
330 lat osadnictwa Tatarów na Podlasiu
Jubileuszowe spotkanie w bohonikach

23 maja 2009 r. odbyły się w Bohonikach uroczyste obchody 330. 
rocznicy osadnictwa Tatarów na Ziemi Sokólskiej, połączone z festynem 
„Tatarski Dzień Dziecka w Bohonikach”. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: Jó-
zef  Różański, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych, Andrzej Marciniak, zastępca dyrektora 
Departamentu, i Mariusz Radajewski, naczelnik Wydziału Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych tego Departamentu. Przybył wojewoda 
podlaski Maciej Żywno, Maciej Tefelski, pełnomocnik wojewody pod-
laskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Mieczysław Basz-
ko, wicemarszałek województwa podlaskiego, inspektor Igor Parfieniuk 
- komendant wojewódzki Policji w Białymstoku, Stanisław Małachwiej, 
burmistrz Sokółki oraz jego zastępca Krzysztof  Szczebiot, a także ko-
mendant powiatowy Policji w Sokółce inspektor Wiesław Małachwiej. 

Muzułmański Związek Religijny w RP reprezentował Mufti Tomasz 
Miśkiewicz z członkami Najwyższego Kolegium. Byli: Halina Szahide-
wicz, przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białym-
stoku, Bronisław Talkowski, przewodniczący Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Kruszynianach i Grzegorz Bohdanowicz, przewodni-
czący Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawy. Zwią-
zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali członkowie Rady 
Centralnej z prezesem Stefanem Koryckim. Przyjechała do Bohonik de-
legacja Tatarów litewskich z Wilna, Niemieży, Sorok Tatarów i Rejż z dr. 
Adasem Jakubauskasem, prezesem Związku Wspólnot Tatarów Litwy. 

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą w bohonickim meczecie, 
podczas której imam Konstanty Szczęsnowicz przeczytał dua w in-
tencji pomyślności Ojczyzny oraz za zdrowie i pomyślność Tatarów 
– muzułmanów zamieszkałych na całym świecie. Następnie Mirosła-
wa Korycka, przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Bohonikach, w imieniu organizatorów powitała przybyłych gości 
i przedstawiła program uroczystości. Okolicznościowy referat, wpro-
wadzający do dyskusji nt.: „330 lat osadnictwa Tatarów na Podlasiu”. 
wygłosił dr Artur Konopacki, pracownik naukowy Uniwersytetu 
w Białymstoku. W części oficjalnej wojewoda podlaski oraz Mieczy-
sław Baszko, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, złożyli 
wszystkim Tatarom zamieszkałym na Podlasiu serdeczne gratulacje 
z okazji 330 lat osadnictwa Tatarów na Ziemi Sokólskiej, a organizato-
rom wręczyli okolicznościowe grawertony, upamiętniające tę uroczy-
stość. Ze względu na warunki atmosferyczne, dalsza część spotkania 
odbyła się w Domu Pielgrzyma.  

W części artystycznej wystąpili: Zespół Dziecięcy Pieśni i Tań-
ca „Kalinka” ze średniej Szkoły im. M. Dobuzińskiego z Wilna, pod 
kierownictwem Izoldy Latynov, laureatki wielu międzynarodowych 
festiwali; zespół Związku Wspólnot Tatarów Litwy „Muslimas”. Mira 
Jakubowskaja i Judita Taucaite, a także Dmitryj Lipaj, Dina Gecevicz, 
Daria Beleckaja i Viaczesław Gubin wykonywali m.in. narodowe pieś-
ni tatarskie. Zaprezentował się również zespół młodzieżowy „Metro” 
z Sokółki oraz kapela ludowa „U Mundka” z Sokółki.

W ramach festynu „Tatarski Dzień Dziecka w Bohonikach” dzie-
ciom i młodzieży udostępniono nieodpłatnie korzystanie z wielu atrak-
cji, takich jak: jazda samochodami akumulatorowymi, jazda quadami, 
zjeżdżalnia dmuchana, basen z piłkami, batut, euro bunge. Młodzież 
i dorośli tańczyli na scenie oraz w sali konferencyjnej Domu Pielgrzy-
ma do wieczora, kiedy uroczystość dobiegła końca. Gości częstowano 

bułeczkami drożdżowymi z farszem mięsnym, bułeczkami maślanymi 
z rodzynkami oraz halwą - regionalnymi potrawami tatarskimi.

Z wielką przyjemnością odnotowano fakt uczestnictwa w boho-
nickim spotkaniu Tatarów z Litwy (przyjechały 2 autokary i mikrobus) 
oraz Tatarów z wielu miast naszego kraju, m.in. z Gdańska, Warszawy, 
Bydgoszczy. Zdaniem wielu uczestników, mimo przelotnego deszczu, 
impreza była bardzo ciekawa, urozmaicona i należy podobne organizo-
wać w przyszłości. Zdaniem zaś organizatorów spełniła ona swój pod-
stawowy cel: przybliżyła społeczności Podlasia historię i kulturę Tata-
rów oraz przyczyniła się do integracji dzieci i młodzieży różnych kultur 
i narodowości - muzułmańskiej, katolickiej i prawosławnej. W festynie 
„Tatarski Dzień Dziecka w Bohonikach” brały udział dzieci i młodzież 
z wielu wsi i miast Podlasia. Organizatorzy szacują, iż w tym dniu goś-
ciło w Bohonikach ponad 1000 osób. Patronat nad uroczystościami 
sprawował burmistrz Sokółki, zaś patronem medialnym było Polskie 
Radio Białystok. Imprezę dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Podlaskiego i Starosty Sokólskiego, a jej organizatorami byli: 
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach oraz Oddział Bo-
honicki Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Opracował: Stefan Korycki 

Rocznicowe uRoczystości w Białymstoku

29 maja br. w popularnych białostockich „Spodkach” Woje-
wódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury rozpoczęły się obchody 330. 
rocznicy osadnictwa tatarskiego na Podlasiu. Na uroczystość przybyli: 
ambasador Indonezji J.E. Hazairin Pohan, III sekretarz ambasadora 
Turcji Ewren Muderrisoglu, zastępca prezydenta Białegostoku Tade-
usz Arłukowicz oraz przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zułmanów m.in. ksiądz Adam Wąs, Agata Skowron-Nalborczyk, Ar-
tur Konopacki i Marek Moroń. Obecni byli: Stefan Korycki - prezes 
Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
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wodniczący Oddziału Podlaskiego ZTRP Józef  Konopacki, Omar 
Asanowicz - przewodniczący Oddziału Pomorskiego, przewodniczą-
ca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku Halina Sza-
hidewicz, przewodnicząca gminy w Bohonikach Mirosława Korycka, 
przewodniczący gminy warszawskiej Grzegorz Bohdanowicz oraz 
społeczność tatarska z Podlasia i tatarscy przyjaciele z całej Polski.

Zebranych powitała Rozalia Bogdanowicz, sekretarz Najwyższego 
Kolegium MZR, zaś słowo wstępne wygłosił Mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz. Następnie wypowiadali się: ambasador 



Indonezji, zastępca prezydenta Białegostoku, Józef  Konopacki oraz 
Halina Szahidewicz. Podkreślali oni znaczenie osadnictwa tatarskiego 
dla historii Polski i nakreślili perspektywy działalności naszej społeczno-
ści na przyszłość. Dr Aleksander Miśkiewicz omówił legendy i prawdy 
o osadnictwie tatarskim na Podlasiu. Niespodzianką była prezentacja 
fi lmu „Tatarskie ślady” zrealizowanego przez Zamek Książąt Pomor-
skich w Szczecinie w ramach wystawy „Tatarzy Polscy. Historia i kultura 
Tatarów w Polsce”. Przed przerwą Halina Szahidewicz dokonała otwar-
cia wystawy obrazów „Meczety na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi”, 
pędzla Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej, a będących. efektem 14-mie-
sięcznej pracy. W hollu udostępniono okolicznościową wystawę z życia 
Tatarów na Podlasiu, była również możliwość zakupu publikacji o Tata-
rach i otrzymania drugiego numeru kwartalnika „Przegląd Tatarski”.

Podczas przerwy goście częstowali się wyśmienitymi potrawami ta-
tarskimi m.in. pierogami z mięsem i serem, pierekaczawnikami i bułecz-
kami drożdżowymi. Później Omar Asanowicz z Narodowego Centrum 
Kultury Tatarów RP wręczył Muftiemu medal za wybitne zasługi dla 
Tatarów, a Halina Szahidewicz zapowiedziała tatarski zespół tanecz-
no-recytatorski „Buńczuk” i Elwirę Szehidewicz z przepiękną tatarską 
piosenką „Kaszlerin kare”. Zaś na deser wystąpił dwuosobowy zespół 
z Baszkirii: Ishmorat Ilbakov oraz Guzel Mamina w przepięknych, ko-
lorowych strojach. Nie zabrakło też bajki tatarskiej. W oku kręciła się 
łezka, a nogi same niosły do tańca. I tak też się stało: nikt nie mógł 
usiedzieć, kobiety wbiegły na scenę, a mężczyźni z dumą wtórowali im 
klaszcząc w ręce.

Obchody 330-lecia osadnictwa tatarskiego na Podlasiu dofi nanso-
wano ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
przy pomocy fi nansowej Prezydenta Miasta Bałegostoku.

Dagmara Sulkiewicz

ii PoDLaskie Dni kuLtuRy muzułmaŃskiej

31 maja 2009 r. w białostockim Domu Modlitwy spotkało się licz-
ne grono muzułmanów i zaproszonych gości na II Podlaskich Dniach 
Kultury Muzułmańskiej. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą popro-
wadzoną przez imama Stefana Jasińskiego. Następnie, po powitaniu, 
Mufti RP Tomasz Miśkiewicz wspomniał o rezultatach remontu domu 
przy ulicy Piastowskiej 13 F (dawniej Grzybowa 42). Później podpisano 
porozumienie o współpracy i partnerstwie między MZR a stowarzysze-
niem polsko-azerbejdżańskim. Ambasador Azerbejdżanu J.E. Vilayat 
Guliyev wyraził niezmierną radość z takiej deklaracji współpracy i pod-
kreślił ważność owego porozumienia. 

Kolejnym punktem imprezy były warsztaty kulinarne kuchni tatar-
skiej, prowadzone przez Lillę Świerblewską, która uczyła przyrządzania 
czebureków z jabłkami. Niestety, zakłóciła je nieco deszczowa aura. 
Zebrani przenieśli się do budynku, gdzie obserwowano proces robienia 
baklawy pod okiem tureckiego mistrza. W pracach wspierał go dzielnie 
mufti. Kiedy wszystkim zabrakło już sił do wyczekiwania na upieczenie 
się tych pyszności, podano ku ogólnej radości przygotowane wcześniej 

łakocie. Podniebienia odkrywały nowy niespotykany dotąd smak m.in. 
ciasteczek z serem feta, które urzekały kruchością i pysznością. Z tego 
wszystkiego nawet pogoda się poprawiła i wyszło słońce.

W dalszej części programu zaprezentował się zespół „Buńczuk”. 
Jakże była moja radość na widok dawno niewidzianych członków ze-

społu: Moniki Milkamanowicz, Felicji Aleksandrowicz, Stefana Szehide-
wicza, Michała Michajłowa i Elwiry Miśkiewicz. A przed budynkiem 
mufti i kucharz Abu Bakr z pomocą zainteresowanych gości szykowali 
na grillu arabskie kebaby. Tego dnia była ponadto jedyna okazja do na-
bycia widokówek z wizerunkami meczetów z obrazów Elwiry Sobolew-
skiej-Waliszewskiej oraz otrzymania broszurki „Odkryj islam”, wydanej 
przy pomocy fi nansowej Prezydenta Miasta Białegostoku. 

Niestety, czas był bezlitosny, piękna impreza dobiegła końca. Pozo-
staną jednak na zawsze bezcenne wspomnienia ze spotkania z podlaski-
mi Tatarami. Teraz zbliża się pora na zaproszenie społeczności tatarskiej 
do Studzianki, gdzie rocznicowe obchody odbędą się 1-2 sierpnia 2009 
roku.

II Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej zorganizowane zostały 
przy pomocy fi nansowej Prezydenta Miasta Białegostoku oraz wsparciu 
fi nansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Tekst i fot. Łukasz Radosław Węda
■

O świecie tureckim w Krakowie
4 czerwca br. odbyła się w Krakowie konferencja Świat turecki na 

arenie międzynarodowej, zorganizowana przez Koło Studenckie Stosunków 
Międzynarodowych AEGEE oraz Koło Naukowe Turkologów. Patro-
nował jej m.in. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz oraz Przegląd Tatarski.

Temat konferencji obejmował szeroki obszar geografi czny, roz-
ciągający się od Turcji, poprzez Kaukaz aż po Azję Centralną – skupia-
jąc się na ludach i krajach tureckiego pochodzenia, próbując określić ich 
złożoną sytuację polityczną, społeczną i kulturową.

Nie zabrakło również czasu i dla polskich Tatarów – skromnego, 
ale jakże ważnego reprezentanta świata tureckiego i muzułmańskiego 
w Polsce.

W pierwszej części zatytułowanej Jedność świata tureckiego? udział 
wzięli pracownicy Zakładu Turkologii Instytutu Filologii Orientalnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr Barbara Podolak, opowiadająca o Pod-
stawach kulturowych świata tureckiego, dr Piotr Nykiel, prezentujący Ideę 
panturkizmu oraz dr Radzisława Gortat z Instytutu Nauk Politycznych 

� wydarzeNia i iNForMacje



Uniwersytetu Warszawskiego, mówiąca o Roli islamu w kształtowaniu się 
polityki krajów tureckojęzycznych w Azji Centralnej. Wystąpienia te ukazały 
podstawy tożsamości licznych ludów tureckich (czy według współ-
czesnej terminologii – turkijskich), która choć złożona z pewnych 
ściśle określonych elementów, jak chociażby koczowniczy tryb życia, 
czy przywiązanie do wojskowego rzemiosła, nie może być dziś trakto-
wana zupełnie jednowymiarowo. Czym innym jest tożsamość Turków 
w Turcji, Tatarów w Polsce i Uzbeków w Azji Środkowej. Czy jednak 
zarówno sami przedstawiciele ludów turkijskich, jak i świat zewnętrzny, 
powinni dopatrywać się w tym przesłanek dla jedności i wspólnego 
działania? To pytanie, jak się zdaje, wciąż pozostaje otwarte, stając się 
impulsem dla wielu różnych poszukiwań. 

W drugim panelu, zatytułowanym Republika Turcji i państwa Azji 
Środkowej na arenie międzynarodowej, uczestniczyli studenci i doktoranci 
różnych wydziałów, z wielu perspektyw badający rzeczywistość świata 
Turanu. Mgr Agata Fortuna opowiadała o Mehmedzie Zahidzie Kotku i is-
lamie politycznym w Turcji, Adam Borucki o Wpływie armii tureckiej na kształ-
towanie się polityki zagranicznej Turcji, a mgr Tomasz Pugacewicz o Miejscu 
Turcji w polityce USA wobec Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Wykład 
Michała Kuryłowicza przedstawiał Rozmowy nad wyschniętym jeziorem. 
Rywalizacja uzbecko-kazachska o prymat w Azji Środkowej. Panel ów, obok 
analizy sceny politycznej różnych obszarów świata tureckiego, skupiał 
się na motywach działania kształtujących tę scenę. Nie są one bowiem 
tylko natury politycznej, ale skrywają się również w inspiracji religijnej, 
różnych wątkach kulturowych z przeszłości, które choć pozornie nie-
obecne wciąż jednak mogą być efektywnym czynnikiem określającym 

We Wrocławiu o mniejszościach
8 czerwca br. na jednej z ulic wrocławskiego centrum otwarta zosta-

ła wystawa prezentująca mieszkające tu mniejszości narodowe i etniczne. 
To sympatyczna wielce inicjatywa miasta oraz Kalejdoskopu kultur – Po-
rozumienia przedstawicieli mniejszości. Wydarzenie poprzedziły dźwięki 
melodii z fi lmu Grek Zorba i taniec w wykonaniu członków zespołu Peri-
steri. Tak zaprezentowało się Odysseas Stowarzyszenie Greków w Polsce. 

Przybyłych na wystawę Wrocławian powitała Dorota Kozak-Ryb-
ska z Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Wśród gości byli: 
Sławomir Piechota, poseł na Sejm RP, przewodniczący Rady Miejskiej 
Wrocławia Jacek Ossowski, Dariusz Tokarz – pełnomocnik wojewody 
dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, Beata Pierzcha-
ła – dyrektor Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz Grażyna 
Mosur – dyrektor Centrum Kultury Agora. Mniejszości tutejsze repre-
zentowali: Mariola Abkowicz ze Związku Karaimów w Polsce, Renata 
Zajączkowska i Irena Lipman z Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-

Społecznego, Igor Salamon ze Związku Ukraińców w Polsce, Anasta-
zja Stasiak ze Stowarzyszenia Greków w Polsce, Ewa Solska z Fundacji 
Kultury i Edukacji Żydowskiej Gesher, Dimczo Angełow – przedstawi-
ciel Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Bułgarskiej. W imieniu społeczności 
tatarskiej był piszący te słowa. 

Beata Pierzchała, Jacek Ossowski oraz Sławomir Piechota wyrazi-
li uznanie dla tej inicjatywy oraz podkreślili znaczenie wieloetniczności, 
która wzbogaca miasto i mieszkających w nim ludzi, rozszerzając nasze 
wspólne spojrzenie i możliwości. Następnie Mariola Abkowicz, prze-
wodnicząca Kalejdoskopu kultur, przedstawiła niedługą wprawdzie, ale 
dynamiczną historię działalności zespołu przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych. I tak dokonało się: Jacek Ossowski i Mariola 
Abkowicz przecięli zgodnie wstęgę – wystawa została otwarta!

Wystawiono dwadzieścia plansz ze zdjęciami oraz informacjami 
o zamieszkujących Wrocław mniejszościach narodowych i etnicznych: 
niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej, żydowskiej, romskiej, karaimskiej, 
bułgarskiej, greckiej, tatarskiej. Są tam m.in. dane o ich pochodzeniu, kilka 
słów – dzień dobry, proszę, dziękuję, kocham cię – w narodowych języ-
kach, przepisy kulinarne na charakterystyczną dla mniejszości potrawę itp. 
Podano również obowiązującą w Polsce defi nicję mniejszości i wyszcze-
gólniono wrocławskie inicjatywy: a jest to m.in. powstanie porozumienia 
przedstawicieli mniejszości, ubiegłoroczny Dzień Mniejszości Narodo-
wych i Etnicznych oraz tegoroczny – już Festiwal Kalejdoskop Kultur 2009! 

I tak Wrocławianie – niektórzy zaskoczeni bardzo – zapoznawali się 
z mniejszościami, gdy ponownie rozległa się porywająca grecka muzyka 
i ruszył taneczny korowód. Taki jest właśnie Wrocław: barwny i bogaty 
swymi mieszkańcami...

Musa Czachorowski
Fot. Ewa Solska

■

współczesność. Dyskusja, jaka została wywołana wielością zagadnień 
i znaków zapytania, motywowała do zastanowienia się czy kraje, spo-
łeczeństwa i społeczności turkijskie muszą być wciąż traktowane jako 
obiekt polityki wielkich tego świata, czy też należy dopatrywać się w ich 
działaniu określonej, podmiotowości? Jest to bez wątpienia jedno z naj-
ważniejszych pytań, na jakie poszukuje dziś odpowiedzi kilka dyscyplin 
naukowych badających Wschód.

Popołudniowy panel był poświęcony polskim Tatarom, którzy 
z rozmaitych okoliczności byli reprezentowani skromnie jedynie przez 
piszącą te słowa. Na szczęście dzięki prezentacji mgr. Michała Łuszcza-
rza Podlasie mogło ożyć w pięknych fotografi ach i dużej wiedzy prele-
genta, stając się dzięki temu barwną i znaczącą częścią spotkania. Ja, choć 
pozostaję na rubieżach naszego tatarskiego życia społecznego i kultural-
nego, spróbowałam opowiedzieć o tym, jak miłość okazana mi w dzie-
ciństwie przez moją tatarską rodzinę stała się impulsem do poszukiwania 
tatarskiej tożsamości, jak również o tym, do czego moim zdaniem tatar-
ska tożsamość może się przydać w naszym współczesnym, tak bardzo 
podzielonym i zantagonizowanym świecie wzniesionych krawędzi. 

Konferencja zakończyła się wieczorkiem tureckim w urokliwej, 
urządzonej we wschodnim stylu herbaciarni o nazwie Czajownia na 
krakowskim Kazimierzu. Ubarwiło go slajdowisko poświęcone górze 
Nemrud w Kurdystanie tureckim, o której fascynujące rzeczy opowia-
dał dr Piotr Nikiel. Następnie był jeszcze pokaz tańca brzucha oraz 
osmańskiego łucznictwa. 

Joanna Bocheńska
■

�Przegląd TaTarski Nr 3/2009



� historia

Parafia muzułmańska w Studziance  
– zarys dziejów (1679-1915)

Historia

Przez stulecia na terenach północnej Lubelszczyzny zamieszki-
wało wiele mniejszości: Żydzi, Rosjanie, Białorusini, Czesi, Holendrzy, 
Ukraińcy. Między Bugiem a Pilicą osiedlili się – po sąsiedzku z katolika-
mi - wyznawcy judaizamu, prawosławia, protestantyzmu i islamu. Dzi-
siaj mało kto orientuje się, że żyli tam właśnie muzułmanie - Tatarzy. 
Był to swego rodzaju fenomen. Pomimo obcowania z miejscową lud-
nością chrześcijańską, zdołali oni przez blisko 250 lat zachować własną 
religię, tradycję oraz kulturę.1 Określano ich mianem Tatarów polsko-
litewskich, a z czasem Tatarów polskich. Stworzyli liczną społeczność, 
skupioną wokół parafii muzułmańskiej w Studziance, w pobliżu Białej 
Podlaskiej. Przetrwali tak długo, bowiem jednoczyła ich wiara i jedyny 
w okolicy meczet, właśnie w Studziance.

Początek muzułmańskiego osadnictwa w rejonie Białej Podlaskiej 
datujemy na II połowę XVII wieku, kiedy to król Jan III Sobieski osa-
dził Tatarów w okolicach ówczesnej Białej Radziwiłowskiej (obecnie 
Białej Podlaskiej). Od samego początku miało ono charakter wojsko-
wy. W roku 1672, z powodu nieuregulowanych należności żołdowych 
i kwestii prawnych, kilka chorągwi tatarskich zbuntowało się i przeszło 
na stronę turecką. Wydarzenie to historiografia określa mianem buntu 
Lipków. Tak w XVII w. nazywano Tatarów, głównie z Wołynia i Po-
dola. Aby rozgoryczeni Tatarzy powrócili w szeregi wojska polskiego, 
późniejszy zwycięzca spod Wiednia, w porozumieniu z Sejmem, przy-
wrócił im dawne prawa. W zamian zaś za zaległy żołd przyznał włości 
na terenach obecnej północno-wschodniej Polski. 

12 marca 1679 r. w Grodnie król nadał Tatarom z oddziałów 
rotmistrza Samuela Murzy Koryckiego wsie Lebiedziew i Małasze-
wicze w ekonomii brzeskiej oraz kilka wsi w ekonomii kobryńskiej. 
Rotmistrzowi Danielowi Szabłowskiemu przyznał włości w Małasze-
wiczach, zaś rotmistrzowi Samuelowi Romanowskiemu z żoną Reginą 
z Kieńskich - ziemie w Studziance, wsi położonej w kluczu łomaskim, 
ekonomii brzeskiej.� W okolicach Białegostoku osadzono rotmistrza 
Bohdana Kieńskiego, Gazę Sieleckiego i Oleyowskiego, którzy otrzy-
mali wsie Bohoniki, Drahle i Malawicze Górne. Tatarzy zwolnieni byli 
z czynszów, a płacili jedynie podatki uchwalone przez Sejm dla szlach-
ty. Mieszkali w miejscowościach położonych w pobliżu Studzianki: 
Lebiedzew-Zastawek, Koszoły, Ortel, Dąbrowica, Połoski, Małasze-
wicze, Piszczac, Bokinka, Wólka Kościeniewicka. 

Byli, niestety, słabymi gospodarzami, bowiem bardziej pociągały 
ich działania wojenne, w których zdecydowanie lepiej się czuli.� W woj-
nie 1792 roku korpusem armii polskiej dowodził tatarski generał Jó-
zef  Bielak. Tatarzy uczestniczyli licznie w powstaniu kościuszkowskim 
1794 r. Na uwagę zasługuje Jakub Azulewicz, szef  2 pułku ułanów 
króla Stanisława Augusta, posiadający liczne włości w Studziance, po-
legły podczas walk w Wilnie.4 Podczas wojen napoleońskich tworzyli 
1 S. Hordejuk, Sytuacja społeczno-zawodowe Tatarów na Południowym Podlasiu w XVII-XX wieku 

[w:] Rocznik Tatarów Polskich, t. X, Gdańsk 2005 s. 44.
� A. Kołodziejczyk, Rozprawy…, s. 114-116. H. Mierzwiński, Osadnictwo tatarskie na Podlasiu 

za Jana III Sobieskiego, [w:] Podlaski Kwartalnik Kulturaln 1997, nr 2, s. 40-49. K. Grygajtis, 
Osadnictwo Tatarów hospodarskich w Wielkim Księstwie Litewskim XIV-XVIII w. [w] Rocznik 
Tatarów Polskich, Gdańsk 2003 t. VIII, s. 105.

� Zob. J. Sobczak, Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. 
Studium historycznoprawne, [w:] Czasopismo prawno-historyczne, Poznań 1987 t. 39, z. 1,  
s. 41-69.

4 Szerzej zob. A. Kołodziejczyk, Pułkownik Jakub Azulewicz [w:] Rocznik Tatarów Polskich, 
t X, Gdańsk 2005 s. 57-69.

szwadron w Pułku Szwoleżerów Gwardii. W XIX w. o wolność Polski 
walczyli m.in. Bekir Bielak, kapitan wojsk polskich w roku 1830, ma-
jor Jan Okmiński, Maciej i Abraham Azulewiczowie, podpułkownik 
Samuel Bielak, major Samuel Józefowicz. Do walki w obronie Rzeczy-
pospolitej motywowała muzułmanów ziemia polska, a na niej mogiły na-
szych przodków.5 Większość pozostała jej wierna nawet wówczas, kiedy 
poddano ich ostrej rusyfikacji.

Meczet

W XVIII wieku Tatarzy posiadali najwięcej majątków w okoli-
cach Białej. Skupiały się one wokół Studzianki i pobliskich miejscowo-
ści. Szacuje się, że Studziankę zamieszkiwało około 400 muzułmanów. 
Stanisław Dziadulewicz podaje nawet, że w latach 30. XVIII w. cała ta 
wieś była tatarska.6 Ze względu na tamtejszy meczet, Studzianka stała 
się siedzibą parafii muzułmańskiej, stanowiąc centrum życia tatarskiej 
społeczności do czasów I wojny światowej. Wokół niej koncentrowała 
się lokalna wspólnota, działania religijne i społeczne Tatarów z okoli-
cy.7 Druga parafia muzułmańska na terenie Królestwa Polskiego ist-
niała w Winksznupiu, w okolicach Augustowa. 

Meczet w Studziance znajdował się w miejscu, gdzie obecnie 
jest szkoła podstawowa. Świątynia zbudowana została najprawdopo-
dobniej po 1679 roku. Dokładna data jej powstania nie została jak 
dotąd jednoznacznie ustalona. Najpewniej nastąpiło to w kilkanaście, 
a najpóźniej w kilkadziesiąt lat po pojawieniu się Tatarów w tej okolicy. 
Należy stanowczo odrzucić opinię, jakoby meczet zbudowano dopie-
ro w XIX wieku.� Warto zwrócić uwagę na fakt, że Tatarzy, ogranicze-
ni przez prawo w budowaniu swoich świątyń, dopiero w latach 1768 
i 1775 otrzymali zezwolenie swobodnego wznoszenia świątyń. Pierw-
sze potwierdzenie funkcjonowania meczetu znajdujemy w księgach 
metrykalnych parafii muzułmańskiej w Studziance z II poł. XVIII w. 
Wprowadzono je decyzją władz austriackich w roku 1796 (Studzianka 
była do 1807 r. pod zaborem austriackim). Imamowie mieli obowiązek 
rejestracji ślubów, urodzeń i zgonów w obrębie swoich parafii. Zacho-
wane księgi metrykalne stanowią dziś bogate źródło, przede wszystkim 
do badań demograficznych i genealogicznych nad ludnością tatarską. 
W I połowie XIX wieku władze rosyjskie podporządkowały wszystkie 
parafie muzułmańskie Muftiatowi Taurydzkiemu w Symferopolu. 

Na czele parafii muzułmańskiej stał mołna - przewodnik ducho-
wy, zwany imamem lub mułłą (mołłą). Był on wybierany przez ogół 
wiernych, tzw. dżemiat. Członkowie dżemiatu podczas swoich posiedzeń 
rozstrzygali m.in. spory, wybierali imamów, wydawali rozmaite świa-
dectwa i potwierdzenia. Rząd carski skasował te praktyki. Godność 
imama piastowano z reguły dożywotnio, a nierzadko przechodziła ona 
z pokolenia na pokolenie. Najdobitniej świadczy o tym przykład ro-
dziny Okmińskich, z której to imamami w Studziance byli: Eliasz Ma-
homet (1820-?), Aleksander (1805-1826), Maciej (1826-1836) i Eliasz 
(1838-1870). Pierwszym znanym imamem - do 1795 - był Bielak (imię 
się nie zachowało), po nim Eliasz Oleykiewicz (1740-1810), pełniący 
tę funkcję do roku 1805. Następnie, do roku 1898, imamem był Mu-
stafa Lisowski, a ostatnim - Maciej (Matwiej) Bajrulewicz, do r. 1915. 

5 M. Konopacki, O muzułmanach polskich, [w;] Przegląd Orientalistyczny 1962 nr 3/44, s. 25.
6 S. Dziadulewicz, Herbarz…,s. 170.
7 Dość często można napotkać w publikacjach informację o istnieniu meczetu w Lebie-

dziewie w okolicach Terespola.  Nie znajduje to jednak potwierdzenia w żadnym źródle.
� A. Woronowicz, Przyczynek do historii meczetów w Polsce, [w:] Życie Tatarskie 1937 nr 12, s. 6.
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Imamowie, jako nieliczni, posługiwali się językiem arabskim, 
głownie w celach religijnych. Do pomocy miewali muezinów, wśród 
których byli m.in. Jakub Buczacki oraz Jakub Azulewicz. Muezini 
nawoływali do modlitwy, bywali świadkami na chrztach, ślubach lub 
zgłaszali zgon członka społeczności. Należący do stanu duchownego 
imamowie golili głowy i nosili czapki, tzw. czałamy, albo fezy. Spełnia-
li wszelkie posługi religijne, tzn. odprawiali piątkowe nabożeństwa, 
udzielali posług przy ślubach, chrztach, pochówkach zmarłych, oraz 
prowadzili księgi stanu cywilnego. Imam utrzymywał się z własnych 
dóbr ziemskich, datków parafian i zapisów testamentowych na me-
czet.� Z testamentu Samuela Józefowicza dowiadujemy się o zapisaniu 
przez niego 80 zł i 72 zł na meczet w Studziance.10 Z kolei Abraham 
Korycki, dziedzic Małaszewicz Małych i Lebiedziewa, w ostatniej woli 
3.01.1811 r. zamierzał ofiarować na meczet w Studziance kwoty 216 
i 288 polskich złotych co roku.11

Wszelkie otrzymywane przez imama środki, stanowiły fundusz 
parafii tzw. wakuf. Darczyńcy piastowali często godność kolatora (fun-
datora) meczetu, która w Studziance należała do rodziny Azulewiczów. 
Dopiero w XIX wieku wprowadzono roczną pensję dla imamów 
w wysokości 40, a z czasem 150 rubli rocznie. Warto zauważyć, że 
imam jeździł także z posługami do żołnierzy stacjonujących w twier-
dzy brzeskiej. Do Studzianki przyjeżdżali wyznawcy z odległych zakąt-
ków Królestwa, ale mułła jeździł również do nich na śluby i chrzciny, 
bowiem islam nakazywał obrządek chrztu lub zawarcia małżeństwa 
w domach. Meczet stanowił jedynie miejsce modlitwy. 

W końcu XVIII i na początku XIX wieku przeprowadzano za-
równo remonty, jak i budowano nowe meczety. Powstały świątynie 
muzułmańskie w Nowogródku, Słonimiu, Mirze, Lachowiczach. Od-
budowano meczety w Sorok Tatarach i Winksznupiu. Odbudowano 
również meczet w Studziance i ponownie otwarto w roku 1817.12 Prawo 
rosyjskie już w r. 1829 nakazywało wznoszenie świątyń według wzorco-
wego projektu, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych. Każdą budowę i remont należało od tej pory zgłaszać władzom 
gubernialnym. Projekt planowanej świątyni przekładano odpowiednim 
władzom rosyjskim.13 Zgodę na budowę winien zaaprobować Muftiat 
Taurydzki w Symferopolu. Meczety zezwalano wznosić jedynie w miej-
scowościach zamieszkanych przez nie mniej niż 200 mężczyzn – muzuł-
manów. Społeczność musiała posiadać środki materialne na utrzymanie 
świątyni oraz imama. W r. 1859 pojawił się cyrkularz Departamentu 
Gospodarki Państwowej oraz Budynków Publicznych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych O prawidłach budowy meczetów tatarskich. W statucie 
budowlanym zamieszczono rozdział dotyczący ich wznoszenia. Me-
czety podzielono na katedralne, w których dopuszczano odprawianie 
wszelkich nabożeństw, w tym bajramowych i piątkowych, oraz pięcio-
modlitewne, służące jedynie do codziennych modlitw.

Żaden z budowniczych meczetów nie pochodził z środowiska 
tatarskiego. Tatarzy pracowali pod kierownictwem wynajętego mi-
strza, który był innego wyznania i na dobrą sprawę nie znał się na 
architekturze meczetów. Stąd wzorowano się na pobliskich cerkwiach, 

�  A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne testamenty tatarskie z Podlasia [w;] Rocznik Bialskopod-
laski, Biała Podlaska 1997 t. V. s. 187-195.

10  A. Kołodziejczyk, Rozprawy…, s. 167.
11  Ibidem, s. 164.
12  Akt darowizny placu pod studziańską szkołę s. 2. Sporządzony w języku polskim 21.11.1921 

r., w nim ostatni imam Maciej Bajrulewicz przekazał teren, na którym do 1915 r. stał 
meczet, pod budowę miejscowej szkoły. Kopia dokumentu znajduje się w posiadaniu 
autora.

13  A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich. Katalog zabyt-
ków tatarskich, t. II, Warszawa 1999, s. 14.

stanowiących jedyne odwzorowanie.14 Podstawowy budulec stanowiło 
drewno, materiał najbardziej dostępny i powszechnie stosowany na 
wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Niski status ekonomiczny Ta-
tarów15, a także wspomniane ograniczenia prawne miały zdecydowany 
wpływ na budowę i wyposażenie meczetu. 

Widok odbudowanego meczetu w 1817 roku w Studziance za-
wdzięczamy zachowanym fotografiom oraz szkicom. Była to drew-
niana konstrukcja na planie zbliżonym do kwadratu, z umieszczonym 
centralnie tzw. minaretem sygnaturowym (wieżyczką). Dach kaleni-
cowy czterospadowy, pokryty gontem. Ściany, zapewne na niskiej 
podmurówce, o wysokości ok. 4 m, oszalowano pionowymi deskami. 
Okna prostokątne, po dwa w ścianach bocznych, skierowane na połu-
dnie. Porównywano go z podobnymi meczetami w Łukiszkach, Sorok 
Tatarach czy Rejżach, znajdującymi się na północno-wschodnich tere-
nach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jak dotąd, nie udało się odnaleźć choćby jednej fotografii wnętrza 
meczetu w Studziance. Według wspomnień mieszkańców, był to duży 
drewniany budynek, podzielony ścianą na dwie części: w jednej z nich, znajdował się 
zwrócony w stronę Mekki ołtarz, gdzie mogli przebywać tylko mężczyźni. Wierni, 
obowiązkowo w czapkach, modlili się z twarzami zwróconymi w stronę Mekki. 
Stronę tę wskazywał mihrab - nisza w ścianie świątyni. Na prawo znajdował 
się mimbar - kazalnica, na której stawał mułła, wygłaszając kazanie w środku 
nabożeństwa. Główne pomieszczenie było tylko dla mężczyzn. Dla kobiet było 
drugie pomieszczenie, utrzymane w bardzo surowym stylu, z którego tylko prze 
kratkę w ścianie można było patrzeć na ołtarz. Meczet w Studziance był zawsze 
pełen wiernych. Modły - głośne recytacje w języku arabskim, odpowiednio były 
łączone z ruchami rąk, głowy i skłonami ciała do ziemi. Co tydzień odbywały się 
uroczystości zwane Bajram Mały (trwały od piątku do niedzieli).16 

Meczet w Studziance istniał do 15 sierpnia 1915 r., kiedy to wyco-
fujące się wojska kozackie spaliły go doszczętnie. Nie został już nigdy 
odbudowany. Spłonął w nim, otoczony kultem przez społeczność tatar-
ską, sztandar VI Pułku, wykonany z zielonego jedwabiu. Był on symbo-
lem wojennych zasług pułkownika Jakuba Azulewicza.17 Podczas nabo-
żeństw Ramazan Bajramu, Kurban Bajramu oraz w rocznice powstania 
kościuszkowskiego sztandar ustawiano obok minbaru, aby przypominał 
wielkiego rodaka oraz bogatą tradycję walk o niepodległość.18

Należy zaznaczyć, że w roku 1914 istniało na ziemiach polskich 
25 meczetów, z których w czasie I wojny światowej pięć uległo znisz-
czeniu. Meczet w Studziance przetrwał do 1915 roku, co stanowi też 
kres żywotności parafii. Społeczność muzułmańska uległa rozprosze-
niu, część Tatarów przeniosła się na Nowogródczyznę, gdzie istniało 
kilka parafii i większe skupiska tatarskie. Ostatni imam, Maciej Bajrule-
wicz, zmarł w 1923 roku.

Mizar

Dowodem obecności Tatarów w okolicach Białej są mizary w Stu-
dziance i Lebiedziewie-Zastawku. Stanowiły istotny składnik kultury 
materialnej i duchownej Tatarów, charakteryzujących się głęboko roz-
winiętym kultem przodków i zmarłych. Zakładano je poza osadami, 
na wzniesieniach lub obrzeżach lasów, czym odróżniały się od chrześ-
cijańskich cmentarzy, które w XVIII i XIX wieku były umiejscawiane 
najczęściej w pobliżu kościołów. Każda parafia muzułmańska posiadała 

14  G. Sitdykow, Tatarzy litewscy; historia i współczesność [w:] Problemy rozwoju Turystyki wiejskiej na 
Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu, t. VIII, Warszawa 2005, s. 143.

15  A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Meczety…, s. 16
16  Według relacji Marii Pirogowicz, z domu Bajrulewicz, nieżyjącej już mieszkanki Stu-

dzianki. Przekaz ten otrzymałem od Sławomira Hordejuka z Białej Podlaskiej.
17  A. Kołodziejczyk, Pułkownik…, s. 68.
18  H. Mierzwiński, Udział…, s. ��.



6 historia

swój mizar. Można napotkać informacje o istnieniu mizaru w Małasze-
wiczach, ale brak potwierdzenia tego w materiałach źródłowych. 

Mizar w Studziance, choć nieczynny od II wojny światowej, ist-
nieje do dzisiaj. Pierwotnie otoczony był rowem, a potem metalowym 
ogrodzeniem. Nieogrodzone mogiły miały symbolizować ogólną 
równość, ponieważ wierzono, że ludzie nie powinni się odgradzać 
od siebie. Groby rozmieszczono w równoległych rzędach, naśladują-
cych ustawienie wiernych podczas modlitwy w meczecie. Cmentarz 
tatarski w Studziance jest jednym z niewielu (poza Lebiedziewem-Za-
stawkiem, Bohonikami, Kruszynianami i Warszawą) z zachowanych 
mizarów. Jego wartość poznawcza jest zatem olbrzymia. Założony 
został po roku 1679. Jedyna przeprowadzona pod koniec lat siedem-
dziesiątych XX w. inwentaryzacja obiektu jest niedokładna i wymaga 
uzupełnienia. Według spisu najstarsza inskrypcja pochodzi z 1747 
roku, jednak nie udało się jej zlokalizować. Łącznie na mizarze w Stu-
dziance znajduje się około 165 nagrobków. 

Tatarzy nie stawiali grobowców, a jedynie proste mogiły. Bied-
na społeczność umieszczała na nich zwykle polne kamienie. Dół, 
w którym składano zmarłego, kopano na głębokość metra lub półtora 
i obkładano deskami. Pod głowę zmarłego wkładano zwoje, daławany, 
z modlitwami, ponieważ wierzono, że zmarły będzie zdawał relację 
z życia przed aniołami Munkirem i Nekirem.19 Ziemię na mogile usy-
pywano w kopczyk, boki obkładano kamieniami. Od strony głowy 
stawiano większy kamień, a u nóg mniejszy. Głowę zmarłego umiesz-
czono w kierunku Mekki. W górnej części nagrobka znajdował się 
półksiężyc z pięcioramienną gwiazdą oraz wersety z Koranu. W kilku 
przypadkach występuje rozeta - symbol gwiazdy lub słońca - motyw 
właściwy dla epigrafi ki nadwołżańskiej. Z nagrobków odczytać moż-
na wiele informacji o statusie społecznym, randze wojskowej, piasto-
wanych urzędach czy odznaczeniach. 

Język arabski pojawia się na nagrobkach w stałej formule szahady 
- wyznania wiary – Nie ma boga prócz Allaha, a Muhamed jest Jego Wysłan-
nikiem. Większość napisów jest wszakże w języku polskim. Zdarzają się 
też w języku rosyjskim, co było wynikiem rusyfi kacji popowstaniowej 
w II poł. XIX wieku. Współczesne groby Tatarów to płyty, na których 
dostrzega się kwiaty i znicze, co jest niewątpliwie wpływem kultury 
chrześcijańskiej. Widać tendencję do grzebania zmarłych członków 
rodów obok siebie. Niestety, po I wojnie światowej mogiły były czę-
stokroć rozkopywanie i niszczone przez miejscową ludność, co przy-
czyniało się do dewastacji cmentarza.

19  Obrzędy pogrzebowe i kult zmarłych Tatarów  litewsko-polskich na południowym Podlasiu 
(1679-1915), [w:] Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały, t. II pod red. 
A. Kołodziejczyka i A. Stawarza, Warszawa 1997, s. 57-72.

Mizar w Lebiedziewie-Zastaweku usytuowany jest na wzniesie-
niu porośnięty sosnowym lasem, na planie kwadratu o boku ok. 50 
m. W roku 1988 przeprowadzono tu prace konserwatorskie, które 
przyczyniły się do uratowania cmentarza od całkowitej degradacji.�0 
Przetrwały 53 kamienie nagrobne, z których wiele nie ma żadnych na-
pisów.21 W porównaniu z mizarem w Studziance, widać wyraźny brak 
półksiężyców. Zachowała się mogiła Jakuba Buczackiego, zmarłego 20 
maja 1838 roku, posła na Sejm i sędziego powiatu bialskiego. Jako je-
den z niewielu tutejszych muzułmanów odbył on pielgrzymkę do Mek-
ki. Tatarzy pielgrzymowali z reguły do najbliższej parafi i, do meczetu 
w Studziance, która stała się swego rodzaju Mekką bialskich Tatarów.

ludnoŚĆ 
Jak liczna była społeczność tatarska? Dokładne wyliczenia spra-

wiają pewne trudności. Warto przyjrzeć się nieco statystykom urodzeń 
małżeństw i zgonów parafi i muzułmańskiej w Studziance. W latach 
1798-1810 zawarto 20 małżeństw. Urodziło się w tym czasie 79 dzieci. 
Jednak zmarło 59 osób, a w tym 39 dzieci.�� Z kolei w latach 1811-
1815 urodziło się 26 dzieci, zmarło zaś 25 osób. Zawarto cztery mał-
żeństwa.�� W 1860 roku w okolicach Białej mieszkało 264 muzułma-
nów.24 W 1889 do muzułmańskiej parafi i w Studziance należało już 
tylko 86 osób.25 Złożyło się na to kilka czynników. Nie ominęła Tata-
rów przymusowa rusyfi kacja. Popowstaniowe zsyłki w głąb Rosji i szy-
kany ze strony władz carskich miały wyraźny wpływ na zmniejszanie 
się liczebności tej grupy. W roku 1895 w parafi i w Studziance zmarły 
4 osoby w podeszłym wieku: Bolesław Romanowicz, Lisowski, Maria 
Czymbajewicz i Maria Bajrulewicz, a urodziło się tylko jedno dziecko 
- Jewgienij Mucharski.26 Początki XX w. to już kres życia społeczności 
tatarskiej w rejonie bialskim, której członkowie zamieszkiwali w oma-
wianym czasie w gminach Lubenka, Kobylany i Biała Podlaska.27

Z ostatnich lat funkcjonowania parafi i w Studziance zachowało 
się pięć ksiąg metrykalnych z okresu 1907-1911, stanowiących jedno 
z ostatnich świadectw życia Tatarów w początkach XX wieku w re-
jonie bialskim.�� Poszczególne wpisy mają zazwyczaj analogiczne for-
muły. Zaczynają się w wolnym tłumaczeniu słowami: Miało to miejsce 
we wsi Studzianka w 8 dniu miesiąca lipca 1907 roku o 5 po południu zjawili 
się Aleksander Mustafowicz Aleksandrowicz mający 46 lat wraz z świadkami: 
Aleksandrem Iwanowiczem Bogdanowiczem 46 lat i Romanem Osipowiczem Baj-
rulewiczem liczącym 36 lat mieszkańcami wsi Studzianka.29 Ojciec oświad-
czył, że urodziło się dziecko płci żeńskiej, od 38-letniej, prawej żony 
Fatimy z domu Radkiewicz. Dziecku temu przy udziale imama parafi i 
w Studziance nadano imię Amin. Pod tekstem wpisu występuje for-
muła informująca o tym, że sporządzony dokument został odczytany 
i podpisany przez imama Macieja Bajrulewicza. Swoje podpisy złożyli 

�0  S. Kryciński, Uratowany mizar [w:] Spotkania z zabytkami 1988, nr 6 s. 59.
21  Dzieje mizaru w Lebiedziewie-Zastawku autorstwa Sławomira Hordejuka ukazały 

się w Roczniku Bialskopodlaskim, Biała Podlaska 2006 t. XIV s. 7-27.
��  Szerzej A. Kołodziejczyk, Przyczynek do historii Tatarów bialskich. Księga urodzin Małżeństw, 

Urodzin  i Zgonów gminy mahometańskiej w Studziance ze zbiorów AP w Lublinie, [w:] Archeion, 
1986, t. LXXX, s. 221-230.

��  Księgi UMZ Parafi i Muzułmańskiej w Studziance 1811-1870, Archiwum Państwowe w Lub-
linie (dalej APL) mikrofi lm nr 386215. 

24  Arkadiusz Kołodziejczyk powołuje się na Catalogus Cleri Securensis ac regularis diocesis Podla-
chensis Anno Domini 1860, s.128.

25  A. Kołodziejczyk, Rozprawy…, s. 129.
26  Księga Urodzeń, Małżeństw i Zgonów Parafi i Muzułmańskiej w Studziance za 1895 rok, APL 

sygn. 78, ss. 5. 
27  A. Kołodziejczyk, Rozprawy…, s. 132.
��  Księgi UMZ w Studziance z lat 1907-1911 znajdują w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ło-

mazach. 
��  Księga UMZ z 1907 roku.
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ojciec i świadkowie. W miejscu podpisu ojca widnieje słowo niegramot-
nyi, tzn. ojciec nie umiał pisać i czytać. Podobnych aktów dotyczących 
urodzin w omawianych latach sporządzono jeszcze czternaście.

Z zapisów imama Macieja Bajrulewicza wynika, że nie dotyczyły 
one tylko rejonu bialskiego. W sierpniu 1907 roku sporządzono akt 
urodzin dziecka w miejscowości Szyce w guberni kieleckiej. Z kolei 
w 1908 roku Maciej Bajrulewicz sporządził dokument dziecka urodzo-
nego 27 XI w mieście Kowlu.�0 Nadanie imienia określano mianem 
azan. Uroczystość odbywała się w domu gdzie kąpano noworodka, 
a następnie układano na stole tak, aby głowa była skierowana w stronę 
Mekki. Obok znajdował się Koran, bochenek chleba, sól i szklanka 
wody. Imam odmawiał formułę modlitewną i nadawał imię. 

Drugą grupę zapisów w księgach metrykalnych stanowią wpisy 
zgonów, których w latach 1907-1911 odnotowano pięć. Trzy nastąpiły 
w roku 1908 i po jednym w 1909 oraz 1911. Jeden z tych zapisów 
mówi: 28 października 1908 roku o 2 po południu zjawili się Josif  Iwanowicz 
Tupalski lat 53 z Aleksandrem Iwanowiczem Bogdanowiczem i oświadczyli, że 
23 X 1908 roku o 5 po południu umarła Helena Iwanowna Jeljasiewicz w wieku 
79 lat córka prawych rodziców Jozefowiczów. Po naocznym uwierzytelnieniu 
śmierci Heleny Iwanowny, sporządzony został akt, podpisany przez 
świadków oraz imama Macieja Bajrulewicza. 

Ostatnią, najmniej liczną grupę wpisów stanowią akty ślubu. W la-
tach 1907-1911 w parafii w Studziance zostały zawarte dwa związki 
małżeńskie. Zgodnie ze zwyczajem weselnym Tatarów, najpierw dom 
panny młodej odwiedzany był przez swatów. Po uzyskaniu zgody na 
ślub, ustalano wielkość posagu oraz omawiano wszelkie szczegóły za-
ślubin. Podczas ceremonii panna młoda nakładała biały, a pan młody 
czarny strój. Oblubieńcy stawali na rozłożonej owczej skórze, która 
według dawnych wierzeń miała symbolizować dobrobyt. Następowa-
ła wymiana obrączek, a imam dawał młodej parze wskazówki życiowe. 
Mąż zobowiązywał się zapisać małżonce określoną sumę pieniędzy na 
utrzymanie w wypadku rozwodu. 

14 I 1909 roku w Małaszewiczach Małych w powiecie bialskim 
odbyły się uroczyste zaślubiny Aiszy Radkiewicz i Salejkina Usmanowi-
cza Zejmakowa, w obecności świadków Josifa Tupalskiego oraz Alek-
sandra Bogdanowicza. Wcześniej, po zaręczynach, ogłoszone zostały 
w meczecie w Studziance. Pan młody zapisał swojej wybrance 1000 
rubli.31 Z kolei w gubernialnym mieście Mińsku na ślubnym kobiercu 
�0  Księga UMZ z 1908 roku.
31  Wpis nr 6 w Księdze UMZ z 1909 roku.

stanęli w 1910 roku 22-letnia Helena Iwanowna Iljaszewicz z 32-letnim 
kapitanem Hassanem Konopackim, służącym w Pierwszej Syberyjskiej 
Dywizji Rezerwowej, który zapisał swej wybrance 3 tys. rubli.��

I tak, Tatarzy bialscy żyli przemieszani pomiędzy ludnością polską 
i białoruską, poczuwając się zawsze dobrymi współobywatelami. Ich 
sytuacja zawodowa i majątkowa była bardzo zróżnicowana.�� Janusz 
Kamocki słusznie twierdzi, że Tatarzy wtapiali się w polską rzeczywi-
stość, stając się jedną z licznych grup etnicznych, tworzących w wielkim 
i bogatym bukiecie polskiej kultury (…), stanowiąc (…) jej najbardziej oriental-
ny kwiat (…) wyrosły jednak miedzy innymi polskimi kwiatami.34

Tatarzy białostoccy uważają, że w Studziance następował szyb-
szy proces chrystianizacji niż w okolicach Białegostoku.35 Był to jeden 
z czynników zmniejszania się liczby ludności tatarskiej w okoli-
cach Białej Podlaskiej. Ewakuacja ludności polskiej przez Rosjan  
i pobór mężczyzn do carskiej armii w 1914 roku wpłynęły na zmniej-
szenie i tak zanikającej tutejszej populacji tatarskiej. Pierwszy po-
wszechny spis ludności z 30 września 1921 r. zanotował w powiecie 
bialskim 11 muzułmanów: po jednej osobie w Białej, Małaszewiczach 
Małych i Łomazach, 2 w Malowej Górze, 6 w Studziance. Pięcioro 
miało powyżej 60 lat. Należy podejść ostrożnie do tego spisu, bowiem 
nie wszyscy przyznawali się do tatarskiego pochodzenia. 

W dotychczasowej historiografii parafii muzułmańskiej w Stu-
dziance nie poświęcano większej uwagi. Niewiele osób zajmuje się tą 
tematyką, a jeszcze mniej stara się utrwalać swoje zainteresowania.36 
Jako mieszkaniec Studzianki, interesujący się problematyką tatarską, 
dostrzegam potrzebę przypominania o dawnej świetności Tatarów. 
Ich obecność i funkcjonowanie parafii studziańskiej pozostawiło trwa-
ły ślad w historii i kulturze rejonu bialskopodlaskiego. Popularyzacja 
tematyki tatarskiej pozwoli uchronić od zapomnienia zarówno mizary 
w Studziance i Lebiedziewie-Zastawku, jak i utrwalić wśród młodsze-
go pokolenia pamięć o naszych przodkach. 

Tekst i fot. Łukasz Radosław Węda
■

��  Wpis w Księdze UMZ z 1910 roku.
��   Zob. szerzej S. Hordejuk, Sytuacja…, s. 43-57.
34   J. Kamocki, Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna [w:] Rocznik Tatarów Polskich, t. 

I z 1993, s. 47.
35  Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Haliną Szehidewicz, przewodniczącą gmi-

ny muzułmańskiej w Białymstoku 20 I 2006 r. 
36  Badania rozpoczął Arkadiusz Kołodziejczyk, wydając wiele interesujących publikacji 

opartych na materiałach archiwalnych. 

O imamie Chaleckim wspomnienia...
Ponad trzy lata temu, 20 marca 2006 roku, zmarł 91-letni Alek-

sander Chalecki, długoletni imam Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej MZR w Białymstoku i Warszawie, przez wiele lat sprawujący 
posługę kapłańską na całą Polskę. Człowiek znany i ceniony, oddany 
muzułmańskiej wierze oraz tatarskiej społeczności.

Aleksander Chalecki, syn Jakuba i Emilii, urodził się 15 marca 
1915 roku w miejscowości Krugło na Podlasiu, w posiadłości, którą 
jego prapradziadek, pułkownik, otrzymał za zasługi bojowe w obro-
nie Rzeczypospolitej. W sierpniu 1920 r. rodzina Chaleckich z cztere-
ma córkami i 5-letnim Aleksandrem wyemigrowała do Kazania. Tam 
urodziło się jego dwóch braci. Był to w porewolucyjnej Rosji bardzo 
trudny okres: głód, rozboje, epidemie. W wyniku choroby zmarła sio-
stra i dwóch braci, a ojciec po wylewie został inwalidą. Chaleccy po-
wrócili do Polski. Gospodarstwo w Krugle było zajęte i zrujnowane, 
zamieszkali więc w Tryplach. Tam zmarł Jakub Chalecki. 
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W roku 1929 Aleksander ukończył szkołę podstawową. 
W 1933 wyprowadził się wraz z matką i rodzeństwem do Kruszynian, 
na gospodarstwo po babci, gdzie od podstaw organizują swoje życie. 
W październiku ożenił się z Helena Popławską, zaś już 15 listopada 
tego roku powołany został do odbycia służby wojskowej w 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich w Nowowilejce. Jako bardzo sprawnego i zdy-
scyplinowanego żołnierza skierowano go do szkoły podofi cerskiej, 
którą ukończył w stopniu kaprala. 

Służył w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich, z którym uczestniczył w Kampanii Wrześ-
niowej. 6 października 1939 r. po ciężkiej bitwie dostał 
się do niewoli niemieckiej. 20 kwietnia 1942 r. wraz 
z Alim Mucharskim uciekł z obozu jenieckiego 
i 10 maja dotarli do rodzin w Kruszynianach, 
gdzie ukrywali się do zakończenia wojny.

W roku 1945 Aleksander Chalecki za-
mieszkał z rodziną w Białymstoku. Pracował 
tam w Spółdzielni Społem, następnie aż do 
emerytury w Fabryce Przyrządów i Uchwy-
tów. Jednocześnie dokształcał się, uzyskiwał 
wyższe kwalifi kacje i zajmował odpowiedzial-
ne stanowiska. Za prace zawodową uhonoro-
wany był wieloma odznaczeniami resortowymi 
i państwowymi.

Cały też czas pracował społecznie na rzecz 
wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej. W latach 1946-
1960 był muezinem w białostockiej Muzułmańskiej 
Gminie Wyznaniowej MZR oraz członkiem Najwyższe-
go Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego. Od roku 
1960 do 1980 był muezinem i członkiem komisji rewizyjnej gminy w 
Białymstoku. 13 lipca 1980 r. powołano go na imama tejże gminy. 23 
marca 1981 r. dzięki staraniom imama Chaleckiego oraz Adama Miś-
kiewicza społeczność tatarsko-muzułmańska otrzymała do dyspozycji 
dom przy ulicy Grzybowej 42 (obecnie ul. Piastowska 13F). 

Do ostatnich chwil opiekował się nim, wyposażał w sprzęt, orga-
nizował życie religijne, prowadził systematycznie modlitwy piątkowe, 
bajramowe, tarawichowe i okolicznościowe. Przez ponad sześćdzie-
siąt lat swojej służby dla dobra wspólnoty uczestniczył we wszystkich 
posługach religijnych: azanach, ślubach, pogrzebach. W razie potrze-
by docierał do najdalszych zakątków kraju, a nawet zagranicę. Niósł 
pociechę żołnierzom w jednostkach wojskowych i chorym w szpita-

lach. Dużo uwagi poświęcał dzieciom i młodzieży.
Imam Chalecki organizował akcje charytatyw-

ne i prowadził działalność humanitarną. Od roku 
1993 do 1997 opiekował się uchodźcami z Bośni 

i Hercegowiny, pomagał Czeczeńcom, inicjo-
wał zbiórki środków fi nansowych i rzeczo-

wych dla powodzian, ofi ar klęsk żywio-
łowych. Wspierał duchowo i fi nansowo 
ubogich. Był zawsze tam, gdzie go potrze-
bowano. Godnie reprezentował Tatarów-
muzułmanów i Polskę na spotkaniach 
i konferencjach międzynarodowych, 
uroczystościach państwowych oraz spot-
kaniach ekumenicznych, m.in. z Papie-
żem Janem Pawłem II, Wielkim Muftim 

Libanu, królem Maroka. Był członkiem 
Rady Imamów przy Najwyższym Kolegium 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 
i współzałożycielem Rady Wspólnej Katoli-

ków i Muzułmanów.
Potrafi ł pogodzić te wszystkie obowiązki 

z byciem wzorowym mężem, ojcem, dziadkiem, przy-
jacielem. Został w naszej pamięci jako dobry i skromny 

muzułmanin, przywódca duchowy i religijny swej wspólnoty, godny 
obywatel Polski, ojczyzny Tatarów.

 Halina Szahidewicz
 Fot. Archiwum Haliny Szahidewicz

■
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Jeszcze o Stefanie Kryczyńskim i meczetach
Z postacią prof. arch. Stefana Kryczyńskiego zetknąłem się podczas 

pracy nad moim doktoratem, który poświęciłem Tatarom polskim w la-
tach międzywojennych XX w. Informacje o nim zaczerpnąłem przede 
wszystkim ze Słownika Architektów i Budowniczych Polaków oraz Cudzoziem-
ców w Polsce Stanisława Łozy, wydanego w Warszawie w 1930 r. Z krótkiej 
biografi i dowiedziałem się, że był profesorem w Instytucie Inżynierów 
Cywilnych w Petersburgu oraz miał pełnić obowiązki nadwornego archi-
tekta chana Chiwy. Wspominał o nim krótko także Stanisław Dziadule-
wicz w swoim Herbarzu Rodzin Tatarskich w Polsce, a ponadto ukazała się 
mała wzmianka o Stefanie Kryczyńskim, jako o współtwórcy meczetu 
w Petersburgu, w pracy w języku rosyjskim, omawiającej najważniejsze 
obiekty zabytkowe w ówczesnym Leningradzie. Jednak nie były to pełne 
informacje. Dopiero szczegółowe dane o jego życiu i pracy znalazły się 
w ostatnim Przeglądzie Tatarskim (nr 2-1430/2009), pochodzące z prze-
druku z pisma Newa, ukazującego się w Petersburgu. Dowiadujemy się 
o rodzie tatarskim Kryczyńskiego, że jego stronami rodzinnymi były 
dawne ziemie kresowe Rzeczypospolitej, bliżej powiat oszmiański na 
Wileńszczyźnie, że związany był przez całe swoje życie z Petersburgiem 
i pracował jako architekt głównie dla tego miasta. Nie wiadomo nato-
miast, czy był spokrewniony z liderami przedwojennego życia Tatarów 
polskich, braćmi Leonem i Olgierdem Kryczyńskimi. Nie wiemy też 

w jakim okresie przebywał na dworze chana Chiwy. Kim się czuł napraw-
dę: Tatarem, Rosjaninem czy też Polakiem, gdyż słyszałem i taką wersję 
– o czym dalej.

Jeśli opracował projekt przyszłego meczetu w Wilnie, to znaczy, 
że posiadał kontakty z tamtejszymi Tatarami, a głównie z Zarządem 
Duchowym Gminy Muzułmańskiej w mieście nad Wilią. Jak wiadomo, 
od niepamiętnych czasów znajdował się tam na Łukiszkach drewniany 
meczet, który miano rozebrać, a w jego miejsce postawić nowy muro-
wany według projektu prof. Stefana Kryczyńskiego. Projekt został za-
twierdzony w lutym 1914 r. przez Wileński Zarząd Gubernialny. Na cel 
budowy nowego meczetu członkowie gminy muzułmańskiej w Wilnie 
zebrali ok. 40 000 rubli, które zostały zdeponowane w jednym z wydzia-
łów Wileńskiego Banku Państwowego. W tym samym banku zdepono-
wano również 30 000 rubli na utrzymanie meczetu, placu meczetowego 
i opłaty imama i muezina. Kwity dotyczące obu kwot były w posiadaniu 
przewodniczącego Zarządu Duchowego Gminy, Sulejmana Szabanowi-
cza, który podczas I wojny światowej jako urzędnik Wileńskiego Zarządu 
Gubernialnego został ewakuowany w głąb Rosji i według otrzymanych 
przez gminę informacji, zmarł w Tule w 1917 r.

Podczas działań wojennych meczet wieleński pozostał bez należy-
tej opieki, bowiem powołanego na kapelana imama Józefa Chadeckiego 



Doktryna polityczna islamu
Islam, będący współcześnie jedną z trzech największych religii 

monoteistycznych, uchodzi jednocześnie za najbardziej ‘polityczną’. 
Wynika to z jego doktryny, w której istnieje ścisłe powiązanie zasad 
religijnych i społecznych oraz konieczność ich realizacji politycznej. 
Przez to ostatnie pojęcie, należy rozumieć politykę wewnętrzną i za-
graniczną państwa, jak też oparcie jego systemu politycznego o zasady 
religii muzułmańskiej. Tak jest to obecnie interpretowane zarówno 
przez orientalistów, jak i samych muzułmanów. Można mieć wątpli-
wości, czy zasada nierozdzielności sfery sacrum i profanum w pierwot-
nym islamie była tak samo akcentowana i czy pojęcie państwa muzuł-
mańskiego istniało od początku w takim kształcie, w jakim opisywali 

je główni islamscy teoretycy XX wieku: ajatollah Ruhollah Chomeini, 
Abu’l Ala al-Maududi oraz Said Kutb, uważani również za twórców 
nowoczesnego muzułmańskiego fundamentalizmu. Zdaniem autora, 
współczesna, dwudziestowieczna teoria państwa muzułmańskiego 
jest nadinterpretacją klasycznej doktryny islamu. Nigdzie bowiem, ani 
w Koranie, ani w Sunnie - podstawach muzułmańskiej doktryny - nie 
ma expressis verbis sformułowania dotyczącego doktryny państwowej 
lub zasady nierozdzielności religii i polityki. Jest to dwudziestowieczna 
teoria stworzona przez wspomnianych teoretyków muzułmańskiego 
politycznego radykalizmu, jako odpowiedź na upadek cywilizacji isla-
mu, zwłaszcza w relacji do cywilizacji Zachodu.

ewakuowano w głąb Rosji. Władze niemieckie Wilna uważając świątynię 
za obiekt nieczynny, zarekwirowały z jej wyposażenia lichtarze, żyrandole 
i dywany. Otoczenie meczetu, w tym i cmentarz, uległo dalszej dewastacji 
podczas inwazji wojsk bolszewickich w 1920 r. Remont nastąpił dopiero 
wtedy, gdy Ziemia Wileńska znalazła się w granicach Polski, a Wilno stało 
się miastem wojewódzkim.

Tatarzy wileńscy nie zrezygnowali z planów budowy murowanego 
meczetu, w czym wyprzedzili ich muzułmanie warszawscy, powołując 
specjalny komitet, którego celu do roku 1939 jednak nie zrealizowano. 
Przez całe międzywojnie jedni i drudzy pozostawali ze sobą w sporze 
o siedzibę naczelnych władz muzułmańskich w Polsce. Być może, gdyby 
zdołano zbudować duży murowany meczet w Warszawie, Mufti musiałby 
swoją siedzibę przenieść do stolicy. A przemawiał za tym choćby fakt, że 
Polska stale nawiązywała kon-
takty z państwami arabskimi 
wyzwalającymi się z dominacji 
brytyjskiej lub francuskiej na 
Bliskim Wschodzie, koloniami 
francuskimi Maghrebu, Afga-
nistanem, Indiami.

Powróćmy do postaci 
prof. Stefana Kryczyńskiego. 
Otóż w latach siedemdziesią-
tych XX w., często wyruszały 
z Polski organizowane przez. 
Juventur wycieczki młodzieżo-
we do ówczesnego ZSRR. Ja 
także uczestniczyłem w takiej 
wyprawie, a pierwszym jej ce-
lem był Leningrad, miasto, któ-
remu przywrócono dawną nazwę Petersburg. Wiedziałem, że znajduje 
się tam meczet, który projektować miał Tatar polski, prof. Stefan Kry-
czyński. W programie nie było zwiedzania meczetu, choć pokazano go 
nam podczas autokarowego objazdu miasta. Po przejechaniu mostu na 
Newie, wjechaliśmy w dużą zaciemnioną drzewami aleję, środkiem której 
kursowały tramwaje. Minarety widać było zanim jeszcze wjechaliśmy na 
most. Czekałem co będzie dalej, ale autokar tylko lekko zwolnił przed 
samym meczetem, a nasza przewodniczka poinformowała, że oto z pra-
wej strony widzimy “tureckoju cerkow”. Wszyscy popatrzyli w okna i za-
częli pytać – co to za cerkiew? Nie wytrzymałem wtedy i powiedziałem 
głośno – meczet! Miła pani przewodnik nie odezwała się i pojechaliśmy 
dalej. Kiedy przyjechaliśmy do hotelu, zagadnąłem panią przewodnik, 
studentkę polonistyki miejscowego uniwersytetu. Powiedziała mi, że owa 
“tureckaja cerkow” jest czynna i odwiedzają ją muzułmanie z całego So-

wieckiego Sojuza. Więcej nic już nie wiedziała. Nie dała się też, niestety, 
zaprosić do popularnego kafe, chociaż widać było, że propozycja jej od-
powiada. Wytłumaczyła się brakiem czasu i szybko zniknęła w tłumie.

Pragnąc bliżej poznać meczet, poprosiłem naszego pilota wycieczki, 
aby następnego dnia zwolnił mnie na kilka godzin. Zgodził się, prosząc 
tylko, abym na czas wrócił do hotelu na obiad, bowiem obawiał się, że 
mamy na pewno jakiegoś “niewidzialnego stróża”.

Mieszkaliśmy w odległej dzielnicy w hotelu Zorza (nazwa polska), ale 
było doskonałe połączenie z centrum: trolejbusy jechały jeden za drugim. 
Szybko znalazłem się nad Newą i zaraz tuż przed meczetem. Na skwerze 
obok siedziała grupka osób obojga płci w jaskrawych ubraniach i tiube-
tejkach. Główne wejście do meczetu było zamknięte. Wchodziło się doń 
przez żelazną bramę na zaplecze, ale i ona była zamknięta. Nieopodal znaj-

dował się nieduży otwarty budy-
nek. Okazało się, że są tam biura, 
a w głębi łaźnia lub umywalnia. 
Odpowiedziano na moje muzuł-
mańskie pozdrowienie i zapytano 
kim jestem i skąd do nich przyby-
łem? Jak tylko powiedziałem, że 
z Polski, z miejsca oświadczono 
mi, że to Polak budował ten 
meczet. Nawet nie Tatar, tylko 
Polak. Oczywiście wspomniano 
jego nazwisko – Kryczyński.

Niebawem miało zacząć 
się nabożeństwo. Mogłem do-
stać się do męskiej części mecze-
tu. Panie gromadziły się na bal-

konie. Wnętrze pokrywały dywany, ściany były białe, bez żadnych ozdób, 
tylko nad mihrabem wisiał duży muhir. Modlitwa miała być poprzedzona 
mową imama, który wkrótce pojawił się ubrany nie tak jak nasi imamowie 
w Polsce, ale bardzo, powiedzmy, kolorowo, z przewagą zieleni. Mówił 
dość długo w nieznanej mi mowie, lecz nie doczekałem się modlitwy, gdyż 
pamiętałem, aby nie spóźnić się na obiad, o co prosił pilot. Nie chodziło 
przecież o posiłek: ktoś mógł mnie śledzić... Takie to były czasy.

Od kogo usłyszałem, że Kryczyński był Polakiem? Mówiło mi 
dwóch panów z administracji meczetu, z którymi rozmawiałem po rosyj-
sku. Była to przyjemna wiadomość, ale nie dopytywałem się szczegółów. 
Oni byli mocno zajęci i chcieli wyznaczyć mi dzień na dłuższe spotkanie, 
ale ja już następnego dnia miałem opuścić Leningrad. A przede mną był 
jeszcze Ermitaż.

Aleksander Miśkiewicz
■
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Doktryna

Naczelną i najważniejszą zasadą islamu jest wiara w Boga, istnie-
jącego wiecznie w jednej tylko osobie, Stwórcę ziemi, nieba i piekła. 
Prawdziwa religia objawiona została ludziom za pośrednictwem na-
tchnionych przez Boga, czyli proroków. Adam, pierwszy człowiek na 
ziemi, był też pierwszym prorokiem. Po nim, wiarę w prawdziwego 
Boga głosili inni, bardzo liczni, wśród których największymi byli wy-
słannicy Boga, tj. najwyżsi rangą prorocy: Noe, Abraham, Mojżesz, 
Jezus i Muhammad (Mahomet).

Islam posiada pięć dogmatów oraz wynikające z nich pięć podstaw 
religii. Dogmatami są: 1. wiara w jedność Boga; 2. wiara w proroków;  
3. wiara w księgi objawione - Koran, Stary i Nowy Testament, Psalmy 
Dawida; 4. wiara w istnienie aniołów; 5. wiara w dzień Sądu Ostatecz-
nego. Filary wiary to: 1. uznanie jednego Boga i posłannictwa Maho-
meta; 2. modlitwa; 3. post; 4. jałmużna; 5. pielgrzymka do Mekki.

Źródła prawa muzułmańskiego

źródłem wiary islamskiej i prawa jest święta księga, zwana Ko-
ranem. W języku arabskim dosłownie Al-Kur’aan, co oznacza „Recy-
tacja”. Według doktryny islamu pierwowzór Koranu ma znajdować 
się w niebie, a Mahomet powtarzał 
ludziom tylko słowa z Bożego na-
tchnienia. Dlatego też, w Koranie 
Bóg przemawia w pierwszej oso-
bie, tam zaś, gdzie każe zabierać 
głos Mahometowi, wersety zaczy-
nają się od słowa „mów”. Konse-
kwencją tego, w nauce religijnej is-
lamu, Koran, jako słowo Boże, nie 
może być poprawiany, zmieniany 
i uzupełniany, ani też być tłuma-
czony na inne języki, gdyż nawet 
drobne błędy i nieścisłości mogą 
zmienić sens tekstu. W praktyce 
narody niearabskie, np. Turcy, Per-
sowie, Tatarzy, posługiwały się tłu-
maczeniami tekstu Koranu, tzw. 
filologicznymi, wydawanymi wraz 
z tekstem oryginalnym i komenta-
rzami teologicznymi, tafsirami. Koran dzieli się na 114 rozdziałów, 
zwanych surami. Mają one różną długość, a uszeregowane, z wyjąt-
kiem pierwszej, są mechanicznie, tj. od najdłuższej do najkrótszej. 
Pierwsza sura, nazywana „Otwierającą”, stanowi główną i najczęściej 
powtarzaną modlitwę muzułmańską. Treściowo przypomina chrześ-
cijańską modlitwę „Ojcze Nasz”. Nauka o Koranie i jego komenta-
rzach, nieraz też komentarzach do komentarzy, stanowi gałąź ogólnej 
wiedzy prawnej w islamie. Najwybitniejszymi autorami komentarzy 
do Koranu byli: Tabari (838-923), Zamachszari (1074-1143), Badaui 
(zm.1286).

Oprócz Koranu, uznanego za Objawienie Boże, źródłem 
prawa muzułmańskiego jest Sunna, czyli Tradycja (dosłownie: 
Obyczaj). Obejmuje ona wszystkie uczynki Mahometa, słowa, 
gesty, wreszcie milczące uznanie. To wszystko uznawane jest za 
wzór do naśladowania, tworząc w efekcie normy prawne, zapeł-
niające luki znajdujące się w przepisach prawnych, wynikających 
z Koranu. W braku odpowiednich przykładów ze strony Maho-
meta, za uzupełnienie służy sunna towarzyszy Proroka, z czterema 
pierwszymi kalifami na czele. U szyitów dochodzi również sunna 
każdego z dwunastu imamów. Sunna zawiera przepisy trzech ro-

dzajów: 1. będące dokładnym powtórzeniem norm, znajdujących 
się w Koranie; 2. służące do wyjaśnienia zaleceń Świętej Księgi;  
3. uzupełniające luki tekstu świętego.

Sunna opiera się na wielkiej ilości podań o Proroku, zwanych 
hadisami. Każdy hadis składa się z dwóch części. Pierwsza, nazywa-
na isnad, stanowi łańcuch wiarygodnych przekazicieli danej tradycji 
– opowieści. Łańcuch taki liczy nieraz kilka lub nawet więcej osób. 
Część druga, zwana matn, stanowi właściwy tekst. Hadisy były wery-
fikowane pod względem wiarygodności przez muzułmańskich uczo-
nych. Pod tym względem podzielono je na: 1. słuszne, tj. nieprzed-
stawiające żadnych wątpliwości co do wiarygodności; 2. piękne, tj. 
wydające się prawdopodobnymi; 3. słabe, niewytrzymujące poważnej 
krytyki; 4. porzucone, tj. bardzo wątpliwe; 5. zmyślone, uważane za 
kłamliwe. Hadisy zebrane są w zbiory, tworzące razem Sunnę. Naj-
większymi kompilatorami hadisów byli: Buchari (810-870) i Muslim 
(zm. 875). Największy, opracowany przez Buchariego, zbiór hadisów 
pt. „Sahih” liczy 12 tomów. 

Oprócz Koranu i Sunny, trzecim, mniej ważnym od poprzed-
nich, źródłem prawa muzułmańskiego jest zgoda powszechna ludzi 

uczonych w prawie, czyli idżma. 
Za najważniejszą uważano zgo-
dę towarzyszy Proroka oraz ich 
bezpośrednich następców, żyją-
cych w epoce początków islamu. 
Ważną jest też zgoda ludzi, którzy 
poprzez wysiłek włożony w osiąg-
nięcie doskonałości w poznaniu 
prawa, przez krytyczne i dyskusyj-
ne studia Koranu i Sunny, osiąg-
nęli stopień wiedzy pozwalający 
im na wytworzenie własnych po-
glądów w określonych sprawach 
religijno-prawnych. Uczonych 
tego typu i rangi zwano mudżtahi-
dun (l.mn.), od wyrażenia idżtihad 
– oznaczającego wysiłek włożony 
w samodoskonalenie, w tym wy-
padku znajomość prawa.

Czwartym źródłem prawa 
muzułmańskiego jest kijas, czyli dedukcja przez analogię. Polegała 
ona mniej więcej na tym, co w prawie europejskim nazywa się orzecz-
nictwem. To znaczy szukano precedensów prawnych, wcześniejszych 
orzeczeń dla takich samych lub podobnych przypadków i na tej pod-
stawie ferowano wyroki. Wreszcie ostatnim, piątym źródłem, jest 
własna opinia sędziego - kadiego - która jednakże może być podjęta 
dopiero po wyczerpaniu wszystkich czterech powyższych sposobów 
interpretacji.

Prawo kanoniczne islamu, szariat, można podzielić na kilka dzie-
dzin: obowiązki religijne ibadat, powinności ogólnoprawne mu’amalat, 
obejmujące: kwestie życia społecznego, procedury dziedziczenia, pra-
wo państwowe i międzynarodowe, przepisy cywilno-karne – fikh, pra-
wo wojenne, przepisy karno-wykonawcze – ukubat, prawo rodzinne.

W wieku IX ostatecznie ustalono przepisy muzułmańskiego pra-
wa, ogłaszając, iż bramy idżtihadu są zamknięte, tj. że odtąd nie można 
ani zmieniać, ani interpretować prawa samodzielnie, a należy trzymać 
się wyłącznie interpretacji ustalonych w komentarzach powstałych do 
IX w. Dotyczy to również orzecznictwa karno-cywilnego. W praktyce 
oznacza natomiast całkowity anachronizm tych przepisów, pocho-
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dzących z wczesnego średniowiecza, zaś w dobie współczesnej ich 
częściową ahumanitarność. Obecnie, przy próbie stosowania kary 
ukamieniowania lub ucięcia głowy czy kończyny, opinia publiczna, in-
formowana przez media, jest za każdym razem zbulwersowana. Wy-
daje się, iż reforma niektórych założeń doktrynalnych islamu stanowi 
konieczność, zauważaną także przez światłą część muzułmańskich 
środowisk intelektualnych i politycznych.

Tworzenie i badanie muzułmańskiego prawa wytworzyło cały 
szereg szkół i kierunków religijno-prawnych. Jedne próbowały je 
zmodernizować, inne usztywnić, propagując najdalej idący tradycjo-
nalizm. Wśród tych szkół najbardziej znaną i rozpowszechnioną była 
stworzona przez Dauda Ibn Alego (zm.883) szkoła zahirytów, propa-
gująca opieranie się wyłącznie na Koranie i Sunnie jako źródłach pra-
wa, interpretowanych dosłownie w jak najbardziej literalnym sensie. 
Szkoła ta zanikła, aczkolwiek zbliżone tendencje dały o sobie znać na 
przełomie XIX i XX w. w Indiach, gdzie w mieście Deoband powsta-
ła nawiązująca do zahirytów szkoła deobandi, której zwolennikami 
byli przywódcy współczesnego afgańskiego ruchu talibów, łącznie 
z jego przywódcą mułłą Omarem.

Pod koniec XIII stulecia ustaliły się cztery istniejące do dzisiaj 
szkoły (mazhaby) prawno-religijne. Są to: szafija, twórca Muham-
mad ibn Idris asz-Szafi (zm.819), malikija, twórca Malik ibn Anas 
(zm.795), hanbaijla - twórca Ahmad ibn Hanbal (zm.855) oraz hana-
fija - twórca Abu Hanifa (zm.767). Za najbardziej liberalny uchodzi 
kierunek hanafija, zaś za najbardziej tradycjonalistyczny i literalnie-
rygorystyczny - hanbalija, współcześnie funkcjonujący w Arabii Sau-
dyjskiej. Uznanie i ustalenie tych kierunków za jedynie obowiązujące 
obrządki prawa sunnickiego, spowodowało wspomniane zamknięcie 
rozwoju prawa kanonicznego muzułmańskiego i stworzenie teorii ta-
klid, czyli wyłącznie biernego, bezwzględnego podporządkowania się 
ustalonym normom interpretacji i orzecznictwa.

instytucje i pojęcia religijno-polityczne islamu

Jedną z najważniejszych kwestii religijno-politycznych klasyczne-
go islamu była sprawa kalifatu, czyli najwyższego zwierzchnictwa nad 
społecznością muzułmańską. Według doktryny sunnickiej ortodok-
sji – świecką głową społeczeństwa opartego na wspólnocie religijnej 
jest kalif. Pełni on rolę strażnika przestrzegania przez społeczność 
muzułmańską prawa islamu, będąc jednocześnie jego głównym wy-
konawcą. Nie ma możliwości zmian w prawie ani w doktrynie. Spra-
wuje świecką władzę polityczną w oparciu o szariat - prawo religijne. 
Dosłownie w języku arabskim tytuł ten brzmiał: chalifa rasul Allah, 
czyli następca lub zastępca wysłannika Boga, tj. Proroka. Kalifat stał 
się instytucją w świecie islamu, która przyczyniła się do jego podziału 
na poszczególne kierunki, zrazu czysto polityczne, potem polityczno-
religijne i w końcu religijne.

Po zaskoczeniu wywołanym śmiercią Proroka Mahometa 
w roku 632, w powstałym państwie muzułmańskim, obejmującym 
Półwysep Arabski, nastąpił chaos i zamieszanie. Zwołane zgroma-
dzenie przywódców plemion i najbliższych towarzyszy i przyjaciół 
Proroka, wybrało jako następcę politycznego i przywódcę państwa 
Abu Bakra. Zgromadzenie to, zwane szurą, tj. radą, ustaliło kolegialną 
zasadę podejmowania najważniejszych decyzji zgodnie z duchem i za-
leceniami Koranu. Wybór kalifa w drodze elekcji oraz zasada kolegial-
ności w podejmowaniu najważniejszych politycznych decyzji określiła 
pierwszy okres polityczny państwa muzułmańskiego po śmierci Ma-
hometa, tj. od 632 do 661, czyli do śmierci czwartego elekcyjnego 
kalifa. W historiografii i tradycji islamu zwany on jest okresem kalifów 
sprawiedliwych. Przez wieki, jak i obecnie, stanowił w tradycji mu-

zułmańskiej egzemplifikację demokratycznych tendencji w islamie. 
W tym czasie panowali następujący kalifowie sprawiedliwi: Abu Bakr 
(632-634), Umar Ibn al-Chattab (634-644), Osman Ibn Affan (644-
656), Ali Ibn Abi Talib (656/7- 661). Po tym okresie kalifat przeszedł 
w ręce rodu Omajjadów (661-750), zaś kalifowie stali się władcami 
dynastycznymi. Następną dynastią byli Abbasydzi (750-1258). Po za-
jęciu ich stolicy, Bagdadu, przez Mongołów, jeden z członków rodu 
Abbasydów zbiegł do Egiptu, gdzie kalifat przetrwał formalnie do 
roku 1517. W latach 1517-1924 instytucja kalifatu należała do dynastii 
Osmanów. Zniesiona została przez Kemala Ataturka po utworzeniu 
laickiej Republiki Tureckiej. 

Według doktryny sunnitów, czyli większości wyznawców islamu, 
kalifem może być każdy muzułmanin odpowiednio pobożny, posia-
dający niezbędną wiedzę religijną i niezbędne cechy charakteru. Powi-
nien też w miarę możliwości być spokrewniony z rodem Proroka, co 
jednakże w wypadku dynastii Osmanów, nie było koniecznością.

Ważną instytucją polityczną wczesnego islamu była republi-
ka medyneńska, którą możemy tak nazwać umownie, powstała na 
skutek Konstytucji Medyneńskiej, tj. serii traktatów, które zawarł Prorok 
z mieszkańcami Medyny i okolicznymi plemionami w l. 623-630, 
a która regulowała praktykę życia społecznego i religijnego oraz po-
litycznego w Medynie w latach 623-632. W roku 622, po emigracji 
z Mekki do Medyny, Prorok stworzył w tej ostatniej prototyp muzuł-
mańskiej społeczności i wzór gminy religijnej. Medyna była wówczas 
muzułmańskim miastem–państwem z zasadą kolegialności podejmo-
wania najważniejszych decyzji politycznych przez szurę; swego ro-
dzaju prawzorem islamskiej społeczności pod względem ustrojowym 
i prawno-społecznym, na który powołują się współcześnie ruchy 
fundamentalistyczne.

Kolejną ważną instytucją polityczną w islamie jest imamat, acz-
kolwiek funkcjonuje on tylko wśród jednego odłamu muzułmanów 
– w szyizmie. Wśród sunnitów pojęcie imama oznacza przywódcę, 
przewodnika. Tytułem tym u sunnitów obdarzani byli: twórcy szkół 
prawno-religijnych, kalifowie i prowadzący modlitwy w wielkich me-
czetach, a także przywódcy lokalnych wspólnot religijnych.

Dżihad
Dosłownie oznacza wysiłek. Jest jednym z podstawowych obo-

wiązków zarówno wspólnoty muzułmańskiej, jak i pojedynczego mu-
zułmanina. Jest w Europie błędnie kojarzony wyłącznie z walką zbroj-
ną „świętą wojną”. Wojna jest jednym z elementów dżihadu. Jest to 
również wysiłek intelektualny który polega na samodoskonaleniu się na 
drodze do Boga, a także kulturowej obronie wartości cywilizacji islamu, 
propagowaniu jego zasad.

Fatwa
Jest to oficjalne orzeczenie prawne, dotyczące określonej sytuacji 

prawnej lub zasad modlitwy, wydane przez muftiego lub inny autorytet 
w prawie muzułmańskim. Orzeczone może być w formie ustnej albo 
dokumentu. Bardzo często jest to krótka odpowiedź na postawione 
pytanie o zgodność jakiegoś faktu lub czynu z zasadami islamu. Fatwa 
nie oznacza żadnej „klątwy” czy „wydania wyroku” na kogokolwiek.

Państwo
Praktycznie, islam jest jednocześnie i religią, i państwem. Wraz 

z instytucją państwa istnieje w islamie system prawny, wynikający 
z Koranu i Sunny. W klasycznej doktrynie islamu – państwo jest 
podstawowym i niezbędnym warunkiem do realizacji Prawa Bożego. 
Wg Al-Gazalego, czołowego filozofa i teologa w islamie, źródłem 
szariatu jest idżma – zgoda powszechna, której źródło stanowi wola 
Proroka Mahometa, pochodząca od Boga. Widać tu pewną analo-
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gię z chrześcijańską koncepcją „państwa Bożego” św. Augustyna. Za 
wzór państwa islamskiego uważana jest organizacja pierwszej gminy 
muzułmańskiej w Medynie za życia Proroka.

Podział islamu na kierunki i sekty
W trakcie trwania rządów trzeciego kalifa sprawiedliwego - Os-

mana, pochodzącego z rodu Omajjadów, zaczęły się zamieszki wy-
wołane sporami różnych frakcji ówczesnej muzułmańskiej elity po-
lityczno-rodowej. W wyniku tego kalif  Osman został zabity. Władzę 
przejął po długich wahaniach czwarty kalif  sprawiedliwy – Ali Ibn Abi 
Talib. Jego panowanie dało początek rozłamowi w islamie. W roku 
657 Ali wystąpił zbrojnie przeciw gubernatorowi Syrii Mu’awiji, który 
podniósł bunt. Podczas walk zgodził się na arbitraż w sprawie kalifatu, 
który to poddał w wątpliwość legitymację jego władzy. W 668 wzno-
wił walkę o tron jednakże niedługo po tym został zamordowany. Jego 
zwolennicy i potomkowie utworzyli „partię Alego” - szi’at Ali - i od 
tego czasu zaczęto nazywać ich szyitami. Uważali oni, że przywództwo 
w islamie winno należeć wyłącznie do najbliższej rodziny Alego i jego 
synów Al-Husajna i Al-Hasana, będących wnukami Proroka Maho-
meta. Szyici twierdzą ponadto, że oprócz wiedzy egzoterycznej Pro-
rok Mahomet otrzymał od Boga wiedzę ezoteryczną, którą przekazał 
Alemu Ibn Abi Talibowi, ten zaś swoim potomkom pochodzącym od 
syna Al-Husajna i Al-Hasana. Potomków tych, nazywanych przez szy-
itów imamami, było dwunastu (łącznie z Alim). Byli to: Ali Ibn Abi 
Talib, Al-Hasan, Al-Husajn, Ali Zajn al-Abidin, Muhammad Al-Bakir, 
Dżafar As-Sadik, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Rida, Muhammad At-Taki, 
Ali An-Naki, Al-Hasan Al-Askari, Muhammad Al-Mahdi. Posiadają 
oni boską charyzmę, są bezgrzeszni i nieomylni, im należy się bez-
względne posłuszeństwo (walaja) ze strony muzułmanów. 

Ostatni z imamów, Muhammad, o przydomku Al-Mahdi, znik-
nął podobno w tajemniczy sposób w meczecie w mieście Samarra, 
w północnym Iraku, w IX w. Żyje on jednakże według doktryny szy-
ickiej w ukryciu, a pojawi się przy końcu świata jako mesjasz - mahdi. 
Szyizm dzieli się na trzy główne odłamy: imamitów, których jest więk-
szość i którzy uznają, że imamów było dwunastu, isma’ilitów, którzy 
uznają istnienie siedmiu imamów, i zajdytów, uznających czterech 
imamów. Isma’ilici dzielą się na karmatów i nizarytów. Imamici są pa-
nującą doktryną w Iranie. W ramach szyizmu-imamizmu istnieją dwie 
szkoły prawne – achbarytów i usulitów. Ta ostatnia jest główną szko-
łą prawa muzułmańskiego w Islamskiej Republice Iranu. Achbaryci 
opierają się głównie na tradycji – sunnie poszczególnych imamów, zaś 
usulici na dedukcji przez analogię. To tylko powierzchowny i bardzo 
uproszczony schemat podziału doktryny szyizmu.

W roku 657, kiedy doszło do arbitrażu między Alim a Mu’awijją, 
część zwolenników Alego odeszła z jego obozu uważając, że kalifat 
nie może być przedmiotem politycznego kompromisu i targu, zaś Ali 
popełnił grzech śmiertelny nie broniąc swojej władzy. Od arabskiego 
słowa – charadża – opuszczać, nazywani zostali charydżytami i zaczęli 
stanowić pierwszy odłam w islamie. Charydżyci uważani byli za puryta-
nów w islamie. Ich deklarowanym celem było przywrócenie pierwotnej 
czystości islamu. Byli przeciwnikami luksusu, potępiali wszelkie przy-
jemności i rozrywki, charakteryzowali się skrajnym fanatyzmem na czo-
ło obowiązków muzułmanina stawiając – dżihad. Doktryna ich głosiła, 
że kalifem może być każdy muzułmanin, nawet czarny niewolnik, pod 
warunkiem iż był należycie pobożny. Z kolei kalif  który by odszedł od 
pobożności rozumianej przez charydżytów mógł być złożony z urzędu 
i zabity. Radykalni charydżyci utworzyli z czasem sektę azrakitów któ-
rzy wszystkich niepodzielających ich poglądów uważali za niewiernych, 
których należało zabijać. Charydżyci zaniknęli już w średniowieczu, jed-

nakże ich idee są żywe wśród współczesnych skrajnych muzułmańskich 
polityczno-religijnych i terrorystycznych ugrupowań i sekt.

Kolejnym odłamem w islamie jest sufizm. Sufizm nazywany jest 
też tasawwuf. Był i jest to ruch mistyczny i ascetyczny, którego celem 
było poznanie Boga i jego natury (gnoza) a nawet zjednoczenie fizyczne 
z Bogiem (mistyka). Sufi organizowali się w bractwa (korporacje, cechy), 
zakładane przez przywódców i założycieli, przewodników duchowych 
(nazywanych: pir, szejch, murszid) od imienia których bardzo często wy-
wodziła się nazwa bractwa. Różne sposoby osiągnięcia wiedzy o Bogu 
i techniki osiągania ekstazy religijnej zalecanej przez założyciela, decy-
dowały o rytuałach i organizacji bractwa. Techniki te często wywodziły 
się z szamanizmu (np. taniec, rytmiczne powtarzanie pewnych fraz, uży-
wanie instrumentów – bębnów i fletu) widoczne są też pewne wpływy 
buddyzmu tantrycznego i jogi indyjskiej (wg Mircei Eliadego).

doktryny polityczno-religijne w islamie w XiX i XX wieku

Modernizm muzułmański
Ruch religijny i polityczny zapoczątkowany przez Dżamal ad-Din 

Al-Afganiego (1838-1897), filozofa, pisarza, działacza i reformatora. 
W latach 70. XIX wieku zaczął głosić hasła przystosowania islamu do 
cywilizacji europejskiej. Przebywał we Francji, Anglii, Rosji, oraz w kra-
jach Bliskiego Wschodu. Jego uczniem i kontynuatorem był Egipcjanin 
Muhammad Abduh. Zwolennicy modernizmu zwyciężyli w Turcji, cze-
go skutkiem były reformy Kemala Ataturka kształtujące współczesną 
państwo tureckie. Idee modernizmu na początku XX wieku znalazły 
też żywy oddźwięk w Indiach, czego wynikiem było powstanie partii 
Liga Muzułmańska walczącej o niepodległość Pakistanu.

Fundamentalizm muzułmański
Ruch polityczny i religijny zapoczątkowany przez Muhammada Ra-

szida Ridę (1865-1935), teologa i pisarza, ucznia Muhammada Abduha. 
Rida nawiązywał do idei wahhabizmu, doktryny stworzonej w XVIII w. 
przez Muhammada ibn Al Wahhaba (1703-1787), reformatora z półwy-
spu arabskiego zwalczającego sufizm i próbującego wskrzesić „czysty 
islam”. Monoteizm posunięty do skrajności w jego naiwnej interpretacji 
nabrał cech agresywnej i nietolerancyjnej doktryny również w stosunku 
do innych odmian islamu. Ibn Al-Wahhab nawiązywał do Ibn Hanbala, 
twórcy szkoły hanbalickiej, i do Ibn Tajmijji, teologa, prawnika i pisarza 
z XIII w. którego można uznać za prekursora wszelkich ruchów funda-
mentalistycznych w islamie. Taki ad-Din Ibn Tajmijja (1263-1328) był 
wrogiem filozofii oraz apelował do powrotu do czystości doktrynalnej 
w islamie co jego rozumieniu równało się odrzuceniu wszelkiej metafi-
zyki i mistyki. Wróg sufizmu, także spekulatywnej teologii, zwolennik 
literalnej interpretacji Koranu i Sunny oraz odrzucenia wszelkich innych 
metod i wpływów. Można go uznać również za prekursora integryzmu 
islamskiego. Trzeba też dodać na marginesie, że Ibn Tajmijja w swoich 
pismach szerzył nienawiść i pogardę dla Tatarów. Te wątki niechęci czy 
wręcz nienawiści do Tatarów są do dzisiaj widoczne w wypowiedziach 
czy też tekstach fundamentalistów. Cały ten ruch, będący tak naprawdę 
kolejną sektą w łonie islamu wywodzi się ideologicznie od wspomnia-
nych już: Ibn Tajmijji i Al-Wahhaba, którzy swoją działalnością przyczy-
nili się do regresu cywilizacji muzułmańskiej, do jej skostnienia a jed-
nocześnie do powstania nietolerancji, agresji wobec wszystkich, którzy 
reprezentują inny światopogląd, a więc w sumie do izolacji, zacofania, 
ignorancji współczesnego islamu w stosunku do zachodnioeuropejskiej 
cywilizacji. Ta świadomość upadku, co gorsza, jest dziś kompensowana 
nienawiścią zamiast zasadą zdrowej konkurencji.

Nowoczesny muzułmański ruch fundamentalistyczny nale-
ży łączyć z działalnością Hasana Al-Banny (1906-1949) założyciela 
Stowarzyszenia Braci Muzułmańskich, „organizacji-matki”, z której 
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powstały wszystkie współczesne ruchy i organizacje fundamentali-
syczne, integrystyczne i terrorystyczne w islamie. Kolejnym filarem 
ruchu był Said Kutb (1916-1966), teoretyk wprowadzenia „rządów 
boskich” na ziemi, czyli rządu opartego wyłącznie na zasadach islamu 
w duchu wahhabizmu i doktryny Ibn Tajmijji. Oskarżony o inspira-
cję zamachu na prezydenta Egiptu Nasera i próbę przejęcia władzy, 
został stracony po dwunastu latach więzienia, skąd kierował dzia-
łalnością Braci Muzułmańskich. Teoretyk akcji bezpośredniej, czyli 
terroryzmu. Kolejnym ważnym współtwórcą doktryny był Pakistań-
czyk Abu al-Ali Maududi, twórca koncepcji hakimijja, czyli „rządów 
boskich”, w rozumieniu szariatu interpretowanego zgodnie z myślą 
powyższych teoretyków. W takim ujęciu „rządów prawa islamu”, przy 
założeniu purytańskiej interpretacji tego prawa i monopartyjności, jak 
też integryzmu – czyli odrzucania wszelkich innych, uznanych za nie-
muzułmańskie wpływów kulturowych, system ten nabiera cech mu-
zułmańskiego totalitaryzmu.

Panislamizm
Doktryna ta mówi o jedności wszystkich muzułmanów oraz 

o ważności więzów religijnych nad wszelkimi innymi, tj. państwowy-
mi, narodowymi, rasowymi, zawodowymi, a nawet rodzinnymi. Ma 
swoje źródło w Koranie i Sunnie. Za jej twórcę w kształcie nowo-
czesnym należy uważać Dżamala ad-Dina Al-Afganiego. Idea jedności 
muzułmanów może być interpretowana jako jedność kulturowa, bądź 
polityczna. Współcześnie propagował ją były prezydent Bośni i Her-
cegowiny, przywódca bośniackich muzułmanów Alija Izetbegowicz.

Panislamizm był też oficjalną doktryną Turcji Osmańskiej, 
zwłaszcza w okresie rządów sułtana Abdulhamida II (1876-1909). 
Doktryna ta, nawiązując do Koranu, mówi o istnieniu ummy - świa-
towej wspólnoty muzułmańskiej oraz konieczności solidarności poli-
tycznej wyznawców islamu.

Panturkizm
Panturkizm jest doktryną mówiącą o jedności etnicznej, języko-

wej, kulturowej i politycznej wszystkich narodów i grup etnicznych 
pochodzenia tureckiego i wyznających islam. Po raz pierwszy jego za-
łożenia sformułował pisarz i działacz politycznego, twórca odrodze-
nia narodowego krymskich Tatarów, Ismail Gasprinski (1851-1914). 

Jako doktryna polityczna został przedstawiony i rozpropagowany 
przez pisarza i działacza politycznego Jusufa Akczurę, w roku 1904. 
Była to doktryna Komitetu Jedność i Postęp, grupy sprawującej wła-
dzę w Turcji w latach 1908-1918. Często łączyła się z panislamizmem. 
Panturkizm był ideologiczną podstawą ruchów separatystycznych 
narodów muzułmańskich w Rosji w latach 1917-1922 oraz podło-
żem współczesnych nacjonalizmów tych narodów. Swoistą odmianą 
panturkizmu stanowi panturanizm - idea wspólnoty narodów ture-
ckich, czy szerzej – ałtajskich, nie tylko muzułmańskich, obejmująca 
np. ludy syberyjskie: Komi, Jakutów, Buriatów, Tuwę, Ajnów, a także 
Mongołów i Mandżurów i – w skrajnej wersji - Japończyków.

Nacjonalizm muzułmański
W wieku XX niektórzy pisarze i działacze, nawiązując do idei 

ummy - światowej wspólnoty muzułmanów - zaczęli lansować kon-
cepcję narodu muzułmańskiego w nowoczesnym rozumieniu euro-
pejskim. Bycie muzułmaninem stało się wyróżnikiem narodowym, 
np. w Bośni czy w Pakistanie. Taką tezę wysunął czołowy filozof  
islamski XX w., indyjski muzułmanin Muhammad Iqbal. W tym zna-
czeniu – nacjonalizm muzułmański istnieje w Pakistanie lub w Bośni. 
W wielu krajach idee panislamizmu łączyły się z ideami nacjonalizmu 
etnicznego – arabskiego, perskiego, tureckiego, dając w efekcie na-
cjonalizm perski, arabski czy turecki, odwołujący się do islamu, jako 
do narodowego „spoiwa”, wokół którego budowana jest tożsamość 
i samoidentyfikacja. W tym wypadku islam traktowany jest instru-
mentalnie, głównie jako kulturowa i historyczna tradycja, nie zaś żywa 
praktyka religijna. Nacjonalizm etniczny, powołujący się na tradycję 
islamu, często, jak np. w wypadku „naseryzmu” w Egipcie, łączył się 
z ideami socjalizmu przystosowanego do potrzeb „rozwijających się 
krajów trzeciego świata”. Na Bliskim Wschodzie powstała już w la-
tach czterdziestych XX w. Socjalistyczna Partia Odrodzenia Arabskie-
go (Ba’as), propagująca tę właśnie wersję nacjonalizmu i socjalizmu 
arabskiego, zwłaszcza w Syrii, Iraku i Egipcie. Nacjonalizm w świecie 
islamu święci swoje triumfy w Palestynie, Kurdystanie, Turcji i wielu 
innych krajach. Zwalczany jest jednak przez fundamentalistów, bo-
wiem w ich oczach stanowi rozbijanie jedności świata islamu.

Selim Chazbijewicz
■

O wizerunku Tatara w Polsce i polszczyźnie (1)
W jednej ze swoich prac Janusz Kamocki pisze, że rozproszeni 

po II wojnie światowej Tatarzy nie stworzyli nigdy zamkniętej wspól-
noty. I dodaje: Dotyczy to zwłaszcza przesiedlonych na ziemie zachodnie, gdzie 
nieraz musieli ukrywać swą przynależność przed otoczeniem, składającym się 
z przybyszów z innych stron Polski, dla których słowo „Tatar” było synonimem 
dzikiego grabieżcy i którzy nie znali wspaniałej tradycji Tatarów-Polaków (Ka-
mocki 2000: 140). 

Rzeczywistość powojenna zdecydowanie nie sprzyjała ujaw-
nianiu wielu szczegółów z życiorysu, nie dziwi więc, że nie afiszo-
wano się także z przynależnością do innego narodu czy wyznania. 
W przypadku Tatarów chodziło tu jednak o coś jeszcze - o obawę 
przed skutkami stereotypowych wyobrażeń, żywych w społeczeń-
stwie polskim. W dzisiejszych czasach tego zagrożenia nie ma, ale 
wydaje się, że pamięć o Tatarze jako o niegdysiejszym agresorze 
nadal ma się dobrze. Co prawda, praktyka dydaktyczna potwier-
dza, że z upływem lat wrasta ilość kandydatów na studia (także 
turkologiczne), którzy wiedzą coś więcej – o osadnictwie tatarskim 
w Rzeczpospolitej, o tatarskich oddziałach w wojsku polskim, 
niektórym nie są obce nazwy Kruszyniany i Bohoniki. Ale na-

1. dal spora część młodych ludzi pytana o pierwsze skojarzenie, tak 
właśnie odpowiada – Tatar to groźny najeźdźca w historii Polski. 
Nie jest dla nas tajemnicą, z czego to wynika. Pamięć o częstych 
i uciążliwych w skutkach kontaktach militarnych z jednej strony, 
a edukacja historyczna oraz literatura z drugiej, sprawiły, że w ję-
zyku polskim i w naszej świadomości wytworzył się stereotypowy 
wizerunek Tatara. Przeciętny Polak nie odróżnia przy tym Tatara 
spod Legnicy od Tatara ze Złotej Ordy i Tatara polskiego1. 

Piśmiennictwo dotyczące Tatarów polskich jest bogate, ale oma-
wiając różne aspekty ich życia, koncentruje się – co zrozumiałe – na 
ich odrębności, zachowanych obyczajach i na zmianach, jakim ulegli 
pod wpływem wielowiekowych kontaktów z kulturą polską. Prace te 
są na ogół próbą odpowiedzi na pytanie, kim są dzisiejsi Tatarzy i jakie 
jest ich miejsce w Polsce. O wiele rzadziej natomiast spotykamy takie, 
w których mowa o postrzeganiu ich przez Polaków. Skoro Tatarzy 
po wojnie mieli realne poczucie zagrożenia, warto zastanowić się nad 

1  Nie jest moim zamiarem autorytarne rozstrzyganie kwestii przynależności narodowej spo-
łeczności tatarskiej. Pod terminem Tatarzy polscy rozumiem Tatarów, których dzieje związa-
ne są z historią Polski, obecnie tu mieszkających i identyfikujących się z tym terminem.  
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tym, jak Polak widział Tatara w naszej wspólnej historii i spróbować 
ustalić, czy coś się w tej kwestii zmieniło. Zostawiając przeprowadza-
nie studium socjologicznego specjalistom, spróbujmy sięgnąć do za-
sobów polszczyzny i tekstów, które traktują o Tatarach, aby przyjrzeć 
się w jakim celu i w jakim duchu były i są tworzone. Słowo pisane bo-
wiem, odpowiednio użyte, wyjątkowo silnie może przyczynić się do 
powstania lub utrwalenia stereotypów dotyczących innych narodów. 

Na początek uporządkujmy fakty. Możemy uznać, że główne 
czynniki historyczno-literackie, które wpłynęły na ukształtowanie się 
wizerunku Tatara w Polsce, to kolejno: szok wywołany pierwszymi 
najazdami i jego skutki (XIII w.), bezpośrednie i długotrwałe kon-
takty o różnym charakterze (od XIV w.), literatura piękna (w XIX w.) 
i edukacja historyczna (po II wojnie światowej). 

Począwszy od XIII wieku, przez kilka pierwszych stuleci wiedza 
Polaków o Tatarach kształtowała się i utrwalała na podstawie bezpo-
średnich kontaktów z nimi – najczęściej zbrojnych, gwałtownych, na-
znaczonych cierpieniem. Rezultaty najazdów i relacje z terenów walk 
spowodowały powstanie obrazu okrutnika. Słowo Tatar oznaczające 
nagłego, obcego najeźdźcę pojawia się w XIII wieku w piśmiennictwie 
polskim wraz z pierwszymi zbrojnymi kontaktami z armią Batu-chana. 
Gdy rycerstwo nasze zostało rozbite w bitwie 
pod Legnicą (1241 r.), klęska i spustoszenia były 
tak wielkim szokiem, że społeczeństwo polskie 
przez całe lata potem dzieliło czas na ten sprzed 
najazdu i po najeździe. Od tej pory wszystkich 
agresorów ze wschodu nazywa się u nas Tata-
rami – nawet tych, którzy docierali na ziemie 
polskie wcześniej, przed XIII wiekiem. Potwier-
dza to wzmianka w trzynastowiecznej „Kro-
nice wielkopolskiej” o poselstwie dostojników 
polskich, którzy po śmierci Mieszka II (1034 r.) 
udali się z misją polityczną do Rzymu, do papie-
ża Benedykta IX. Skarżyli się oni mianowicie na 
klęski Polski, na bezczeszczenie wiary chrześcijańskiej 
i wylewanie krwi z powodu Tatarów (Świętosławski 
2006: 24-25). Nawet przy założeniu, że słowa 
posłów oparte były na prawdzie i nie wynikały 
jedynie z chęci zwiększenia grozy opowieści, to 
stepowymi najeźdźcami w XI wieku w Polsce 
mogli być Pieczyngowie, ale nie Tatarzy. 

Po bitwie pod Legnicą, kontakty zbrojne 
z Tatarami to słabły, to się nasilały, żeby w końcu przybrać postać po-
ważnych zmagań w wieku XVII. Przez te 450 lat miało miejsce ponad 
160 wielkich najazdów tatarskich�, nie licząc wypadów drobniejszych 
oddziałów. Strach nie opuszczał więc ludności, zwłaszcza wiejskiej, 
która znała najeźdźców z wcześniejszych przekazów i z własnego, 
tragicznego często, doświadczenia. Utrwaleniu tego uczucia sprzyjało 
piśmiennictwo. Tylko niektóre teksty informujące o Tatarach miały, 
choćby częściowo, charakter bezstronny. Pozostałe na ogół potwier-
dzały powszechne lęki, wzmagały poczucie grozy, a czasem wręcz 
nawoływały do walki w obronie (zagrożonego, jak sądzono) chrześ-
cijaństwa. Były to:
– prace kronikarzy, np. Jana Długosza, Macieja Miechowity, Marcina 

Bielskiego:
*  Tatarzy powiat ten, podobnie jak inne ziemie nieprzyjacielskie, srodze i po 

barbarzyńsku pustoszyli, i nie tylko młódź kwitnącą, ale i dzieci i w koleb-
kach kwilące niemowlęta zabijali. Inne zaś wraz z matkami do swych obozów 

�  Na ten temat liczna literatura; por. np. Gliwa (2003). 

�.

i w niewolą jakby nieprzyjacielskie plemię zabierali (Długosz 1445-; 26); 
*  Tatar pchnął go dzidą pod pachę, a książę opuścił rękę i śmiertelnie ranny 

spadł z konia. Tatarzy wydają wielki krzyk okropnymi głosami, chwytają 
księcia i unoszą poza pole walki na odległość podwójnego strzału z armaty ob-
lężniczej. Szablą obcięli głowę, a ciało obdarli ze wszystkich ozdób i pozostawili 
nagie (Miechowita 1535);

*  Tatarowie jako to jest zdradliwy a chytry naród rzucili się na nie, powiązali 
je i pościnali. Zaczym do zamku się wielkim pędem rzucili (...) gdzie takie 
okrucieństwo uczynili, iż nigdy większe bydź nie mogło. Bo się tam byli zbieżeli 
ze wszego kraju ludzie z żonami i z dziećmi, które przebrawszy co godniejsze, 
ostatek posiekli, tak iż krew z zamku potokami wszędzie płynęła (Bielski 
1597: 200); 

– literatura piękna, np. pieśń, którą Jan Kochanowski napisał po na-
jeździe Tatarów na Podole w roku 1575:

*  Jedny za Dunaj Turkom zaprzedano, Drugie do hordy dalekiej zagnano; Córy 
szlacheckie (żal się, mocny Boże!) Psom bisurmańskim brzydkie ścielą łoże 
(Kochanowski 1586);

–  wreszcie dzieła polemizujące z islamem, np. siedemnastowieczny 
„Alfurkan tatarski” Piotra Czyżewskiego, w którym autor domaga 
się pozbawienia Tatarów przywilejów szlacheckich i zmuszenia ich 

do przyjęcia katolicyzmu. 
Nie znaczy to, że Tatarzy byli przedstawiani 

i widziani wyłącznie jako okrutnicy. Co więcej, 
historia potwierdza, że otoczeni opieką wład-
ców i magnatów nie doznawali prześladowań 
religijnych. Tym niemniej, pamięć najazdów 
i piśmiennictwo ukształtowały jednowymiarowy 
ich obraz. W tych warunkach, z trudem torował 
sobie drogę obraz Tatara-obrońcy i sprzymie-
rzeńca oraz lojalnego żołnierza. Od XIV wieku 
kontakty polsko-tatarskie mają już bowiem nie 
tylko wymiar militarny: Tatarzy osiedlają się na 
ziemiach Rzeczpospolitej, tworzą odrębne, lojal-
ne oddziały wojskowe, a w XVII wieku bywają 
skutecznymi sprzymierzeńcami w walkach ze 
Szwedami i Kozakami. Przez te kilka wieków 
kontaktów musiało dojść do bliższego poznania 
i wzajemnego zainteresowania się sobą. W języ-
ku polskim pojawiają się nowe słowa, powiedze-
nia i przysłowia, utrwala się stereotyp Tatara.

Istnienie w polszczyźnie wyrazów pochodnych, utworzonych od 
nazwy własnej Tatar, poświadcza wielowiekowe kontakty i współistnie-
nie obu narodów. Niektórych z tych derywatów używamy do dziś, inne 
zostały zapomniane lub funkcjonują tylko lokalnie. „Słownik historycz-
ny turcyzmów w języku polskim” autorstwa Stanisława Stachowskiego 
oraz „Słownik języka polskiego” Samuela B. Lindego notują materiał 
źródłowy z interesującego nas przedziału czasowego: od XIV do 
XVIII wieku. Oto jakie, począwszy od głównego hasła Tatar, znajduje-
my tam grupy derywatów, wraz z ich objaśnieniami i poświadczeniami� 
(Stachowski 2007: 408-413; Linde 1859: 499, 657-658):
* Tatar, Tatarzyn, Tatara ‘członek narodu tatarskiego’: Tatarowie, naród 

Scytów, który lub to od rzeki, lub od rozrodzenia, imienia tego do którego się 
sami znają, dostąpił; Dostrzegłem nieraz, że wyraz Tatarzyn znaczył u Chiń-
czyków zdrajcę i hultaja; Lepiej u was Tatarą być, niż synem: Tatarze waszemu 
wolno z daniną swą począć, co chce, przedać, frymarczyć, zapisać. Por. tatarzyn.

� Przykłady w uproszczonym zapisie. W słowniku Lindego nie wszystkie hasła są potwier-
dzone cytatami.
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* Tatarczysko (pogard.) ‘Tatar’. Por. tatarczysko.
* Tatarka, Tatarkini, Tatarzynia, Tatarczyni ‘kobieta tatarska’: Gdy się grzała 

u ognia Tatarka, obaczyli, iż niewiasta a nie chłop, co ich powiązała; Zabita z ha-
kownicy Tatarkini w odzieniu chłopskim.

* Tatarczuk ‘młody Tatar’: z każdego sioła tatarskiego, dziesiątego Tatarczuka. 
* Tatarczęta ‘dzieci tatarskie’: wszystkie jego Tatarczęta wykarmiła. 
* Tatarstwo ‘społeczeństwo tatarskie; pochodzenie tatarskie’: Bo tu kupa była 

tego tatarstwa; zataiwszy w sobie Tatarstwo.
* Tataria, Tatary, Tatarczyzna ‘kraj tatarski; wszystko co się Tatarów tyczy’: 

Tatarya Moskiewska, Chińska, wielka; W Tatarzech nie znajdziesz i jednego filo-
zofa, a we Włoszech bez liku.; Nakazujemy lustrowanie tatarczyzn.

* tatarszczyzna, 1. ‘zagon, najazd tatarski’: Tatarowie paląc i zabijając, aż do Opo-
la przepadłszy, po trzecim miesiącu odeszli; rok tej tatarszczyzny był; W one tatar-
szczyzny, które po odjechaniu Henryka częste bywały, wychadzali i plon odbijali; 2. 
‘język tatarski; obyczaje tatarskie; towary tatarskie’.

* tatarnia ‘budynek dla jeńców tatarskich’4: dziewkę pewną, którą udano, że 
z cudzym mężem niecnoty płodziła, kazał [król] do tatarni wsadzić między nie-
wolników.

* tatarski ‘do Tatarów należący; zwią-
zany z Tatarami’: Tatarska ziemia; 
powiadał, jakoby tam jedna Tatarska 
panna obumarła; Ty zająca szukasz, 
pies potraw Tatarskich. 

* tatarka 1. ‘gryka, hreczka’5: Tatarkę 
i inne krupy przedawać; 2. ‘suhak’: 
Tatarka, u nas suhak (Suhak, antilope 
Scithica, źwierz większy nieco od kozła; 
najduje się gromadnie w stepach Tatar-
skich, dziwnie szybki). 

* tatarczany ‘zrobiony z tatarki’: Tatar-
czana kasza abo krupy mniej posilne, 
niźli żytnie.

* tatarczuch ‘chleb z tatarki’: Tatarczuch, chleb z tatarki. Por. przypis 6.
* tatarkowaty ‘na kształt tatarki [= wielkości drobnej kaszy]’: Rudę żelazną 

czarniawą kostkową, nasi górnicy zowią tatarkowatą.
* tatarczanka ‘słoma tatarczana’: Siana pięknego owcom dawał, także grochowin, 

tatarczanki.
* tatarczysko 1. ‘pole obsiane tatarką’: Na tatarczysku co siać; 2. ‘zły gatunek 

tatarki’. Por. Tatarczysko.
* tatarak, tatarskie ziele ‘roślina z rodziny obrazkowatych’6.
* tatarakowy ‘z tataraku’: Staw (...) ujęty w ramiona z tatarakowych zarośli.
* tatareczka 1. ‘gatunek cebuli’; 2. ‘drobna moneta’.
* tatarzyn ‘rasa konia’: tak się oburącz dzierżył grzywy swego tatarzyna.
* otatarować ‘obić [ciężko?]’: zapewne go otatarował. 

Wśród wyrazów pochodnych najwięcej jest, co zrozumiałe, 
rzeczowników. Ciekawy jest jedyny wśród nich czasownik otatarować, 
poświadczony tylko jednym przykładem. Pojedyncze przypadki po-
wstania czasowników pochodnych znajdziemy jeszcze w wieku XIX 
(por. część nr 6) i współcześnie (por. część nr 8). 

Osobną grupę tworzą trzy słowa: tatarka, tatarak i tatareczka, jako 
że wszystkie dotyczą świata roślinnego i jednocześnie pożywienia7. Ten 
4  Na podstawie tego cytatu, Stanisław Stachowski odczytuje tatarnię jako rzeczownik zbio-

rowy ‘Tatarzy’ (Stachowski 2007: 410). Był to jednak budynek – por. część nr 5. 
5 Tatarka, Poganka – gatunek rdestu, różniący się od gryki (...), pochodzi z Syberji (...). Rolnicy (...) uwa-

żają ją raczej za chwast, niż za pożyteczną roślinę, chociaż ją sieją niekiedy (Orgelbrand 1903: 417).
6  Ojczyzną rośliny jest Azja Wschodnia. Zgodnie z ludowym przekonaniem, że „łot Tata-

rów pochodzi to ziele”, znana jest nadal nie tylko pod tymi nazwami, ale i jako tatarczuch. 
(Pelcowa 2001: 105-106). Por hasło tatarczuch.

7  W encyklopedii Orgelbranda czytamy o tataraku jako roślinie jadalnej: W cukierniach 
korzeń wygotowany na miękko zaprawia się cukrem; przetwór ten lubiony jest zwłaszcza na Wschodzie 

rodzaj kaszy, cebuli i jadalne po przetworzeniu części tataraku, ludność 
polska musiała poznać dzięki długiemu obcowaniu z narodem, który 
niedawno jeszcze wiodąc koczownicze życie, żywił się mniej potrawa-
mi pochodzenia roślinnego, a głównie mięsem. Tymczasem tatar, czyli 
potrawa z surowego mięsa�, którą – w powszechnym przekonaniu 
Polaków – poznaliśmy dzięki Tatarom, nie występuje ani w słowniku 
Lindego, ani w „Słowniku historycznym turcyzmów”. Znawcy kulina-
riów twierdzą, że (...) w starych, zachodnioeuropejskich książkach kulinarnych 
i opisach obyczajów rycerskich występuje befsztyk na surowo, skrobany z polędwicy 
wołowej, zalecany nawet jako danie dla chorych. Trudno więc przypuszczać, żeby 
befsztyk znany u nas tatarskim, zawojował Europę wraz z hordą tatarską�. 

Skąd więc to przekonanie, że zwyczaj jedzenia surowego mięsa mu-
sieli Polacy przejąć od Tatarów? Skąd nazwa potrawy? Czyżby trudno było 
nam się samym przed sobą przyznać, że to nasze własne przyzwyczajenie 
kulinarne? Jeśli potrzebne nam było usprawiedliwienie upodobania do su-
rowizny, jeśli źródła naszego upodobania upatrywaliśmy w Tatarach, to 
na pewno pomogła w podtrzymaniu tego przekonania literatura, skoro 

w „Brańcu tatarskim” czytamy: Ta-
tarzy rozrzucili miedzy nas kawały mięsa 
końskiego, które z pod siodeł wyjmowali, ale 
mimo głodu co nas dręczył, niepodobna było 
do ust wziąć, tego cuchnącego i wstrętnego, 
końskim i ludzkim potem przesiąkniętego 
jadła (Świderska 1887: 314). 

Pomijając względy estetycz-
ne – mówią niektórzy – nie jest 
to możliwe, ponieważ nie sposób 
trzymać czegokolwiek pod siod-
łem, nie raniąc jednocześnie konia. 
Zwykły koń rzeczywiście by tego 
nie zniósł – twierdzą inni – ale 

przecież konie tatarskie były niezwykle wytrzymałe, więc kto wie? 
Fakt, że niektórzy autorzy takich rewelacji czerpali wiedzę z szesna-
stowiecznych prac Marcina Bielskiego10, mocno podważa jednak ich 
wiarygodność. 

Zauważmy, że poza Tatarczyskiem (być może, słowem rzadkim, 
bo niepotwierdzonym cytatem), nazwa własna i derywaty od niej nie 
niosły z sobą negatywnych znaczeń. Znajdziemy je natomiast w przy-
słowiach i powiedzeniach. 

O długiej obecności i roli Tatarów w historii i kulturze polskiej 
świadczą też przysłowia i powiedzenia z Tatarem w roli głównej. Poza 
dwoma, trzema, do dziś znanymi, reszta poszła w zapomnienie. Spo-
śród zebranych niżej przykładów część została wybrana ze słownika 
Lindego, niektóre mają swoje źródło w literaturze pięknej, inne znane 
są tylko ze słyszenia i nie udało się znaleźć ich potwierdzenia w litera-
turze. Oto, jaki obraz Tatara z nich się wyłania:
– okrutnik: Grubian ten, tak po tatarsku obszedł się z tobą (Linde 1859: 658); 

Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna; Gdzie Tatar przejdzie tam trawa nie wzej-
dzie; Pustki jak po Tatarach; Tatarskie rządy; Chłop, kiejby Tatar; Rozkazuje 
jak chan tatarski; żart prawdziwie tatarski (Deotyma 1993: 192).

– dobry żołnierz (sprawny, sprytny, wierny): Pojmałem Tatarzyna. 
Wiedźże go sam. Nie chce iść. Pódźże ty sam. Nie chce mnie puścić (Linde 
(Orgelbrand 1903: 417).

�  Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła Tata, otrzymujemy jedenaście wyników 
na pierwszej stronie. Dziesięć z nich, to przepisy kulinarne dotyczące tatara (informacja 
odwołująca do członka narodu tatarskiego jest szósta z kolei).    

�  http://www.kuron.com.pl/; 06.03.2009.
10  Przyznaje to sama autorka (por. Świderska 1887: 310, 321). 
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1859: 657). Czyżby był to był pierwowzór dla sienkiewiczowskiego 
Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma (Sienkiewicz 1886: 
348)?; Na Tatarzyna więcej trzeba czułości niźli natarczywości [= trzeba go 
umiejętnie podejść]; Bije się jak Tatar w zbroi [o nieporadnym wojsku; 
pochwała przez kontrast, Tatarzy nie walczyli w zbroi]; Wierny jak 
Tatarzyn; Nie tak łatwa wojna z Tatarami, jako u chłopa na wsi z kokosza-
mi; Pił ze dzbana u tatarskiego chana [o sytuacji niemożliwej do osiągnięcia].

– wiodący trudne życie: Chłopa skarać do zamku na tatarską robotę (do 
taczek) (Linde 1859: 657); Obejdą się bez tego, jak tatarskie wesele bez mar-
cypanów (Linde 1859: 657) = Obejdzie się tatarskie wesele bez marcepanu; 
Głodny i goły jak Tatarzyn na stepie (Łoziński 1952 a): 72). 

– obcy: Nad Turki i Tatary nie ma gorszej wiary (Świerczyńska 1996: 247).
A zatem, przysłowia i powiedzenia podtrzymywały w swoim cza-

sie stereotyp całej grupy narodowościowej jako okrutników, ale w tym 
samym stopniu podkreślały zalety Tatara jako dobrego żołnierza i za-
uważały trudy jego życia. To ostatnie spostrzeżenie jest szczególnie 
interesujące. Przekonanie o niełatwym życiu Tatara narodziło się 
w rezultacie długotrwałych bliskich kontaktów, wywołanych głównie 
niewolą (por. część nr 5). Bywało, że w tych warunkach uprzedzenia 
schodziły na plan dalszy lub w ogóle się nie ujawniały.

Mówiąc o konfliktach z Tatarami i w tym kontekście o jeńcach, 
na ogół myślimy o jeńcach polskich w niewoli tatarskiej. Zdarzali 
się jednak i jeńcy tatarscy, choć w ilości nieporównanie mniejszej od 
pojmanych Polaków. Jak im się żyło w Polsce w warunkach niewoli? 
Z zachowanych relacji wynika, że bywali dobrze traktowani, niekiedy 
wręcz zapewniano im godziwe życie, jak np. u Anny Alojzji Chodkie-
wiczowej, wdowy po hetmanie wielkim Janie Karolu (XVII w.), któ-
ra w swoim testamencie obdarzyła dożywociami i legatami około 60 sług 
swych męskich i żeńskich, wśród których figurują także 3 Tatarki, 2 karliczki 
i 2 karliki (Łoziński 1978: 58). Choć służba domów szlacheckich była 
na ogół polska, zdarzały się wyjątki: Oto jak na ścianach komnaty szlache-
ckiej wisiały trofea wojenne martwe, tak i w izbie czeladnej znaleźć można było 
niekiedy zdobycz wojenną żywą. Pojmał szlachcic żywcem Tatarzyna i chowając 
go w swoim dworze ułaskawił jak wilka11 (Łoziński 1978: 102). 

I dalej pisze Władysław Łoziński o istnieniu na kresach Rzecz-
pospolitej budynków zwanych tatarniami12: Przy niektórych dworach 
i zamkach wymieniają inwentarze osobne „tatarnie”, tj. budynki przeznaczone 
specjalnie na umieszczenie jeńców tatarskich. W Bukaczowcach Jerzego Kalinow-
skiego na Rusi są między czeladzią dworską w r. 1633 Tatarowie, niewolnicy 
i niewolnice, Greczynek, Turczynek, „mohylewski diaczek, którego na wojnie 
wzięto” (Łoziński 1978: 102-103). 

Istnienie osobnych budynków dowodzi, że w XVII wieku jeńcy 
tatarscy w Polsce nie byli wcale taką rzadkością13. Z ustaleniem rze-
czywistego, powszechnego stosunku Polaków do pojmanych Tata-
rów jest jednak kłopot. Trudno wierzyć bez zastrzeżeń, że nie działa 
im się krzywda. Niektórych z pewnością traktowano dobrze. Przy-
znaje to Bohdan Baranowski, dodając, że dobre traktowanie jeńców 
w dworach wynikało być może także i z tego powodu, że zostawali 
oni jeńcami Polaków możniejszych, a nie zdesperowanych chłopów 
(ci nie brali jeńców): Mnóstwo Tatarów padło trupem na polu walki, tych zaś, 
którzy zdołali uciec, wyłapywali po lasach i mordowali okoliczni chłopi. Był to 
zresztą stały objaw zemsty ludu, który przecież na własnej skórze najbardziej 
odczuwał najazdy tatarskie. (Baranowski 1948: 111). 

11  Ton protekcjonalny, ale nie wrogi. 
12  Por. hasło tatarnia w części nr 3.
13  Rzecz jest ciekawa i warta zbadania. 
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Pisząc o walkach pod Uściem w 1629 r., na podstawie dokumentów 
źródłowych Baranowski przytacza dane dotyczące wzięcia do niewoli 
wielu Tatarów i dodaje opis losów jednego z nich: Osobno wspomnieć trzeba 
o losach jednego z tych jeńców, a mianowicie Islama Gireja. Książę, pochodzący z pa-
nującego domu Girejów nie piastował w tym czasie jeszcze żadnego urzędu. Podczas 
walk pod Uściem zabłąkał się w lesie i został wzięty do niewoli przez ludzi Lubo-
mirskiego. Po odesłaniu królowi w upominku został osadzony na zamku rawskim, 
gdzie przesiedział cztery lata. W czasie tego przymusowego zamknięcia odwiedzał go 
często Tomasz Zamoyski. Obydwaj nawet bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili i nieraz 
prowadzili długie rozmowy. Interesujący się bardzo sprawami tatarskimi i tureckimi 
podkanclerzy na pewno chciał zasięgnąć od tego jeńca informacji o Wschodzie muzuł-
mańskim. Zarazem także inteligentny Tatar nie opuścił okazji zapoznania się ze 
stanem Polski, jej siłami i ukrytymi słabostkami. I trzeba przyznać, że wiadomości te 
potrafił zużytkować naprawdę wspaniale. Oto po wyjściu z niewoli po pewnym czasie 
został kałgajem, a następnie chanem i on to wszedłszy w roku 1648 w sojusz z Boh-
danem Chmielnickim rozpoczął wojnę z Polską. (Baranowski 1948: 114). 

O przyzwoitym traktowaniu jeńców, w tym Tatarów, czytamy 
także w literaturze pięknej: W Polsce traktowano jeńców wszelkiego narodu, 
zwłaszcza co lepszych, zawsze po ludzku. Dawano im jeść i pić co było w domu, 
nie odmawiano przyzwoitego odzienia, w dworach szlacheckich siadali z państwem 
do stołu, niektórzy z nich przywiązywali się nawet do swoich panów i ze łzami 
w oczach ich opuszczali, kiedy ich wykupywano lub zamieniano za jeńców polskich; 
jednak Turcy zawsze tęsknili za swoim krajem i żaden z nich dobrowolnie w Polsce 
nie został, tylko Tatarzy się przyswajali i osiadali u nas na zawsze, polacząc się 
łatwo, ale zachowując zawsze swoją religiję (Kaczkowski 1886: 36). 

Autor nazbyt widocznie schlebia autostereotypowi szlachetnego 
Polaka, żebyśmy mogli mu bez zastrzeżeń wierzyć. Gdyby życie jeń-
ców tatarskich było wyłącznie przyjemne, nie powstałoby przytoczo-
ne wcześniej powiedzenie skarać na tatarską robotę, nie byłoby tatarni. 
Widać jednak wyraźnie, że Tatar, zwłaszcza znaczniejszy, miał szansę 
na godziwe życie w niewoli.

Barbara Podolak
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Tatarskie dzieje
Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów stanowią 

kontynuację dwóch poprzednich książek prof. Jana Tyszkiewicza.1 Jest 
to zbiór szesnastu artykułów naukowych, poruszających tytułowe za-
gadnienie w średniowieczu i nowożytności. Większość z tekstów była 
wprawdzie już publikowana, ale tym razem Autor uzupełnił je o pięć 
nowych szkiców. Zgromadzone w niniejszym zbiorze pozwalają czy-
telnikowi zrozumieć aspekt tatarsko-muzułmański w historii Rzeczy-
pospolitej i to zarówno jego negatywny, jak i pozytywny wydźwięk.

Zgodnie z narracją historyczną, 
prof. Tyszkiewicz przedstawia Tatarów 
w różnych rolach. Raz jako zagrożenie 
i pustoszącą siłę (timor Tartarorum 
– groza przed Tatarami). Następnie w 
postaci czynnika militarnego, wzmac-
niającego polsko-litewskie formacje 
wojskowe, co wykorzystywał Zakon 
Krzyżacki w propagandzie skierowanej 
do chrześcijańskich krajów Europy Za-
chodniej. Tatarzy, to także mniejszość 
etniczno-religijna, która funkcjonowała 
w ramach wielonarodowego państwa, 
będąc wielokroć sojusznikiem Rzeczy-
pospolitej we wschodnioeuropejskiej 
dyplomacji. 

Układ książki nie tworzy spójnej 
całości. Już sam tytuł wskazuje na jej 
fragmentaryczność i różnorodność 
ważnych tematów. Dowiadujemy się 
o genezie nazwy i pochodzeniu Tata-
rów. Profesor, tytułem wprowadzenia, 
omawia okoliczności pojawienia się 
Mongołów w Europie, upadek Złotej 
i Wielkiej Ordy i konsekwencje tego 
wydarzenia - powstanie chanatów, 
w tym krymskiego. Dalej przecho-
dzi do opisu osadnictwa tatarskiego  
w Wielkim Księstwie Litewskim i Koronie. Rekonstruuje jego prze-
bieg i definiuje jako rezultat najazdów tatarskich oraz sytuacji we-
wnętrznej w Chanacie Krymskim. 

Z jednej strony, władcy litewscy w toku zbrojnych potyczek brali 
jeńców tatarskich i osadzali ich na swoich terytoriach, z drugiej zaś, 
pretendenci do tronu chańskiego szukali schronienia na terytorium 
Wielkiego Księstwa. Nadawano im ziemię w zamian za służbę woj-
skową i innego rodzaju posługi. 

Interesującym jest, co odnotowuje Autor, że również książęta 
mazowieccy osadzali rodziny tatarskie w pobliżu swoich zamków. Jan 
Tyszkiewicz przytacza nazwy niektórych wsi i ukazuje ich asocjacje 
z tatarskimi osadnikami. Wyjaśnia, czym było warunkowane ich po-
łożenie prawne. Wymienia kategorie Tatarów w Wielkim Księstwie 
Litewskim i Koronie (podział na ziemian, Tatarów prostych i ludzi 
niewolnych), ich obowiązki i zawody (przewożenie korespondencji 
królewskiej, państwowej, eskortowanie poselstw i dworu, przewo-
żenie ładunków budowlanych, surowców wojskowych, rzemiosło, 
ściganie przestępców na zlecenie sądów ziemskich, gońcostwo i prze-

1  Tatarzy na Litwie i w Polsce, Warszawa 1989; Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 
1998 i 2002

woźnictwo). Analizuje procesy zachodzące w tej społeczności, np. 
powstanie grupy tatarskiej biedoty miejskiej. 

W książce wiele miejsca poświęcono na omówienie udziału mu-
zułmańskich Tatarów w ważnych dla historii Polski wojnach i bitwach 
(pod Grunwaldem w 1410 roku, wojnie trzynastoletniej w latach 1454-
1466, wojnie pruskiej w latach 1519-1521, udział w armii Napoleona w 
latach 1812-1814). Nie zabrakło w niej również odniesień do stosun-
ków politycznych państwa polsko-litewskiego z Krymem i Turcją (w 

latach 1444-1489), a także Chanatu 
Krymskiego (podanie powodów 
jego podporządkowania w 1475 
roku przez Turcję Osmańską). 

W zbiorze znajdziemy rów-
nież niezwykle interesujące opra-
cowanie legendy średniowiecznej 
o księżnej krakowskiej, Kindze, 
która uciekała przed Tatarami. Au-
tor weryfikuje jej treść ze stanem 
faktycznym. „Pozbawia” opowieść 
wymienionych w niej cech i zjawisk 
nadprzyrodzonych. Posługuje się 
przy tym biografią Vita Kyngae oraz 
przekazem cudów Miracula. W rę-
kach wybitnego historyka, ta środ-
kowoeuropejska baśń magiczna 
staje się środkiem, źródłem, które 
ukazuje kontekst najazdu tatar-
skiego i próbę obrony przed nim 
mieszkańców miast i wsi. 

Jan Tyszkiewicz dołączył do 
książki teksty o życiu duchowym. 
Pozwalają one uzmysłowić sobie 
fakt ogromnej religijności litewsko-
polskich Tatarów, która to ukształ-
towała się również pod wpływem 
niemuzułmańskiego otoczenia. 

Zawsze jednak wyróżniała się formą muzułmańską. Tatarzy nie ukry-
wali swoich wierzeń, przeciwnie - wchodzili w polemikę z większością 
chrześcijańską, używając i komentując jej pisma religijne (m.in. Pismo 
Święte w tłumaczeniu z łaciny Szymona Budnego, Biblię Nieświeską 
wydrukowaną w 1572 roku).

Dowiadujemy się przy okazji, że rodzime lecznictwo tatarskie 
oparte było na doświadczeniu arabsko-islamskim, ale także używano 
w nim leków pochodzenia roślinnego. Tym samym wykorzystywano 
wiedzę ludności białoruskiej i polskiej. Książka Jana Tyszkiewicza ma 
nieocenioną wartość poznawczą. Wielorakość wątków i źródła na-
ukowe czynią ją niezwykle ważnym zbiorem tekstów dydaktycznych. 

Jeszcze jedna rzecz zasługuje na uwagę, mianowicie pieczołowite 
wydanie publikacji. Ciekawa jest okładka z notą biograficzną Autora 
i tytułami jego innych książek poruszających tematykę tatarską. Zbiór 
tekstów kończy się streszczeniem w języku angielskim, zawiera także 
indeks nazw geograficznych i etnicznych, osób, rodzin oraz dynastii. 

 Antoni Kosowski
Jan Tyszkiewicz, Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów, Akademia Ekonomiczna im. 
Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2008, stron 264.
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Halal i haram oraz to, co wątpliwe
Abu Abdullah Ibn Baszir (jeden z przyjaciół Proroka) przekazał, iż 

Prorok Muhammad (Pokój z Nim) powiedział: To, co dozwolone jest wyraźne 
i to, co zakazane jest wyraźne. A między tym są sprawy wątpliwe, o których nie wie 
większość ludzi. Ten, kto unika wątpliwych spraw, oczyszcza się dla religii i honoru. 
Ten zaś, kto wpadł w sprawy wątpliwe, to wpadł w zakazane. Kiedy bowiem pasterz 
wypasa stado nieopodal czyjegoś terenu, wtedy najprawdopodobniej wejdzie ono tam. 
Każdy król ma swój własny teren, a obszarem zakazanym przez Allaha jest haram. 
I naprawdę w ciele jest organ: gdy będzie on chory, to chore będzie całe ciało, kiedy nato-
miast będzie zdrowy, wówczas zdrowe będzie całe ciało; naprawdę jest to serce.

Czyny, które zostały jasno zabronione lub dozwolone w objawionych 
wersetach w Kur’anie albo w hadisach, wchodzących w skład Sunny Pro-
roka, co do których przestrzegania nie ma największej wątpliwości, są dla 
większości ludzi jasne. Prob-
lem stanowią natomiast rze-
czy i sprawy wątpliwe, nie-
będące wyraźnie określone 
ani w Kur’anie, ani w Sun-
nie. Dlatego są one częstym 
powodem niepokoju wier-
nych, mających wątpliwości 
czy w danym momencie 
robią coś dozwolonego, czy 
zabronionego.

Przede wszystkim 
musimy wiedzieć, że rzeczy 
wątpliwe nie są przez Allaha 
(subhana wa ta’ala) wyraź-
nie określone jako zakazane 
– haram - albo dozwolone 
– halal - przypadkowo czy 
też zapomniane. Pierwszym 
powodem jest litość Allaha nad nami, ponieważ pod naciskiem potrzeby 
wierny może poszukać wyjścia z sytuacji. Drugi powód wynika z faktu, że 
są różne kategorie ludzi: o poglądach mniej lub bardziej elastycznych.

Prorok powiedział: Allah Wszechmogący ustanowił obowiązki, dlatego nie 
lekceważcie ich. To on wytyczył granice, dlatego nie przekraczajcie ich. On też zakazał 
pewne rzeczy, wiec nie popełniajcie ich. I milczał co do innych rzeczy z litości nad Wami, 
nie poprzez zapomnienie, dlatego nie dopytujcie o nie.

Dał nam też Prorok instrukcję, chroniącą przed wkroczeniem w stre-
fę zabronioną – haram: oddalajmy się od spraw wątpliwych, bowiem im 
bardziej się od nich odsuwamy, tym większa szansa, że nie wejdziemy 
w strefę zakazaną. W jednym z hadisów Prorok powiedział: Odczytaj swoje 
serce. Prawość oznacza rzeczy, dla których dusza i serce nie buntują się. Nawet, jeśli 
inni sądzą inaczej. A w innym rzekł: Zostaw to, co budzi twoje wątpliwości, a czyń 
to, co ich nie wzbudza.

Jest to drugi punkt instrukcji pozostawionej przez Proroka, utwier-
dzający nas w przekonaniu, że w celu zabezpieczenia się przed grzechami 
powinniśmy słuchać i kierować się głosem naszych serc. Kiedy odczuwa-
my niepokój serca, należy odstąpić od rzeczy, która go wzbudza; trzeba 
odrzucić sprawę wątpliwą.

Przykład tego znajdziemy w działaniach Proroka: Pewnego razu Pro-
rok wrócił do domu bardzo głodny i oprócz jednego daktyla nie znalazł 
nic do jedzenia. Chciał go zjeść, ale powstrzymała go myśl, że daktyl może 
pochodzić od sadaki, której prorocy nie jedzą, a rozdają biednym.

Prorok zwraca nam uwagę na pewne narzędzie, dzięki któremu wier-
ny jest zdobny do poruszania się w strefi e rzeczy wątpliwych nie wkracza-

jąc w obszar haram. Jest nim zdrowe serce. Zdrowe - jeśli nie skaziły go 
wielkie grzechy. Jeżeli będzie ono zepsute, skażone, wtedy nie zasygnalizuje 
nam zbliżania się do rzeczy i spraw zabronionych, a człowiek o takim ser-
cu zazwyczaj nie odczuwa gorzkiego smaku grzechów. Dlatego w sposób 
szczególny należy dbać o czystość serca, aby nie utracić tych zalet.

Allah powiedział w Kur’anie: Ci którzy uwierzyli i których serca się uspo-
kajają przez wspomnienie Allaha. O tak! Przez wspominanie Allaha uspokajają się 
ich serca.

Kolejnym sposobem ustrzeżenia się przed wejściem w obszar wąt-
pliwości jest czytanie Koranu, odprawianie modlitw nadobowiązkowych, 
opuszczanie miejsc budzących wątpliwości itp. A przede wszystkim prze-
bywanie w gronie ludzie zaufanych i przyjaciół, na których można polegać 

i mieć w nich podporę. 
Ludzi o dobrym charak-
terze i nieskazitelnej opinii. 
W środowisku, w którym 
możemy pobierać nauki 
islamu, poszerzać naszą 
wiedzę. Korzystać z pięk-
na życia i pamiętać iż nasz 
pobyt na ziemi to tylko 
przystanek i egzamin: metą 
naszego życia jest życie 
wieczne.

Podstawą rzeczy 
i sprawy, że jest ona do-
zwolona:

Allah (I on stworzył 
wam to wszystko co na ziemi)

Allah (Powiedz! Kto 
zakazał piękno stworzone przez Allaha, które ujawnił dla wiernych i oraz dobrobyt 
wam dany)

Allah (Powiedz, przyjdźcie wysłuchać, co zabronił wasz Pan wam: Ażebyście nie 
dodawali mu niczego i nikogo on jest Jedyny, i on nakazał wam posłuszeństwo rodzicom, 
i nie zabijajcie swoich dzieci myśląc o ubóstwie. My was obdarzymy dobrodziejstwami 
i ich. I nie zbliżajcie się do złych uczynków i występków widocznych i tych skrytych. I nie 
zabijajcie życia człowieka, które jest chronione przez Boga. A jedynie w imię prawdy. 
I to wam zalecam i zapisuję. Być może dotrze do was wiedza i napomnienie.)

Prorok powiedział: I to, co zezwolił Allah, jest dozwolone, a to, co zabronił, jest 
zakazane. Jeśli coś nie zostało wymienione, to zostało wam przebaczone, wiec przyjmijcie 
jego przebaczenie w tych sprawach, gdyż Bóg niczego nie zapomniał, ażeby wam przeka-
zać. Rzekł także: Al-halal – dozwolone to, co zezwolił Allah w Księdze, a zakazane 
- co zabronił Allah w Księdze, a to o czym nie wspomniał, zostało wam przebaczone.

Osoba, która postępowała niewłaściwie – haram - bez wiedzy, iż 
było to zabronione, nie będzie osądzana i nie ma grzechu. Natomiast, je-
żeli ktoś dowiedział się i rozeznał, że popełnia haram, jest grzesznikiem, 
a wybaczenie może uzyskać tylko poprzez naprawę swego czynu dobrymi 
uczynkami.

Al-haram – zakazane - i al-halal – dozwolone - występuje we wszyst-
kich dziedzinach codziennego muzułmańskiego życia, takich jak np.: 
ubiór, jedzenie i picie, w rodzinie (życie małżeńskie, wychowywanie dzieci, 
rodzice), etyka i zachowanie, przyjaciele, zasady praktyk religijnych, lecze-
nie, sprawy państwowe, zawarcie związku małżeńskiego i rozwód, handel, 
sądownictwo, prawo wojenne, czystość i higiena, nauka, pogrzeb.

 Tomasz Miśkiewicz
■
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Posłuszeństwo rodzicom
Jednym z wielu istotnych zagadnień, które precyzuje islam, jest po-

słuszeństwo rodzicom. Islam stanowczo nakazuje okazywać im szacunek 
i posłuszeństwo, przypisując to muzułmanom jako obowiązek. Z Kur’anu 
– słowa Bożego - możemy się dowiedzieć, że tuż po zasadzie wiary w Jed-
nego Boga, Allah wspomina o rodzicach:

I postanowił Twój Pan,
abyście nie czcili nikogo innego,
jak tylko Jego;
i dla rodziców – dobroć! 
(17:23)
Złe zachowanie w stosunku do rodziców jest traktowane jako drugi 

– po wielobóstwie - wielki grzech. Potwierdza to następujący hadis: Naj-
większym występkiem człowieka jest przypisywanie Bogu wspólników i okazywanie 
rodzicom nieposłuszeństwa, zabijanie istot obdarzonych duszą i oszukiwanie bliźnich.

Powody, dla których Allah ustawił rodziców na tak wielkiej pozycji, 
to fakt, że rodzice są pośrednikami w tworzeniu nowego człowieka, jego 
pierwszymi wychowawcami. To oni sprawili, że żyjemy (oczywiście, bio-
rąc pod uwagę życie doczesne), dzięki czemu możemy poznać tak wiele 
uroków tego świata. Im zawdzięczamy chwile radości, szczęścia, a także 
smutku. Dali nam możliwość poznania prawdy, pod którą kryje się miłość 
Boga, prawdy na temat Sądnego Dnia. Rodzice są w pewnym sensie twór-
cami nowego istnienia ludzkiego i biorą udział w jego wychowaniu. W rę-
kach matki i ojca spoczywa przyszłość dzieci. To oni w dużej mierze mają 
wpływ na osobowość dziecka, jego charakter i umiejętność współżycia ze 
światem, co jest bardzo istotną rzeczą. Każdy człowiek stanowi element 
społeczeństwa i ważne jest, w jaki sposób podchodzi do takiej współzależ-
ności. Jeżeli będzie otwar-
ty na resztę społeczności, 
wówczas może cieszyć 
się szczęśliwym bytem. 
Natomiast, kiedy okaże 
się osobą niegodną, ocze-
kującą od innych więcej 
niż chce im dać – jego 
życie wypełnią przede 
wszystkim klęski i rozcza-
rowania. Dlatego też, aby 
odpowiednio ukształto-
wać swój charakter nale-
ży podporządkować się 
rodzicom. 

Wróćmy jednak jesz-
cze do argumentu, że ro-
dzice są naszymi twórcami 
(w życiu obecnym). Nie do pominięcia jest fakt, iż zanim urodzi się nowy czło-
nek rodziny, matka nosi go przez dziewięć miesięcy w swoim łonie, co też wiąże 
się m.in. z rozmaitymi niedogodnościami i bólem. Musi być ostrożna i gotowa 
do wielu wyrzeczeń. Moment porodu oznacza wielokroć wielkie cierpienie, nie-
raz kończące się tragicznie. A przecież mimo zmęczenia i bólu, jako pierwsza 
wita nowo narodzonego niemowlaka, którego chętnie przytuli i nakarmi.

Matki troszczą się o dzieci, a kiedy któreś zachoruje, są w stanie cały-
mi dniami i nocami modlić się, prosząc Boga o uzdrowienie. Matka głodu-
je, aby tylko dziecko było najedzone; pracuje, żeby ono mogło odpocząć; 
pragnie zawsze zapewnić mu matczyną ochronę.

Jak widzimy, matka odgrywa tak dużą i ważną rolę w życiu swego dzie-
cka, że w pełni zasługuje na szacunek. Pewien hadis mówi: W stosunku do ko-

biety największe prawa ma jej mąż, zaś do mężczyzny największe prawa ma jego matka.
No, ale nie osłabiajmy tutaj pozycji ojca. On również ma swoje zasłu-

gi: jest odpowiedzialny za wymienione wcześnie przeze mnie wychowanie, 
wykształcenie oraz szczęśliwe życie swych dzieci. Mówi o tym następujący 
hadis: Najlepszym darem, jaki ojciec przekazuje synom, jest dobre wychowanie. Zaś 
moim ulubionym hadisem dotyczącym posłuszeństwa wobec rodziców, 
jest ten: Pewnego razu przyszedł mężczyzna do Proroka Muhammada i powiedział: 
„Proroku, komu powinienem być posłuszny w życiu?” Prorok odpowiedział: „Twojej 
matce”. Mężczyzna zapytał: „Komu jeszcze?” „Twojej matce”. „I komu jeszcze?” 
„Twojej matce”. „I komu jeszcze?” „Twojemu ojcu”.

Wynika z tego jasno, że najważniejszą funkcję w rodzinie pełni mat-
ka, co już wcześniej wyjaśniłem.

Stosunki, panujące między rodzicami a dziećmi, przypominają drzewo 
– rodzice stanowią jego korzeń, dzieci zaś gałęzie. Istnienie i rozwój korony 
drzewa zależny jest niewątpliwie od jego korzeni. Inaczej mówiąc: rodzice 
kładą fundamenty życia swych pociech. Społeczeństwo ludzkie składa się 
właśnie z rodziców i dzieci. Rodzice zaś stanowią jego właściwą podstawę. 

Niewłaściwe postępowanie wobec rodziców i wyrządzanie im krzyw-
dy, pomijając, że jest niegodne uczciwego człowieka, prowadzi do nisz-
czenia struktury społeczeństwa. Ludzie krzywdzący własnych rodziców 
nie mogą oczekiwać niczego dobrego po swoich potomkach, muszą mieć 
świadomość, że nie okażą im na starość pomocy. W jednym z hadisów 
Prorok Muhammad rzekł: Bądźcie posłuszni rodzicom, a wasi synowie będą wam 
posłuszni, bądźcie cnotliwi, a wasze żony będą cnotliwe.

Wiadomo z doświadczenia, że ludzie zadający rodzicom cierpienia nie 
są w życiu szczęśliwi – w konsekwencji nie osiągają też zbawienia. Radę 

na to przedstawia następują-
cy hadis: Kto chciałby żyć długo 
i mieć wszystkiego pod dostatkiem, 
niechaj będzie posłuszny swoim 
rodzicom i niechaj wspomaga swo-
ich bliskich. 

Kolejnym, bardzo waż-
nym obowiązkiem każdego 
muzułmanina w stosunku 
do rodziców jest opieko-
wanie się nimi i utrzymywa-
nie, zwłaszcza gdy osiągną 
wiek starczy. Wówczas to 
pod żadnym względem nie 
można odsyłać ich do domu 
starców, tylko należy otoczyć 
osobistą opieką. Bóg mówi 
w Kur’anie:

A jeśli jedno z nich lub oboje
osiągną przy tobie starość
 to nie mów im: „precz!”
i nie popychaj ich,
lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku! 
(17:23)
Temat ten porusza również hadis: Jeżeli młody człowiek okaże sza-

cunku starcowi ze względu na jego wiek, to Bóg sprawi, że i jemu, gdy 
będzie stary, młodzi okażą szacunku.

Islam jest tak bardzo wyczulony na sprawę rodziców, iż nakazuje 
dzieciom, aby po ich śmierci oddały długi zaciągnięte przez swych ojców 
i matki. Prorok powiedział: Dziecko i jego majątek jest własnością jego ojca. Pa-
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Muzułmańskie świętowanie na Podlasiu
 Święta są dla muzułmanów polskich jednym z głównych elementów 

przyczyniających się do ich integracji. Stanowią bowiem doskonałą okazję 
do spotkań rodzinnych oraz odświeżania znajomości. Jednak nie mają je-
dynie towarzyskiego charakteru, gdyż skierowane są przede wszystkim na 
sferę religijną i duchową. Podniosła atmosfera świąt skłania do zadumy 
i refl eksji. Zmusza do zastanowienia się nad własnym postępowaniem 
oraz zbliża do Boga. Zawiera w sobie ogromną wartość emocjonalną. 

Uroczystości świąteczne odbywają się we wszystkich meczetach, 
centrach muzułmańskich oraz domach modlitw. W tych dniach na Pod-
lasiu, najwięcej muzułmanów - Tatarów - można spotkać w meczetach 
w Bohonikach i w Kruszynianach, w białostockim Domu Modlitwy przy 
ulicy Piastowskiej w Białymstoku, a także w Domu Modlitwy w Sucho-
woli. Ze względu na przywiązanie do tradycji i bliskość miziarów (cmen-
tarzy), to Bohoniki i Kruszyniany są nadal tymi miejscami, do których 
przyjeżdża najwięcej Tatarów z całej Polski. Muzułmanie modlą się 
również w meczecie w Gdańsku, Centrum Kultury Islamu w Warszawie, 
w centrach muzułmańskich w Białymstoku. Lublinie, Wrocławie, Kato-
wicach oraz w prywatnych domach w całej Polsce.

Swoistość świąt muzułmańskich polega również na tym, że nie mają 
one stałego miejsca w kalendarzu. Rok księżycowy jest o 10 lub 11 dni 
krótszy od słonecznego, dlatego terminy obchodów ulegają przesunięciu. 
W islamie są dwa najważniejsze święta w roku: Ramadan Bajram – Id al-
Fitr - oraz Kurban Bajram – Id al-Adha.

ramadan bajram

To trzydniowe święto na zakończenie miesięcznego postu, ramadanu, 
będącego dziewiątym miesiącem w kalendarzu muzułmańskim. Nazwa jego 
pochodzi od arabskiego słowa ramada, co oznacza „być wypalonym”. W erze 
muzułmańskiej, kiedy wprowadzono kalendarz księżycowy, ramadan zaczął 
się przesuwać co rok o dziesięć lub jedenaście dni, gdyż o tyle rok księżycowy 
jest krótszy od słonecznego. W ten sposób ramadan wędruje powoli przez 
wszystkie pory roku, sprawiedliwie rozdzielając związane z nim wyrzeczenia 
wśród muzułmanów zamieszkujących różne strefy geografi czne. Według 

tradycji, Bóg wyróżnił ramadan, czyniąc go miesiącem zesłania Koranu. 
Ramadan to okres szczególnego kontaktu z Bogiem. Poszczący, do-

świadczając pragnienia i głodu, solidaryzują się z głodującymi na całym 
świecie. Każdy może przemyśleć liczne problemy współczesności, takie 
jak wojny, głód, nietolerancja religijna, czy nawet niszczenie środowiska 
naturalnego. Miesiąc ten powinien być dodatkowo wypełniony modlitwą 
i dobrymi uczynkami.

Ramadan stanowi czas pokuty i odpuszczenia grzechów. Najistot-
niejsza jest intencja muzułmańskiego postu. Nie polega on na umartwia-
niu się ani na zaprzeczania prawom ludzkiego ciała. Post, saum, to sposób 
przerywania rutyny zaspakajania codziennych potrzeb oraz ćwiczenie cia-
ła i ducha. Chodzi tu o umocnienie dyscypliny wewnętrznej i siły mo-
ralnej. Przestrzegania postu nie można skontrolować, stanowi on lekcję 
najszczerszego bezinteresownego poświęcenia dla zyskania łaski Boga, 
który jako jedyny wie, czy wierny zachowuje post, czy też nie. 

Post obowiązuje wszystkich dorosłych muzułmanów zdrowych na 
ciele i umyśle, żyjących w warunkach, które pozwalają im znosić post bez 
szkody dla zdrowia. Nieuleczalna choroba, menstruacje, ciąża, połóg, 

miętać należy również, żeby po śmierci rodziców pozostać dobrymi dla 
ich znajomych.

Niewątpliwe rodzice zasługują na miłość, wyrozumiałość i miłosier-
dzie swego potomstwa. Mają prawo oczekiwać od dzieci posłuszeństwa 
jako rekompensatę za to, co uczynili dla nich wcześniej. Jeśli jednak rodzice 
żądają czegoś, co jest błędne i zakazane lub proszą o coś, co jest niewska-
zane, nieposłuszeństwo staje się nie tylko usprawiedliwione, lecz także 
i konieczne. O tej sprawie czytamy w Kur’anie: „Polecamy opiece człowieka 
rodziców jego. Nosi go matka wśród licznych cierpień oraz odejmuje od piersi po dwóch 
latach. Bądź za to wdzięczny Mnie i rodzicom swoim. Do mnie powrócicie. Lecz, jeśli 
oni zmuszają cię przyłączyć do Mnie coś, o czym ty nie masz pojęcia, wtedy nie słuchaj 
ich. Odnoś się jednak do nich na tym świecie z dobrocią i krocz po drodze tego, kto jest 
pokorny Mnie, a ogłoszę wam o czynach waszych.”

Nakaz dobroci dla rodziców jest w islamie bardzo ważny oraz mocno 
podkreślany. Dodajmy do tego, że Prorok Muhammad pracę i miłosierdzie 
wobec rodziców wskazywał jako jedną z najlepszych dróg do osiągnięcia 
raju, którą stawiał wyżej nad uczestnictwo w dżihadzie. Przekazuje to ha-
dis: Ibn Masud, kuzyn Proroka, chciał wiedzieć, jaki czyn człowieka jest najbardziej 
umiłowany przez Allaha. Prorok odpowiedział: Modlitwa w ustalonym czasie. Wtedy 
kuzyn spytał co następnie, a Wysłannik Allaha odparł: Dobroć dla rodziców. Ibn 
Masud zapytał o kolejny czyn, wtedy Prorok rzekł: Dżihad na drodze Allaha.

Teraz może coś z codzienności: rozejrzyjmy się po otaczającym nas 
świecie. Spójrzmy na dzisiejszą młodzież, która przecież stanowi naszą przy-

szłość. Wielokroć dowiadujemy się z gazet, telewizji czy radia o narkotyko-
wych i alkoholowych problemach młodych ludzi. Liczba młodzieży, która 
padła ofi arą tych i innych nałogów wzrasta w niebywale szybkim tempie. 
Według mnie, te porażki są przede wszystkim efektem złego wychowania. 
Wierzę, że gdyby od początku życia nauczano dzieci posłuszeństwa i szacun-
ku w myśl zasad islamu, wtedy nie miałyby choć części problemów, z jakimi 
boryka się dzisiaj wielu młodych ludzi. Mówi się, że posłuszeństwo rodzicom 
jest staroświeckie, że tak robią tylko maminsynki, a świat i ludzie muszą się 
rozwijać... Jeśli ów rozwój ma być tym, co wyczynia obecnie część młodzieży, 
to lepiej byłoby zarówno dla świata, jak i jego mieszkańców, aby zrezygnować 
z niego, zaś skupić się na być może staroświeckich, ale godnych zasadach 
posłuszeństwa rodzicom, bo to dzięki nim możliwe jest nasze istnienie.

O tym wszystkim mówi nie tylko islam. Większość religii nakazu-
je okazywanie szacunku matce i ojcu. Przecież np. w chrześcijaństwie, 
jednym z jakże znaczących dziesięciu przykazań, które każdy porządny 
chrześcijanin nosi w swym sercu, jest: Czcij ojca swego i czcij matkę swą.

Obowiązkiem każdego człowieka, każdego prawdziwego muzuł-
manina jest podporządkowanie się rodzicom, ich poszanowanie oraz 
utrzymanie na starość. Dodam jeszcze, że do raju na pewno nie wejdzie 
człowiek nieposłuszny swemu ojcu i matce, wedle słów Proroka: Ojciec jest 
tym samym, czym środkowa brama raju. Tylko od ciebie zależy czy pozbawisz się tej 
bramy, czy też ją zachowasz. Oraz: Raj jest pod stopami matek.

Tomasz Miśkiewicz
■
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karmienie piersią, podróż - pozwalają odłożyć spełnienie obowiązku na 
inny miesiąc tego samego roku. Jest to zwolnienie czasowe, które mija po 
powrocie sytuacji do normy. 

Post polega na powstrzymywaniu się od picia i jedzenia od świtu do 
zachodu słońca. Nie są to jedyne obowiązki tego okresu. Poszczący w cią-
gu dnia musi również powstrzymywać się m. in. od palenia papierosów 
oraz od stosunków płciowych. Post staje się obowiązkiem po osiągnięciu 
dojrzałości płciowej. Jednak wcześniej, dzieci także mogą spróbować po-
ścić, np. w sobotę lub niedzielę, gdy nie muszą iść do szkoły.

Każdego dnia ramadanu domownicy wstają przed świtem, aby zjeść 
lekki posiłek - suhur, a następnie odprawiają modlitwę poranną – fedżr. 
Po całym dniu postu, gdy zajdzie słońce, można przerwać post. Trady-
cją jest spożycie kilku daktylów i wypicie wody lub mleka. Później, po 
modlitwie wieczornej maghrib, można zjeść obiad. Właśnie w ramadanie 
muzułmanie często spotykają się na wspólnych obiadach, tzw. iftarach. 

Każdej nocy tego niezwykłego miesiąca, Prorok Muhammad miał 
zwyczaj celebrować specjalne, szczególnie długie nabożeństwa, podczas 
którego recytował fragmenty Koranu tak, aby całość przedstawić w ciągu 
miesiąca. Te nabożeństwa, połączone z recytacją Koranu, nazywają się salat 
at-tarawih lub salat al-kijam i są nadal praktykowane przez muzułmanów.

W ramadanie jest noc, zwana lajlat al-kadr, Kader Noc - lepsza niż 
tysiąc miesięcy. Muzułmanie wypatrują jej w ciągu ostatnich dziesięciu nocy 
ramadanu (może to być 21, 23, 25, 27 lub 29). Najczęściej czas ten spędza-
ją w meczecie, tej zaś nocy starają się modlić jak najwięcej oraz wznosić 
możliwie najwięcej próśb do Boga. Pod koniec ramadanu muzułmanie, bez 
względu na wiek, przekazują zakat al-fitr (rodzice płacą za dzieci). Jest to jał-
mużna, którą można dać w formie pieniędzy biednym oraz potrzebującym.

W następnym miesiącu, pierwszego szawwala rano, wszyscy zbierają 
się w meczetach lub domach na specjalną na wspólną modlitwę świątecz-
ną Ramadan Bajram. 

kurban bajram 
 Święto obchodzone jest dziesiątego dul-hidżdża (12 miesiąc kalen-

darza muzułmańskiego), na trzeci dzień pielgrzymki. To drugie z najważ-
niejszych świąt religii islamu, a trwa cztery dni. Bardzo uroczysta modlitwa 
świąteczna składa się z dwóch rakatów oraz kazania - chutby. Poprzedzają 
ją takbiry (wspomninie Allaha słowami: Allahu Akbar, co oznacza: Al-
lach jest Największy), które są znakiem nadejścia świąt. Po zakończeniu 
nabożeństwa muzułmanie składają ofiary - kurbany. Mięso rozdziela się 
pomiędzy krewnych ofiarodawcy oraz zebranych muzułmanów.

Kurban jest symbolem posłuszeństwa wobec Allaha i oddaniem 
hołdu wielkim ideom i dogmatom islamu. Składając kurbana, muzułma-
nin odrzuca fałszywe bóstwa, gdyż Bóg mówi: (...) Przeto módl się do Boga 
i składaj ofiary. Celem ofiary jest uświadomienie sobie i głoszenie Jednoś-
ci Boga poprzez złożenie w ofierze naszych własnych ambicji, aspiracji, 
wszystkich naszych ideałów, a nawet życia. Ofiara wyraża wdzięczność 
wobec Boga i potwierdza naszą wiarę w Niego. 

Oprócz duchowego znaczenia kurban ma też wymiar społeczno-
humanitarny, gdyż dzielenie się mięsem ofiarnym umacnia więzi mię-
dzyludzkie, kształtuje świadomość braterstwa i przyjaźni, buduje zdrowe 
społeczeństwo, pozbawione skąpstwa i egoizmu. Według islamu koncep-
cja ofiary nie polega na przepraszaniu czy na okazaniu skruchy za grzechy, 
lecz na gotowości złożenia wszelkiego w ofierze dla Boga i w sposób 
Boży. Jest symbolem gotowości człowieka do oddania wszystkiego, na-
wet własnego życia, za swego Stwórcę i Pana. Reprezentuje więc najwyż-
szy cel: Bogu podoba się nie zewnętrzny akt składania ofiary, ale duch 
leżący u jego podstawy oraz motyw. 

Kurban stanowi rytualną ofiarę, na którą składa się zabicie w imię Boga 
określonych prawem muzułmańskim zwierząt. Ten akt religijny przypomi-

na nam wielką pobożność, oddanie i miłość Ibrahima (Abrahama) i jego 
syna Ismaila (Izmaela) do Boga. Wysłannik Boży, Ibrahim, chciał poświęcić 
Najwyższemu w ofierze własnego syna Ismaila, natomiast Ismail był gotów 
ofiarować dla Boga własne życie. Życie Ibrahimowego syna oszczędziło po-
wstrzymanie przez Allaha posłusznej ręki ojca, gotowego zabić syna, przy-
gotowanego na śmierć. Wiara została okupiona koźlęciem. Składanie ofiary 
stało się corocznymi obchodami, upamiętniającymi tamto pradawne wyda-
rzenie i okazją do podziękowania Allahowi za Jego łaskę. Gotowość Ibrahi-
ma do złożenia w ofierze Ismaila, została uwieczniona w islamskiej instytucji 
„Ofiary”, która stanowi integralną część ceremonii hadżdżu (pielgrzymki). 

Poza wymienionymi powyżej dwoma najważniejszymi świętami, 
muzułmanie obchodzą jeszcze kilka dni świątecznych. Są to m.in.:

aszurejny bajram - dzień aszura

Przypada on 10 muharrama. W tym błogosławionym dniu Bóg 
ocalił dzieci Izraela od ich wroga (Egiptu) i Prorok Mojżesz pościł, aby 
okazać wdzięczność. Muzułmanie dla uczczenia tego wydarzenia także 
mogą pościć w dzień Aszura oraz w dzień poprzedzający lub następny. 
Post nie jest wprawdzie tu obowiązkiem, lecz praktykuje go większość 
muzułmanów, tak samo jak w ramadanie powstrzymując się od jedzenia, 
picia i palenia od świtu do zachodu słońca.

Tego dnia Tatarzy polscy dodatkowo przygotowują kompot, który 
powinien się składać z siedmiu lub innej nieparzystej liczby rodzajów su-
szonych owoców.

miewlud (maulid an-nabi)
Jest to dzień upamiętniający narodziny Proroka Muhammada, ob-

chodzony 12 rabi al-awwala (3 miesiąc kalendarza muzułmańskiego). 
Muzułmanie nie obchodzą go tak świątecznie, jak chrześcijanie Boże 
Narodzenia. Na pamiątkę tego wydarzenia wierni zbierają się w meczecie 
i opowiadają sobie historie z życia Proroka Muhammada, jego rodziny 
i towarzyszy.

miradż i isra

Isra, to cudowna podróż Proroka Muhammada, którą odbył na 
koniu Al-Burak (Świetlisty) z Mekki do meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, 
w nocy 621 roku. Jeszcze tej samej nocy nastąpił Miradż, czyli wniebo-
wstąpienie Proroka Muhammada z meczetu Al-Aksa w Jerozolimie w to-
warzystwie anioła (archanioła) Gabriela. Na pamiątkę tego wydarzenia 
muzułmanie organizują spotkania, na których rozmawiają o cudownej 
podróży Proroka oraz jej znaczeniu dla islamu. Przypada ono 27 radżaba 
(siódmy miesiąc kalendarza muzułmańskiego)

Nabożeństwa świąteczne, podobnie jak każde inne, mają swój spe-
cyficzny urok. Wiąże się to z wymogami stawianymi przez islam. Meczety 
składają się z dwóch odrębnych części: jednej dla kobiet, drugiej dla męż-
czyzn. Podczas modlitwy kobiety nie mogą przebywać w części dla męż-
czyzn, podobnie jak mężczyźni w części dla kobiet. Jeżeli jest tylko jedna 
sala do modlitwy, wtedy kobiety ustawiają się za mężczyznami. W żadnym 
przypadku nie mogą stać obok siebie. Wierni do modlitwy ustawiają się 
w rzędy, tzw. safy. Podłogi w meczetach wyścielone są dywanami, w związ-
ku z czym należy zdjąć obuwie przed wejściem do sal modlitw.

Niektórzy mężczyźni mają na głowach specjalne czapeczki, tzw. tiu-
betejki lub krymki. Kobiety powinny być ubrane w długie spódnice oraz 
bluzki okrywające ramiona, na głowach mają chustki dokładnie zakrywa-
jące włosy. Ich ubiór może odsłaniać jedynie dłonie, stopy oraz twarz. 
W każdym pomieszczeniu znajdują się ławy lub krzesła przeznaczone dla 
osób starszych i chorych, niemogących stać podczas modlitwy. 

Można powiedzieć, że śpiewny, melodyjny ton modlitw dodaje cere-
monii świątecznej podniosłości i tajemniczości. Modlitw odmawiane są w ję-
zyku arabskim, zaś kazanie wygłaszane w języku polskim. Dla osób, które 
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słyszą je po raz pierwszy, wszystko może wydawać się bardzo egzotyczne, 
lecz dla polskich muzułmanów brzmi znajomo. Sam sposób oraz techni-
ka wykonywania jest zawsze taka sama. Przed pierwszym safem (rzędem) 
stoi imam – duchowny muzułmański, który prowadzi całe nabożeństwo. 
Zwrócony jest tyłem do wiernych, ale zawsze w stronę Mekki, gdzie znajduje 
się Kaaba. Stronę tą wskazuje mihrab – łukowato sklepiona nisza z małym, 
prostokątnym okienkiem, wkomponowanym w ścianę meczetu. Z prawej 
strony mihrabu znajduje się kilkustopniowe podwyższenie, tzw. minbar, czyli 
kazalnica, która jest najważniejszym elementem muzułmańskiej świątyni. To 
właśnie z minbaru imam głosi świąteczne oraz piątkowe kazania - chutby.

Z powodu małej pojemności meczetów w Bohonikach i Kruszy-
nianach oraz dużej ilości wyznawców islamu w Polsce, wielu wiernych nie 
może wejść do świątyni podczas modlitwy. Jednak nie odstrasza to niko-
go. Przybywają tu Tatarzy z całego kraju ze względu na bliskość cmenta-
rzy oraz świąteczny charakter tych dni. Przyjazd do meczetu nie jest trak-
towany jak obowiązek. Często są to jedyne chwile w roku, kiedy można 
spotkać się z dawno niewidzianymi dalekimi krewnymi czy znajomymi.

Święto muzułmańskie to nie tylko modlitwa w meczecie, ale również 
odwiedzanie grobów przodków. Czynne cmentarze muzułmańskie, miziary, 
znajdują się w Warszawie oraz na Podlasiu - w Bohonikach i Kruszynianach. 
Te ostatnie są oddalone od meczetów jedynie o kilkadziesiąt metrów. 

Na miziar wierni przychodzą przed modlitwą lub po niej. Nie ma to 
większego znaczenia w sensie religijnym, a bardziej praktyczne. Dla wielu 
osób przyjeżdżających z daleka wygodniejsze jest odwiedzanie grobów 
po nabożeństwie. Muzułmanie przy rodzinnych mogiłach często recytu-
ją wersety z Koranu i składają prośby do Boga o wybaczenie grzechów 
zmarłemu. Przyjętym przez Tatarów zwyczajem jest odczytanie modlitwy 
nad grobem, czyli „dawanie sielam”, wiążące się z pewnym rytuałem. 
Osoby, które podchodzą do grobu, ustawiają się w rzędzie z prawej strony 
głowy pochowanej osoby. Każdy, dotykając prawą dłonią ziemi, odczytu-
je odpowiednią modlitwę. Najczęściej wygląda to tak, że pierwsza osoba 
czyta modlitwę z chamaiłu (książeczki z modlitwami), a pozostałe słuchają 
w skupieniu lub powtarzają. Specyfi cznym elementem tej części ceremonii 
jest wymówienie imienia zmarłego oraz jego matki. Używa się imienia ta-
tarskiego, nadanego podczas azanu (ceremonia urodzinowa). Często zda-
rza się, że było ono inne od tego, które zmarły używał na co dzień. 

Do tatarskiej tradycji świąt należy również dzielenie się sadogą. Są nią 
najczęściej słodycze, choć spotkać można również owoce: jabłka, poma-
rańcze, mandarynki. Sadogę może dać każdy, kto ma na to ochotę lub go 
na to stać. Jest ona ofi arowana w intencji, co zależy od ofi arodawcy. Naj-
częściej chodzi o pomyślność rodziny albo wszystkich współwyznawców. 
Po „przepieciu” sadogi, czyli po odmówieniu odpowiedniej modlitwy, 

rozdawana jest zebranym przed meczetem muzułmanom. Szczególnie 
zadowolone są dzieci, gdyż dostają wówczas dużo słodyczy. Dzielenie się 
sadogą następuje po modlitwie bajramowej i przeplata się ze wzajemnym 
składaniem życzeń świątecznych.

Świąteczne dni są okresem radości, dlatego po porannej modlitwie 
w meczecie wszyscy udają się do domów na rodzinne obiady. Na stole 
obok tradycyjnych polskich potraw, takich jak gołąbki, kurczak pieczony 
czy ryba, znajdują się też dania tatarskie oraz arabskie. Bajramową potra-
wą Tatarów polskich są kołduny: pierożki z nadzieniem mięsnym. Innymi 
potrawami, spotykanymi w domach tatarskich, szczególnie w święta, są: 
bielusz – pieróg z farszem mięsnym na cieście drożdżowym, oraz piereka-
czewnik – pieróg z farszem mięsnym lub na słodko z serem i rodzynkami 
na cieście makaronowym, spiralnie zawijany. Na słodko podaje się dżajmę 
– cieniutkie naleśniki smażone na maśle, lub chalwę, przyrządzoną z ma-
sła, miodu i mąki. Zabroniona przez islam jest wieprzowina oraz alkohol, 
co nie powinno znaleźć się na stole, szczególnie w tak świątecznym dniu.

Tradycją bajramową stały się ponadto spotkania towarzyskie organi-
zowane najczęściej na Kurban Bajram i Ramadan Bajram. Cieszą się one 
dużym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i osób starszych. Naj-
częściej bale, bo tak są nazywane, przypadają na dni wolne od pracy, gdyż 
mogą wtedy przybyć na nie Tatarzy z całej Polski. Takie spotkania służą 
nie tylko ogólnie pojmowanej zabawie, ale również zacieśnianiu więzów 
przyjaźni między członkami tej niewielkiej grupy. 

Początek organizowania bali tatarskich sięga końca XIX wieku, kie-
dy urządzano je na Wileńszczyźnie. Uczestniczyło w nich czasem ponad 
200 osób, również z Krymu i Powołża oraz zaprzyjaźnieni Polacy. Z bali 
tatarskich słynęło Wilno, Nowogródek, Słonim, Iwje-Murawszczyzna, 
choć odbywały się także w Klecku, Lechowiczu, Mirze, Iwamowie oraz 
w Kruszynianach.

Po II wojnie światowej urządzano skromniejsze spotkania, głównie 
w Sokółce i Bohonikach. Większe zabawy odbyły się dopiero w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych. Bale tatarskie od innych spotkań towarzy-
skich odróżniały się przede wszystkim tym, że przybywali na nie głównie 
Tatarzy z całego kraju. Bawiono się przy muzyce zespołów ludowych. 
Nie brakowało na nich takich tańców, jak walc czy polonez. Obecne bale 
różnią się trochę od tych dawniejszych. Jak niegdyś jednak, przyjeżdżają 
na nie Tatarzy z odległych stron kraju, a także zza granicy.

Muzułmanie w Polsce starają się jak najlepiej przygotować do świąt, 
w szczególności do tych dwóch najważniejszych. Rezerwują sobie urlopy 
w pracy, kobiety sprzątają domy i gotują potrawy, mężczyźni przygoto-
wują samochody, aby dojechać na nabożeństwo oraz w odwiedziny do 
rodziny. Szczególnie cieszą się dzieci, gdyż nie będą musiały iść do szkoły 
i dostaną mnóstwo słodyczy oraz prezentów.

Chrześcijańskie święta nie są celebrowane przez polskich muzuł-
manów. Jednak ze względu na zażyłość z polską, chrześcijańską tradycją, 
szczególnie w domach gdzie są małe dzieci, można wszakże zauważyć 
takie elementy, jak choinka czy pisanki. Trudno wytłumaczyć kilkuletnie-
mu dziecku, które w przedszkolu dowiedziało się o świętym Mikołaju 
i prezentach pod choinką, że to go nie dotyczy. Jednak muzułmanie nie 
obchodzą Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Pomimo tego, często zapra-
szają na obiady bajramowe sąsiadów i przyjaciół, którzy są wyznawcami 
innej religii, ci zaś odwdzięczają się tym samym, zapraszając muzułma-
nów do uczestnictwa w obchodach swoich świąt.

Izabela Muchla-Półtorzycka
Dagmara Sulkiewicz
Tomasz Miśkiewicz

Fot. Archiwum NK MZR
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29 maja br. podczas uroczystego spotkania z okazji  
330-lecia osiedlenia Tatarów na Podlasiu zaprezentowane zo-
stały obrazy Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej. Niezwykłe 
to płótna, przenoszące nas w świat starych tatarskich mecze-
tów. Niezwykłe także dlatego, że powstały ze wspomnień, 
tęsknoty oraz twórczej pasji. Przeczytajmy, co o tym wszyst-
kim mówi Autorka. (MCz)

Tatarskie tęsknoty: obrazy malowane sercem

tematyka tataRska w mojej twóRczości

Na początku chcę serdecznie podziękować tym wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do powstania moich obrazów 
przedstawiających meczety. Dziękuję Muftiemu, panu Tomaszo-
wi Miśkiewiczowi za propozycję podjęcia tego tematu. Szczegól-
ne podziękowania ślę pani Halinie Szahidewicz, Aleksandrowi 
Miśkiewiczowi i mojemu Stryjowi - Janowi Sobolewskiemu. Niespełna 
3 lata temu odszedł mój Ojciec, który również wspierał mnie duchowo 
i gorąco pragnął, abym ten temat kontynuowała.

Obrazy malowałam w związku z obchodami 80-lecia Muzułmańskie-
go Związku Religijnego, ale pierwsza ich wystawa miała miejsce 29 maja 
2009 roku, w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku 
(podczas obchodów 330-lecia osadnictwa Tatarów na Podlasiu). Mam na-
dzieję, że spotkały się z przychylnym przyjęciem przybyłych gości.

Starałam się przede wszystkim wyeksponować architekturę mecze-
tów – ich prostotę, skromność, gdzie głównym budulcem było drewno. 
Najczęściej są to budowle prostokątne z centralnie usytuowanym minare-
tem. Dlatego meczet jest głównym bohaterem obrazu, a przyroda jedynie 
obramowaniem. Najbogatszą architekturę miał meczet w Dowbucisz-
kach na Wileńszczyźnie i uwzględniłam to, wyróżniając tę świątynię więk-
szym formatem i nadając obrazowi charakter pejzażu. Meczety upodab-
niane do świątyń arabskich czy tureckich (Mińsk, Kowno) przedstawiłam 
w wersji bogatszej kolorystycznie, akcentując ich wschodni charakter.

Całość, którą namalowałam 3 lata temu, liczy 22 obrazy (Kruszynia-
ny zostały ukazane dwa razy, tzn. w otoczeniu przyrody oraz jako obiekt 
przedstawiony centralnie). Brakuje w tej całej kolekcji meczetów już nie-
istniejących (Widze, Studzianka). Niestety, nie miałam też danych o nowo 
oddanym meczecie w Łowczycach (Bialoruś). Przepraszam zatem za te 
niedociągnięcia.

Po raz pierwszy sięgnęłam po tematykę tatarską w roku 1989. Przyczy-
nił się do tego Aleksander Miśkiewicz, z którym byłam w kontakcie już od 
czasów studenckich. Za jego namową, jak i też przy wsparciu duchowym 
i finansowym mojego Ojca, namalowałam pierwszych 8 meczetów. Były one 
reprezentowane na „Sokólskim Oriencie” w tymże roku. Przedstawiono je 
potem również w kilku miastach, w telewizji regionalnej, a wreszcie wydano 
w formie pocztówek. Opinie były różne, ale ślad pozostał i to jest istotne.

A teraz kilka słów o sobie i moich rodzicach. Rodzice moi - Romu-
ald i Tamara z Kozakiewiczów Sobolewscy - jak wielu przesiedleńców, 
zdecydowali się opuścić rodzinny dom. Ruszyli na tzw. Ziemie Odzy-
skane. Osiedlili się w Trzciance Lubuskiej, w malowniczo położonym 
miasteczku. Tam się urodziłam i spędziłam swoje dzieciństwo. Do dziś 
z wielkim sentymentem wspominam lasy, łąki, liczne jeziora i urokliwe 
zakątki tego niewielkiego miasteczka. Toteż nie dziwię się moim rodzi-
com, którzy z taką tęsknotą wracali w swoich wspomnieniach do miejsc 
prawdziwych, czyli do Kresów - Nowogródczyzny, do czasów swojej 
młodości.

Ojciec mój, darując mi książkę „Ziemia nowogródzka”, autorstwa 
T. Sosińskiego, taką złożył dedykację:

„A czy znasz Ty, bracie młody, dziadków ziemie, dziadków rody, za 
czym tęsknią, wspominają i we snach swych tam wracają. Zajrzyj więc 
do tych „dziejów” w chwili wolnej, a zrozumiesz czym są dla nich Kresy 
Wschodnie”.

Rozumiem Ciebie, Ojcze, bo sama tęsknię nie tylko za Trzcianką 
- dzieciństwem, ale przede wszystkim za waszymi wspomnieniami, owia-
nymi taką czułością i ciepłem.

Dzięki też mojemu Ojcu, który organizował spotkania nie tylko 
w gronie Tatarów, ale i historyków, dziennikarzy, socjologów zainteresowa-
nych Tatarszczyzną, mogę poniekąd ten wątek kontynuować. Mieszkając 
od ponad 40 lat w Poznaniu, wrosłam w to środowisko, ale istotnie wie-
lokrotnie odczuwam, że gdzieś tam, w głębi duszy, mam swoją „inność” 
w sensie mentalnym i emocjonalnym. Tu, w Poznaniu, ukończyłam studia 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Następnie pracowałam w szkol-
nictwie wyższym, potem w powszechnym w zawodzie nauczyciela.

Przygoda z malowaniem zaczęła się w moim, już dorosłym życiu, 
z czasem przekształcając się nie tylko w pasję, ale i w formę zarobkowa-
nia. Wiedząc, że zdolności i pasja nie wystarczą, poszerzałam swoją wiedzę 
i umiejętności poprzez kluby, pracownie plastyczne, plenery. Uczestniczyłam 
w wystawach zbiorowych i zorganizowałam też kilka wystaw indywidual-
nych. Przed pięciu laty w Sopocie reprezentowałam naszą mniejszość etnicz-
ną, wystawiając swoją twórczość - obrazy olejne, pełne żywej kolorystyki. 

Mój ulubiony gatunek malarski to portret, który jest trudnym tematem, 
ale też daje duże możliwości rozwoju i inspiracji. W podziękowaniu za miłą 
gościnę w gdańskim Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej, namalo-
wałam portret jego patrona - Leona Kryczyńskiego. Został on umieszczony 
w sali konferencyjnej i - jak podaje strona internetowa – wisi na miejscu 
honorowym. Z przyjemnością też sięgam do pejzażu i martwej natury.

Moi ulubieni malarze to impresjoniści i koloryści. Oni mnie inspiru-
ją i są w moich obrazach. Przyznaję jednak szczerze, iż w miarę upływu 
czasu (a maluję już prawie 30 lat) widzę jak dużo trzeba pracować, aby 
osiągnąć naprawdę dobry warsztat i własny styl. Nieraz nasuwa się mi też 
refleksja, że pora odpocząć od farb, zapachu terpentyny, ciągłego rozsta-
wiania sztalug. Wtedy pocieszam się, że w tylu już domach „mieszkam” 
poprzez moje obrazy, więc może i warto nadal to kontynuować...

Poznań, 7 czerwca 2009 roku
Z serdecznymi pozdrowieniami - Elwira Sobolewska-Waliszewska

■
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Tradycje i sztuka narodu tatarskiego
Republika Tatarstan posiada bogate dziedzictwo historyczno-kul-

turowe. Tworzy je połączenie co najmniej czterech typów wzajemnie 
wpływających na siebie kultur: tureckiej, ugrofińskiej, bułgarskiej oraz 
słowiańsko-rosyjskiej, a także dwóch religii: islamu i chrześcijaństwa. 
Dzięki temu wytworzyła się unikatowość tutejszej ziemi, oryginalność 
sztuki oraz wartości kulturalnych i historycznych.

W sztuce i dziedzictwie kulturowym narodu jak w lustrze odzwier-
ciedliło się życie i naszych przodków, cechy narodowe, ideały piękna, re-
ligia, zmiany warunków socjalno-ekonomicznych oraz kontakty z innymi 
nacjami.

Mówiąc o tych wszystkich odziedziczonych wartościach, trzeba pa-
miętać, że jednocześnie ze wspólnymi tradycjami kulturowymi, istnieją 
różnorodne grupy etniczne Tatarów z właś-
ciwymi im cechami. Kazań, na przykład, 
był duchowym centrum zasadniczej grupy 
etnicznej narodu tatarskiego – Tatarów ka-
zańskich, będących fundamentem kształtu-
jącego się narodu tatarskiego.

 
aspekty historyczne

Sztuka i kultura Tatarów dziedziczy tra-
dycje Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej, Złotej 
Ordy i Chanatu Kazańskiego. Wielki wpływ 
wywarł nań także islam, przyjęty w 922 roku. 
System runiczny został zamieniony na alfabet 
arabski, co spowodowało rozwój nauki, filo-
zofii i literatury. Islam rozwinął i wzmocnił 
główne tradycje kultury tatarsko-bułgarskiej. 
Muzułmańskie pokrewieństwo duchowne 
zezwalało wołżańskim Bułgarom na utrzy-
mywanie handlowych i dyplomatycznych 
stosunków z wielkim światem islamu, otwie-
rało drogę na Wschód – do Świętej Mekki, 
Egiptu, Turcji, Iranu. Wizerunki przedis-
lamskiej mitologii pogańskiej - wyobrażenia ptaków, zwierząt i czasem 
ludzi – zamieniają się na ornamenty kwiatowo-roślinne i geometryczne, 
które stały się dominującym. W czasie, kiedy na Rusi w sztuce utrwalają 
się biblijno-chrześcijańskie motywy wizerunkowe, w bułgarskiej sztuce 
dekoratywnej, jak i na Wschodzie, estetyczną i artystyczną zasadą staje 
się wzorzystość i dekoratywność. Do naszych czasów dotrwały cudowne 
dzieła bułgarskich mistrzów – ozdoby, prace z brązu, srebra i złota.

Nowy etap rozwoju kultury i sztuki jest związany z włączeniem Buł-
garii w 1236 roku do Złotej Ordy, której kultura reprezentowała symbiozę 
tureckich, mongolskich i środkowoazjatyckich tradycji, z charakterystycz-
ną dla nich wspaniałością ornamentu oraz bogactwem dekoracji, z uży-
ciem różnorodnych metali, kamieni szlachetnych oraz półszlachetnych. 
Szczególne wagę przywiązują do tworzenia przedmiotów, związanych 
z upiększeniem koni i ekwipunkiem żołnierskim, bronią oraz innych, 
właściwych tureckiemu koczowniczemu środowisku wyrobów sztuki.

Później rozkwita w Bułgarii tradycja budowania miast. Podróżników 
i bogatych kupców, dyplomatów i polityków zdumiewało piękno majesta-
tycznych pałaców chanów, ozdobionych białymi i niebieskimi mozaikami, 
pokrytymi szklaną glazurą i złotą folią. Miasto Bułgar Wielki w XIII-XIV w. 
był olbrzymim jak na ten czas kompleksem, po którym nawet w 1722 roku 
– podczas odwiedzin Piotra 1 – zachowało się około 70 budynków z białego 
kamienia. Właśnie wtedy car rozkazał chronić je jako pomniki historyczno-ar-

chtektoniczne. Powierzchnia drugiego według wielkości miasta Bułgarii Woł-
żańsko-Kamskiej, Bilyara, wynosiła wówczas 530 ha (powierzchnia Kijowa 
– 10 ha, Paryża – 439 ha).

Po rozpadzie Złotej Ordy powstały niezależne tatarskie chanaty: 
Astrachański, Kazański, Syberyjski oraz Kasimowski. Chanat Kazański, ze 
stolicą w Kazaniu, odegrał szczególną rolę w losie tatarskiego narodu, po-
nieważ właśnie kazańscy Tatarzy byli rdzeniem jednoczącym siły w procesie 
powstania narodu tatarskiego. Stolica państwa kontynuuje rozwój architek-
tury. Na przestrzeni Kazańskiego Kremla wznosi się mnóstwo budynków 
z białego kamienia i cegieł. Książę Andrzej Kurbski, jeden ze zdobywców 
miasta, pisał: „Na górze znajduje się twierdza, carski pałac i wysokie meczety 
kamienne, gdzie złożeni ich martwi carowie”. Iwan Groźny tak samo dziwił 
się „niesamowitemu pięknu twierdzy”. Charakterystycznym dla tych czasów 

było pojawienie się stel z płaskorzeźbioną de-
koracją, wyrobów z metalu oraz ozdób z ce-
chami „wschodniego” baroku – stylu, obecne-
go w sztuce Azerbejdżanu i Azji.

W drugiej połowie XVI wieku Chanat 
Kazański został przyłączony do Wielkie-
go Księstwa Moskiewskiego. Przesiedleńcy 
z Moskwy, Nowogrodu Wielkiego, Pskowa 
i innych rosyjskich miast, kultywowali ele-
menty rosyjskiej kultury, na którą, z kolei, 
miała wpływ kultura Wschodu. Przejaw tego 
widzimy w częściowej zmianie architektury 
cerkwi (chwyty dekoratywne, wschodnie 
ornamentalne detale), powstaniu wystawnej 
wschodniej wzorzystości, polichromii, nie-
spotykanych wcześniej w sztuce rosyjskiej, 
jednakże zakorzenionej w niej pod wpływem 
kultury tatarskiej. Według przypuszczenia hi-
storyka M. Chudiakowa, meczet katedralny 
z ośmioma minaretami na terytorium Kazań-
skiego Kremla, Kul-Szarif, zburzony w 1552 

roku, stał się pierwowzorem moskiewskiej Cerkwi Wasyla Błogosławio-
nego na Placu Czerwonym. Dziewiąta, wznosząca się nad pozostałymi, 
centralna kopuła świątyni uosabiała zwycięstwo krzyża nad półksiężycem. 
Architektura cerkwi nie ma analogii w ówczesnej rosyjskiej architekturze, 
ma natomiast dużo wspólnego z architekturą Wschodu.

W architekturze jednej z prawosławnych świątyń Kazania, Katedrze 
Pietropawłowskiej, współistnieją elementy nie tylko rosyjskie i europej-
skie, lecz i wschodnie. Naukowiec N. Chalitow pisze: „Takiego połącze-
nia barw nie można spotkać w cerkiewnej architekturze innych terenów 
Rosji, jednak w ubarwieniu tatarskich meczetów (...) przeważały właśnie 
te kolory: tło ochrowo-żółte oraz niebieskie, zielone, białe, czerwone de-
tale”. Akademik S. Ajdarow jest zdania, że katedra stanowi pomnik stro-
ganowskiego baroku, wybudowany z wykorzystaniem najbardziej cha-
rakterystycznych cech bułgaro-tatarskiej architektury, w której są obecne 
komponenty wschodnie i euroazjatyckie.

Jaskrawym przykładem historyczno-kulturowej współpracy między 
Rusią a Chanatem Kazańskim są tak dobrze znane dzieła: Czapka Kazańska 
i Czapka Monomacha – dwa zachowane insygnia koronacyjne carów rosyj-
skich. I jedna, i druga pochodziły od tatarskich chanów. Czapki są klasycz-
nymi wzorcami tatarskiej sztuki użytkowej, intkrustowane kamieniami szla-
chetnymi, upiększone skomplikowanymi wzorami roślinnymi istniejącymi 
w tatarskim ornamencie narodowym. Czapka Kazańska oraz tron chański, 
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Krym w 2009 roku.  
Rzeczywistość, prognozy, perspektywy dla Polski

Między 18 a 22 maja tego roku, a więc całkiem niedawno, uczest-
niczyłem w Światowym Kongresie Tatarów Krymskich na Krymie. 
Zostałem zaproszony przez Medżlis krymsko-tatarski, czyli narodo-
wy parlament, który formalnie funkcjonuje jako część kancelarii pre-
zydenta Ukrainy. Jest bowiem obecnie Krym republiką autonomiczną 
w ramach państwa ukraińskiego. Taki status ma od początku lat 90. 
XX w., od czasu ogłoszenia niepodległości Ukrainy. W okresie mię-
dzywojennym, od roku 1920, kiedy został zajęty przez armię sowie-
cką, Krym posiadał status autonomicznej republiki narodowo-tery-
torialnej. Jej oficjalna nazwa brzmiała wtedy Tatarska Autonomiczna 
Sowiecka Republika Krymu. 

W latach 1918-1920, już 
po wybuchu bolszewickiej 
rewolucji, Krym był skraw-
kiem dawnego rosyjskiego 
imperium carskiego, rządzo-
nym przez kontrrewolucyjną 
Armię Ochotniczą pod do-
wództwem generała Antona 
Denikina, a póżniej generała 
barona Piotra Wrangla. Ro-
syjska armia kontrrewolucyj-
na zajęła Półwysep Krymski 
w październiku 1918 roku, 
usuwając istniejący tam rząd 
tatarski polskiego Tatara ge-
nerała Macieja Sulkiewicza. 
Sulkiewicz wyjechał do Azer-
bejdżanu, zaś na Krymie powstał rząd Solomona Kryma, miejscowe-
go Karaima, wspierający Armię Ochotniczą. Pewną formę autono-
mii tatarskiej chciał utworzyć generał Wrangel, zdając sobie sprawę 
z tego, że nie da się już rządzić metodami caratu, tj. narodowościowe-
go i społecznego ucisku. Na czele sztabu Armii Rosyjskiej, bo tak na-
zywały się oddziały barona Wrangla, stał polski Tatar, generał Józef  
Józefowicz. 

Tatarski ruch narodowy powstał na przełomie XIX i XX wieku, 
kiedy dojrzała młoda zeuropeizowana inteligencja, dążąca do utwo-
rzenia na Krymie niepodległego, tatarskiego państwa. Wzorem dla 
Tatarów były reformy proeuropejskie w Turcji. Powstała Tatarska 
Partia Narodowa – Milli Firqa, która skupiła w swoich szeregach 
młodą tatarską inteligencję, budując nowoczesny naród w europej-
skim rozumieniu tego pojęcia. Rozpoczęto intensywną pracę narodo-
wą, publikację prasy, książek, zainicjowano nowoczesne szkolnictwo, 
zajęto się problematyką praw kobiet i ich położenia społecznego, za-
częła się rozwijać współczesna tatarska literatura. Dało to w rezulta-

cie olbrzymie poparcie narodu 
Krymskich Tatarów dla swojej 
politycznej awangardy, partii 
narodowej. Jej liderzy w okre-
sie po 1914 roku praktycznie 
sprawowali rząd dusz w społe-
czeństwie tatarskim. 

Chanat Krymski został 
podbity przez Rosję w roku 
1783. Scenariusz był dość 
podobny do polskiego i do 
wszystkich późniejszych ak-
cji rosyjskich. W stosunku do 
ostatniego władcy tatarskiego 
na Krymie utworzona zosta-
ła opozycja, która „poprosiła 
o pomoc” armię rosyjską, 
podobnie jak w Polsce człon-

kowie konfederacji targowickiej. Ostatni chan, Szahin Gerej, jak Sta-
nisław August Poniatowski, był marionetką w rękach Katarzyny II. 
Walki o podporządkowanie wszystkich ziem Chanatu Krymskiego 
trwały do roku 1791, kiedy to następca Szahin Gereja, Baht Gerej, 
niewładający już Krymem, został zmuszony do wyjazdu do Stambu-
łu. Rosjanie rozpoczęli po zajęciu Krymu jego intensywną rusyfikację, 
która trwała aż do wieku XX. Oprócz rusyfikacji, metodami admini-

noszący nazwę Tronu Borysa Godunowa, przywieziony z Kazania przez 
Iwana Groźnego, przechowywane są w kremlowskim Arsenale w Moskwie.

Wyraźny wpływ tatarski można obserwować w kulturze użytkowej. 
Widzimy to np. w tureckich nazwach odzieży. Nazwa dawnego obuwia 
rosyjskiego – czoboty, baszmaki - została zapożyczona od Tatarów, tak samo 
jak i kaftan, kazakin, kuszak, tułup. Do języka rosyjskiego trafiło dużo słów, 
związanych z handlem i przedmiotami codziennego użytku: ałtyn, sambar 
(spichlerz), arszyn, bazar, bakalia, bałagan, barysz (zysk), dieńga (pieniądz), kara-
wana, czajnik i inne. Wiele znanych w Rosji nazwisk pochodzi od rodów 
tatarskich: Aksakow, Karamzin, Turgieniew, Achmatow.

Wszystko to mówi o ciasnym splocie kultur państwa moskiewskie-
go, bułgarskiego i Złotej Ordy, później również Chanatu Kazańskiego, 
które handlowały i wojowały, a także wymieniały się znakomitymi maj-
strami, architektami, rzemieślnikami.

Pojawienie się w XIX wieku produkcji manufakturowej sprzyja-
ło rozkwitowi sztuki dekoratywnej. Właśnie wtedy powstają klasyczne 
wzorce hafciarstwa, biżuterii z powabnym filigranem, barwne kobiece 
nakrycia głowy – kałfaki, dekoracyjne ręczniki z delikatnymi wzorami. 

W tym okresie wykształcił się klasyczny strój tatarski, uformował się też 
jedyny styl narodowy w otoczeniu oraz przestrzeni wewnętrznej mieszka-
nia, w wyrobach obrzędowych i codziennego użytku.

Dzisiaj samoistne tradycje tatarskiej sztuki narodowej przejawiają 
się szczególnie i nabierają znaczenia w działaniach artystycznych. Pro-
wadzone są prace naukowo-badawcze, organizowane ekspedycje, muzea 
Kazania i innych miast republiki wypełniają się nowymi eksponatami, 
mającymi znaczną wartość kulturową i historyczną. Wśród produktów 
przemysłu artystycznego znaleźć można obuwie mozaikowe (Arskie 
Zjednoczenie) i tkactwo artystyczne (Zakłady Aleksiejewskie). Profe-
sjonalni artyści tworzą unikatowe wzorce, podziwiane na całym świecie 
(w roku 1994 na wystawie w Pakistanie artysta tatarski I. Fazulzianow 
otrzymał pierwszą nagrodę za wyrób jubilerski – chasite). Badając wyroby 
narodowej twórczości, współcześni artyści wyrabiają wspaniałą biżuterię, 
wyszywane na tamborkach obrusy i ręczniki, skórzane intarsjowane obu-
wie, upominki narodowe oraz pamiątkowe prezenty. 

Национальные традиции и искусство татарского народа 
www.tatar.ru; tłum. Tatjana Čachorovska
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stracyjnymi, różnego rodzaju restrykcjami, władze rosyjskie starały 
się doprowadzić do jak największej emigracji Tatarów z Krymu. Fale 
emigracji do Turcji z różnym natężeniem trwały do 1914 roku. Dal-
szym ciosem dla populacji tatarskiej na Krymie była rewolucja, wojna 
domowa i walki wewnętrzne, które na Krymie trwały najdłużej, bo do 
wspomnianego 1920 roku. W okresie międzywojennym liczba ludno-
ści tatarskiej na półwyspie liczyła około 250 tysięcy, wynosząc mniej 
więcej od 12 do 14 procent mieszkańców. 

Represje sowieckie dotknęły Krymskich Tatarów już w okresie 
międzywojennym, w pierwszej fazie umacniania się dyktatury Stalina. 
W latach 1921-1928, tzn. po powstaniu Tatarskiej Autonomicznej 
Sowieckiej Republiki Krymskiej, można mówić o względnej stabili-
zacji sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, jeśli oczywiście 
weźmie się pod uwagę klęskę głodu, represje polityczne, całkowite za-
łamanie gospodarcze w okresie komunizmu wojennego itd. Jednakże 
w tym czasie kierownictwo partyjne i państwowe owej sowieckiej re-
publiki składało się z Tatarów komunistów, byłych działaczy lewego 
skrzydła wspomnianej Tatarskiej Partii Narodowej, którzy przynaj-
mniej starali się w aktualnej sytuacji zachować to, co zostało z dążeń 
do niepodległości i budowania bytu narodowego. Przywódcza ekipa 
tatarskich komunistów Krymu została sukcesywnie zlikwidowana 
i odsunięta od władzy w latach 1928-
1932 pod pretekstem walki z odchyle-
niem nacjonalistycznym, trockizmem, 
zinowiewszczyzną, angielskim i innym 
szpiegostwem, czyli tym wszystkim co 
ciemnym i prymitywnym bolszewickim 
katom na czele ze Stalinem przyszło 
do głowy jako pretekst do masowych 
mordów i dewastacji kraju, nad którym 
podstępem i kłamstwem zdobyli wła-
dzę. 

Od roku 1928 rozpoczęły się ma-
sowe represje w stosunku do Tatarów 
Krymskich, zwłaszcza inteligencji oraz 
komunistów tatarskich. To jeszcze bar-
dziej pogłębiało kryzys gospodarczy 
i demograficzny tatarskiej populacji na 
Krymie. Władze sowieckie niszczyły 
miejscową kulturę, religię, dewastowa-
ły zabytki architektury, w zamian dając 
polityczny terror, ciężką fizyczną pracę 
i warunki życia poniżej dopuszczalnych 
standardów. 

W roku 1941 rozpoczęła się wojna niemiecko-sowiecka, zaś 
w roku 1942 armia niemiecka pod dowództwem generała, później-
szego feldmarszałka, von Mansteina dokonała inwazji na Krym, 
zajmując półwysep. Bronił się tylko Sewastopol, zamieniony przez 
Sowietów w twierdzę, który jednakże też wkrótce padł po wyczerpu-
jącym oblężeniu. Część krymskich Tatarów stanęła po stronie niemie-
ckiej, tworząc bataliony samoobrony. Po stronie niemieckiej stanęli 
nie tylko krymscy Tatarzy ale i Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łoty-
sze, Estończycy, Azerbejdżanie, Kozacy, Kałmycy, Finowie oraz sami 
Rosjanie. Łącznie ponad milion trzysta tysięcy ludzi. Tatarzy zostali 
przez reżim Stalina uznani za „zdrajców ojczyzny” i zbiorowo po-
zbawieni praw obywatelskich oraz publicznych, o ile o takich można 
było w Związku Sowieckim mówić, przymusowo wysiedleni i zesłani 
w głąb terytoriów Syberii, Kazachstanu i Uzbekistanu. Tylko na jakiej 

zasadzie Związek Sowiecki miał być ich ojczyzną? Ojczyzna powinna 
obywatelom zapewniać realizację podstawowych praw ludzkich, oby-
watelskich, ekonomicznych. Związek Sowiecki tego nie zapewniał. 
Oprócz represji, dewastacji kultury narodowej i urągających podsta-
wowym standardom ekonomicznym warunków życia, głodu, aresz-
towań nie ofiarował swoim obywatelom, w tym Tatarom, nic więcej. 
Dlaczego więc żądał lojalności? Na jakiej podstawie wspomniane wy-
żej narody, a również i Polacy, mieli uznawać to państwo za swoje?

18 maja 1944 roku wszyscy w praktyce Tatarzy zostali z Krymu 
wysiedleni w ciągu paru dni. Już w trakcie wysiedlania i wywózki na 
Syberię zginęła zaduszona w bydlęcych wagonach połowa populacji. 
Walka o powrót do ojczyzny trwała aż do lat dziewięćdziesiątych XX 
wieku. Tragedia tego niewielkiego narodu nie wywołała żadnego ofi-
cjalnego protestu na Zachodzie, chociaż tyle uwagi poświęcano tam 
Kurdom, Palestyńczykom, Ormianom, Żydom. Również państwa 
i społeczeństwa w krajach islamskich przemilczały tę tragedię, mimo 
np. nadmiernego nieraz manifestowania swojej solidarność z Pa-
lestyńczykami. Tatarzy Krymscy znaleźli rzeczników swoich praw 
w dawnej sowieckiej opozycji politycznej, skupionej wokół profesora 
Andrieja Sacharowa i ruchu praw człowieka, zorganizowanego przez 
niego po konferencji helsińskiej w latach siedemdziesiątych. Była to 

walka pokojowa, prowadzona meto-
dami obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa. Warto wspomnieć na przykład 
o Piotrze Grigorience, Rosjaninie, 
który był generałem majorem Armii 
Czerwonej, za pomoc Krymskim Ta-
tarom skazanym na degradację i przy-
musowy wieloletni pobyt w szpitalu 
psychiatrycznym. Była to jedna z wy-
bitnych postaci ruchu dysydenckiego 
w Związku Sowieckim.

Współcześnie sytuacja Krymskich 
Tatarów jest o wiele lepsza niż dawniej, 
to znaczy w okresie sowieckim. Duża 
część z nich wróciła na Krym. Miesz-
ka ich tam obecnie ponad dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy. Nadal mają trud-
ności z odzyskaniem swoich dawnych 
domów, ogrodów i własności. Dość 
dziwna i niezrozumiała jest reakcja 
ukraińskiego państwa. Pomimo, że 
Tatarzy w swojej masie są proukraiń-
scy, a organizacje tatarskie wspierają 
ukraińską państwowość i przynależ-

ność polityczną Krymu do Ukrainy, władze nie kwapią się ani z po-
pieraniem repatriacji tatarskiej z Uzbekistanu i innych rejonów byłego 
Związku Sowieckiego, ani z rozszerzeniem autonomii tatarskiej, co 
byłoby gwarantem proukraińskiej tożsamości Krymu, gdzie ponad 
siedemdziesiąt procent ludności stanowią obecnie Rosjanie. Na tere-
nie Sewastopola rozwija się żywiołowo rosyjski nacjonalizm, wręcz 
szowinizm, organizowane są młodzieżowe bojówki rosyjskich orga-
nizacji nacjonalistycznych. Władze rosyjskie próbują zdestabilizować 
sytuację polityczną na Krymie, wykorzystując jego wieloetniczność. 
Część z Tatarów próbują przeciągnąć na stronę rosyjską, obiecu-
jąc realizację ich praw repatriantów i praw narodowych (!). Władze 
ukraińskie zaś nie robią nic, aby zwrócić byłym właścicielom dawną 
własność, nie chcą również przyznawać Tatarom działek pod jedno-
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rodzinne budownictwo, które ci rozwijają. Rodzi to konflikty, waśnie, 
a nawet zamieszki i walki pomiędzy ludnością. W roku 2008 miała na 
przykład miejsce prawie regularna bitwa pomiędzy trzema tysiącami 
rosyjskich młodzieżowych bojówkarzy-nacjonalistów a siedmioma 
tysiącami krymskich Tatarów, którzy, napadnięci przez Rosjan, wal-
czyli pod Sewastopolem o zwrot swojej ziemi. Policja ukraińska nie 
interweniowała, udając, że nie widzi problemu. Takich sytuacji jest 
wiele. Tatarzy próbują 
odbudowywać swoje kul-
turalne instytucje, biblio-
teki, szkolnictwo. Duży 
problem stanowi kwestia 
języka tatarskiego, który nie 
posiada statusu języka pań-
stwowego i dlatego nie jest 
nauczany obligatoryjnie 
w szkołach, przez co mło-
dzi Tatarzy ulegają coraz 
większej językowej asymila-
cji. Brak współcześnie roz-
wijającej się tatarskiej litera-
tury pięknej, której twórcy, 
pisarze, skarżą się na utratę 
ciągłości pokoleniowej. 

Tatarzy walczą o włas-
ne, autonomiczne państwo 
w granicach Ukrainy, o Tatarską Autonomiczną Republikę na Kry-
mie w ramach państwa ukraińskiego. Krym posiada wprawdzie status 
autonomicznej republiki, ale jest to wyłącznie autonomia terytorial-
na, nie zaś narodowa. Sądzę, że konieczność politycznej stabilizacji 
na Krymie, a więc na Ukrainie – czyli u naszych granic - wymaga 
wsparcia dążeń tatarskich przez Polskę. Jest to w interesie naszego 
kraju. Prokuraińsko nasta-
wieni Tatarzy Krymscy, 
w granicach własnego, 
autonomicznego państwa, 
jednocześnie w ramach 
Ukrainy, byliby gwarantem 
stabilizacji w tym regionie, 
uniemożliwiając rządom 
rosyjskim realizację swoich 
interesów. A w interesie 
Moskwy jest destabilizacja 
Krymu, poprzez niego ca-
łej Ukrainy i przyłączenie 
jej do Rosji. Następnym 
krajem byłaby Polska. 
Dlatego wspieranie ruchu 
Krymskich Tatarów leży 
w strategicznym interesie 
naszego kraju.

Współcześnie polityczny ruch tatarski na Krymie jest rozbity 
na co najmniej trzy lub cztery frakcje. Dotychczasowe kierownictwo 
ruchu, jednocześnie kierownictwo narodowego parlamentu tatarskie-
go, Medżlisu, jest krytykowane i posiada sporą opozycję. Medżlisem, 
tatarskim narodowym parlamentem, kieruje Mustafa Dżemilew, le-
gendarny już przywódca Tatarów z czasów walki o powrót z Syberii, 
człowiek, który w obozach sowieckich spędził około dziesięciu lat, 

w tym dwa lata w obozach o zaostrzonym reżimie. Posiada charyzmę 
oraz zdolności organizacyjne. To jego zasługą jest wprowadzenie po-
litycznego ruchu tatarskiego na drogę bezkrwawej, politycznej walki, 
polityczna współpraca z Zachodem, wizja Tatarów jako nowoczes-
nego, laickiego, demokratycznego społeczeństwa. On to kierując 
ruchem politycznym tatarskim, zdołał uchronić Krym i swój naród 
od rosyjskich prowokacji. W latach dziewięćdziesiątych ub.w. Rosjanie 

chcieli bowiem na Krymie 
zrealizować „scenariusz 
abchaski”, to znaczy wma-
newrować Tatarów walkę 
z Ukraińcami, samemu 
występując w roli rozjem-
ców. Taka sytuacja grozi 
i współcześnie. Oprócz 
tego na Krymie zaczynają 
być widoczne także wpły-
wy Arabii Saudyjskiej. 
Powstała Islamska Partia 
Krymu, domagająca się 
przekształcenia z czasem 
półwyspu w muzułmań-
skie państwo religijne, a na 
początek islamizację ta-
tarskiego społeczeństwa. 
Ten wzrost radykalnych 

nastrojów jest niewątpliwie związany z trudną obecnie sytuacją go-
spodarczą i polityczną. Nie można wykluczyć, że to Moskwa wspiera 
wszelki islamski radykalizm, służy on bowiem destabilizacji. Tym bar-
dziej należy wspierać politycznie umiarkowane, prozachodnie, demo-
kratyczne tendencje wśród Tatarów.

Sądzę, że przyznanie Mustafie Dżemilewowi pokojowej Nagro-
dy Nobla w istotny spo-
sób zarówno dowartoś-
ciowałoby narodowy ruch 
Tatarów krymskich, jak 
i wzmocniło jego pozycję 
na Krymie, przyczyniając 
się do wspomnianej już, 
tak dla nas ważnej, poli-
tycznej stabilizacji w tym 
regionie. 

Na koniec polskie 
akcenty. W Sewastopolu 
Polska otwiera, pewnie 
jeszcze w tym roku, swój 
konsulat, co niewątpliwie 
ułatwi zarówno wyjazdy, 
jak i kontakty z Krymem, 
natomiast w Eupatorii, 
mieście w zachodniej czę-
ści Krymu, projektowane 

jest utworzenie muzeum Adama Mickiewicza. Wszak Eupatoria, po 
tatarsku Gozlew, to mickiewiczowski Kozłow, miejsce gdzie przybił 
on statkiem z Odessy. „Widok Krymu od strony Kozłowa” to jeden 
z początkowych „Sonetów krymskich”.

 Selim Chazbijewicz
■
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Tatarska kuchnia: zapraszamy na herbatę
Można śmiało powiedzieć, że herbata stała się narodowym tatar-

skim napojem. Na herbatę jest osobny żołądek, mówią Tatarzy. Piją ją 
więc często i w dużych ilościach, traktując jako ważny element poczę-
stunku. Podają herbatę do obiadu, po obiedzie, z ciasteczkami oraz 
przy każdej nadarzającej się okazji. Chcąc okazać gościom szacunek, 
częstuje się ich bardzo gorącą herbatą z gorącym mlekiem. 

Tradycyjną herbatę, którą np. Tatarzy Astrachańscy nazywają ta-
tar-czaj, Kirgizi i Nogajcy szyr-czaj, zaś Uzbecy – ok-czaj, przyrzą-
dza się następująco: bierzemy 5-6 gramów herbaty liściastej, 100 ml 
wody, 100 ml mleka, 15-20 gramów masła, sól – według uznania. Do 
wrzącej wody wrzucamy liście i dolewamy gorące mleko. Gotujemy 
jeszcze przez 5-8 minut, ciągle mieszając. Następnie możemy dodać 
odrobinę soli, zaś wyrafinowani smakosze używają jeszcze pieprzu. 
Napój podajemy w piałach (fajansowe lub porcelanowe miseczki), do 
których wkładamy wcześniej śmietankowe masło. 

Niegdyś woda na herbatę gotowała się w wielkich samowarach, 
a pito ją – bardzo mocną i gorącą - właśnie piałami. Obecnie używane 
są raczej filiżanki lub szklanki, chociaż samowar wciąż stanowi nieod-
łączny element herbacianego stołu w wielu rodzinach. Herbatę, jeden 
z symboli tatarskiej gościnności, można podawać z cukrem, konfitu-
rami, marmoladą, cytryną, świeżymi jagodami, suszonymi śliwkami, 
cukierkami, mlekiem, miodem. Często podaje się do herbaty tatły, 
aromatyczną słodką pomadę (tatły po tatarsku znaczy właśnie słod-
ka, smakowita).

Tatły sporządzamy bardzo prosto: potrzebny jest kilogram cu-
kru oraz 350 ml mleka. Mleko zagotowujemy i – nie przerywając 
gotowania – wsypujemy do niego cukier, mieszając przez ok. 25-30 
minut. Kiedy wytworzy się mlecznocukrowa masa, nabieramy ją na 
łyżeczkę i wkładamy do zimnej wody: jeśli zrobiła się twarda kulka, 
wówczas tatły jest gotowe. Wylewamy więc masę z garnka na np. 
blachę do pieczenia ciasta, warstwą ok. 2 cm, czekamy aż wystygnie 
i kroimy w prostokąty, kwadraciki lub romby. Układamy je w cukier-
niczce (miseczce) i podajemy do herbaty. Można do tatły dodać także 
podgrzanego miodu, w ilości 10-15 procent użytego cukru, zaś pod 
koniec gotowania wzbogacić 1-2 gramami owocowej esencji. 

Jak wspomniałem powy-
żej, Tatarzy chętnie piją herbatę 
z mlekiem (może być świeże 
albo przegotowane) lub śmieta-
ną. Według najprostszego spo-
sobu najpierw zaparzamy esencję 
w czajniczku, nalewamy do filiża-
nek, dolewamy mleka (śmietany) 
i dopełniamy wrzątkiem z samo-
wara. Popularne są również aro-
matyczne herbaty z liści, np. smo-
rodynowych, malinowych czy 
poziomkowych. Zebrane świeże 
liście płuczemy dokładnie wodą, 
wkładamy do czajniczka, zale-
wamy wrzątkiem i stawiamy na 
ogniu na ok. 2 minuty. Następnie 
czajniczek szczelnie okrywamy 
np. ręcznikiem i pozostawiamy 
na 3-5 min. No i pachnąca her-
bata jest już gotowa.

Oryginalną herbatkę otrzymamy z lebiodki pospolitej (dziki ma-
jeranek, macierzyca), podsuszonej lub świeżo zebranej. Tniemy ją na 
kawałki, wkładamy do czajniczka, zalewamy wrzątkiem i zostawiamy 
na ogniu przez 1-2 minuty. Można, jeśli ktoś akurat tak lubi, dodać 
odrobinę drobno posiekanej cebuli. Aby napar był odpowiedni, po 
zdjęciu z ognia czajniczek okrywamy ręcznikiem i pozostawiamy tak 
na kilka minut. Herbatę lebiodkową pije się z mlekiem lub śmietaną, 
a pomaga ona na przeziębienia. 

Do herbaty podać możemy bal-maj, czyli tradycyjny, oryginal-
ny i popularny przysmak tatarski. Nazwa mówi już wszystko: bal-maj 
oznacza bowiem po polsku miód-masło. Do jego zrobienia potrzebne 
jest rozmiękczone masło śmietankowe i świeży miód w równych pro-
porcjach. Oba składniki należy starannie wymieszać, aż do uzyskania 
jednolitej jasnej masy. Bal-maj można przechowywać długo, w lodów-
ce nawet bardzo długo, bez obawy o utratę jego właściwości.

Tym, którzy nie za bardzo przepadają za słodkościami, polecam 
do herbaty kosz tele. Kosz – znaczy po tatarsku ptak, tel – język, 
więc kosz tele są to ptasie języki, podobne nieco do znanych nam nie-
wątpliwie faworków. Aby zrobić ptasie języki potrzebujemy: kilogram 
mąki, 10 jajek, 100 ml mleka, 30 g cukru, 500 g topionego masła, 100 
g cukru pudru oraz sól do smaku. Do miski wrzucamy cukier, jajka, 
wlewamy mleko, dodajemy odrobinę soli i ucieramy dokładnie. Gdy 
nie da się już wyczuć cukru, dosypujemy mąkę i wyrabiamy twarde 
ciasto. Rozwałkowujemy je na płaty grubości 1-1,5 mm, które kro-
imy następnie na pasy szerokości ok. 3 cm. Te z kolei dzielimy na 
romby długości 4-5 cm i wrzucamy do naczynia z wrzącym masłem. 
Wyciągamy ptasie języki, gdy nabiorą złocistej barwy. Po ostygnięciu 
oprószamy je cukrem pudrem i podajemy na stół. 

Proste, prawda? Zatem, çaylaregez tamle bulsın, jak mówią 
Tatarzy – niech będzie smaczna wasza herbata!

   Z tatarskich i rosyjskich stron internetowych  
zebrał, przetłumaczył i opracował – 

Wasz Musa, kucharz wyśmienity
■


