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WSTĘP





Kim jest współczesny Tatar? W co wierzy, jak żyje? Na czym zasadza się wyjątkowość tej 
mniejszości etnicznej? Pytania tego typu pojawiają się podczas podróży na Podlasie, gdzie 
właściwie na każdym kroku można natknąć się na ślady obecności Tatarów. Przybysz może 
dotknąć skrawka Orientu i poczuć wpływy wschodniej kultury. Choć Tatarzy mieszkają  
w całej Polsce, to właśnie wschodnie rubieże kraju uznawane są za matecznik tatarskości. 

Tu właśnie, we wsiach Bohoniki i Kruszyniany znajdują się dwa drewniane meczety, 
nazywane polską Mekką i Medyną. Tu też ogniskuje się życie religijne tej niewielkiej spo-
łeczności, która od wieków kultywuje swe tradycje i obyczaje. Zwyczaje te są wciąż żywe  
i każde kolejne pokolenie poznaje zasady rządzące kultem religijnym, ale też codziennością. Są one podstawą 
trwania grupy i jej tożsamości, choć po kilku wiekach na tych ziemiach lokalne zwyczaje przeniknęły do 
obyczajowości społeczności muzułmańskiej. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich wyznawców islamu, cykl życia Tatarów jest wpisany 
w kalendarz liturgiczny. Oprócz świąt religijnych, uroczyście obchodzone są zdarzenia 
znamienne w życiu każdego członka wspólnoty takie jak azany, śluby czy pogrzeby. Święta  
i uroczystości związane z rytuałami przejścia stanowią doskonałą okazję do spotkań rodzinnych i podtrzy-
mywania więzów międzypokoleniowych, a nadto biesiadowania i wspólnego spędzania czasu. Wówczas na 
suto zastawionych stołach zabraknąć nie może ulubionych kołdunów czy pierekaczewnika. 

I chociaż życie każdego muzułmanina toczy się wokół meczetu i wydarzeń religijnych, 
równie interesujące wydaje się przyjrzenie się codzienności Tatarów; ich pracy, sposobom 
spędzania wolnego czasu oraz kuchni. Zatem w publikacji musiały pojawić się wątki  
dotyczące tradycyjnych zawodów tatarskich, ludowych sposobów uchronienia się od chorób  
i zapewniania sobie dobrobytu oraz garść przepisów na sztandarowe tatarskie potrawy, których składniki 
muszą być zgodne z zasadami religii. 



Zamysłem Autorek było przeniesienie Czytelnika do świata polskich muzułmanów, aby wspólnie towa-
rzyszyć Tatarom w ich życiu codziennym, uczestniczyć w przyjęciu do wspólnoty nowonarodzonego muzuł-
manina, rytuale lahi, tańczyć podczas corocznie organizowanego uroczystego balu, słuchać słów przysięgi 
małżeńskiej oraz żegnać ich w ostatniej drodze. 

Anegdoty i wspomnienia zebrane wśród Tatarów mieszkających na Podlasiu oraz literatura poświęcona 
tej mniejszości etnicznej posłużyła jako materiał źródłowy do  zaprezentowania bogatego i arcyciekawego 
życia tej mniejszości, w którym współczesność przeplata się z historią, nowoczesność ze zwyczajami praktyko-
wanymi od wieków i przekazywanymi kolejnym generacjom. Ze starych zdjęć spoglądają kolejne pokolenia, 
obrazy malowane na poszczególnych stronach starają się chwytać ulotne chwile, które być może odchodzą  
w zapomnienie, ale ‘strażnicy tradycji’ – starsze osoby, przywoływały je podczas rozmów będących inspi-
racją tej książki. Wielka szkoda, że jest ich coraz mniej. Ich następcy niech zatem czerpią wiedzę od swych 
bliskich, a być może także z tych kart. 

Projekt wydawniczy został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, za co Autorki 
bardzo dziękują. Ponadto Autorki pragną podziękować wszystkim tym, którzy podczas licznych spotkań  
w latach 2011-2014 życzliwie dzielili się swoją wiedzą i tym, co najcenniejsze – wspomnieniami o tatarskich 
zwyczajach sięgających początku XX wieku.

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Barbara Pawlic-Miśkiewicz







NARODZINY 

Obrzęd włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej (ummy) i nadania mu imienia. Imam ujmuje 
palec wskazujący prawej dłoni dziecka i wymawia nad nim szahadę – wyznanie wiary (Nie ma Boga prócz 
Allaha, a Muhammad jest jego wysłannikiem). 

Dziecko leży na skórze baraniej. To symbol bogactwa i dostatku. 







AZAN

Imam delikatnie ujmuje prawe ucho dziecka i recytuje modlitwę azan, co jest symbolicznym wezwaniem 
go do jego pierwszej modlitwy jako muzułmanina. 

  





ZŁE OKO

Złe oko – nieżyczliwe spojrzenie człowieka lub dżina przynoszące nieszczęście i mogące rzucać urok. 
Według wierzeń szczególnie narażeni na wpływ „złego oka” są ludzie urodziwi, dzieci, nowożeńcy, kobiety 
ciężarne i młode matki.

Skuteczną bronią na uroki są specjalne praktyki (siufkanie, odpiewanie, okurzanie), zaklęcia a zwłaszcza 
amulety. 





ALFABET

Język arabski należy do rodziny języków semickich. Zapisywany jest od strony prawej do lewej. Liczy 18 
podstawowych znaków, które po uzupełnieniu jedną, dwiema lub trzema kropkami tworzą 28 liter oznacza-
jących spółgłoski oraz samogłoski długie i dyftongi. 

Język tatarski należy do kipczackiej grupy języków tureckich. Do jego zapisu służy alfabet cyrylicki oraz 
coraz częściej alfabet łaciński.





JĘZYK

W islamie język arabski jest językiem objawienia – świętej księgi Koranu, językiem liturgicznym.  Tatarzy 
zatracili swój język już na przełomie XVI i XVII wieku. Na potrzeby życia codziennego, ale też religijnego  
posługiwali się językiem polskim, białoruskim, litewskim czy rosyjskim. 

Tatarzy przyjęli język ludności miejscowej, do czego przede wszystkim przyczyniły się ich częste wstępowanie 
w związki małżeńskie z chrześcijankami miejscowemi, które z dziećmi swemi mówiły po polsku lub po białoru-
sku. 

Tatarzy często wymawiają słowa arabskie w charakterystyczny sposób, zmiękczając spółgłoski l na ł  
i zmieniając samogłoskę a na e:

Siubchana- ałła zamiast Subchana alla
Elchamdu lillahi zamiast Alchamdu lillahi
Ełłahu ekbier zamiast Allahu akbar
Sielam alejkium zamiast Salam alejkum
islam – iślam,   
masdżid (meczet) – mieczet,  
muazzin – miezim,  
rasul (prorok) – resiul,  
salam – sielam,  
mufti - muftej





LAHI 

Lahi – uroczystość wieńcząca naukę czytania Koranu przez dziecko, które uczęszczało do szkółki przy 
meczecie. Lahi składowało się ze wspólnych modlitw, prezentacji umiejętności ucznia, poczęstunku  
i upominków. Zwyczaj ten niestety zanikł w drugiej połowie XX wieku.

„Lahi”, gdyż modlitwa odmawiana przez nauczyciela zaczyna sią od słów “la illa ‘illahi’ (La ilaha illałłahu 
Muchammied resiulułłahu).  





MODLITWA 

Każdy muzułmanin powinien odmawiać modlitwę pięć razy dziennie o wyznaczonych porach dnia. 
Modlitwę można odmawiać prawie wszędzie, na polu, w biurze, w fabryce czy na uniwersytecie. Nie trzeba 
w tym celu koniecznie iść do meczetu. Miejsce modlitwy powinno być czyste, a muzułmanie, gdy modlą się 
w meczecie, przed wejściem do niego zdejmują obuwie, w oznace szacunku oraz dla zachowania czystości 
miejsca modlitwy. Podczas modlitwy muzułmanie na całym świecie zwracają się twarzą w kierunku świętego 
miejsca Al- Kaaba znajdującego się w meczecie Al-Haram w Mekce. Kierunek ten nazywa się al-kibla.

Dua (duajka) jest modlitwą dowolną. Nie ma określonych reguł, opiera się na bezpośredniej prośbie 
skierowanej do Boga. 

Salat al-fadżr – modlitwa o świcie,
Salat al-zuhr – modlitwa południowa,
Salat al-asr – modlitwa popołudniowa,
Salat al-maghrib – modlitwa o zachodzie słońca,
Salat al-isza – modlitwa wieczorna.





STRÓJ 

W czasie modlitw, uroczystości religijnych imam ubiera dżubie – długą, czarną szatę z rękawami  
o szerokich wylotach lub czarny płaszcz wykończony złotą lamówką z haftem. Nakrycie głowy stanowi 
czerwony fez z białym zawojem. 

Dżubie od arabskiego dżubba, czyli płaszcz. 
Mufti - muzułmański prawnik i teolog, najwyższy rangą duchowny w danym kraju. 
Imam- osoba prowadząca modlitwy, stojąca na czele grupy wiernych. 





SADOGA

Ramadan Bajram (arab. Id al-Adha) – święto kończące okres 30-dniowego  postu od wschodu do zachodu  
Słońca. 

Ramadan to okres: 
wstrzemięźliwości, 
cierpliwości, 
modlitwy, 
wzmocnienia siły woli, 
świadomego przeżywania czasu, 
poświęcania czasu konkretnym intencjom.

Po modlitwie świątecznej Tatarzy rozdają sadogę w intencji pomyślności, zdrowia. Sadoga od arabskie-
go słowa sadaka, oznaczana jałmużnę. Tatarzy szykują bułeczki drożdżowe, jabłka, cukierki, batoniki i inne 
drobne łakocie. Należy przygotować 40 sztuk daru lub dowolność tej liczby. Sorok w języku rosyjskim to 
czterdzieści. Sadoga ofiarowana jest zgodnie z intencją ofiarodawców.

Przerwanie postu tradycyjnie rozpoczyna się przez spożycie wody i daktyli. Tuż po zachodzie Słońca 
rozpoczyna się iftar, uroczysta kolacja, która gromadzi całe rodziny, sąsiadów i przyjaciół. 





SIELAM

Po modlitwie świątecznej Tatarzy odwiedzają rodzinne groby na mizarze. Kładą prawą dłoń na grobie  
i odmawiają modlitwę za spokój zmarłego. Zwyczaj ten nazywany jest dawaniem sielam.

Sielam dać – pozdrowić

  





MECZET

W meczecie mężczyźni i kobiety modlą się osobno, aby wzajemnie się nie rozpraszać. Wierni modlą 
się twarzą w kierunku Mekki, który to kierunek wyznacza dekorowana nisza (mihrab). W wielu meczetach 
znajduje się drewniana kazalnica (minbar) przykryta niekiedy u góry daszkiem-baldachimem i miejsce dla 
recytującego Koran (dakka).

Islam zakazuje przedstawiania wizerunku Boga, zatem ściany zdobią muhiry z wersetami z Koranu, 
makaty, zdjęcia meczetu w Mekce. Ściany zasłane są wzorzystymi dywanami, pod sufitem wiszą lampy. 

W podlaskich wsiach Bohoniki i Kruszyniany zachowały się dwa zabytkowe drewniane meczety do dziś 
wykorzystywane podczas uroczystości religijnych. 

Rahla – pulpit pod Koran.
Tespih – różaniec muzułmański złożony z 33 lub 99 koralików.

Modlitwa tespih polega na wymówieniu szeptem kolejno 33 razy zwrotów: 
Subhanna Allah – Chwała Allahowi,
Alhamdu Lillah – Dzięki Allahowi,
Allahu Akbar – Bóg jest wielki.

Bohoniki i Kruszyniany – polska Mekka i Medyna.





HRAMOTKA 

Hramotka to słowo zaczerpnięte z języka białoruskiego oznaczające pismo, pisemko. Hramotkami 
określa się modlitwy ochronne przygotowane na wąskich paskach papieru, ręcznie pisane, składane i prze-
chowywane w skórzanym futeraliku. 





WOJSKO

Tradycyjne zawody Tatarów związane były ze służbą wojskową, furmaństwem, hodowlą koni, garbar-
stwem i ogrodnictwem. Tatar i koń to jedność. Koń był środkiem transportu, towarzyszem bitew oraz źródłem 
zarobku. Do najstarszych zajęć Tatarów, jakie wykonywali na ziemiach polskich należała służba wojskowa.

Tatarzy polsko-litewscy brali udział w większości wojen, które toczyła Rzeczypospolita, aż do rozbiorów. 
Po raz pierwszy wystąpili na polach Grunwaldu w 1410 roku.

Tatar był i jest żołnierzem z krwi i kości. Wojna była niegdyś najważniejszym elementem jego życia (…) 
Wojowali Tatarzy z zamiłowania i z stałej konieczności.

Tatarzy zajmowali się wyprawianiem skór juchtowych – końskich, cielęcych i owczych. 





BAL TATARSKI 

Bale były i są organizowane z okazji bajramów - świąt muzułmańskich. Stanowią doskonałą okazję do 
spotkań Tatarów z kraju i ze świata,  odnowienia więzów rodzinnych, a przede wszystkim poznania się 
panien i kawalerów.  Dawniej podczas balów dochodziło do aranżowania małżeństw, ale i teraz podczas 
zabawy można znaleźć swoją tatarską połówkę jabłka.

Kiedyś na bale panny udawały się wraz z rodzicami. Młodzież tańczyła, a starsi siedzieli pod ścianami na 
krzesłach i patrzyli na młódź.  





TANIEC I MUZYKA 

Pieśni, tańce i poematy, które wykonują współczesne zespoły tatarskie są zaczerpnięte z tradycji ludów 
zamieszkujących Krym, Baszkirię oraz Tatarstan. 

W muzyce i tańcach pobrzmiewa echo tęsknoty za stepem, wiatrem, wędrówką. Nuty i choreografia 
ukazują ducha tatarskości. Świat Orientu przenika Zachód.





KOŁDUNY 

Kołduny to najsłynniejsza potrawa Tatarów polskich. Tradycyjnie przygotowywane są w piątek lub 
podczas bajramu i są tak sycące, że stanowią cały posiłek. To małe pierożki z surowym farszem mięsnym 
gotowane na rosole. Ile gospodyń, tyle przepisów na kołduny, a każdy najlepszy! 

To, co wyróżnia tradycję tatarską od kuchni polskiej to użycie surowego mięsa, najlepiej wołowego  
i  zakaz używania mięsa wieprzowego.

Ciasto:
80 dkg mąki, 
ok. 2 szklanek  wody, 
(1 jajko)* , 
sól 
* wiele gospodyń do ciasta nie dodaje jajka, wyrabiając je tylko z mąki i wody, z odrobiną soli

Nadzienie:
25 dag polędwicy wołowej, 
20 dag udźca baraniego, 
25 dag baraniego łoju nerkowego (zamiast łoju można dać szpik wołowy)
2 średnie cebule, 
czosnek, majeranek, sól, pieprz, 
2-3 łyżki rosołu lub 5-6 łyżek zimnej wody

Wykonanie:
Z mąki i ciepłej wody zarobić ciągnące się ciasto i dokładnie wyrobić. Gdy będzie lśniące i elastyczne 

– wybić je o stolnicę ze wszystkich stron. Przykryć ściereczką, żeby „odpoczęło”. Mięso obrać ze ścięgien  



i błon, łój schłodzić. Baraninę i wołowinę drobno posiekać, łój ustrugać na cienkie wiórki. Połączyć z mięsem, 
wsypać szczyptę soli. Dodać pokrojone drobno cebule, mielony pieprz, majeranek i wyciśnięty ząbek 
czosnku zmieszany z solą. Wyrobić dobrze ręką, dodając kilka łyżek zimnego rosołu lub wody.

Ciasto rozdzielić na małe kulki, rozwałkować, na środek kłaść łyżeczką nadzienie, krawędź zlepić ząbkami. 
Tak przygotowane kołduny wkładać partiami do gotującego się rosołu, gotować do wypłynięcia, nie przy-
krywać garnka. Po wypłynięciu gotować jeszcze od 12 – 15 minut 

Dobre kołduny smakują wyśmienicie, lecz trzeba je umieć sporządzać, acz na pozór jest to jadło nader proste. 
Spożywa się je łyżką, a sztuka na tym należy, żeby kołdun mógł się cały od razu zmieścić w ustach, bez uszkodze-
nia ciasta i wytoczenia zeń soku, który właśnie jest delicją amatorów.







STÓŁ ŚWIĄTECZNY 

Uroczystość zaślubin odbywa się przed stołem przykrytym białym obrusem. Na stole zgodnie z tradycją 
powinny się znaleźć: Koran, chleb i sól, woda oraz sadoga. Za stołem zasiadają wekilowie (świadkowie), by 
reprezentować rodziny pary młodej. 

Sadoga musi być przykryta białą serwetką, co chroni ją przed atakiem złych dżinów.





ŚLUB

Barania skóra jest symbolem dostatku i pomyślności. Skóra leży ona na podłodze przed stołem, tak aby 
młodzi, stojąc na niej, byli skierowani w stronę Mekki. 

Po kazaniu młodzi splatają prawe dłonie, łącząc ze sobą kciuki. Jeśli kciuki ułożą się w jednej linii, w 
małżeństwie obie strony będą sobie równe. A jeśli kciuk jednej osoby jest wyżej, to ona będzie dominować  
i przewodzić w związku.

A jeśli któraś z panien chce następna wyjść za mąż, niech pociągnie baranią skórę, na której stoją Państwo 
Młodzi w swoją stronę.





KURBAN 

Kurban Bajram (arab. Id al-Adha) – Święto Ofiarowania, trwające cztery dni jedno z najważniejszych 
świąt muzułmańskich. Święto nawiązuje do historii Abrahama, od którego Bóg zażądał złożenia syna 
Izmeala w ofierze. Abraham był gotów do takiego poświęcenia. Bóg widząc to, w ostatnim momencie na 
miejsce chłopca posłał baranka. Na pamiątkę ofiary Abrahama, Tatarzy w czasie świąt składają ofiarę z byka 
lub barana. Zwierzęta ofiarne muszą być zdrowe i czyste. Zgodnie z tradycją obwiązuje się ich rogi białą 
chustką. 

Kurban to rytualna ofiara, która jest jest symbolem posłuszeństwa wobec Boga i wielkiej pobożności. 
Mięso z ofiarowanego zwierzęcia należy podzielić na 3 części: pierwsza część do rozdania ubogim, potrze-
bującym; druga część dla ofiarodawcy i rodziny – spożywana podczas święta; trzecia część zachowywana 
na przyszłe miesiące.





 





MODLITWENIKI

W piśmiennictwie Tatarów można wyodrębnić kilka rodzajów rękopisów: księgi podstawowe - Koran, 
tefsiry, kitaby i chamaiły; księgi pomocnicze - tedżwidy, sufry i wokabularze; amulety – daławary, hramotki 
i nuski oraz muhiry.

Chamaiły (arab. hamala – nosić, hama’il – to, co się nosi przy sobie) – modlitewniki zawierające modlitwy 
na różne okazje, objaśnienia obrzędów religijnych, formuły magiczne, tablice cyfr szczęśliwych. Komentarze 
i tłumaczenia tekstów arabskich i tatarskich napisane po białorusku i polsku literami arabskimi. 

Sufry – rodzaj zeszytów zawierających jedną trzydziestą cześć Koranu, używane zwykle do nauczania 
dzieci oraz modlitw nad zmarłym w noc poprzedzającą pogrzeb. 

Tefsiry (arab. tafsir – komentarz) – teksty koraniczne z przekładami na język polski lub białoruski opatrzone 
objaśnieniami, komentarzami, opisem modlitw i rytuałów. 

Tedżwidy (arab. tadżwid – recytacja) – podręczniki do recytacji Koranu, wyjaśniające zasady artykulacji 
i recytacji. 

Daławary (arab. dua – modlitwa) – zwoje papierowe z tekstem modlitw, które wkładano zmarłym pod 
całun, wąskie zwoje powstałe z odcinków papieru zszywanych lub sklejanych w długą wstęgę.

Nuski – karteczki z krótkimi formułami arabskimi wkładane zmarłemu do dłoni, na czoło, usta i piersi  
i inne pisemne talizmany, ale także karteczki z wypisanymi modlitwami, formułami ochronnymi, leczniczy-
mi, noszone w futeralikach blisko ciała.

Muhiry (arab. muhr – pieczęć) – ozdobne plansze lub tkaniny z inskrypcjami bądź przedstawieniem 



przedmiotu, budowli, miejsca o wartości sakralnej lub magicznej. Pełniły funkcję dekoracyjną, wzbogacając 
wnętrza domów i świątyń. Przypisuje się im też moc magiczną - chronią domostwa i mieszkańców. 

Do przepisywania kitabów, chamaiłów używano gęsiego pióra oraz atramentu własnego wyrobu: 
czarnego i czerwonego (z szafranu).

Każda rodzina tatarska była w posiadaniu jednego lub więcej modlitewników. Modlitewniki były często 
jedynymi książkami w domu, dlatego też zapisywano w nich ważne daty z życia rodziny, np. daty narodzin  
i śmierci poszczególnych jej członków. 







PIEREKACZEWNIK

Pierekaczewnik (lub pieróg) to tradycyjny tatarski wypiek o wyglądzie przypominającym skorupę 
ślimaka. Efekt ten uzyskuje się dzięki ułożeniu na sobie sześciu bardzo cienkich warstw rozwałkowanego 
ciasta, przełożonych farszem (mięsnym lub słodkim). Pierekaczewnik jest daniem bajramowym (świątecz-
nym). 

Ciasto:
1 kg mąki pszennej, 
2 całe jajka i 4 żółtka (lub 1 całe jajko i 5 żółtek), 
3 łyżki oleju, 
woda lub mleko (tyle, ile przyjmie ciasto), 
sól do smaku, 
masło około 1/2 kostki do smarowania placków, sklarowane, ciepłe

Farsz mięsny:
1 kg mięsa (chuda wołowina, cielęcina lub mięso z udźca indyczego), 6 cebul, pieprz, sól

Wykonanie:
Mąkę przesiać, wbić jajka i żółtka, dodać olej, sól oraz partiami dolewać składniki płynne. Dokładnie 

wyrobić elastyczne ciasto, jego konsystencja powinna być nieco wolniejsza od ciasta makaronowego. 
Podzielić je na 6 równych części. Każdą część rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy na bardzo cienkie, 
prawie przezroczyste płaty o średnicy około 90 cm, uważając by nie powstały zagięcia. Gotowe płaty ciasta, 
prócz jednego, delikatnie odłożyć przykrywając każdą warstwę lnianą ściereczką by nie wyschło.

Każdą warstwę ciasta posmarować hojnie ciepłym sklarowanym masłem. Następnie ułożyć płaty jeden 
na drugim.

Mięso i cebulę pokroić w drobną kostkę, wymieszać, doprawić pieprzem i solą. Farsz układać równomier-



nie na ostatniej warstwie ciasta. Ciasto należy zwinąć w rulon i ułożyć w kształt muszli ślimaka w przygo-
towanej uprzednio, wysmarowanej masłem brytfance Pozostałym masłem polać wierzch pierekaczewnika. 
Piec około 2 godzin w temperaturze 200˚C, aż wierzch będzie lekko złoty lub rumiany. Podawać na ciepło, 
gdyż wtedy warstwy rozdzielają się i stają się lekko chrupiące.

Kaczałka – drewniany wałek potrzebny do rozwałkowania płatów ciasta. 

Słowo pierekaczewnik pochodzi z języka białoruskiego, co w wolnym tłumaczeniu określa wielowar-
stwowe ciasto – „przekładaniec”. W języku rosyjskim czasownik pierekatywat’ oznacza czynność rozwałko-
wywania. 







SYMBOLE 

Tamga (tat. tamga – znak, piętno, pieczęć) – pierwotnie znak plemienny, rodowy i własnościowy  
u dawnych ludów Wielkiego Stepu używany m.in. do oznaczania koni, bydła, sprzętów i uzbrojenia.  Obecnie 
symbol Tatarów krymskich. Przeniesione ze stepów tamgi zachowały się u Tatarów polskich na pieczęciach 
herbowych.

Buńczuk – ogon konia owinięty plecionką z barwionego włosia, osadzony na długim drzewcu i zwień-
czony metalową kulą. Stanowił symbol władzy w armii mongolskiej i tureckiej oraz w wojskach tatarskich  
i kozackich. W zależności od rangi dowódcy noszono przy nim od 1 do 7 buńczuków.

Półksiężyc (arab. hilal) – motyw dekoracyjny sztuki muzułmańskiej, który z czasem stał się symbolem 
islamu oraz krajów muzułmańskich. Występuje na większości flag państwowych krajów muzułmańskich.





KOMPOT ASZUREJNY 

Aszurejny Bajram - Dzień Aszura - dzień żałoby i opłakiwania, upamiętniający męczeńską śmierć Husajna, 
wnuka Proroka Muhammada. W domach tatarskich tego dnia unosi się zapach kompotu gotowanego  
z suszonych owoców, jagód, bakalii. Fatima na wieść o śmierci syna z rozpaczy pomieszała wszystkie potrawy, 
jakie przygotowywała na jego powrót z wyprawy wojennej. Stąd Tatarki mieszały rozmaite owoce, suszone 
i świeże. 

Przyjęte jest, iż liczba owoców musi być nieparzysta, a gdy nie udaje się zebrać nieparzystej liczby 
słodkości wówczas sprytne gospodynie dodają do kompotu kilka ziaren ryżu. 

Składniki:
nieparzysta liczba suszonych owoców i bakalii, najlepiej 7 lub 9, np. garść jabłek, gruszek, śliwek, moreli, 

rodzynki, migdały, cukier lub miód do smaku

Wykonanie:
Suszone owoce i bakalie opłukać, osączyć i zalać przegotowaną wodą. Odstawić na 3–4 godziny. Owoce 

przełożyć wraz z wodą, w której się moczyły do garnka, dolać jeszcze 1,5 litra wody. Gotować na małym 
ogniu około 20 minut do miękkości owoców. Na koniec dosłodzić do smaku cukrem lub miodem. Kompot 
Aszura najlepszy jest schłodzony.





DZWONIENIE W UCHU 

Fałdżeje i siufkacze (tatarscy uzdrowiciele, wróżbici) korzystali z zapisów w chamaiłach. Wróżyli także  
z zachowań zwierząt i ptaków (np. kruka), ludzi oraz reakcji ludzkiego ciała. 

Wszelkiego rodzaju wróżby  Tatarzy nazywają fałem, od arabskiego słowa fal –  wróżba. Charakterystycz-
na jest wróżba z dzwonienia w prawym uchu. 









POGRZEB 

Gdy nadejdzie kres ziemskiej wędrówki Tatara, cała wspólnota jest zaangażowana w przygotowanie uro-
czystości pogrzebowych. Imam odprawia modlitwy, kobiety przygotowują poczęstunek dla żałobników,  
a wszyscy towarzyszą zmarłemu w drodze na mizar, by tam złożyć ciało do grobu i się pomodlić.

Obmycie zmarłego jest spełnieniem zasady rytualnej czystości, której muzułmanie muszą przestrzegać 
przez całe życie. Umyte ciało zawija się w białe płótno. Podczas czuwania, modlitwy i pożegnania dodatkowo 
przykryte jest suknem – pokrywałem. 

Przy grobie odbywa się najważniejsza część, zgodna z zasadami religii, modlitwa pogrzebowa al-dże-
naza, w tatarskiej wymowie dżenazie namaz. Za imamem stoją mężczyźni w safach (rzędach), następnie 
kobiety. Modlitwa ta jest odprawiana w pozycji stojącej, bez pokłonów i czołobicia. 

Modlitwa dżenazie jest obowiązkiem grupowym. Jeśli nikt go nie wypełni, grzech spadnie na wszystkich 
członków społeczności. 

Dżenazie namaz – arabskie dżanaza – zwłoki, pogrzeb; perskie namaz – modlitwa. 





GRÓB

Zmarły w całunie składany jest wprost na ziemię w wykopanym grobie. Tatarzy często rozwijają zwoje 
modlitewne – daławary i kładą je na całunie. Następnie rozpoczyna się oszalowanie mogiły wcześniej 
wyciętymi deskami. Deski szczelnie osłaniają ciało, tworząc ostrosłup zwany „domkiem”.

Według tradycji tatarskiej głowa zmarłego w grobie powinna być zwrócona ku Zachodowi, aby w dniu 
Sądu Ostatecznego, powstawszy z grobu na głos trąby archanioła Izrafila, mógł „wyruszyć” na Wschód. 





NAGROBEK

Usypaną mogiłę Tatarzy okładają po bokach drobnymi kamieniami. Ilość ułożonych rzędów powinna być 
nieparzysta, na przykład trzy, pięć, siedem; tak samo jak ilość kamieni w danym rzędzie. U głowy zmarłego 
tradycyjnie umieszczano duży kamień i trochę mniejszy u jego nóg. Charakterystyczne są nagrobki w postaci 
pionowo stojącego kamienia w kształcie płyty u wezgłowia mogiły. Poszczególnych grobów nie otacza się 
ogrodzeniem – dla podkreślenia równości wszystkich muzułmanów. Układ mogił jest zwykle regularny, 
wzorowany na rytualnym szyku – rzędach, w jakich muzułmanie stoją w czasie modlitwy. 









JURTA

Jurta to namiot koczowniczych ludów Azji Centralnej, Mongołów i Tatarów. 





HALWA I KASZKA 

Halwa nie jest ciastem, lecz zastygłą masą zrobioną z mąki, masła i miodu w proporcji 1:1:1, niezależnie 
od ilości użytych produktów. Halwa wręczana jest wszystkim żałobnikom podczas uroczystości pogrzebo-
wych w intencji spokoju zmarłego. Może być również szykowana na sadogę. 

Kolejną potrawą podawaną na pogrzebach jest ryż na mleku zwany kaszką. Kaszka spożywana jest przed 
wyprowadzeniem ciała zmarłego na mizar. 

Halwa 

Składniki:
1 kg miodu 
1 kg masła 
1 kg mąki

Wykonanie:
Rozpuścić masło, i gotować je (mieszając) w wysokim garnku, aż zrobi się przezroczyste. Na małym 

ogniu, do masła stopniowo wsypywać mąkę, stale mieszając, do uzyskania jednolitej masy. Gdy nie będzie 
wyczuwalny smak surowej mąki, należy powoli dolewać rozgrzany miód. Zdjąć z ognia i mocno mieszać, aż 
do powstania jednolitej, ciemnozłotej masy. Uwaga, masa szybko gęstnieje, dlatego czynność dodawania 
miodu najlepiej wykonywać w dwie osoby.

Masa jest gotowa do wylania na stolnicę, gdy odchodzi od ścianek naczynia. Masę rozprowadzić na 
stolnicy za pomocą długiej listewki, na grubość 1-1,5 cm. Zostawić do wystygnięcia na kilka godzin. Halwę 
należy wycinać w równe romby. Powinna być elastyczna, nie twarda.



Kaszka

Składniki:
1 szklanka ryżu
3 szklanki mleka
25 dag masła
cukier do smaku
10 dag rodzynek
cynamon do posypania

Wykonanie:
Ryż opłukać, i zeszklić na maśle. Mleko zagotować, dodać szczyptę soli i cukier. Do mleka dodać ryż z 

masłem. Wymieszać, tak by ryż był cały przykryty mlekiem i gotować na wolnym ogniu. Nie mieszać. Kiedy 
ryż wchłonie mleko i osiągnie kremową konsystencję, zasypać przebranymi rodzynkami. Zdjąć z ognia, 
przykryć i zostawić by doszedł. Przed podaniem wymieszać delikatnie i wyłożyć do miseczek. Podawać z 
polane roztopionym masłem i posypane cynamonem z cukrem. W kaszce nie mogą wystąpić grudki, ryż nie 
może być rozgotowany lub zbyt twardy.







IMIONA 

Tradycyjnie Tatarzy nadawali swym dzieciom wyłącznie imiona muzułmańskie, imiona proroków biblij-
nych, imiona wywodzące się od nazw miesięcy roku księżycowego oraz inne. Imiona dziewczęce również 
wywiedzione były z tradycji muzułmańskiej i Koranu. 

Muchamed, Achmed, Mustafa, Omar, Osman, Ali, Chasień (Hasan), Husein, Adam, Ibrahim (Abraham), 
Jakub, Jusuf (Józef ), Musa (Mojżesz), Sulejman (Salomon), Dawid, Jachia (Jan), Ismail, Mucharrem, Safar, 
Redżeb, Szaban, Ramazan, Amurat, Bekir, Chalil, Dżemil, Fuad, Kamber, Lut, Ajsza, Mierjema, Fatma, Chawa, 
Szaryfa, Chanifa, Zejnab, Chadydża

Często Tatarzy posługują się dwoma imionami – oficjalnym i muzułmańskim. I tak Ewa to Chawa, Halina 
to Halima, Jan to Jachia, a Józef to Jusuf. 





FAŁ KRUKOWY

Fał krukowy to wróżba oparta na obserwacji zachowania ptaka i wydawanych przez niego dźwięków. 
Wyjaśnienie i interpretacja znajdują się w chamaiłach.







SUMMARY





Images can convey much more than words, so Tatariada is a collection of stories about the life of the 
Polish Tatars in images. The authors take readers on a trip and encourage them to have a look at the everyday 
life of Polish Muslim society. In this publication, religious holidays are presented alongside rituals, especial-
ly those connected with entering new phases of life, as well as daily customs which allow this minority to 
maintain their religious and ethnic identity abroad.   

Centuries spent surrounded by the Polish, Lithuanian and Belarussian people caused the Tatars to lose 
many elements of their own culture, including characteristic features such as language, dress, folklore, and 
some customs. Because of this situation, the most important indicator of cultural and ethnic identity, has 
become the Tatar’s religion, with all its attributes: mosques, mizars (cemeteries) and the Arabic language, 
spoken only during liturgical rituals, as well as objects connected with religious worship such as muhirs or 
prayer books. Religion has become the treasury of Tatarhood. Despite a constant process of assimilation and 
unification in the sphere of Polish social, political and cultural life, the Tatars have maintained their sense of 
identity connected with their religion. Islam is a religion that regulates the whole life of its believers, in all its 
dimensions, and influences the ethnic self-identity. 

The religiousness of the Tatars often differs from the canon set out by the Koran, and an important 
cause of this is the environment in which they live and an attempt at enriching their own rituals with forms 
observed from their Christian neighbours. In this case, we can speak about a Tatar Islam, characteristic of 
this minority which has lived for centuries on Polish land, and which, while following religious orthodoxy, 
gradually evolved a superstructure stemming from the local tradition, folk culture and Christianity. Even if 
we define Islam on Polish land as uniquely influenced by non-Muslim neighbours, it still remains Islam, one 
of the universal religions available to all people in the world. This is also one of the unique features of this 
religion – its ability to adjust to local colour without losing its roots, faith in God and strict monotheism.

The idea of the authors was to show the cycle of life, starting from birth, moving through symbolic 
acceptance into the community of believers, and including the most important events connected with 



the religious cult. The cycle follows the phases of life of a Muslim until inevitable death. In a colourful and 
symbolic story, customs interweave with traditions connected with religious practice, including holidays like 
Ramadan Bajram (arab. Id Al-Fitr), Kurban Bajram (arab. Id Al-Adha), Aszurejny Bajram (a day of mourning 
and bewailing). They are connected with events that integrate this community and determine its identity, 
and which happen one after another and are the most important moments in  life – azans, marriages and 
funerals. Although the life of every Muslim revolves around a mosque and religious events, the daily life of 
all Tatars is full of rather earthly tasks – work, leisure time, health of relatives and, especially important, the 
unique cuisine. Therefore, this publication could not avoid topics connected with traditional Tatar profes-
sions, folk remedies to maintain health and prosperity, as well as a handful of the most typical Tatar dishes 
which are made following religious rules. 

Anecdotes and memories collected from Tatars living in the Podlasie region, as well as the vast literature 
dedicated to this ethnic minority, served as the source of information for this work, which presents the rich 
and extremely interesting life of Tatars who interweave modern times with history, contemporaneity with 
tradition and customs that have been practiced for centuries and are still being passed on to the next ge-
nerations. Some of the traditions described have sunk into oblivion, but the ‘guards of tradition’ – the elders 
– were able to recall them during conversations. People who remember the old, pre-war times are slowly 
passing away. Their successors can learn from their relatives, but perhaps also from the pages of this comic 
strip.

Translation: Justyna Rodzińska-Nair

Proof-reading: Mariae Smiarowska
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