prze-

gląd Tatarski”, nr 2 (18) / 2013
Chazbijewicz Selim, Tatarzy w Polsce i w Gdańsku w: Tożsamość kulturowa. 

Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, red. Andrzej Chodubski, 
Andrzej K. Waśkiewicz, Gdańskie Towarzystwo przyjaciół Sztuki, Gdańsk 2001

Chazbijewicz Selim, Wejście w baśń, Pojezierze, Olsztyn 1978
Chazbijewicz Selim, Moćkun Sławomir, Tatarzy pod Grunwaldem, Mu-

zeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 2012
Chmaj Marek, Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności dokonywania tzw. 

uboju rytualnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego prawa. Cyt. 
za: http://www.mzr.pl/pl/pliki/opinia-prawna.pdf 

Corbin Henry, Historia filozofii muzułmańskiej, Dialog, Warszawa 2005
Czachorowski  Musa, Jeszcze tylko ten step…, MZR, Białystok 2013
Czachorowski  Musa,  Na zawsze * Навсегда, Centrum kultury Tatarów 

Polskich, Soleczniki-Wrocław 2008
Czachorowski  Musa,  Poza horyzontem, MZR, Wrocław 2010
Czachorowski  Musa,  Rubajaty stepowe, MZR, Wrocław 2009
Czachorowski  Musa,  Samotność, Centrum kultury Tatarów Polskich, 

Wrocław 2008
Czachorowski  Musa,  W życiu na niby, Związek Tatarów RP, Wrocław 2006
Czirkin W. J. ,  Muzułmańska koncepcja prawa w: Prawo muzułmańskie (Struktura 

i podstawowe instytucje), PWN, Warszawa 1989
Czterdzieści hadisów Qudsi, wybór i tłum. karim Ahmad, Małgorzata Ahmad, 

Liga Muzułmańska, Warszawa 2005
Czykwin Elżbieta,  Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, 

Trans Humana, Białystok 2000
Dacewicz Leonarda, Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w przekroju historycz-

nym, Trans Humana, Białystok 2013
Danecki  Janusz,  Kultura islamu. Słownik, Wydawnictwa Szkolne i Pedago-

giczne, Warszawa 1997
Danecki  Janusz, Opowieści Koranu, Nasza księgarnia, Warszawa 1991
Danecki  Janusz,  Podstawowe wiadomości o islamie, Dialog, Warszawa 2007
Deedat Ahmed,  Ukrzyżowanie czy fikcja?, brak daty i miejsca wydania



304

Młode pokolenie polskich Tatarów

Demirović Idriz,  Silajdžić  Hafiz Ćamil,  Trebinjac Hafiz Ibra -
him, Hadžyabdić Hadžy Naim, Jak czytać Kur’an i o dziennych modlitwach 
w islamie, MZR, Białystok 1992

Dilthey Wilhelm, Budowa świata historycznego w naukach społecznych, Słowo/
obraz/terytoria, Gdańsk 2004

Długosz Jan,  Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów polskich ksiąg dwana-
ście, przekł. k. Mechrzyński, t. III-IV (księga IX-XII), kraków 1868-1869

Dmitruk Stefan,  Prasa mniejszości tatarskiej w Polsce w latach 1996-2008 w: 
Tatarzy – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa 26-27 czerwca 2009, red. S. Cha-
zbijewicz, Szreniawa 2009

Drozd Andrzej ,  Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII 
wieku, Dialog, Warszawa 1999

Drozd Andrzej ,  Meczety i parafie muzułmańskie na ziemiach Rzeczypospolitej w: 
A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Res 
Publica Multiethnica, Warszawa 1999

Drozd Andrzej ,  Na pograniczu piśmiennictwa i sztuki religijnej: muhiry Tatarów 
polsko-litewskich w: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tata-
rów polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000

Drozd Andrzej ,  Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich (XVI-XX w.). Zarys 
problematyki w: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów 
polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica Warszawa 2000

Drozd Andrzej ,  W sprawie autorstwa „Koranu Buczackiego” w: Z Mekki do Po-
znania. Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej. Poznań 9-10 czerwca 1997, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998

Dumin Stanisław,  Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
Związek Tatarów RP, Gdańsk 2006

Dumin Stanisław,  Jakubauskas Adas,  Sitdykow Galim, Tatarskie 
biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze, MZR, Białystok 2012

Durkheim Émile,  Elementarne formy życia religijnego, PWN, Warszawa 1990
Durkheim Émile,  O podziale pracy społecznej, WN PWN, Warszawa 1999
Dziadulewicz Stanisław, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wydawnictwa 

Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986 [reprint z 1929]
Dziekan Marek M., Arabia Magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem, 

Dialog, Warszawa 1993
Dziekan Marek M.,  Dzieje kultury arabskiej, WN PWN, Warszawa 2008
Dziekan Marek M.,  Jak modlą się muzułmanie. Antologia modlitw, Verbinum, 

Warszawa 1997
Dziekan  Marek M.,  Księga znaczeń. Muzułmańskie hikmy o Bogu i ludziach, 

Verbinum, Warszawa 1999
Dziekan Marek M.,  Magia i tradycje ludowe Tatarów polsko-litewskich w: A. 

Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, 
Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000



305

bibliografia

Dziekan Marek M.,  Symbolika arabsko-muzułmańska. Mały słownik, Verbi-
num, Warszawa 1997

Dżennet do Macieja, red. Rafał Berger, Michalina Berger, Stowarzyszenie Jedno-
ści Muzułmańskiej, Warszawa 2012

Eliade Mircea,  Sacrum a profanum, Aletheia, Warszawa 2008
Faizof Faizal , Saga o Kontusiu. Tłumaczona z języka rosyjskiego i białoruskiego przez 

Dżemilę Smajkiewicz-Murman, Związek Tatarów RP, Sokółka 2011
Al Fatiha i 13 sur Świętego Koranu, transkrypcja i red. Musa Czachorowski, 

MZR, Wrocław 2010
Fatyga Barbara,  Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek 

Badań Młodzieży, Warszawa 1999
Fatyga Barbara,  Pokolenie w: Encyklopedia Socjologii, red. zespół pod kier. W. 

Kwaśniewicza, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005
Garewicz Jan,  Pokolenie jako kategoria socjofilozoficzna w: „Studia Socjologicz-

ne”, nr 1 (88) / 1983
Gaudefroy-Demombynes Maurice, Narodziny islamu, Państwowy Insty-

tut Wydawniczy, Warszawa 1988
al -Gazali  Muhammad, Zarys etyki muzułmańskiej, SSMwP, Białystok 2004 
Golka Marian, Socjologia kultury, Scholar, Warszawa 2007
Górak-Sosnowska katarzyna, Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Dialog, 

Warszawa 2010
Górak-Sosnowska katarzyna,  Łyszczarz Michał,  Perspectives on Mus-

lim Dress in Poland: A Tatar View w: Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives 
from Europe and North America, red. Emma Tarlo i Annalies Moors, Bloomsbury 
Academic, London 2013

Górak-Sosnowska katarzyna,  Łyszczarz Michał,  Tatarzy polscy a mu-
zułmańska kultura konsumpcyjna. Analiza w świetle socjologicznych badań jakościowych w: 
„Przegląd Teologiczny”, nr 4 / 2009

Górak-Sosnowska katarzyna,  Łyszczarz Michał,  (Un-) Islamic Con-
sumers? The case of Polish Tatars w: Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, 
Culture and Identity between the Local and Global, red. Johanna Pink, Cambridge Schol-
ars Publishing, Newcastle 2009

Graczyk Longin,  Wirtualna orda w: „As-Salam”, nr 2 (10) / 2006
Grygajtis  krzysztof,  Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie 

Litewskim XIV-XVIII w., Związek Tatarów Polskich, Gdańsk 2003
Gutowski  Jacek, Broń i uzbrojenie Tatarów, Res Publica Multiethnica, Warszawa 1997
Hammoudi Abdellah, Pielgrzymka do Mekki, Dialog, Warszawa 2008
Hałas  Elżbieta,  Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst działań, WN 

PWN, Warszawa 2006
Historia świata islamu, red. Francis Robinson, Muza, Warszawa 2001
Huntington Samuel  P. ,  Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, 

Muza, Warszawa 2003



306

Młode pokolenie polskich Tatarów

Hussain Ibrahim, Tałhid i szirk, SSMwP, Białystok 1999
Islam. W poszukiwaniu wiedzy, red. Musa Czachorowski, Centrum kultury Ta-

tarów Polskich, Wrocław 2008
Ja Sin 36 sura Świętego Koranu, transkrypcja i red. Musa Czachorowski, Wrocław 

2012
Jadczak Stanisław,  Śladami Tatarów na Podlasiu, Wojewódzki Ośrodek In-

formacji Turystycznej, Lublin b.d.w. (1986)
Janowicz-Czaińska Drotlew Zula,  Przez lasy Syberii do Wielkiej Brytanii, 

Związek Tatarów Polskich, Gdańsk 2001
Jasiewicz Zbigniew,  Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnograficzna? w: „Lud”, 

tom 64 / 1980
Jasiński  Stefan, Modlitewnik muzułmański, Białystok 1986 (maszynopis)
Jasiński  Tomasz,  Przerwany hejnał, kAW, kraków 1988
Jaskulski  Waldemar,  Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypo-

spolitej (Zarys biografii), Wrocław 2012
Jessa Paweł, „Przyjaciele Allaha”. Kult muzułmańskich świętych w Azji Środkowej, 

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009
Jędrzejczyk-Kuliniak Katarzyna,  pawlic-Miśkiewicz barbara, 

Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, MZR, Białystok 2012
Jord Nihad,  Arafe Mazen, Koran rękopiśmienny w Polsce. Świat arabski w pi-

śmiennictwie polskim XIX wieku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994
Al-Kafi. Rozdział I „Księga Rozumu i Ignorancji”, tłum. Arkadiusz Miernik, SJM, 

Olsztyn 2004
kamińska Aneta,  Kategoria pokolenia we współczesnych badaniach nad społeczeń-

stwem i kulturą – przegląd tematyki w: „kultura i Historia”, nr 11 / 2007
kamocki Janusz, Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna w: „Rocznik Tatarów 

Polskich”, nr 1 / 1993
Kara-Batyr i Błękitny Koń. Nogajskie bajki ludowe, red. Musa Czachorowski, Wro-

cław 2009
kasprzak Tomasz,  Walczak Bartłomiej , Diagnoza postaw młodzieży wo-

jewództwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. Raport z badania w: Diagnoza postaw 
młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej, red. Aleksandra Jasiń-
ska-kania, katarzyna M. Staszyńska, Urząd Marszałkowski Województwa Podla-
skiego, Białystok 2009

kirimal (Szynkiewicz)  Edige,  Narodowa wojna Tatarów krymskich, Zwią-
zek Tatarów RP, Gdańsk 2006

kitab Shakir, Rozwój koncepcji Boga w kulturze arabskiej przed islamem, Uniwer-
sytet Mikołaja kopernika, Toruń 2002

Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, przekł. i oprac. Hen-
ryk Jankowski i Czesław Łapicz, Dialog, Warszawa 2000

kłoskowska Antonina,  Socjologia młodzieży: przegląd koncepcji w: „kultura 
i Społeczeństwo”, nr 2 / 1987



307

bibliografia

knosala Roman, Stereotyp Araba w świadomości polskich gimnazjalistów w: 
W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, red. Anna Barska, kamil Minkner, Uniwer-
sytet Opolski, Opole 2005

kołacka Joanna,  kołacki  Tomasz, Tatarzy polscy. Orientalna społeczność, Er-
rata, Toruń 1996

kołodziejczyk Arkadiusz,  Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Ośrodek 
Ochrony Zabytkowego krajobrazu, Warszawa 1998

kołodziejczyk Arkadiusz,  Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-pol-
skich i islamu w Polsce w XVII-XX wieku, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogicznaw 
Siedlacach, Siedlce 1997

Komentarz czterdziestu hadisów Nałałija, tłum. i koment. Ali Abi Issa, SSMwP, 
Białystok 1999

konecki  krzysztof T. ,  Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugrunto-
wana, WN PWN, Warszawa 2000

konecki  krzysztof T. ,  Wizualne wyobrażenia. Główne strategie badawcze w so-
cjologii wizualnej a metodologia teorii ugruntowanej w: „przegląd Socjologii Jakościo-
wej”, t. I, nr 1 / 2005

konopacki  Artur,  Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, MZR, Białystok 
2006

konopacki  Artur, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w XVI-XIX wieku, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010

konopacki  Józef,  Muzeum Ziemi Sokólskiej w: „Życie Tatarskie”, nr 18 (95) 
/ 2008

konopacki  Maciej ,  Pod białostockimi minaretami, Wojewódzki Ośrodek In-
formacji Turystycznej, Białystok 1972

Konopacki  Maciej ,  Miśkiewicz Aleksander A. , Białostocki szlak tatar-
ski, kAW, Warszawa 1982

Koran, tłum. Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986
Koran (Al-Koran) poprzedzony życiorysem Mahometa, pomnożony poglądem na stosunki 

Polski z Turcją i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje im tu nadane, 
jako też wspomnieniami o znakomitych Tatarach polskich Juliana Bartoszewicza. Z dodaniem 
wiadomości: o Arabach przed Mahometem, o ich historyi, religii, nauce, zwyczajach, o obrządkach 
religijnych, o stanie judaizmu za czasów Mahometa, o środkach przezeń użytych dla zaprowadzenia 
jego religii, o okolicznościach, które się do tego przyczyniły, o przepisach Koranu w sprawach cywilnych, 
o sektarzach między wyznawcami Islamu, podających się za proroków pomiędzy Arabami za Maho-
meta, lub po nim, wyjętych z dzieła tłomacza Koranu G. Sale, uczonego angielskiego; oraz Kalendarza 
Arabsko-Tureckiego przez Adryana Krzyżanowskiego i zbioru modlitw codziennych i świątecznych 
przełożonych z Arabskiego przez Władysława Kościuszkę, red. Jan Tarak Murza Buczacki, 
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988 [reprint z 1858]

Koran. Przekład filomatów, red. Julian Edgar kassner, Armoryka, Sandomierz 2010
Koran z interpretacją i przypisami w języku polskim, tłum. Ali Ünal i Jarosław Surd-

el, The Gülen Institute – The Light Inc, Houston-New Jersey 2011



308

Młode pokolenie polskich Tatarów

koseła krzysztof,  Młodzież w: Encyklopedia Socjologii, red. zespół pod kier. 
W. Kwaśniewicza, t. II (K-N), Oficyna Naukowa, Warszawa 1999

kosowski  Antoni P. , Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej 
w Stanach Zjednoczonych, Wrocław-Bydgoszcz 2011

Kościelniak Krzysztof,  Sunna, hadisy i tradycjonaliści. Wstęp do tradycji muzuł-
mańskiej, Unum, kraków 2006

Kościelniak Krzysztof, Tematyczna konkordancja do Koranu, Unum, kra-
ków 2006

krakowski  Stefan,  Polska w walce najazdami tatarskimi w XIII wieku, Wydaw-
nictwo MON, Warszawa 1956

król kazimierz, Tatarzy a Polska, księgarnia Polska – Towarzystwo Polskiej 
Macieży Szkolnej, Warszawa 1922

Krótko o działalności Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w: „Al-Hikma”, nr 
1 / 2009

Kryczyński  Leon,  Historia meczetu w Wilnie (próba monografii), Wrocław 2012
kryczyński  Stanisław,  Kronika wojenna Tatarów litewskich, Związek Tatarów 

Polskich, Gdańsk 1997-1998
kryczyński  Stanisław,  Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficz-

nej, Związek Tatarów Polskich, Gdańsk 2000
kubicki  Paweł,  Społeczność muzułmańska w Polsce w: Islam i obywatelskość w Eu-

ropie, red. katarzyna Górak-Sosnowska, konrad Pędziwiatr, Paweł kubicki, Elipsa, 
Warszawa 2006

kulwicka-kamińska Joanna,  Kształtowanie się polskiej terminologii muzuł-
mańskiej. Na podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-polskich, Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, Toruń 2004

kulwicka-kamińska Joanna,  Przekład terminologii religijnej islamu w polskich 
tłumaczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Uniwersytet Mikołaja ko-
pernika, Toruń 2013

Al-Kur’an al-Karim, oprac. i transkr. Musa Czachorowski, MZR, Wrocław 2013
Leaman Oliver,  Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu, Aletheia, Warszawa 

2004
Leon Najman Mirza Kryczyński – lider ruchu społecznego i kulturalnego Tatarów Pol-

skich, red. Selim Chazbijewicz, Związek Tatarów Polskich, Gdańsk-Gdynia 1998
Lesisz Lucyna, Tatariana w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku w: 

Polska egzotyka w polskich muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum 
Kultury Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów 1-2 października 
1998 r., red. Adam Bartosz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2000

Lithuanian Tartars-Warriors exihibition catalogue (katalog wystawy czasowej w Woj-
skowym Muzeum Witolda Wielkiego w Kownie), opr. Arvydas pociūnas, Kaunas 
2007

Luckmann Thomas, Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społe-
czeństwie, Nomos, kraków 2006



309

bibliografia

Łapicz Czesław, Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język.), Uni-
wersytet Mikołaja kopernika, Toruń 1986

Łodziński  Sławomir,  Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku de-
mokratycznym w Polsce po 1989 roku, Scholar, Warszawa 2005

Łyszczarz Michał, Dobroczynność muzułmańska i jej specyfika u polskich Tatarów 
w: „Szkoła Seraficka – Seria Nowa”, t. 9 / 2010

Łyszczarz Michał, Festiwal Kultury Tatarskiej na Tatarach w: „Przegląd Tatar-
ski”, nr 3 (19) / 2013

Łyszczarz Michał, Generational changes among young Polish Tatars w: Muslims 
in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, red. katarzyna 
Górak-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011

Łyszczarz Michał, Młode pokolenie polskich Tatarów a koraniczna koncepcja dżi-
hadu w: „Szkoła Seraficka - Seria Nowa”, z. 11, Katowice 2012

Łyszczarz Michał,  Syberyjskie wspomnienia Ajszy Szabanowicz w: „Przegląd 
Tatarski”, nr 4 / 2009

Łyszczarz Michał, Tatarzy polscy a islamofobia w: „Nurt SVD”, t. 132, r. 46, nr 2 / 2012
Łyszczarz Michał,  Tożsamość etniczna i generacyjna młodego pokolenia polskich 

Tatarów. Stosunek otoczenia sąsiedzkiego do odmienności kulturowej w świetle badań empirycz-
nych w: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. Magdalena 
Lewicka i Czesław Łapicz, Uniwersytet Mikołaja kopernika, Toruń 2012

Machut-Mendecka Ewa,  Kobieta bez zasłony. Muzułmanka w świetle wiary 
i kultury w: Być kobietą w Oriencie, red. D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-
-Mendecka, Dialog, Warszawa 2008

Mahomet. Mądrości Proroka, wybór i tłum. Janusz Danecki, Dialog, Warszawa 1993
Mahomet. O małżeństwie, kupcach i dobrym wychowaniu, wybór i tłum. Jolanta ko-

złowska, Dialog, Warszawa 1999
Maj Ireneusz P. , Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939, 

PAN – Rytm, Warszawa 2007
Makłowicz Robert ,  Magia tatarskich kołdunów w: „Newsweek Polska”, nr 

30 / 2005
Mały słownik kultury świata arabskiego, red. Józef Bielawski, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1971
Mannheim karl ,  Problem pokoleń w: „Colloquia Communia”, nr 1 / 12 

z 1992-1993
Mariański  Janusz,  Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warun-

kach zmian społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008
Maroń Jerzy, Legnica 1241, Bellona, Warszawa 2008
Mead George H.,  Umysł, osobowość i społeczeństwo, PWN, Warszawa 1975
Mead Margaret ,  Tożsamość i kultura. Stadium dystansu międzypokoleniowego, WN 

PWN, Warszawa 2000
Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi (reprodukcje obrazów Elwiry Sobo-

lewskiej-Waliszewskiej), MZR, Białystok 2009



310

Młode pokolenie polskich Tatarów

Meczety ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej (reprodukcje obrazów Elwiry Sobo-
lewskiej-Waliszewskiej) , kAW, Białystok 1990

Michalak Laurence,  Trocki  Karen, Alcohol and Islam: an overview w: 
„Contemporary Drug Problems”, nr 33 / Winter 2006

Mickiewicz Adam, Sonety krymskie (tłum. na język krymskotatarski Szakir 
Selim), MZR, Białystok 2013

Mikułowski-Pomorski  Jerzy,  Pokolenie jako pojęcie socjologiczne w: „Studia 
Socjologiczne”, nr 3-4 (30-31) / 1968

Milczarek Sylwester, Tryptyk tatarski, Miniatura, kraków 2008
Miśkiewicz Aleksander Ali ,  Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945-1990, 

kAW, Białystok 1993
Miśkiewicz Aleksander Ali , Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 

1945-2005, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, Gorzów 
Wielkopolski 2009

Miśkiewicz Aleksander Ali ,  Tatarzy polscy 1918-1939. Życie społeczno-kultu-
ralne i religijne, PWN, Warszawa 1990

Miśkiewicz Aleksander Ali ,  Kamocki Janusz,  Tatarzy słowiańszczyzną 
obłaskawieni, Universitas, kraków 2004

Miśkiewicz Tomasz, Oświadczenie w sprawie zakazu uboju rytualnego z dnia 21 
marca 2013 r. Cyt. za: http://www.mzr.pl/pl/news.php?id=64&idx=496

Mrozek ( -Dumanowska)  Anna,  Islam a naród w Afryce. Somalia, Sudan, 
Libia, PWN, Warszawa 1973

Mrozek ( -Dumanowska)  Anna, Koran a kultura arabska, książka i Wiedza, 
Warszawa 1967

Mucha Janusz,  Dominacja kulturowa i reakcje na nią w: Kultura dominująca jako 
kultura obca: mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce, red. J. Mucha, Oficyna 
Naukowa, Warszawa 1999

Mucha Janusz, Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne, Nomos, kraków 2005
Mucha Janusz,  Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej, WN PWN, 

Warszawa 2006
Muzyczna Jurta. Śladami Tatarów, opr. i red. piotr Michałowski, Tomasz Miśkie-

wicz, barbara pawlic-Miśkiewicz, MZR, białystok 2011
Nahdż al-Balagha, tłum. Arkadiusz Miernik, Al-Mahdi Institute, Birming-

ham 2012
Najduchowska Halina, Tolerancja religijna w: Jastrząb-Mrozicka Mirosława, 

Kulpińska Jolanta, Najduchowska Halina, Świerzbowska-Kowalik Ewa, Wilska-
-Duszyńska barbara, Wnuk-Lipińska Elżbieta, Tolerancja i uprzedzenia młodzieży. Ra-
port z badań, PAN, Warszawa 1993

Niewiara Aleksandra, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach 
z XVI-XIX wieku, Uniwersytet Śląski, Katowice 2000

Norris  Harry, Islam in the Baltic. Europe’s Early Muslim Community, I. B. Tauris 
publishers, London-New York 2009



311

bibliografia

Nowicka Ewa, Świat człowieka – świat kultury. Wydanie nowe, WN PWN, War-
szawa 2006

Nowosielski  Mirosław, Korelaty kryzysu religijnego, Uniwersytet kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008

Ossowska Maria,  Koncepcja pokolenia w: „Studia Socjologiczne”, nr 2 (9) / 
1963

Ossowski  Stanisław,  Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny w: Dzieła, t. III 
(Z zagadnień psychologii społecznej), PWN, Warszawa 1967

Ossowski  Stanisław,  O osobliwościach nauk społecznych w: Dzieła, t. IV (O na-
uce), PWN, Warszawa 1967

Pajewski  Janusz,  Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 1983

Parfieniuk Bartosz, Opinia prawna w przedmiocie zgodności z prawem zakazu 
uboju rytualnego w kontekście zasady wolności sumienia i religii. Cyt. za: http://www.mzr.
pl/pl/pliki/opinia_zakaz_uboju.pdf

Pigiel  Agnieszka, Tatarszczyzna w zbiorach Muzeum Ziemi Sokólskiej w: Polska 
egzotyka w polskich muzeach. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Centrum Kultury 
Romów w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Tarnów 1-2 października 1998 r., red. 
Adam Bartosz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2000

Piotrowski  Arkadiusz, Spoczął na osmołowskim mizarze w: „Przegląd Tatar-
ski”, nr 2 (10) / 2011

Piotrowski  Arkadiusz, Z ziemi kaukaskiej do Polski… w: „Przegląd Tatar-
ski”, nr 4 (8) / 2010

Piwiński  Ryszard,  Mitologia Arabów, Wydawnictwa Artystyczne i Filmo-
we, Warszawa 1989

Piwiński  Ryszard,  Mity i legendy w krainie Proroka, Iskry, Warszawa 1983
podhorodecki  Leszek,  Czyngis-chan, Foox, Warszawa 1991
podhorodecki  Leszek,  Tatarzy, książka i Wiedza, Warszawa 1971
Podlaski szlak tatarski, red. Roman Gembicki i Halina Szahidewicz, MZR, Bia-

łystok 2007
Podstawa programowa nauczania religii muzułmańskiej, opr. Rozalia Bogdanowicz, 

Jarosław Banasiak, Dagmara Sulkiewicz, Roman Półtorzycki; we współ. z Janu-
szem Aleksandrowiczem, rec. Tomasz Miśkiewicz. Cyt za: http://www.mzr.pl/pl/
pliki/pdst_prog.pdf; http://www.mzr.pl/pl/pliki/prog_nauczania.pdf 

Posern-Zieliński  Aleksander, Etniczność. Kategorie. Procesy etniczne, Poznań-
skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2005

Pospiszyl  Irena,  Patologie społeczne, WN PWN, Warszawa 2009
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku o wpisaniu Związku Tatarów Pol-

skich w RP do rejestru stowarzyszeń z dnia 21 kwietnia 1992 r. w: „Rocznik Tatarów 
Polskich”, t. I, Gdańsk 1993

Półtorzycki  Tamerlan,  Tak budowaliśmy meczet… w: „Przegląd Tatarski”, 
nr 4 / 2009



312

Młode pokolenie polskich Tatarów

Program nauczania religii muzułmańskiej opr. Rozalia Bogdanowicz, Jarosław 
Banasiak, Dagmara Sulkiewicz, Roman Półtorzycki; we współ. z Januszem Alek-
sandrowiczem, rec. Tomasz Miśkiewicz. Cyt za: http://www.mzr.pl/pl/pliki/
pdst_prog.pdf; http://www.mzr.pl/pl/pliki/prog_nauczania.pdf 

Ratajczak Magdalena, Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia euro-
pejskie, Elipsa, Warszawa 2012

Romaszkiewicz Michał, Dieduszka w: „Przegląd Tatarski”, nr 4 (8) / 2010
Salat. Muzułmańska Książka do Modlitwy, opr. Mohammad Waseem Al-Jabi, ka-

tarzyna Monika Chojnowska, Islam International publications Ltd., Warszawa 
2000

as-Samarkandi Abu al -Lajs,  Prolegomena do modlitwy. Przekład z języka arab-
skiego i opracowanie Marek M. Dziekan, Wrocław 2011

Sarwar Ghulam, Islam dla najmłodszych, Światowe Zgromadzenie Młodzieży 
Muzułmańskiej, Wiedeń-Warszawa 1990

Sejdamet Dżafar, Krym, suplement do „Życia Muzułmańskiego”, Gdańsk 1990
Smith Anthony D., Etniczne źródła narodów, Uniwersytet Jagielloński, kra-

ków 2009
Sobczak Jacek,  Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litew-

skim, PWN, Warszawa-Poznań, 1984
Sobczak Jacek,  Prasa polskich wyznawców islamu w: Media wyznaniowe w Polsce 

1989-2004, red. Elżbieta kossewska, Janusz Adamowski, Uniwersytet Warszawski, 
Aspra-Jr, Warszawa 2004

Sokólskie spotkania z Tatarszczyzną, red. Józef konopacki, Związek Tatarów RP, 
Sokółka 2008

Sowul Michalina,  Odrębność Tatarów polskich badana narzędziami genetyki po-
pulacyjnej. Nazwisko jako wskaźnik izolacji genetycznej grupy w: Tatarzy – historia i kultura. 
Sesja naukowa. Szreniawa 26-27 czerwca 2009, red. Selim Chazbijewicz, Szreniawa 
2009

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” z 2008 r. Cyt za: 
http://www.szlaktatarski.org/index.php?id=12 

Statut Stowarzyszenia Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z 5 marca 2011 r. Cyt 
za: http://ztrp.org/index.php/ztrp-statut2011.html?start=1 

Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z 28 lutego 2009 r. Cyt. za: 
http://www.mzr.pl/pl/info.php?id=7 

Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań, oprac. k. Wądołow-
ska, CBOS, Warszawa 2011, s. 2-3. Cyt. za: http://www.cbos.pl/SPISkOM.PO-
L/2011/K_013_11.pDf 

Sumner William Graham, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Stu-
dium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz 
kodeksów moralnych, WN PWN, Warszawa 1995

Syrokomla Władysław,  Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna, t. II (do 
Oszmiany – do kiernowa – do kowna), Nakładem księgarza A. Assa, Wilno 1857-1860



313

bibliografia

Szczepański  Jan,  Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972
Sztompka Piotr,  Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN 

PWN, Warszawa 2005
Szwed Robert ,  Tożsamość a obcość kulturowa. Studium empiryczne na temat związ-

ków pomiędzy tożsamością społeczno-kulturalną a stosunkiem do obcych, katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, Lublin 2003

Święty Koran. Tekst arabski i tłumaczenie polskie. Wydany pod patronatem Hazrat Mi-
rza Tahir Ahmad Czwartego Następcy Obiecanego Mesjasza i Głowy Ruchu Ahmadiyyah 
w Islamie, Islam International publications Ltd., Tilford 1990

Talko-Hryncewicz Julian, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy Litewscy, 
Księgarnia Geograficzna Orbis, Kraków-Dębniki 1924

Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, red. Musa Czachorowski i Halina 
Szahidewicz, MZR, Białystok 2010

Tatarzy. Muzułmanie na Podlasiu, opr. i red. katarzyna Jędrzejczyk-kuliniak, 
barbara pawlic (-Miśkiewicz), MZR, białystok 2011

Tatarzy na Podlasiu. Sokólskie spotkania z Tatarszczyzną, red. Józef konopacki, 
Związek Tatarów RP, Sokółka 2010

Tatarzy podlascy (informator wystawy ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bia-
łymstoku), opr. Ryszard Saciuk, Białystok 1989

Tatarzy polscy (informator wystawy w Bibliotece Gdańskiej PAN), opr. Anna 
Grześkowiak-Krwawicz, Gdańsk 1986

Tatarzy polscy (informator wystawy w Muzeum Azji i pacyfiku w Warszawie), 
opr. Janusz kamocki, Warszawa 1996

Tatarzy polscy. Historia i kultura (katalog wystawy czasowej w Muzeum Narodo-
wym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie), opr. Aleksandra 
Pluta i Małgorzata Pietrzak, Szreniawa 2009

Tatarzy polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce (katalog wystawy czasowej 
w Zamku książąt Pomorskich w Szczecinie), opr. Barbara Igielska, Szczecin 2009

Tatarzy Rzeczypospolitej (katalog wystawy czasowej w Muzeum Etnograficznym 
w Gdańsku-Oliwie), opr. Ewa Gilewska, Gdańsk 2000

Thyen Johann-Dietrich, Biblia i Koran. Synopsa wspólnych tradycji, Verbi-
num, Warszawa 2002

Tomaszewski  Jerzy,  Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce 
w latach 1918-1939, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985

Tönnies  Ferdynand, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie o socja-
lizmie jako empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa 1988

Tworuschka Monika,  Tworuschka Udo,  Islam. Mały słownik, Verbi-
num, Warszawa 1995

Tyszkiewicz Jan,  Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., 
PWN, Warszawa 1989

Tyszkiewicz Jan,  Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów, Akademia Hu-
manistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2008



314

Młode pokolenie polskich Tatarów

Tyszkiewicz Jan,  Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Wyższa Szkoła Huma-
nistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2002

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z dnia 6 stycznia 
2005 r. (wraz z późniejszymi zmianami) w: „Dziennik Ustaw” z 2005 r. Nr 17, poz. 141

Ustawa Prawo o Stowarzyszeniach w: „Dziennik Ustaw” z 1989 r. Nr 20, poz. 104
Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z dnia 21 

kwietnia 1936 r. w: „Dziennik Ustaw” z 1936 r. Nr 30, poz. 240
Vorbrich Ryszard, Pielgrzymka do grobu św. Ewliji Konteja (Kontusia) w kontek-

ście globalnym i lokalnym w: Tatarzy – historia i kultura. Sesja naukowa. Szreniawa 26-27 
czerwca 2009, red. Selim Chazbijewicz, Szreniawa 2009

W oazie i na stepie: myśli muzułmańskiego Wschodu, wybór i tłum. Józef Bielawski, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1958

Warmińska katarzyna,  Tatarzy polscy – tożsamość religijna i etniczna, Univer-
sitas, kraków 1999

Warmińska katarzyna,  „Zagubieni w odpowiedziach…” Tatarzy polscy wobec 
Spisu w: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 
roku, red. Lucjan Adamczuk, Sławomir Łodziński, Scholar, Warszawa 2006

Wersety z Koranu, oprac. Jakub Szynkiewicz, SSMwP, Białystok 1995
Wieczorkowski  Michał  Ignacy,  Katechizm z okazyi ochrzczenia Tatarzyna 

Budziackiego, Wrocław 2012
Wilska-Duszyńska Barbara, „My” i „Oni” – młodzież wobec etnicznie ob-

cych w: Jastrząb-Mrozicka Mirosława, kulpińska Jolanta, Najduchowska Halina, 
Świerzbowska-Kowalik Ewa, Wilska-Duszyńska barbara, Wnuk-Lipińska Elżbie-
ta, Tolerancja i uprzedzenia młodzieży. Raport z badań, PAN, Warszawa 1993

Witkowski  Stanisław Wit,  Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Scholar, 
Warszawa 2009

Wróblewska Urszula, Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej, Semper, 
Warszawa 2012

Wróblewski  Piotr, Mobilizacja i konflikt etniczny. Miejsca święte mniejszości naro-
dowych w Polsce, Semper, Warszawa 2007

Wybrane sentencje Świętego Proroka Islamu, Islam International publications Ltd., 
Tilford 1989

Wybrane wersety Świętego Koranu, Islam International publications Ltd., Tilford 
1991

Wysocka Ewa,  Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, Uni-
wersytet Śląski, Katowice 2000

Z czym kojarzy się Polakom słowo „Islam”, OBOP, Warszawa 2001. Cyt. za: http://
www.obop.com.pl/ archive- report/id/1132

Zaniewska Teresa,  Dziki wiatr. Rozmowy ze Stefanem Mustafą Mucharskim, 
Trans Humana, Białystok 1999

Zaniewska Teresa,  Wierzę w kismet, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiej-
skiego, Warszawa 2010



315

bibliografia

Zeliński  Tomasz, Między islamem a komunizmem, Grin, Lębork 2001
Związek Tatarów Polskich członkiem FUEV w: „Rocznik Tatarów Polskich”, t. II, 

Gdańsk 1994
Żelazny Walter,  Etniczność. Ład – konflikt – sprawiedliwość, Wydawnictwo Po-

znańskie, Poznań 2006





317

SuMMARy

The book entitled Young Generation of Polish Tatars. The Study of Youth Generational 
Changes in the Context of Muslim Religiosity and Ethnic Identity is an improved and sup-
plemented version of a doctoral thesis, which was defended at the John Paul II 
Catholic University in Lublin in 2011. It consists altogether of six chapters. four of 
them are theoretical – there are units about: understanding religion and ethnicity; 
history and tradition of Tatars’ settlement in Eastern Europe; specificity of Tatars’ 
social and cultural activity in Poland. However, the last two chapters are empirical. 
In this part of the book, the author presents the results of my researches about 
the religiousness and identity of young generation of Polish Tatars. The empirical 
research has a qualitative character and is based on: observation, unstructured inter-
views and analysis of documents and publications.

The main aim of the analysis included in this work is identity and religiousness of 
young generation of Polish Tatars – one of the smallest ethnic groups in Poland. There-
fore, in the prepared book, I explained the specificity of the generation of young Tatars, 
which shows, among others, their social and cultural activity; interests and ways of spend-
ing free time; models for imitation, authorities and plans for the future. In this work, 
there are also shown the dimensions of ethnic identity of young generation through the 
analysis of many areas of self-identification, among others, level of being proud of being 
a Tatar; relations with a symbolic space and the relation with Tatars behind the Eastern 
border of Poland or Arabs, who live in Poland. In this book, fundamental features of 
Muslim religiousness of young generation of Polish Tatars are also pointed. For example, 
relations to Islamic orders and prohibitions in the context of Tatars’ tradition; Muslim 
festivals’ liturgy; interpretations of religion lessons at school and the problem of learn-
ing Arabic as a liturgical language. In the result of my researches, three basic models of 
identity of young generation of Polish Tatars have been indicated. There are “pupils”, 
“bunchuk” and “halaka”. These groups are characterized by different attitudes to Tatars 
culture, tradition and also various level of religiousness.

The result of these researches, which let me indicate three basic models of identity of 
young generation of Polish Tatars, can be useful in comparative researches with regarding 
members of young generation from other ethnic groups in Poland: young Muslim con-
verts and Muslim immigrants, who live in poland, as well as young Tatars in Lithuania 
and Belarus, etc.


