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Sztuka świata islamu
Trudno było znaleźć w Europie lepsze miejsce od Krakowa, które 

byłoby tak wypełnione pamiątkami tatarskimi, tureckimi i perskimi. 
Hejnał z wieży kościoła Mariackiego, Lajkonik (o jego pokaz organizato-
rzy zwrócili się do Muzeum Historycznego), namioty tureckie w zbiorach 
Zamku na Wawelu, perskie kobierce i ceramika, tureckie stroje i broń 
w Muzeach Narodowym i Ks. Czartoryskich stworzyły znakomitą 
oprawę dla konferencji, ujawniającą związki państw islamu z Polską. 

Konferencja składała się z sekcji poświęconych architekturze, deko-
racji architektonicznej, malarstwu miniaturowemu, kaligrafii i epigrafii, 
rzemiosłu artystycznemu, sztuce współczesnej, sztuce islamskiej w euro-
pejskich kolekcjach oraz kulturze artystycznej Tatarów Polsko-Litewskich 
i związkom artystycznym Polski i Środkowo-Wschodniej Europy z kra-
jami islamu. Uczestnictwo zgłosili wybitni historycy sztuki, reprezentu-
jący ważne uniwersytety i centra badań z państw islamskich (jak Stambuł, 
Damaszek, Kair, Bejrut, Rijad, Teheran), naukowcy z ważnych ośrodków 
światowych (Londyn, Berlin, Praga, Budapeszt, Moskwa, Nowy Jork, 
Montreal, Kuala Lumpur), jak i badacze z nieistniejących dotąd w euro-
pejskiej świadomości ośrodków nauki i kultury małych narodów, które 
wychodzą z cienia historii (Kazań, Ufa, Baku, Symferopol, Taszkient).

Wyniki spotkania uznać należy za znakomite, znacznie przewyższa-
jące oczekiwania organizatorów. Była to najważniejsza dotąd konferencja 
Stowarzyszenia. Na naszych oczach, na polu historii sztuki dokonała się 
rekonstrukcja ważnej części islamskiego świata, obejmującego narody 
arabskie, a zwłaszcza tureckie, tatarskie i perski, z którymi przez wieki 
Polska dzieliła historię. Po raz pierwszy w Krakowie, jak wskazywali 
zagraniczni uczestnicy, doszło do integracji badaczy z państw islamskich 
oraz Polski i Europy. Referaty wygłoszone przez przedstawicieli niekiedy 
bardzo oddalonych od siebie ośrodków stworzyły nowe perspektywy 
badawcze, nieistniejące dotąd w europejskiej historii sztuki. 

Ważnym celem konferencji stało się nawiązanie kontaktów ze środo-
wiskami humanistycznym i artystycznych państw islamskich, które mogą 
doprowadzić do szerokiej współpracy w badaniach, wymianie naukowej, 
działalności konserwatorskiej i artystycznej. Jest to niezmierzona prze-
strzeń do zagospodarowania w zagranicznej polityce kulturalnej Polski, 
w kontaktach naukowych i artystycznych, w oddziaływaniu na przychylne 
naszemu państwu społeczeństwa, a także w tworzeniu nowej wersji histo-
rii z Polską, jako ważnym narodem między Zachodem i Wschodem. 

Z inicjatywy prof. Talala Akili, wybitnego historyka architektury 
z Uniwersytetu w Damaszku, opracowana została deklaracja o współ-
pracy naukowej, prowadząca do stałych kontaktów roboczych i przygo-
towania następnej konferencji za 2 lata. Pierwszym jednak efektem kon-
ferencji będzie publikacja obszernego tomu materiałów z konferencji, 
zawierających około 60 artykułów.

 Jerzy Malinowski 
■

Obchodziliśmy Kurban Bajram
27 listopada 2009 r. w meczetach i ośrodkach Muzułmańskiego 

Związku Religijnego w RP odbyły się modlitwy i spotkania z okazji pierw-
szego dnia Kurban Bajramu, jednego z najważniejszych świąt islamu. 
Tradycyjną modlitwę bajramową w meczecie w Bohonikach prowadził 
imam Konstanty Szczęsnowicz, zaś w Kruszynianach - imam Janusz 
Aleksandrowicz. Do białostockiego Domu Modlitwy przybyło tego dnia 
kilkadziesiąt osób, m.in. Fatma i Jakub Abramowiczowie, Helena Alije-

wicz, Tamara Lebiedź, Maria Janów, Emir, Stefan i Enwer Półtorzyccy, 
Tomasz Aleksandrowicz, Adam Szahidewicz, Anna i Krzysztof  Muchar-
scy. Świąteczną modlitwę odprawił imam Stefan Mustafa Jasiński oraz 
mufti Tomasz Miśkiewicz. Było też przepiewanie sadogi i jej rozdawanie, 
a następnie składano sobie serdeczne bajramowe życzenia. 

Inf. wł. PT
■

Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu oraz Muzeum Sztuki i Tech-
niki Japońskiej Manggha, przy współpracy Muzeum Azji i Pacyfiku w War-
szawie oraz Pracowni Sztuki Orientu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu�, zorganizowało w Krakowie w dn. 4-6.10.2009 r. konferencję 
poświęconą sztuce islamu. 

Była to pierwsze w Polsce międzynarodowe spotkanie historyków 
i krytyków sztuki oraz specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa kul-
turowego, poświęcone badaniom sztuki świata islamu ze szczególnym 
uwzględnieniem sztuki polsko-litewskich Tatarów i kontaktów artystycz-
nych Polski z tym światem. Uczestniczyło w nim ponad 70 profesorów 
i wykładowców uniwersytetów europejskich i azjatyckich, kuratorów i pra-
cowników muzeów z Algierii, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Syrii, Libanu, 
Turcji i Azerbejdżanu, Federacji Rosyjskiej (w tym z Moskwy, Petersburga, 
Azowa, Czelabińska, a także z Baszkirii, Czuwasji i Tatarstanu), Ukrainy 
(w tym Krymu), Iranu, Malezji, USA, Kanady oraz wielu państw Unii 
Europejskiej. Patronat nad konferencją objął Mufti Rzeczypospolitej Pol-
skiej Tomasz Miśkiewicz i Muzułmański Związek Religijny w RP.

Była ona jedenastą zorganizowaną przez Polski Stowarzyszenie 
Sztuki Orientu, powstałą w Warszawie w 2006 roku organizację naukową 
historyków sztuki, etnologów, konserwatorów dzieł sztuki i muzeolo-
gów, badających sztukę pozaeuropejską, zwłaszcza Azji, a także sztukę 
wschodnich mniejszości narodowych w Polsce (www.sztukaorientu.pl). 
Poprzednie konferencje poświęcono sztuce Dalekiego i Środkowego 
Wschodu – Chin, Japonii, Indii i Środkowej Azji oraz Afryki. W 2008 
roku działania Stowarzyszenie objęły Bliski Wschód, a także pogranicza 
Azji i Europy (w tym Polski), organizując międzynarodową konferencję 
„Sztuka chrześcijańska pogranicza Azji, Afryki i Europy” oraz Kongres 
Sztuki Żydowskiej. Konferencja o sztuce islamu zamyka obszar artystycz-
nych kultur, którymi zainteresowane jest Stowarzyszenie. 

Idea konferencji wywodziła się z tradycji wielowiekowych (od XV 
wieku) kontaktów Polski (Rzeczypospolitej Obojga Narodów) ze światem 
islamu, w których obok wojen były długie okresy koegzystencji, współpracy 
i wymiany kulturowej. Kontakty ze światem islamu, a później romantyczna 
fascynacja tym światem, wywarły wielki wpływ na polską kulturę i sztukę, 
modę, rzemiosło i broń, wreszcie smak artystyczny (sarmatyzm). Istotna 
jest lwowsko-krakowska tradycja badań z zakresu historii sztuki Orientu 
(prof. Tadeusz Mańkowski, prof. Zdzisław Żygulski, który nie mogąc 
– z powodu choroby – wziąć udziału w konferencji, przysłał list).
� Konferencję przygotowała grupa członków PSSO: dr Beata Biedrońska-Słota z Muzeum 

Narodowego w Krakowie, prof. dr hab. Swietłana Czerwonnaja z Uniwersytetu M. Koper-
nika w Toruniu (dzięki niej zostały nawiązane kontakty z badaczami z Tatarstanu, Krymu, 
Azji Środkowej, a także Moskwy), Magdalena Ginter-Frołow i Karolina Krzywicka 
z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie (ich silna wola i poświęcenie jako sekretarzy nauko-
wych spowodowały, że konferencja mogła dojść do skutku), Magdalena Furmanik-Kowal-
ska z UMK, skarbnik Stowarzyszenia, Aleksandra Goerlich i Julia Haba z Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej oraz piszący te słowa, prezes Stowarzyszenia i profesor UMK.  

Jerzy Malinowski
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Pamiątkowa tablica w Gdańsku
Przed bramą aresztu śledczego odbyła się modlitwa, prowadzona 

przez metropolitę gdańskiego abp. Leszka Sławoja Głódzia, księży pra-
wosławnych, pastora kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) 
i imama gminy muzułmańskiej w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczył 
też poczet sztandarowy Narodowego Centrum Kultury Tatarów Pol-
skich z buńczukiem oraz jego dyrektor Jerzy Szahuniewicz-Kuczyński. 
Ze strony tatarskiej obecny był również Omar Asanowicz, prezes 
Oddziału Północno-Zachodniego Związku Tatarów RP. Po uroczysto-
ści, w siedzibie Rady Miasta Gdańska odbyła się sesja naukowa, podczas 
której m.in. swój referat o relacji polskich Tatarów i Marszałka Józefa 
Piłsudskiego wygłosił prof. Selim Chazbijewicz.

11 listopada 2009 roku odbyła się w Gdańsku uroczystość zwią-
zana z pobytem tu, w roku 1916, Józefa Piłsudskiego. Piłsudski, wraz 
z Kazimierzem Sosnkowskim, aresztowani przez władze niemieckie po 
odmowie złożenia przysięgi na wierność cesarzowi Wilhelmowi II przez 
całą I Brygadę Legionów Polskich, w drodze do więzienia w Magdeburgu 
przebywali w więzieniu w Gdańsku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, 
w Areszcie Śledczym w Gdańsku przy ulicy Kurkowej dokonano odsło-
nięcia pamiątkowej tablicy. Organizatorami tej uroczystości, zainicjowanej 
przez Towarzystwo Miłośników Gdańska i jego przewodniczącego prof. 
Andrzeja Januszajtisa, byli: Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego, Instytut Pamięci Narodowej i Naro-
dowe Centrum Kultury Tatarów Polskich w Gdańsku. Inf. S.Ch.

■

O świętach w chrześcijaństwie i islamie
W ramach ogólnoeuropejskiego Tygodnia Spotkań Muzułmań-

sko-Chrześcijańskich 14 listopada 2009 roku odbyło się w Auli Wielkiej 
Bobolanum w Warszawie uroczyste spotkanie, którego ideą przewod-
nią były Święta w chrześcijaństwie i islamie. Jego organizatorami byli: Rada 
Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Papieski Wydział Teologiczny 
sekcja Bobolanum przy współpracy z białostocką gminą muzułmańską 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Centrum Dialogu Kultur 
i Religii i Semaine de rencontres islamo-chrétiennes. Wśród przybyłych 
na spotkanie przedstawicieli społeczności tatarskiej byli m.in. Mufti 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, Halina Szahidewicz prze-
wodnicząca gminy muzułmańskiej w Białymstoku, Zofi a Assanowicz – 
sekretarz zarządu gminy, Jusuf  Konopacki przewodniczący Podlaskiego 
Oddziału Związku Tatarów RP i Dżenneta Bogdanowicz, prowadząca 
znane gospodarstwo agroturystyczne Tatarska Jurta w Kruszynianach.

Zebranych powitał serdecznie rektor ks. Zbigniew Kubacki SJ, po 
którym współprzewodniczący ze strony katolickiej Rady Wspólnej Kato-
lików i Muzułmanów ks. Adam Wąs SVD przypomniał historię tego 
jedynego bodaj w Europie gremium oraz jego znaczenie w życiu Koś-
cioła katolickiego w naszym kraju. Pierwszy wykład, poświęcony znacze-
niu świąt religijnych w chrześcijaństwie wygłosił o. Wacław Oszajca SJ. 
O muzułmańskich świętach i ich znaczeniu w islamie mówiła Halina Sza-
hidewicz. A że święta, zarówno w chrześcijaństwie, jak i w islamie, są obok 
przeżyć duchowych również okazją do rodzinnych i towarzyskich spotkań 
przy stole, więc Dżenneta Bogdanowicz, mistrzyni tatarskiej kuchni, opo-

wiedziała o tradycjach kulinarnych wśród polskich muzułmanów. Następ-
nie ks. Stanisław Grodź SVD, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego, zaprezentował Świąteczne obyczaje i potrawy wśród chrześcijan. 

Po części wykładowej odbyła się modlitwa w duchu Asyżu: obecni 
wsłuchiwali się w modlitwę drugiej religii. Modlitwę muzułmańską 
poprowadził mufti Tomasz Miśkiewicz, zaś katolicką zainicjował ks. 
biskup Tadeusz Pikus. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, przy-
gotowanym przez Dżennetę Bogdanowicz oraz panie z zespołu Śląsk. 

Inf. wł. PT; fot. Zofi a Assanowicz
■

Przepraszamy...
W 4 numerze Przeglądu Tatarskiego opublikowaliśmy bardzo cie-

kawe wspomnienia syberyjskie Ajszy Szabanowicz. Niestety, w tek-
ście pojawiło się kilka nieścisłości. Przepraszamy serdecznie Panią 
Ajszę oraz Czytelników i prostujemy:

* Rodzina Ajszy Szabanowicz osiedliła się w Rejżach nie w roku 
1631, tylko dziesięć lat później – w r.1641. Jej nazwisko panieńskie brzmi 
Bohdanowicz, nie zaś Bogdanowicz. Wieś nad Wołgą, w której istniała 
polska szkoła z internatem, nazywała się Jurjewce, a nie Juliewce. 

Kilka osób zwróciło też uwagę na niewłaściwy opis pierwszego 
zdjęcia: Kleccy Tatarzy przed meczetem. Jak powiedziała Pani Fatma Abra-
mowicz z domu Szehidewicz, zdjęcie wykonane zostało w lipcu lub 
sierpniu 1947 roku w Krzyżu, a przedstawia grupę Tatarów z parafi i 
horodyskiej i jedną osobę z Klecka. Zebrali się, by podziękować Bogu 
za spotkanie, zaś modlitwę prowadził imam horodyski Mustafa Sze-
hidewicz. Dziękujemy Pani Fatmie za te jakże cenne wyjaśnienie.

Musa Czachorowski
■
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Dziedzictwo przeszłości
osadnictwo tatarskie na południowym Podlasiu oraz dzieje mizaru 
w Zastawku. Spoczywa tam wielu wybitnych Tatarów m.in. płk 
Samuel Murza Korycki (zm. 1704 r.), poseł Jakub Tarak-Murza 
Buczacki (1745-1838), por. Abraham Korycki (ok. 1743-1811). 
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka, Łukasz 
Radosław Węda, ukazał działania, podejmowane przez stowarzysze-
nie na rzecz promocji kultury tatarskiej. Formalnie istnieje ono od 
ponad roku i aktywnie włącza w swoje przedsięwzięcia dzieci oraz 
młodzież ze Studzianki i okolic. 

Członkowie SRMS oraz mieszkańcy wsi aktywnie uczestni-
czyli w obchodach 330. rocznicy osadnictwa tatarskiego w Stu-
dziance, które odbywały się tu w sierpnia b.r. 11 września 2009 
roku Studzianka, jako jedna z nielicznych miejscowości w regio-
nie bialskim, obecna była na Europejskim Festiwalu Smaków 

w Lublinie. Odbył się 
tam pokaz pieczenia 
pierekaczewnika – 
tradycyjnej tatarskiej 
potrawy. Młodzież 
natomiast zapre-
zentowała spektakl 
teatralny pt. „Tata-
rzy ze Studzianki”, 
a w Muzeum Litera-
ckim im. Józefa Cze-
chowicza zaprezen-
towano wystawę ze 
zbiorów Sławomira 
Hordejuka pt. „Tata-
rzy Lubelszczyzny”.

Kolejny mówca, 
Bronisław Talkowski, 
opowiedział o korze-
niach swojej rodziny 

oraz przywiązaniu ludności tatarskiej do Polski. Zaznaczył, że 
Tatarzy zawsze byli wierni swojej przybranej ojczyźnie – Rzeczy-
pospolitej. Wspomniał o zasługach wojennych Tatarów polsko-
litewskich, począwszy od bitwy pod Grunwaldem w 1410 r., na 
udziale Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich w II 
wojnie światowej skończywszy. Wydali oni wielu wybitnych woj-
skowych, naukowców, prawników, posłów i senatorów. Z kolei 
Adam Świerblewski dziękował za pamięć i inicjatywy podejmo-
wane w regionie przez lokalne władze samorządowe i ludzi, którzy 
propagują problematykę tatarską. Przedstawił także co to znaczy 
być Tatarem i kim są Tatarzy polscy. Jesteśmy kropelką krwi w żyłach 
narodu – dodał. Mówił też o Muzułmańskim Związku Religijnym 
RP oraz problemach asymilacji ludności tatarskiej. Z sali padały 
pytania, dotyczące m.in. obrzędów religijnych Tatarów oraz samej 
religii. 

Po wystąpieniach zaprezentował się z zestawem utworów 
patriotycznych chór młodzieżowy Zespołu Szkół w Małaszewiczach, 
prowadzony przez nauczyciela muzyki Mariusza Polaka. Poczęstunek 
zakończył tę wartościową i sympatyczna imprezę.

Tekst i fot. Sławomir Hordejuk
■

Znajdująca się w gminie Terespol wieś Lebiedziew-Zastawek 
(taką ofi cjalną nazwę nosiła przed II wojną światową) wchodziła 
do roku 1914 w skład folwarku Lebiedziew. Miejscowość Zasta-
wek wydzieliła się ze wschodniej części Lebiedziewa. Stanowiła ona 
część „D” tej wsi, która do 1878 r. należała do Felicjanny Ułanowej. 
Od jej nazwiska na przełomie XIX i XX w. nazywana była Ułanow-
szczyzną. Tatarzy mieszkali na tych terenach do wybuchu I wojny 
światowej, kiedy to miały miejsce ostatnie pochówki na mizarze 
w Zastawku.

1 grudnia 2009 roku na mizarze w Zastawku odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, związana z 330. rocznicą osadni-
ctwa tatarskiego w okolicach Lebiedziewa i Małaszewicz. Uczestniczyli 
w niej m.in. starosta bialski Tadeusz Łazowski, wójt Gminy Teres-
pol Krzysztof  Iwaniuk, burmistrz Terespola Jacek Danieluk, radna 
powiatu bialskiego 
Marzenna Andrze-
juk, dyrektor Zespołu 
Szkół w Małaszewi-
czach Mieczysław 
Romaniuk, dyrek-
tor Zespołu Szkół 
w Terespolu Tomasz 
Oleszczuk, Karol 
Gójski – dyrektor 
GOK w Koroszczy-
nie. Na obchodach nie 
zabrakło przedsta-
wicieli społeczności 
tatarskiej. Obecni byli 
przedstawiciele spo-
łeczności tatarskiej 
m.in. Adam Świer-
blewski – zastępca 
przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, Bronisław Talkowski, przewodniczący Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach, Stefan Aleksandrowicz, 
sekretarz Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej pol-
skiej i Zofi a Assanowicz, sekretarz Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej w Białymstoku. Przybyli pasjonaci historii i kultury Tatarów 
polskich – Sławomir Hordejuk i Łukasz Radosław Węda, miesz-
kańcy wsi Zastawek oraz młodzież z Zespołu Szkół im. Włady-
sława Reymonta w Małaszewiczach (profi l wojskowy).

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Tadeusz Łazowski, 
Krzysztof  Iwaniuk i Adam Świerblewski. Znajduje się na niej napis 
o treści:
W 330 LAT NADANIA ZIEM TATAROM W LEBIEDZIEWIE 

I MAŁASZEWICZACH PRZEZ JANA III SOBIESKIEGO 
1679 – 2009 STAROSTA BIALSKI, WÓJT GMINY TERESPOL 

I MIESZKAŃCY POWIATU
Spotkanie kontynuowano w Zespole Szkół w Małaszewiczach. 

Gości przywitał dyrektor szkoły, po którym głos zabrał Robert 
Wieczorek, nauczyciel historii. Przedstawił on krótki zarys historii 
osadnictwa tatarskiego na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Bialski publicysta i regionalista Sławomir Hordejuk omówił 

Sławomir Hordejuk
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Poczet chanów krymskich (2)
Hadżi Geraj, twórca chanatu krymskiego (ur. 1397 - zm. 1466, 

rządził w latach 1437/8- 1466, tj. 28 lat)	
W wyniku historycznego procesu rozpadu Złotej Ordy, o którym 

pisałem poprzednio, w pierwszej połowie wieku XV na skutek odśrod-
kowych tendencji wyodrębnił się Chanat Krymski. Państwo to zostało 
stworzone przez Hadżi Geraja, aczkolwiek zarówno samo położenie 
Krymu, jak i jego pewna odrębność kulturowa, wieloetniczny skład 
mieszkańców oraz historia predestynowały ten półwysep do odegra-
nia samodzielnej roli politycznej i właściwie tylko kwestią czasu było 
jego oderwanie się od szarpanej walkami wewnętrznymi Złotej Ordy. 
Jak wspominałem, Hadżi Geraj był synem Gijaseddina, ten Tasztemur 
Dżanaja, tenże Tułatemura, ten z kolei – Kendoke, ten zaś był synem 
Dżuktemura, tenże Tokatemura, ten Dżocziego, syna Czyngis Chana. 
Był więc w ósmym pokoleniu potomkiem Czyngis Chana w prostej linii 
od ojca, czyli – po mieczu, jak dawniej to określano.

Urodził się Hadżi Geraj w Trokach na Litwie, był więc, można tak 
określić, litewskim Tatarem. Rodzina jego była częścią dużej grupy emi-
grantów z Wielkiej Ordy, których książę Witold osiedlał na ziemiach Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, pragnąc za ich pomocą realizować własne, 
bardzo ambitne plany wschodniej polityki. Po śmierci ojca, chana Gijased-
dina, Hadżi Geraj musiał ratować się przed niebezpieczeństwem, które 
groziło mu ze strony chana Sejid Ahmeda, pragnącego po prostu go zabić, 
aby pozbyć się ewentualnego rywala do tronu. Ojciec Hadżi Geraja nigdy 
nie sprawował władzy politycznej w Wielkiej Ordzie, był natomiast potom-
kiem władców Krymu. Jeszcze w roku 1260, kiedy istniał jeden Wielki 
Ułus Dżocziego, chan Mangu Timur oddał Krym w lenno swojemu krew-
niakowi Uran Timurowi. Miał on brata, którego potomkowie w wieku 
XV i XVI będą największymi politycznymi przeciwnikami i konkurentami 
Gerajów oraz władcami „kraju koronnego” i nominalnie całej Wielkiej 
Ordy. Tymczasem potomkowie Uran Timura, jako emirowie Krymu, 
namiestnicy chana, utracili półwysep w okresie walk wewnętrznych w XIV 
wieku. Ich następca, Tasz Timur, którego synami byli Gijaseddin i Dewlet 
Berdi, w roku 1395 zdołał się ogłosić niezależnym chanem Krymu, jed-
nakże podczas najazdu Tamerlana (Timur Lenka) na Złotą Ordę władzę 
tę utracił. Panowanie nad półwyspem dostało się w ręce emira Edygeja, 
który rządził większością terytorium dawnej Złotej Ordy, podobnie jak 
jego poprzednicy: Mamaj i Nogaj. 

Pobiwszy Tochtamysza, tak naprawdę ostatniego wielkiego formatu 
władcę Złotej Ordy, Tamerlan powrócił do Azji Środkowej, zaś Tochta-
mysz, pozbawiony władzy, próbował odzyskać tron w walce z Edygejem. 
Bitwę dwóch pretendentów przegrał Tochtamysz. Zginął w niej Gijased-
din i wielu innych tochtamyszowych stronników. W armii Złotej Ordy 
często bywało, że rodziny wojowników, żony, a nawet dzieci towarzyszyły 
im pochodzie i czekały w obozie na losy bitwy, zazwyczaj padając w ten 
sposób łupem zwycięzców. Według legendy, mały syn Gijaseddina po 
śmierci ojca został uratowany przez sługę, który sześć lat ukrywał małego 
księcia przed pościgiem i zemstą stronników Edygeja. Według innej wersji 
legendy, Hadżi Geraj cudem uniknął śmierci i przez parę lat samotnie 
tułał się po stepie. Podobno wstąpił też na służbę do pewnego derwisza. 
Sytuacja odmieniła się w 1419 roku. Ginie wtedy w walce z następcami 
Tochtamysza wojowniczy i potężny emir Edygej. Władcą krymskiej dziel-
nicy zostaje Dewlet Berdi, rodzony stryj Hadżi Geraja, zaś chanem całej 
Wielkiej Ordy – stryjeczny brat Dewlet Berdiego, Muhammed. 

Dewlet Berdi wysłał poselstwo do wielkiego księcia Witolda i suł-
tana Egiptu. Wiozło ono poemat chana, w którym opisywał w formie 
poetyckiej swoją walkę o tron. Rzadki to przypadek, zarówno w historii 

politycznej, jak i historii literatury. Zanim przejdziemy do dalszych losów 
Hadżi Geraja, wspomnieć należy, że ród Czyngis Chana rozrósł się 
bardzo, o czym już wspominałem, na wiele gałęzi rodowych oraz grup 
krewniaczych, z których każda rościła sobie jakieś prawa do władzy, co 
stało się przyczyną chaosu politycznego i na koniec upadku tatarskiej 
państwowości Złotej Ordy. W roku 1427 Dewlet Berdi został władcą 
całej Złotej Ordy. Na tronie utrzymał się tylko parę miesięcy, zmuszony 
przez konkurenta, chana Boraka, do ustąpienia. W rok później, władcą 
całego państwa został znów Muhammed, zmuszony przedtem przez 
Boraka do ucieczki na Litwę. Z kolei akces do tronu złotoordyńskiego 
zgłosił Muhammed z rodu Namaganów, wspomnianych już potomków 
brata Uran Timura. Dla odróżnienia, młodszego Muhammeda z rodu 
Namaganów zaczęto zwać Kiucziuk Muhammed – Mały Muhammed, 
a starszego Ułu Muhammed – Starszy Muhammed. W końcu, Ułu 
Muhammed zmuszony został do wycofania się na północne rubieże 
ówczesnej Wielkiej Ordy, gdzie wykroił sobie osobną dzielnicę, zwaną 
Chanatem Kazańskim ze stolicą w Kazaniu, którym rządzili jego potom-
kowie. Natomiast tronem Wielkiej Ordy zawładnął Mały Muhammed. 

 Nad dzielnicą krymską zapanował Sejid Ahmed, wnuk chana 
Tochtamysza. Jednym z jego pierwszych rozkazów było nakazanie 
wymordowania Hadżi Geraja wraz z całą rodziną. Ten ostatni został 
ranny dwoma strzałami z łuku podczas przeprawy przez Dniepr, gdy 
uciekał przed pościgiem wojowników z plemienia Kungrad, stojącego za 
nowym chanem, Sejid Achmedem. Jednakże Hadżi Geraj uzyskał waż-
nego sojusznika i protektora. Był nim Kazimierz Jagiellończyk, wielki 
książę litewski i król Polski, syn Władysława Jagiełły. Miał on, podob-
nie jak stryjeczny brat jego ojca, wielki Witold, własne plany urządze-
nia wschodniej Europy. A Sejid Ahmed, z zemsty za wspieranie Hadżi 
Geraja, rozpoczął najazdy na ukraińskie ziemie Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W tymże mniej więcej czasie, Wielka Orda rozpadła się 
praktycznie na cztery dzielnice. Pomiędzy rzekami Don i Dniepr rządził 
Sejid Achmed, który uważał się za chana całej ordy. Kiucziuk Muham-
med rządził w stolicy Wielkiej Ordy, Saraju, czyli był panem dolnego 
Powołża. Hadżi Geraj zdołał opanować Krym, zaś Chanatem Kazań-
skim rządził Ułu Muhammed. 

 Kiedy Hadżi Geraj przebywał w gościnie u Kazimierza na Litwie, 
na zamku w Lidzie, gdzie dawniej książę Witold osadził chana Toch-
tamysza, do Wilna przybyło poselstwo Szirinów i Barynów, tatarskich 
rodów możnowładczych z Krymu, prosząc, by Hadżi Geraj za zgodą 
króla Kazimierza został władcą krymskim. Polscy historycy twierdzą, 
i chyba słusznie, że w początkach swojego istnienia Chanat Krymski 
stanowił lenno Wielkiego Księstwa Litewskiego, a sam Hadżi Geraj 
był zależny od króla Kazimierza Jagiellończyka. Od Kijowa towarzy-
szył Hadżi Gerajowi książę Radziwiłł, który w imieniu polskiego króla 
osadził chana na krymskim tronie. W roku 1441 Hadżi Geraj zasiadł 
na tronie swojego ojca w mieście Krym, obecnie Stary Krym, będącym 
najstarszą stolicą państwa. 

 W roku 1552 po raz kolejny chan Said Achmed wtargnął ze swoim 
wojskiem na Ukrainę. Nad brzegiem Dniepru doznał jednak klęski od 
Hadżi Geraja i zbiegł na Litwę. Tam osadził go król Kazimierz w areszcie 
w Kownie, zaś dziewięciu jego synów pozostało wśród litewskich Tata-
rów. Na brzegu Dniepru, kiedy wojsko Hadżi Geraja okrążyło odpoczy-
wającego i niczego się niespodziewającego Sejid Achmeda i jego armię, 
ten uciekł w popłochu pozostawiwszy swój tronowy namiot, symbol 
władzy chanów Złotej Ordy. Odtąd Hadżi Geraj rościł sobie prawo do 
władzy nad całym dawnym Wielkim Ułusem, nie tylko nad Krymem, ale 
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też Kubaniem oraz Kipczackim Stepem pomiędzy Donem i Dnieprem. 
Dalej jednakże nie poszedł. Nie skusił się, by zawładnąć „tronowym 
krajem”, dolnym Powołżem, pomny, że jego poprzednicy w efekcie tego 
wikłali się w niekończące się i bezsensowne wojny, podczas których tra-
cili siły i często życie. Znad Dniepru cofnął się na Krym, wyznaczając 
tym samym granice swojego terytorium. 

Należy wspomnieć, że w XV wieku Tatarzy ze swoim organizmem 
państwowym nie byli sami na krymskim półwyspie. Na południowym 
wschodzie miasto Kaffa i jego okolice, tzn. część tamtejszego wybrzeża 
była należało do Genui, włoskiego miasta-państwa. Do Genui należało 
też miasto Sudak, gdzie do dziś można podziwiać resztki genueńskich 
fortyfikacji, na północy Kercz, zaś na południe od Sudaku ziemie aż do 
Ałuszty oraz dzisiejsza Bałakława, zwana wtedy Czembalo. Te posiadło-
ści datowały się od połowy wieku XIII, od czasów umowy Uran Timura 
z władzami Genui. Na czele tej włoskiej domeny stał genueński konsul, 
reprezentujący władze miasta, mający jednakże szerokie pełnomocni-
ctwa i w praktyce sprawujący prawie nieograniczoną władzę na tym tery-
torium. Genueńczycy nieraz próbowali wpływać na sytuację polityczną 
na Krymie. Hadżi Geraj musiał ułożyć z nimi stosunki, pomimo wza-
jemnej nieufności i niechęci, jaką darzyli jego władzę genueńczycy, dla 
których chaos polityczny na Krymie i w ordzie był o wiele wygodniejszy. 
Niemniej do zatargów nie dochodziło i przez cały czas rządów Hadżi 
Geraja relacje były dobre. 

Oprócz sąsiedztwa włoskiego, państwo tatarskie Hadżi Geraja 
sąsiadowało na południu półwyspu z księstwem Gotów. W latach 253-
255 n.e. na Krym, w początkach wielkiej wędrówki ludów wtargnęli 
Goci, germańscy najeźdźcy ze Skandynawii. To dlatego w latach drugiej 
wojny światowej Hitler twierdził, że Krym jest starym terytorium ger-
mańskim, natomiast niemiecka propaganda nazistowska nazywała go 
Gotenland - Kraj Gotów. Goci swoim uderzeniem zniszczyli na terenie 
południowego i wschodniego Krymu istniejące przez 900 lat greckie 
królestwo Bosforu Kimmeryjskiego. Sami zaś ulegli naporowi Hunów, 
ludu pochodzenia turkijskiego i wycofali się z półwyspu. Część z nich 
jednak pozostała, tworząc nieduże organizmy państwowe w centralnej 
i południowej części Krymu. Te z kolei zostały zniszczone podczas wtar-
gnięcia Mongołów w wieku XIII. Przetrwało tylko jedno państewko, 
księstwo Teodoro, w górach krymskich, na południe od rzeki Belbek. 
Stolicą księstwa była twierdza Mangup, położona w niedostępnych, lesi-

stych górach, mocno obwarowana, której ruiny można zwiedzać do dzi-
siaj. Język Gotów zachował się w niektórych rejonach górskich Krymu 
aż do XVIII wieku, o czym zaświadczają relacje ówczesnego niemie-
ckiego podróżnika. Władca tego gockiego państewka nosił tytuł dubius. 
W czasach Hadżi Geraja był nim książę Aleksy. Również z tym sąsiadem 
musiał chan ułożyć pokojowe stosunki i poprawne relacje. 

Miało to miejsce aż do końca rządów Hadżi Geraja. Dążył on ponadto 
do rozciągnięcia swoich politycznych wpływów na całą Wielką Ordę, 
świadomie jednakże ograniczając terytorium chanatu do Krymu, północ-
nego przedgórza kaukaskiego po drugiej stronie Cieśniny Kerczeńskiej, 
oraz stepów do rzeki Samary, dopływie Dniepru na północnym wscho-
dzie, i do Azowa. Jego zamiarem było utworzenie suwerennego państwa 
na tym terytorium i cel swój zrealizował, doprowadzając do oddzielenia 
Chanatu Krymskiego od reszty Wielkiej Ordy. W roku 1459 umarł jego 
dawny wróg Kiucziuk Muhammed, a o władzę w Wielkiej Ordzie zaczęli 
walczyć jego dwaj synowie, Mahmud i Achmed. Zwyciężył Mahmud, 
który w roku 1465 przedsięwziął wielką wyprawę wojenną na Krym, żeby 
powtórnie przyłączyć półwysep i cały chanat do Wielkiej Ordy. Mahmud 
został pobity przez Hadżi Geraja w sierpniu tegoż roku nad Donem. Tym 
zwycięstwem nieodwołalnie utrwalił zarówno swoją władzę, jak i suweren-
ność stworzonego przez siebie chanatu. Hadżi Geraj zmarł w nieznanych 
okolicznościach w 871 roku Hidżry, czyli na przełomie 1466/67 roku. 
Pochowany jest w miasteczku Sałaczik w pobliżu Bachczysaraju, gdzie 
znajdowało się jego pośmiertne mauzoleum – Tiurbe. 

Hadżi Geraj ze względu na swoją urodę nosił przydomek Melek, 
czyli anioł. Tak zaświadczają wszystkie ówczesne mu źródła. Według rela-
cji europejskich podróżników i kronikarzy był otwartym na inne religie, 
obdarowywał na przykład monastyr grecki i sanktuarium Maryjne nie-
daleko twierdzy Kyrk Jer, na południu Krymu. Odbył też podobno piel-
grzymkę do Mekki, co zaświadcza jego imię utworzone z tytułu hadżiego, 
przysługującego tym muzułmanom, którzy odbyli hadżdż. Również, jak 
zaświadczają źródła, Hadżi Geraj fundował nowe meczety i medresy, 
muzułmańskie zakłady naukowe i szkoły. Był władcą dobrym, dbającym 
o utrzymanie pokoju i o swoich poddanych, dążąc w ówczesnych, wcale 
niełatwych warunkach do utrzymania suwerenności i rozkwitu swojego 
państwa. O tym, że cel osiągnął świadczyć może przetrwanie państwa po 
jego śmierci i utrwalenie się niezależności Chanatu Krymskiego.

	 	 Selim Chazbijewicz
■

Marszałek, sędzia i poseł
Jedną z najbardziej znanych postaci w Królestwie Polskim pierwszej 

połowy XIX w. był Jakub Tarak Murza Buczacki, zasłużony obywatel, 
muzułmanin oraz przywódca bialskich Tatarów. Urodził się prawdopo-
dobnie w roku 1745.� Ród Buczackich przybył na tereny Litwy w XV w. 	
Od XVI w. byli oni właścicielami części majątku Łowczyce k. Nowo-
gródka2, gdzie aż do II wojny światowej funkcjonowała parafia muzuł-
mańska. Zapewne tam przyszedł na świat oraz spędził dzieciństwo 
i młodość Jakub Buczacki oraz jego brat Maciej3. Ojciec Jakuba, Józef  
Buczacki, był w 1782 r. rotmistrzem kawalerii narodowej. Nie znajduje 
potwierdzenia opis Stanisława Kryczyńskiego, jakoby Jakub Buczacki 
� Zob. m.in. Kurier Warszawski nr 305 z 16.11.1845 r., s. 1466; S. Dziadulewicz, Herbarz 

rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 74.
2 Ibidem
3 J. Bartoszewicz podaje, jakoby Jakub Buczacki urodził się w Wólce Koście-

niewickiej, co nie znajduje jednak potwierdzenia w żadnym materiale źródło-
wym. Zob. J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki Polski z Turcją  i Tatarami, Warszawa 
1860, s. 125. To samo miejsce urodzenia podaje ks. Roman Soszyński. Zob. 	
R. Soszyński, Piszczac miasto ongiś królewskie, Ciechanów 1993, s. 39.

po swoim ojcu: odziedziczył część dóbr Małaszewic, Lebiedziewa i Michałkowa 
w pow. bialskim na Podlasiu4. 

Jedną z pierwszych wzmianek o Jakubie Buczackim podaje w 1860 r. 	
Julian Bartoszewicz5: Szukając trudu i nauki na drodze doświadczenia i boju, 
a zawsze pragnąc stać się pożytecznym rodzinnemu krajowi, zaciągnął się do przy-
bocznego orszaku Grzegorza Potemkina, wojsk naczelnego wodza w państwie ros-
syjskiem. Stąd od 1786 r. zaciągnął się do artyllerji koronnej, dziedzica najobszer-
niejszych podówczas posiadłości w Polsce. Wystąpieniem z pod rozkazów Potockiego 
około r. 1790 Jakób Buczacki, widząc się w niebezpieczeństwie, wyjechał do połu-
dniowej Azji i tam zwiedził kraje Turcji i Arabji6. 

Hetman Stanisław Szczęsny Potocki przystąpił do Targowicy 
w maju 1792 r. W czerwcu zaś tego samego roku chorąży Jakub Buczacki 
4 S. Kryczyński, Buczacki Jakub Murza, {w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 

1937, s. 83. 
5 Julian Bartoszewicz (1821-1870), historyk polski, nauczyciel, autor wielu artykułów 

i dzieł książkowych. Urodzony w Białej Podlaskiej (wówczas Radziwiłłowskiej).
6 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 125.
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opuścił kraj7. Jako jeden z nielicznych Tatarów (jedyny z płd. Podlasia) 
odbył wówczas pielgrzymkę (przez Bałkany i Turcję) do Mekki, pozna-
jąc przy tym język arabski. Do rodzinnych stron powrócił po upadku 
powstania kościuszkowskiego i III rozbiorze Polski (po 1795 r.).

Na południowe Podlasie Jakub Buczacki przybył dopiero na prze-
łomie XVIII i XIX w., kiedy to około 1800 r. zawarł związek małżeń-
ski z Felicjanną Korycką. Stanisław Dziadulewicz w swoim Herbarzu 
błędnie podaje, że jego żoną była Zofia8. Przeczą temu inskrypcje na 
jej nagrobku, znajdującym się na mizarze w Zastawku9 k. Terespola. 
Napis na nim brzmi: FELI-
CYA Z KORYCKICH 
BUCZACKA MARSZAŁ-
KOWA P. BIALSKIEGO. 
ZMARŁA D. 7 CZER 1828 
R. Nagrobek ten wydobyto 
z ziemi w 1988 r., w czasie 
zorganizowanego wówczas 
obozu konserwatorskiego. 
Felicjanna była córką Mah-
meta10 Koryckiego, puł-
kownika Wojsk Polskich��. 
Jej pradziad płk Samuel 
Murza Korycki (zm. 1704 
r.), przywilejem z 12 marca 
1679 r. otrzymał od króla 
Jana III Sobieskiego nada-
nia ziemi w ekonomii brze-
skiej. Poprzez małżeństwo 
z Felicjanną Korycką, Jakub 
Buczacki wszedł w posia-
danie ziemi w Lebiedziewie 
i Małaszewiczach Małych. 
W I poł. XIX w. Buczaccy 
oraz ich spadkobiercy dokupili jeszcze ziemię w Wólce Kościeniewickiej, 
Ortelu Królewskim i Michałkowie k. Terespola12. 

Mieszkańcy powiatu bialskiego darzyli Jakuba Buczackiego wielkim 
szacunkiem i poważaniem. Jak wynika z różnych dokumentów, zarówno 
ludność muzułmańska, jak i chrześcijańska uważała go za wyrocznię, wyob-
raziciela i patryarchę13. To zaufanie przełożyło się na wybranie go marszał-
kiem szlachty oraz posłem. W latach 1818-1822 J. Buczacki sprawował 
mandat posła (jedynego jak dotąd z Tatarów) na Sejm Królestwa Pol-
skiego. Ponadto, od roku 181014 do 193115, był sędzią pokoju powiatu 

7  AGAD, sygn. 97, k. 172-173.
8 S. Dziadulewicz, op. cit., s. 74, 157. Tę informację powtarza S. Kryczyński, Buczacki…, 

op. cit., s. 83. Również w testamencie por. Abrahama Koryckiego z 1811 r. wymieniana 
jest jako Felicyanna.. Zob. A. Kołodziejczyk, Dwa XIX-wieczne testamenty tatarskie z Podla-
sia, [w:] Rocznik Bialskopodlaski, t. V, 1997, s. 190, 192.

9 Szerzej o tym mizarze zob. S. Hordejuk, Dzieje mizaru w Zastawku koło Terespola, 	
[w:] Goniec Terespolski, nr 73, 1/2006, s. 29-33.

10 S. Dziadulewicz błędnie podaje, że była ona córką płk. Aleksandra Koryckiego. 	
Zob. S. Dziadulewicz, op. cit., s. 157. 

�� A. Kołodziejczyk, Dwa…, op. cit.,  s. 190.
12 A. Kołodziejczyk, Tatarzy regionu bialskopodlaskiego w XVII-XX w., [w:] Z nieznanej prze-

szłości Białej i Podlasia, red. T. Krawczak i T. Wasilewski, Biała Podlaska 1990, s. 213.
13	 Encyklopedyja Powszechna, t. XXV, Warszawa 1867, s. 31. Ponadto, zob. J. Bartoszewicz 

oraz Kurier Warszawski.
14 W tym samym roku wprowadzono funkcję sędziego pokoju. Już w testamencie 	

por. Abrahama Koryckiego z 3 stycznia 1811 r., Jakub Buczacki reprezentuje: 	
Sąd. K. X. Ptu Bialskiego. Zob. A. Kołodziejczyk, Dwa…, op. cit., s. 189

15	 Encyklopedyja Powszechna, op. cit., s. 31. 

bialskiego16. Przywrócił wówczas zgodę i spokój w wielu skłóconych 
rodzinach17. Jak podaje J. Bartoszewicz: (…) przywrócił pokój i zgodę mnó-
stwu spornych rodzi, które dotąd błogosławią jego imię18. Ponadto, piętnował 
moralne	zepsucie i skażenie, które [miał - dop. S. H.] jako sędzia pokoju i poseł na 
sejm najlepszą sposobność poznać z gruntu. Przestrzegał przy tym, że od waszych 
zdrożności rumienić się będzie Boskiej Ewangelii słońce19. Będąc muzułmani-
nem, daleki był od jakichkolwiek niechęci do innych wyznań.

Po wyborze przez mieszkańców powiatu J. Buczackiego na posła, 
nie mógł on podołać finansowo tej funkcji. Jak pisze J. Bartoszewicz: 

z funduszów swego majątku, 
zbyt nadwerężonego wypadkami 
poprzednich krajowych wojen, 
nie mógł opędzić kosztów nowego 
zaszczytu20. Wówczas miesz-
kańcy powiatu pospieszyli 
mu z pomocą materialną21. 

Jakub Buczacki zmarł 
20 maja 1838 r.22 w swoim 
majątku w Małaszewiczach 
Małych. Jego nagrobek 
znajduje się na mizarze 
w Zastawku k. Lebiedziewa. 
Z małżeństwa z Zofią 
(Felicjanną) Korycką miał 	
8 dzieci, w tym synów23: 
Józefa, Eliasza i Selima oraz 
córkę – Kunegundę24. Jej 
nagrobek, znajdujący się na 
mizarze w Zastawku, nie-
stety nie dotrwał do naszych 
czasów25. Zniszczeniu uległ 
również inny nagrobek, syna 
J. Buczackiego26. Znajdował 

się on na mizarze w Studziance, a opisał go Wacław Świątkowski w 1922 r. 
Napis na nim brzmiał: Murza Buczacki, syn Jakuba, posła na sejm z województwa 
Podlaskiego. Żył lat 82, zm. 22 listopada 1897 r.27. Warto również dodać, że 
syn Jakuba – Selim Buczacki (ur. ok. 1804 r.) oraz wnuk – Jan Tarak-Murza 

16 Do kompetencji sędziego pokoju należały drobne sprawy cywilne i karne oraz sporne, 
a także pojednania.

17 M. Konopacki, Ludzka communio w doświadczeniu międzyreligijnym: muzułmanie w otoczeniu 
chrześcijan w Polsce, [w:] Rocznik Tatarów Polskich, t. III, Gdańsk-Toruń 1995, s. 277.

18 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 126.
19 Ibidem
20 Ibidem
21 S. Kryczyński, Jakub Tarak Murza Buczacki, [w:] Przegląd Islamski , nr 3-4, 1935, s. 14.
22 Większość autorów podaje niewłaściwą datę jego śmierci. Zob. m.in. Kurier Warszaw-

ski, op. cit., s. 1466; Encyklopedyja Powszechna, op. cit., s. 31; J. Bartoszewicz, op. cit., 	
s. 126; J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 1924, s. 55; 	
St. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 1999, s. 114; 
A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998, s. 92. 

23 Prawdopodobnie synami Jakuba Buczackiego byli również Maciej oraz Adam.
24 S. Dziadulewicz wymienia tylko czworo dzieci. Zob. Herbarz…, op. cit., s. 74. Natomiast 

J. Bartoszewicz podaje, że J. Buczacki był ojcem kilkunastu dzieci, płci obojga. Zob. J. Barto-
szewicz, op. cit., s. 125. Z dostępnych materiałów archiwalnych wynika, że przez 13 lat 
doczekał się 8 dzieci. Zob. A. Kołodziejczyk, Przyczynek do historii Tatarów bialskich.	Księga 
małżeństw, urodzin i zgonów gminy mahometańskiej w Studziance	ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Lublinie, [w:] Archeion, t. LXXX, 1986, s. 226-227.

25 Wspomina o nim m.in. J. Reychman, Zabytki orientalne w Polsce i potrzeba ich ochrony, 
Ochrona Zabytków, nr 1, 1957, s. 67 oraz tegoż: Zabytki islamu w Polsce, [w:] Euchemer, 
nr 5, 1958, s. 23.

26 Prawdopodobnie był to nagrobek Eliasza Buczackiego. 
27 W. Świątkowski, Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, Warszawa 1929, s. 69.
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Buczacki (1831-1857)28, w znaczący sposób przyczynili się do wydania 
w 1858 r. polskiego tłumaczenia Koranu29. Ukazał się on w Warszawie (rok 
po śmierci Jana Buczackiego), nakładem księgarza Aleksandra Nowole-
ckiego i był wspólnym dziełem zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan. 

Wielce zasłużoną postacią z tego rodu była prawnuczka Jakuba 
Buczackiego - Stefania Dokalska z Buczackich (1898-1977). Przed 
rokiem 1939 Stefania była jedną z sekretarek prezydenta Warszawy – 
Stefana Starzyńskiego. Wyróżniała się wyjątkową inteligencją oraz dobrą 
znajomością języków obcych. W czasie II wojny światowej ratowała 
Żydów z warszawskiego getta. Napisał o niej Maciej Musa Konopacki: 
(…) ze stołecznego getta wiadomymi sobie sposobami wyprowadziła kilkanaście 
osób, aby następnie umieścić je w bezpiecznym miejscu. (…) Jej szlachetność, miłość 
bliźniego była czymś ujmującym i wyjątkowym. Jej poglądy i postawa narażały 
Ją na aresztowanie, ale nie zahamowała się w swojej otwartości i dobroci30. Jeszcze 
po wojnie Stefania Dokalska wielokrotnie przyjeżdżała na płd. Podlasie 
do swojego gniazda rodowego w Małaszewiczach Małych. Pochowana 
została na Cmentarzu Muzułmańskim w Warszawie, przy ul. Tatarskiej. 

Kiedy pół roku temu szukałem tatarskich śladów w Małaszewi-
czach Małych, natrafi łem na ów dworek. Dziś co prawda nie przypo-

28 Pochowany został na czynnym w latach 1838-1867 Cmentarzu Muzułmańskim (tzw. 
kaukaskim) w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 60. Zob. J. Bartoszewicz, op. cit., s. 126; 
A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Warszawa 1998, s. 82; J. Reychman, 
Zabytki…, op. cit., s. 20.

29 Koran (Al-Koran) z arabskiego przekład polski Jana Murzy Tarak Buczackiego, Tatara 
z Podlasia, wzbogacony objaśnieniami Władysława Kościuszki, poprzedzony życiorysem 
Mahometa z Washingtona Irvinga oraz z poglądem na stosunki Polski z Turcją i Tatarami 
Juliana Bartoszewicza, t. I – II, Warszawa 1858.

30 Relacja pisemna mgr Macieja Konopackiego z 18.11.2004 r. oraz z 10.05.2005 r. 
(w zbiorach autora).

mina on wyglądem i świetnością dawnego dworku Buczackich, jednak 
zachowały się na nim fragmenty gontu. Dworek wybudowany został 
w I poł. XIX w. i chyba tylko cudem przetrwał wszystkie zawieruchy 
wojenne. Wymaga wielu zabiegów konserwatorskich, jednak obecnie 
znajduje się w rękach prywatnych. Pomimo tego powinien być niewąt-
pliwie wpisany na listę obiektów zabytkowych.

Ktoś napisał kiedyś, że człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 
pamięć o nim. Natomiast naród, który zapomina o swojej historii i two-
rzących ją wybitnych postaciach, traci tożsamość. Jakub Murza Buczacki 
swoim życiem i pracą na rzecz społeczności powiatu bialskiego zapisał 
piękną kartę w historii regionu południowopodlaskiego. Jego osoba ze 
wszech miar zasługuje na uznanie i pamięć. 

Tekst i zdjęcia: Sławomir Hordejuk
■

Tatarskie ślady
Wśród legend, przekazów i trady-

cji południowo-wschodnich terenów 
dawnej Rzeczpospolitej oraz Podlasia 
i Małopolski, szczególnie często poja-
wiają się nazwy - zarówno miejscowe, 
jak i topografi czne - których pochodze-
nie łączy się z pobytem na tutejszych 
ziemiach Tatarów. Te najdawniejsze są 
związane z kontaktami plemion słowiań-
skich z Mongołami (najazdy w XIII w.), 
późniejsze zaś z osadnictwem tatarskim 
na terytorium Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Pozostawiło to również ślady 
w codziennym języku polskim (zob. np. 
wyrazy bachmat, nahaj, tarpan, kulbaka, 
czajnik), imionach oraz nazwiskach. 
Problematyka powyższa, poruszana 
jest w opracowaniach etnografi cznych, 
monografi cznych miast i regionów, 
przewodnikach krajoznawczych. O skali 
zagadnienia świadczy bardzo wiele nazw 
miejscowości i obiektów fi zjografi cz-
nych, zawierających rdzeń „tatar” czy 
„tatarski”, -a, -e, np: Tatar, Tatary, Tatar-
szczyzna, Tatarska Góra itp. 

Liczebny rozwój osad tatarskich 
dobitnie poświadcza toponomastyka. 

Wiele nazw miejscowości na ziemiach 
polskich wskazuje, że pierwotnie były 
one zasiedlone przez Tatarów. Często 
jest również tak, iż pozostały po nich 
tylko nazwy etymologiczne, miejscowe 
lub ślady materialne, np. w postaci 
mizarów. Wiele z tych nazw jest już dzi-
siaj zapomnianych, natomiast ślady po 
osadnictwie tatarskim uległy całkowi-
temu zatarciu. Część legendarnych lub 
przechowywanych w tradycji miejsco-
wej przekazów o nazwach i miejscach, 
znajduje potwierdzenie w źródłach, 
niektóre jednak wymagają weryfi kacji. 

Najwięcej niewątpliwie takich 
określeń miejscowych, miejscowości 
i obiektów fi zjografi cznych znajduje się 
na Podlasiu. Przykładowo, w południo-
wej jego części, niemal w każdej gminie 
powiatu bialskiego znajdziemy tego 
typu nazwy. Warta uwagi jest najstarsza 
na tym terenie osada tatarska (z 1679 r.), 
a mianowicie Studzianka (gm. Łomazy). 
Miejsce, gdzie do 1915 r. w Studziance 
stał meczet (obecnie znajduje się tam 
szkoła podstawowa), nazywane jest 
przez miejscową ludność „meczeci-

Sławomir Hordejuk
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sko”. Natomiast ziemie i majątki potatarskie w Studziance określane są 
od nazwisk ich byłych właścicieli, np. Azulewiczyzna – od Azulewiczów, 
Buczaczyzna – od Buczackich itp. 

W nazewnictwie, w stosunku do tych ziem, okoliczna ludność 
używa również pojęcia „tatarszczyzny”. Ponadto, w zachodniej części 
wsi Studzianka, nad rzeką Zielawą, jest miejsce, nazywane przez star-
szych mieszkańców „jamą Czymbaja” – od Tatara Czymbajewicza. 
Z samą nazwą wsi wiąże się legenda, dotycząca osadnictwa tatarskiego. 
Mianowicie, jednemu z oficerów jazdy tatarskiej król polski miał ofiaro-
wać tyle ziemi, ile zdąży objechać konno w ciągu jednego dnia. O zacho-
dzie słońca, kiedy to strudzony wielce ciągłą jazdą konną oficer tatarski 
szukał miejsca na odpoczynek, natrafił pod lasem na źródło. Napoił 
swego konia, sam ugasił pragnienie i postanowił w tym miejscu osiedlić 
się i zbudować dom. Od tego źródła, a następnie studni, wzięła swą 
nazwę wieś, a potem tatarski zaścianek Studzianka.

Obecna wieś Zastawek (gm. Terespol), na przełomie XIX/XX 
w. nosiła nazwę Ułanowszczyzna. Stanowiła ona część ”D” wsi Lebie-
dziew (osada czynszowa), która należała do tatarskiej rodziny Ułanów. 
Ostatnia właścicielka tych ziem, Felicjanna Ułanowa, sprzedała je 

w 1878 r. Dziś atrakcją wsi Zastawek jest położony na wzniesieniu-
wydmie mizar, nazywany przez miejscowych „mogiłkami tatarskimi”. 
Południowa część wsi, Kościeniewicze (gm. Piszczac), do dziś dnia 
nosi nazwę Maciejówka. W połowie XIX w. należała ona do Sulejmana 
Bielaka (syna gen. Józefa Bielaka), który z części swoich dóbr wydzielił 
folwark synowi Maciejowi. Podobnie nazwa Lisowszczyzna w Ortelu 
Królewskim (gm. Piszczac), pochodzi od dawnego majątku, należą-
cego do końca XIX w. do tatarskiej rodziny Lisowskich. W 1899 r. 	
sprzedali oni 7 włók ziemi (Ortel lit. A) inż. Karolowi Małachow-
skiemu i przenieśli się do Malowej Góry (gm. Zalesie). Była to jed-
nocześnie ostatnia rodzina tatarska zamieszkująca Ortel Królewski. 
Z kolei wieś Bokinka Królewska (gm. Tuczna), jeszcze na początku 
XX w. nazywana była Bokinką Tatarską. W latach 1839-1874 stanowiła 
ona własność tatarskiego rodu Bielaków. Natomiast miejscowa nazwa 
Tatarska Góra, która znajduje się na wschód od wsi Polinów k. Łosic, 
wiąże się z zetknięciem na tym terenie plemion słowiańskich i mongol-
skich w XIII w. Na miejscu stoczonej wówczas bitwy, organizowane są 
od 2007 r. festyny historyczne. 

Sławomir Hordejuk
■

Na chwałę Tatarii 
W muzeum historycznym w mongolskiej stolicy Ułan Bator znaj-

duje się obraz z wizerunkiem matki Czyngis-chana, Hö’elün-eke. Zwraca 
się ona do boga nieba, Tengre, i prosi go o kosmiczną energię dla jej 
syna, aby zmienił ten nieznośnie niesprawiedliwy świat, w którym dzieci 
nie słuchały rodziców, a kobiety nie liczyły się z mężczyznami, starsi nie 
wychowywali młodszych, zaś młodzi nic sobie nie robili z rad starszych. 
Świat, gdzie bogaci nie płacili podat-
ków władzy, a władza nie była w stanie 
utrzymać narodu. Kiedy droga rozumu 
pozostawała nieznana, bowiem nikt nie 
chciał wiedzieć więcej, niż już wiedział. 
Kiedy rozpanoszyli się złodzieje, kłamcy 
i bandyci. Kiedy z powodu niekończących 
się grabieży konie i tabuny nie znały spo-
koju przed kradzieżą. Gdy rumaki idące 
na czele, nie miały chwili odpoczynku 
i ginęły. Kiedy były takie czasy i takie ple-
miona bez porządku i znaczenia. Kiedy 
koczowniczy świat zbliżał się ku swemu 
upadkowi. Wtedy to pojawił się nieznany 
człowiek i 800 lat temu zawojował cały 
ówczesny świat.

Planetę ogarnęło przerażenie i była 
w tym gorzka prawda. Do jednych przy-
szedł on z wymaganiami, a od innych 
oczekiwał przeprosin i pokory. Innym 
jeszcze odebrał nagrabione, zaś niedo-
trzymujących obietnic srogo ukarał. Nie-
rozumnych pozbawił życia i spopielił ich domostwa. Karą Bożą nazwały 
ludy działania Czyngis-chana. Nie było na tym świecie człowieka takiej 
miary przed jego pojawieniem się, nie zjawił się także później. Chciał on, 
aby świat żył zgodnie z prawem, a prawem była jego jasa. 

Nie prześladował ludzi za wiarę i przekonania, nie żądał zmieniania 
religii. Bóg jest jeden – mówił Czyngis-chan. – Wszystko mu jedno, jak ludzie 
okazują swą miłość do niego.

Nie tępił ludzi za kolor skóry i włosów. Wierzył obietnicom tych, 
którzy się ukorzyli i surowo karał za oszustwo oraz zdradę. Pragnął 
ogromnie, aby świat żył zgodnie z prawem, jednak świat wcale tego 
nie chciał. Gdy zabijano jego posłów i kupców, wtedy wyruszał na te 
kraje. Kiedy podnoszono rękę na jego gońców oraz kniaziów, wówczas 
pognębiał przeciwników siłą.

Zjednoczenie Wielkiego Stepu 
i ustanowienie wielkiego euroazjatyckiego 
państwa było historyczną koniecznością, 
przesądzoną samym biegiem wydarzeń 
– inaczej mówiąc, Najwyższym Przezna-
czeniem. Oto dlaczego biedny, prześla-
dowany młodzieniec z ogniem w oczach 
i blaskiem na twarzy przyszedł na świat: 
żeby zjednoczyć turecko-mongolskie 
ziemie oraz narody.

Marco Polo, przebywając w Kara-
korum, tak napisał o Czyngis-chanie: (...)	
zmarł, ku wielkiemu ubolewaniu, będąc honoro-
wym i mądrym człowiekiem. Francuski kroni-
karz z XIII wieku powiedział natomiast: 	
On zaprowadził Pokój, Pokój kosztem wszech-
światowych wojen.

Na Kapłańskiej Górze w Starym 
Kazaniu (Iske Qazan) stoi pomnik, wycio-
sany z żółtego kamienia niewiadomo 
przez kogo i kiedy. Napis na nim głosi: 

Na pamiątkę Wielkim Przodkom, na chwałę 800-lecia ogłoszenia Czyngisa 
chanem i początku wielkiego imperium Tatarii, poświęcony ten wieczny pomnik.

Tatar Ile, 36 (761)/2007, 7 чудес Татарстана
Tłum. Musa Czachorowski

■
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Islam i Tatarzy w literaturze polskiej
Islam w Polsce to przede wszystkim dzieje, kultura i współczesność 

Tatarów polskich. Jednakże w historii miały miejsce i istnieją obecnie wątki 
niezwiązane z nimi. Myślę tu o średniowiecznych relacjach podróżników 
arabsko-muzułmańskich na ziemie polskie oraz o wieku XIX, kiedy wątki 
muzułmańskie znalazły swoje miejsce w polskiej literaturze oraz wśród 
etnicznych Polaków przechodzących na religię islamu, z różnych zresztą 
pobudek. Warto również wspomnieć o temacie kaukaskim w polskiej histo-
rii i kulturze. Pierwsze zetknięcie się z mieszkańcami Kaukazu i kaukaskiego 
przedgórza miało miejsce w wieku XVI, kiedy to do Polski i Litwy przybyli 
tzw. Petyhorcy�, czyli mieszkańcy przedgórza kaukaskiego, na wschód od 
stepów kubańskich, tj. nad rzeką Kubań. Współcześnie jest to Kraj Stawro-
polski, z miastem Piatigorsk. Nazwa ta odzwierciedla dawne „piati hor” 
– pięć gór, stąd też petyhorcy. Byli to Czerkiesi i Kabardyńcy, których wtedy, 
tj. w XVI stuleciu, określano też Tatarami i łączono z Tatarami litewskimi. 
Służyli oni w średniozbrojnej jeździe, tzw. pancernej, w polskim autoramen-
cie dawnej Rzeczypospolitej, którą 
nazywano również petyhorską. 

Wątki kaukaskie w polskiej 
kulturze i historii pojawiają się też 
w wieku XIX. Wiąże się to z powsta-
niem w połowie stulecia tzw. szkoły 
kaukaskiej w literaturze polskiej, 
oraz z próbami przekładów poezji 
polskiej, np. Sonetów krymskich, na 
języki wschodnie, turecko-osmań-
ski i perski. Warto wymienić tu 
Tadeusza Gasztowtta, autora chyba 
jedynej próby syntezy relacji kultury 
polskiej i cywilizacji islamu, wydanej 
w r. 1907 w Paryżu w języku fran-
cuskim, pod tytułem Les Pologne et 
l’Islam. Tenże Gasztowtt był rów-
nież gorącym zwolennikiem współpracy Polski ze światem islamu, rozumia-
nym politycznie przede wszystkim jako Turcja Osmańska, czemu dał wyraz 
w broszurce pt. Turcya a Polska z roku 1913, tj. w okresie wojen bałkańskich. 
Koniecznym jest wymienienie Jana Reychmana2, turkologa i hungarysty, 
autora prac z zakresu historii polskiej orientalistyki, a też recepcji kultury 
islamu w polskiej kulturze i literaturze, zwłaszcza doby romantycznej. 

Zanim jednakże spróbujemy scharakteryzować wiek XIX, cofnijmy 
się do okresu staropolskiego w literaturze. W tym okresie zainteresowa-
nie Tatarami czy też islamem miało zupełnie inne podłoże niż w czasach 
późniejszych. Zarówno Tatarzy, jak i islam, byli polityczną i militarną 
realnością, politycznym i militarnym problemem, z którym należało się 
jakoś uporać, również w sferze literackiej, ideologicznej. Już od XVI 
wieku, od kiedy rozpoczęły się trwające przez trzy stulecia bezpośrednie 
kontakty i relacje polsko-tureckie, polska literatura podjęła problematykę 
tatarską oraz muzułmańską, z tym, że były to wątki turecko-osmańskie, 
bowiem islam w tym okresie kojarzono w Polsce z Turkami, rzadziej 
z Persją. Powstawały utwory z gatunku politycznego pamfl etu, będące 
siłą rzeczy antyreligijnymi. Ich zbiór został wydany, zebrany i opraco-
wany przez Jerzego Nosowskiego, pt. Polska literatura polemiczno-antyisla-
mistyczna	XVI, XVII i XVIII w., Warszawa 1974. 
� Stanisław Dziadulewicz, Kwit Temruka Onychowa Szymkowicza kniazia Petyhorskiego z 1575 

roku, Rocznik Tatarski, t. I, Wilno 1932, s. 222-223.
2 M.in. Jan Reychman, Orient w kulturze polskiego  oświecenia, Wrocław- Warszawa-Kraków, 

1964; tenże, Podróżnicy polscy na Bliskim Wschodzie, Warszawa 1972.

Należy wymienić tu jeszcze antytureckie mowy, kazania Stanisława 
Orzechowskiego, tzw. Turcyki, ale też wiersze Jana Kochanowskiego, jak 
choćby słynną Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów. W jednym z swoich 
poematów Kochanowski zawarł pochwałę litewskich Tatarów, walczą-
cych w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego przeciw carowi moskiew-
skiemu Iwanowi Groźnemu i uczestniczącymi w słynnym rajdzie polskiej 
lekkiej jazdy pod dowództwem Filona Kmity i Krzysztofa Radziwiłła, 
zwanego Piorunem, na tyły wroga, tj. na tereny nadwołżańskie. Poemat 
ten nosił w pierwszym wydaniu tytuł Jezda do Moskwy i posługi z młodych 
lat aż i przez wszystek czas przeszłej wojny z Moskiewskim, ojczyżnie swej i panom 
swym czynione, Jego Książęcej M. i Pana, P. Krisztofa Radziwiłła… prawdziwie 
opisane z roku 1582. Inna wersja nosiła tytuł Wtargnienie do Moskwy Krzysz-
tofa Radziwiłła, polnego hetmana W. X. Litewskiego, roku 1581. 

Handel ze wschodem muzułmańskim został opisany w poemacie 
Roksolana, autorstwa Sebastiana Klonowicza. Warto przypomnieć Marcina 

Kromera i Michała Litwina, który 
w dziele pt. De moribus Tatarorum, 
Lithuanorum et Moschorum, wyda-
nym w roku 1615 w Bazylei, cie-
kawie opisuje szczegóły dotyczące 
litewskich Tatarów. Wzmiankować 
tu należy dzieło Macieja Stryjkow-
skiego pt. Kronika polska, litewska 
i żmudzka, gdzie litewscy Tatarzy 
są wymieniani i opisywani, a które 
ukazało się w roku 1518 w Kró-
lewcu. Również pośrednio nale-
żący do polskiego piśmiennictwa 
sekretarz króla Stefana Batorego, 
Reinhold Heidenstein, opisując 
wojny moskiewskie, pochlebnie 
wzmiankuje o litewskich Tatarach. 

Z wybitnych poetów XVII wieku piszących czy wspominających w swoich 
utworach o Tatarach, należy wymienić Wacława Potockiego i jego poemat 
pt. Wojna chocimska, Wespazjana Kochowskiego, zaś z pamiętnikarzy Jana 
Chryzostoma Paska i Jędrzeja Kitowicza, którego Opis obyczajów za pano-
wania Augusta III zawiera sporo fragmentów bardzo Tatarom litewskim 
przychylnych.

Koniecznym jest też przywołanie dwu nazwisk, a właściwie jed-
nego: Erazma Otwinowskiego i Samuela Otwinowskiego. Pierwszy był 
autorem opisu poselstwa do Turcji, pt. Wypisanie drogi tureckiej, ogłoszo-
nego drukiem dopiero przez Józefa Ignacego Kraszewskiego w pracy 
pt. Podróże i poselstwa polskie do Turcji, wydanej w roku 1860 w Krakowie. 
Drugi z Otwinowskich, Samuel, był orientalistą i poetą, znawcą języków 
wschodnich i tłumaczem. Przetłumaczył między innymi: Opis współ-
czesnego państwa tureckiego Ain-i- Ali’ego poszerzony własnymi komentarzami 
i dodatkami. Napisał także tzw. Pamiętniki Janczara, które miały być tłu-
maczeniem, jednakże Otwinowski dokonał wiele przeróbek oraz zmian 
i opatrzył licznymi dodatkami. Powstanie tego dzieła można datować na 
lata 1610-1625. Na koniec przetłumaczył Gulistan Saadiego, jedno z naj-
większych arcydzieł średniowiecznej literatury perskiej i w ogóle muzuł-
mańskiej. Tytuł tłumaczenia brzmiał: Perska księga… nazwana Gulistan, to 
jest ogród różany, powstały około lat 1632-1634.

Na przełomie wieku XVIII i XIX, oraz w pierwszej połowie dzie-
więtnastego stulecia, Tatarzy litewscy zaczęli cieszyć się większym zain-

Słelim Chazbijewicz
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teresowaniem. Jeszcze w drugiej połowie wieku XVIII o Tatarach, Turcji 
i muzułmańskiej cywilizacji wzmiankowano bardzo pozytywnie i obszer-
nie w literaturze związanej z Konfederacją Barską. Była to w historii jedyna 
bodaj organizacja zawiązana przez szlachtę w obronie wiary katolickiej, 
do której przypuszczono innowierców – muzułmańskich Tatarów litew-
skich. Liczono wtedy na pomoc Turcji, gdzie też planowano utworzyć 
pierwsze polskie oddziały – legiony na obczyźnie. To sympatyzowanie 
z Turcją datuje się jeszcze od wojny północnej, obecności na terytorium 
osmańskim króla Szwecji Karola XII i polskiego króla Stanisława Lesz-
czyńskiego, osadzonego na tronie dzięki szwedzkiej protekcji i też poli-
tycznie sympatyzującego z Turcją. W kontekście tematu należy pamiętać 
o Adamie Naruszewiczu, historyku nadwornym króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, autorze pierwszej i to dobrej monografii historii i etnogra-
fii Krymu i krymskich Tatarów. Dzieło 
to, noszące tytuł Tauryka czyli wiadomości 
starożytne i póżniejsze o stanie i mieszkańcach 
Krymu do naszych czasów, wydane zostało 
w Warszawie w roku 1787. 

Kolejnym oświeceniowym auto-
rem był Wacław Seweryn Rzewuski, 
zwany Emirem, podróżnik po Bli-
skim Wschodzie, znawca języków 
wschodnich: arabskiego, tureckiego, 
perskiego, autor przekładów arabskich 
poetów i prac na temat koni arabskich. 
Brał on udział w powstaniu listopado-
wym a potem, według legendy, trafił 
znów na Bliski Wschód. Podobno 
przyjął islam i odbył pielgrzymkę 
do Mekki, jednakże jest to legenda, 
niepoparta źródłami. Niemniej, 
ukazało się w wieku XIX parę prac 
Rzewuskiego po polsku, jak choćby: 
Konie arabskie w roku 1832, Wiadomo-
ści o rasach koni arabskich w roku 1855 
ogłoszone drukiem przez Maurycego 
Manna w pracy pt. Podróż na Wschód 
oraz wydane przez T. Rutkowskiego 
w 1866 roku w Warszawie, tłumacze-
nia pt. Pustynia Nadżdu, Hymn Beduinów 
Wehabitów, Wojna Wehabitów, Nedżi-i- 
Kochejlany. Tłumaczył też i inne poezje z arabskiego, perskiego i ture-
ckiego. Ciekawą jest niewątpliwie postać Maurycego Manna, który odbył 
podróż do Syrii w roku 1853. Z wyprawy tej, jak i następnej, z karawaną 
z Egiptu do Gazy i potem do Jerozolimy, napisał trzytomową Podróż na 
Wschód, gdzie zamieścił też poezje Emira Rzewuskiego. Wątki z kultury 
muzułmańskiej znajdziemy ponadto w powieści Jana Potockiego pt. 
Rękopis znaleziony w Saragossie. Potocki interesował się również turkologią, 
pochodzeniem i podziałem ludów tureckich, tureckimi językami. 

W okresie romantyzmu elementy nadczarnomorskiego pejzażu 
i wzmianki o Tatarach odkryjemy w poemacie Antoniego Malczew-
skiego, Maria, zapowiadającym polski romantyzm. Tatarom litewskim 
poświęcił piękny fragment Juliusz Słowacki w poemacie Beniowski. Więcej 
wzmianek na temat zarówno Tatarów litewskich, jak i Turcji oraz islamu, 
znajdziemy w utworach tzw. romantyków krajowych. Wymienić trzeba 
tu powieści Henryka Rzewuskiego, Pamiątki Soplicy i Listopad, w których 
zawierają się fragmenty mówiące o swojskości, zasiedzeniu i asymilacji 
ludności tatarskiej w Polsce i na Litwie oraz o postrzeganiu Tatarów 
przez szlachtę. Na podobnie ciepłą wzmiankę natrafimy w Pamiętnikach 

kwestarza, gawędzie szlacheckiej Ignacego Chodźki. Dużo o Tatarach 
pisał Józef  Ignacy Kraszewski. Jego esej podróżniczy Wyprawa do Odessy, 
Jedysanu i Budziaku zawiera bardzo interesujące badawczo dane dotyczące 
liczebności i dziejów Tatarów nadczarnomorskich, tuż po zajęciu przez 
Rosję Chanatu Krymskiego w roku 1783. 

Koniecznie należy wymienić Tadeusza Czackiego i jego dzieło O Tata-
rach, wydane w Wilnie w roku 1810. W kręgu nauki i literatury warto też 
napisać o przyjacielu Juliusza Słowackiego, Ludwiku Spitznaglu, któremu 
wieszcz poświecił poemat pt. Godzina Myśli. Spitznagel, zanim popełnił 
samobójstwo, bardzo interesował się kulturą, literaturą i językami muzuł-
mańskiego wschodu oraz Indiami, co było wpływem niemieckiego roman-
tyzmu. Z kręgu filomackiego wywodzi się Józef  Sękowski, o którym pisał 
Jan Reychman. Sękowski porzucił literaturę na rzecz nauki, przy okazji 

i polskość, zostając lojalnym podda-
nym rosyjskim i profesorem języków 
wschodnich w Petersburgu. Wydaje się, 
że spora część naukowej, orientalistycz-
nej tradycji rosyjskiej nauki z takimi 
nazwiskami, jak Ignacy Kraczkowski, 
tłumacz Koranu na język rosyjski, czy 
Wsiewołod Barthold, czołowy rosyjski 
turkolog i znawca problematyki Złotej 
Ordy, wywodzi się z wschodoznaw-
czej szkoły petersburskiej, a więc po 
kądzieli była spadkiem romantycz-
nej, filomackiej tradycji. Z tego kręgu 
należy najpewniej odnotować pierwsze 
tłumaczenie Koranu na język polski, 
w którego powstaniu uczestniczył 
prawdopodobnie i Adam Mickiewicz, 
aczkolwiek to akurta nie jest udoku-
mentowane. Przekład ten, jak wykazały 
badania, wydany po zmiennych kole-
jach losu przez orientalistę Władysława 
Kościuszkę w roku 1853 w Warszawie, 
przypisany został autorstwu Jana Tarak 
Murzy Buczackiego, polskiego Tatara, 
i funkcjonował w nauce i piśmienni-
ctwie jako tzw. Koran Buczackiego. 

Pisząc o kręgu Mickiewiczow-
skim, należy wymienić twórcę polskiej 

nowoczesnej historiografii, Joachima Lelewela, profesora Uniwersytetu 
Wileńskiego. Lelewel wiadomości o Tatarach i ich relacjach z Polską zawarł 
był zwłaszcza w dwóch swoich pracach. Jedna to: Historia polska do końca 
panowania Stefana Batorego, zaś druga jest wydawnictwem źródłowym, wyda-
nym w Brukseli w roku 1844. Nosi ono tytuł Guillebert de Lannoy et ses voyages 
en 1413, 1414, et 1421, commentes en Francis et en polonais. Tłumaczy w nim rela-
cje Gillberta de Lannoy, który m. in. jako jeden z pierwszych opisywał fakt 
istnienia tatarskiego osadnictwa nad Wilią i obok Trok na Litwie. Oprócz 
wspomnianych badaczy trzeba wymienić jeszcze czterech dziewiętnasto-
wiecznych pisarzy i badaczy oraz podróżników: Antoniego Muchlińskiego, 
Ignacego Pietraszewskiego, Aleksandera Chodźkę i Wojciecha (Adalberta) 
Biberstein-Kazimirskiego. Muchliński był jednym z pierwszych badaczy 
historii polskich Tatarów. Wydał on, tłumaczył i opracował Zadnie sprawy 
o Tatarach litewskich przez jednego z Tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w roku 
1558, wydane w Wilnie w roku 1858. 

Ignacy Pietraszewski, który był autorem bardzo ciekawych rodza-
jowo pamiętników z pobytu w Stambule, i Aleksander Chodźko zaj-
mowali się kulturą i literaturą perską. Natomiast Biberstein-Kazimirski 
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również był iranistą, znawcą perskiej kultury, autorem przekładów z per-
skiej literatury, zbieraczem rzadkich wydań perskich rękopisów. Współ-
pracował, jako pracownik ówczesnego francuskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych, z księciem Adamem Czartoryskim. Za ważnych, XIX- 
wiecznych twórców relacji polskiej kultury z kulturą i sztuką islamu 
wypada uznać właśnie książąt Czartoryskich, to jest Augusta A., Adama 
Kazimierza i Adama Jerzego, wraz z ich zainteresowaniami orientem, 
pasją kolekcjonerską i mecenatem dla badań naukowych. Z mniej zna-
nych dziś poetów należących do krajowych romantyków, można wymie-
nić Ryszarda Berwińskiego, który po roku 1855 mieszkał w Turcji, gdzie 
przeszedł na islam i został oficerem w Pułku Kozaków Ottomańskich 
Sadyka Paszy Czajkowskiego. Również sam Michał Czajkowski, Sadyk 
Pasza, zalicza się do ważnych XIX-wiecznych twórców literatury pol-
skiej, piszących o islamie i Tatarach. 

Tematyka muzułmańska, zwłasz-
cza reminiscencje długiego pobytu 
na wschodzie tureckim, znajduje się 
w twórczości poetyckiej romantyka 
Karola Korab-Brzozowskiego. Nie 
można pominąć Juliana Korsaka, 
poety urodzonego w Słonimie, a zmar-
łego w Nowogródku, autora poe-
matu Bajram, Władysława Syrokomli 
– Ludwika Kondratowicza, w którego 
twórczości przewijają się wątki tatar-
skie, oraz , już późniejszego, Adolfa 
Dygasińskiego, autora noweli pt. 
Bracia Tatary. Motywy tatarskie znaj-
dziemy oczywiście u Henryka Sienkie-
wicza, zarówno w Trylogii, jak i Małej 
trylogii, tj. nowelach Stary sługa, Hania 
i Selim Mirza. Są one obecne w twór-
czości powieściowej i historycznej 
Władysława Łozińskiego, dotyczącej 
dziejów Podola i Rusi Czerwonej.

Należy przywołać już wspo-
mnianą szkołę kaukaską i jej przed-
stawicieli. Czołowymi twórcami byli 
tam Tadeusz Łada-Zabłocki, autor 
przekładu na rosyjski pracy Dzieje kraju 
zakaukaskiego azerbejdżańskiego pisarza Bakichanowa, Władysław Strzel-
nicki - autor powieści pt. Mahmudek, Leon Janiszewski oraz Michał Butowt-
Andrzejkowicz i Hipolit Jaworski, autor Wspomnień o Kaukazie. W okresie 
romantyzmu wychodzi drukiem w Wilnie w 1830 roku dziełko Józefa 
Sobolewskiego, polskiego Tatara, pod tytułem Wykład wiary mahometańskiej 
czyli islamskiej, będące pierwszym nowożytnym drukowanym świadectwem 
tożsamości i samoidentyfikacji polsko-litewskich Tatarów.

Ciekawie wyglądają wątki tatarskie i muzułmańskie w literaturze 
okresu Młodej Polski. Tu należy przede wszystkim wymienić trzech 
młodopolskich poetów i pisarzy: Tadeusza Micińskiego, Wacława 
Rolicz-Liedera i Antoniego Langego. Miciński w swojej twórczości 
poetyckiej bardzo często nawiązywał do tematyki muzułmańskiej, 
zwłaszcza do mistyki islamu – sufizmu. Był autorem pierwszego 
w polskiej literaturze wolnego przekładu wyboru wierszy Dżalalud-
dina Rumiego, wielkiego poety i mistyka muzułmańskiego wschodu. 
Odniesienia tatarskie znajdują się z kolei w legendarnej powieści 
Micińskiego pt. Nietota. Księga tajemna Tatr. Do kultury islamu nawiązy-
wał też Wacław Rolicz-Lieder, który znał perski, będąc z wykształcenia 

orientalistą. W roku 1895 wydał w Krakowie tomik przekładów per-
skiej poezji mistycznej, pt. Abu Sajii Fadlullah Ben Abulchajr i tegoż czte-
rowiersze. Natomiast Antoni Lange, oprócz aktywności poetyckiej, był 
jednym z najbardziej twórczych i pracowitych tłumaczy tego okresu. 
Przyswoił polskiej literaturze wiele arcydzieł poetyckich innych kultur, 
w tym perskiej, tureckiej i arabskiej. 

Elementy zaczerpnięte z kultury islamu znajdują się we wczesnej 
twórczości Bolesława Leśmiana. Chodzi o jego parafrazę baśni tysiąca 
i jednej nocy, wątku podróży Sindbada Żeglarza. Wątki muzułmańskie 
możemy zauważyć również we wczesnej poezji Jarosława Iwaszkiewicza, 
w cyklu Pieśni muezzina szalonego, które stały się librettem muzycznych kom-
pozycji Karola Szymanowskiego. Motywy muzułmańskie odnajdziemy 
w utworach Wincentego Korab-Brzozowskiego, syna wspomnianego 

Karola, urodzonego w Syrii, który 
był poetą dwujęzycznym, polsko-
francuskim. Przypomnijmy znanego 
w początkach XX wieku powieścio-
pisarza Walerego Przyborowskiego. 
Jego dwie książki, Widmo Ibrahima. 
Powieść z czasów Michała Korybuta Wiśnio-
wieckiego, wydana w Warszawie w roku 
1901, oraz opublikowana sześć lat póź-
niej także w Warszawie, Namioty wezyra. 
Powieść historyczna z czasów Jana III, poru-
szają temat Tatarów oraz islamu.

W okresie międzywojnia wątki 
tatarskie spotkamy w utworach 
Andrzeja Struga, pisarza, odnowiciela 
polskiej masonerii, byłego Wielkiego 
Mistrza Wielkiej Loży Narodowej 
Polski. Chodzi przede wszystkim 
o nowelę Na stacji, która jest remi-
niscencją wspomnień i przeżyć jego 
przyjaciela, Aleksandra Sulkiewicza, 
polskiego Tatara, jednego z współ-
twórców PPS, podobnie jak Strug 
legionisty, przyjaciela marszałka 
Piłsudskiego. Koniecznym jest tu 
podkreślenie zarówno naukowej, 
jak i literackiej działalności Leona 

Kryczyńskiego i Stanisława Kryczyńskiego. Leon Kryczyński za swoją 
twórczość literacką, publicystyczną i naukową został laureatem nagrody 
Polskiej Akademii Literatury - Srebrnego Wawrzynu Akademickiego. 
Z kolei Stanisław Kryczyński, oprócz wielu not, przyczynków, artyku-
łów, był autorem wydanej w r. 1938 fundamentalnej monografii pt. Tata-
rzy litewscy. Próba monografii historycznej i etnograficznej, która oprócz trudnych 
do przecenienia walorów naukowych dla badań nad polskimi Tatarami, 
posiada też niewątpliwe walory literackie. To bardzo dobry esej naukowy. 
Wątki tatarskie, czy raczej tatarsko–mongolskie, znajdujemy w twór-
czości powieściowej i pamiętnikarskiej Ferdynanda Ossendowskiego, 
zwłaszcza w powieści Przez kraj bogów, ludzi i zwierząt, u jego młodszego 
kolegi Kamila Giżyckiego w prozie wspomnieniowej Przez Urianchaj 
i Mongolię oraz w prozie Ferdynanda Goetla pt. Pątnik Karapeta i Przez 
płonący Wschód, opowiadające o pobycie w Turkiestanie i Bucharze oraz 
ucieczce przez Pamir do Indii po wybuchu rewolucji w 1917 roku. 

Z eseistów, badaczy, pisarzy i podróżników i orientalistów prze-
łomu wieku XIX i XX koniecznie należy wymienić Jana Grzegorzew-
skiego, który zajmował się po trosze każdą z wymienionych działalności. 
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Założył do dziś istniejące czasopismo naukowe Rocznik Orientalistyczny,	
współcześnie będący organem Komitetu Orientalistycznego PAN. 
Grzegorzewski zajmował się również Karaimami, będąc jednym z pre-
kursorów badań nad tradycją i kulturą tego narodu. W roku 1919 wydał 
bardzo ciekawą broszurę Ku Czarnomorzu, w której próbował udowodnić 
„naturalny pęd Polaków do wybrzeży nadczarnomorskich.” Był orędow-
nikiem rozciągnięcia polskich wpływów politycznych na Tatarów krym-
skich. Barwną postać Jana Grzegorzewskiego równie barwnie opisał 
Jan Reychman w eseju pt. Peleryna, ciupaga, znak tajemny, poświęconym 
młodopolskiej naukowej i artystycznej cyganerii zakopiańskiej. Podobno 
Grzegorzewski, według cytowanych przez Reychmana relacji, chodził 
po Krupówkach w fezie, pelerynie i w stroju góralskim, co w żaden 
sposób nie przekreśla jego naukowych dokonań. 

Ze współczesnych pisarzy warto niewątpliwie przywołać postać 
historyka Leszka Podhorodeckiego, którego książki –	Tatarzy, Czyngis chan	
czy też Chanat krymski i jego stosunki z Polską	– są próbą całościowego ujęcia 
problemu w eseju historycznym. Praca o chanacie krymskim jest jak dotąd 
jedyną tego rodzaju w polskim piśmiennictwie. Bardzo wyraźne wątki tatar-
skie są w twórczości gdańskiego pisarza Zbigniewa Żakiewicza, należącej 
do tzw. nurtu kresowego we współczesnej polskiej literaturze. Znajdziemy 
je w powieści pt. Ród Abaczów oraz rodzaju dziennika pt. Pożądanie wzgórz 
wiekuistych. Motywy tatarskie pojawiają się również w prozie Józefa Mackie-
wicza, w powieściach o rzeczywistości na Wileńszczyźnie w okresie dru-
giej wojny światowej m.in. Nie trzeba głośno mówić oraz Kontra, czy w zbio-
rze esejów Droga Pani. Tatarom polskim poświęcona jest wydana w latach 
siedemdziesiątych powieść dla młodzieży gdańskiego pisarza Sławomira 
Siereckego pt. Amulet Wielkiego Chana. Podobnie tatarskie odniesienia 
znalazły się w powieści dla młodzieży Cezarego Leżeńskiego pt. Bartek, 

Tatarzy i motorynka. Sporadycznie pojawiały się w poezji Jerzego Harasy-
mowicza i Witolda Dąbrowskiego. Przypomnieć warto sylwetkę Jerzego 
Bazarewskiego, poety pochodzenia tatarskiego, byłego żołnierza II Kor-
pusu Polskiego na Zachodzie, zmarłego na skutek represji UB w latach 
czterdziestych, którego twórczość nie jest jeszcze ani dobrze poznana, ani 
opracowana. Wątki tatarskie pojawiają się ubocznie w twórczości Tadeusza 
Konwickiego oraz sporadycznie w powieściopisarstwie Sergiusza Piase-
ckiego. Tatarem z pochodzenia był znany i popularny w Polsce w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku autor powieści kryminal-
nych Jerzy Edigey-Korycki. 

Ujmując literaturę polską pomijamy tu oczywiście historię nauki 
polskiej, w dziejach której badania wschodoznawcze, orientalistyczne, 
w tym nad polsko-litewskimi Tatarami, zajmują osobne miejsce. Warto 
jednakże odnotować, że począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku 
w ramach szeroko pojętej orientalistyki coraz bardziej kształtuje się 
osobna dyscyplina naukowa badań nad kulturą i historią polsko-litew-
skich Tatarów, którą roboczo można nazwać kitabistyką, co jednakże 
odzwierciedla tylko jeden aspekt badań – literaturę i piśmiennictwo oraz 
szczątki językowe polsko-litewskich Tatarów, a nie obejmuje problema-
tyki historycznej, etnograficznej, prasoznawczej. Ta ostatnia doczekała 
się w zasadzie dwóch opracowań w formie artykułów, autorstwa Jacka 
Sobczaka i Selima Chazbijewicza. Aktywność prasowa i wydawnicza 
środowiska tatarskiego w Polsce, na Litwie i Białorusi świadczy o żywot-
ności tradycji tatarskiej oraz o transformacji etnicznej tożsamości i kul-
turowej identyfikacji tej grupy. Również aspekt socjologiczny egzystencji 
polsko-litewskich Tatarów, jest, oprócz prac Katarzyny Warmińskiej, jak 
dotąd słabo eksploatowany we współczesnej nauce i piśmiennictwie.

Selim Chazbijewicz
■

Tatarskie miejsca. Przestrzenny wymiar etniczności grupy
Tatarzy polscy są niewielką wspólnotą etniczną, od wielu lat wpi-

saną w etnokulturowy krajobraz polskiego społeczeństwa. Zwykle, gdy 
sięgamy do leksykonów czy atlasów etnograficznych znajdujemy tam 
krótki opis informujący czytelnika, jak to zwykle bywa w odniesieniu do 
tego typu źródeł, o pochodzeniu grupy, jej dziejach, kulturowych cha-
rakterystykach (dawnych i obecnych), liczebności oraz rozmieszczeniu 
geograficznym.3	

W myśl tej reguły prezentacji, ważne jest w przypadku Tatarów, 
wyjaśnienie dlaczego, kiedy i skąd przybyli, a co za tym idzie, gdzie się 
osiedlili i mieszkają, gdyż nie są grupą indygeniczną w Polsce. Tatarzy 
– muzułmanie (sunnici) w tej części Europy wzbudzają zaciekawie-
nie, ponieważ ich przestrzenne ulokowanie wydaje się być nietypowe, 
egzotyczne, intrygujące. Nie można Tatarów polskich, jak chociażby 
Kaszubów czy Łemków, jednoznacznie łączyć z wyraźnie określonym 
terytorium własnym, którego nazwa niosłaby informację o jego tatar-
skim charakterze. Nie zlokalizujemy bowiem na wspomnianych mapach 

3  Przykładowo, na oficjalnej stronie internetowej MSWiA znajdujemy taką oto charak-
terystykę grupy: „Tatarzy to mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas 
spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2002 r., zadeklarowało 447 obywateli 
RP, w tym: w województwie podlaskim – 319, pomorskim 28, mazowieckim – 22, 
wielkopolskim – 20. Tatarzy zamieszkują rdzenne kolonie tatarskie na Białostocczyź-
nie (Bohoniki i Kruszyniany) oraz miasta: Białystok, Sokółka, Dąbrowa Białostocka 
i Gdańsk. Polscy Tatarzy mieszkali na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego od 
końca XIV wieku. Ich przodkami byli emigranci lub uciekinierzy z terenów ówczes-
nej Złotej Ordy i z Krymu. Tatarzy w Polsce zatracili znajomość ojczystego języka, 
pozostali natomiast wierni religii i nadal są wyznawcami islamu.” [www. mswia.gov.pl, 
odczyt: 14.03.09] 

Tatarszczyzny, na wzór Łemkowszczyzny albo Kaszub, pisanych z dużej 
litery jako nazwy regionu, o dających się wskazać mniej lub bardziej 
wyraźnych granicach i kulturowej tożsamości. Raczej znajdziemy miej-
sca oznaczane jako tatarskie przez grupę lub/i jej społeczne otoczenie, 
na mocy wiedzy czy pamięci historycznej, ale też współczesnych praktyk 
kulturowych. Są one ulokowane na peryferiach, rubieżach kulturowego 
świata grupy dominującej. Natomiast dla samych zainteresowanych sta-
nowią centrum ich etnicznego uniwersum. 

Mówiąc metaforycznie, Tatarzy, przybysze ze Złotej Ordy, otrzy-
mali kilkaset lat temu do swej dyspozycji pewien skrawek ziemi, a wcho-
dząc w jej posiadanie nadali jej specyficzny, kulturowy charakter. Nace-
chowanie etniczne przestrzeni to nie tylko jej symboliczne oznaczanie 
przez daną społeczność, ale też zwrotnie uczynienie z niej wspólnego 
zbioru znaczeń i wartości, który jest kontekstem i treścią różnorakich 
form, praktyk oraz ekspresji zbiorowych, przez które wyraża się jej 
kultura. Przestrzeń, zwłaszcza dla grup etnicznych, jest dyskursywnym 
i afektywnym punktem skupienia tożsamości, dającym poczucie spo-
łecznego umiejscowienia/zakorzenienia. Stanowi oswojony element 
codziennego doświadczenia, podzielanego indywidualnie lub też wraz 
z współziomkami. 

Powiązanie tatarskiej etniczności z miejscem i przestrzenią jako 
istotnymi parametrami kultrowymi można analizować różnorako. 

Przede wszystkim należy wyjaśniać tatarską topografię, co pozwoli 
zrozumieć charakter dzisiejszego przyporządkowania czy ulokowania 
Tatarów w geograficznym aspekcie, ze szczególnym uwzględnieniem 

Katarzyna Warmińska
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czynników historycznych i zmian na przestrzeni dziejów, czyli odpowie-
dzieć na pytanie – skąd się „tu”, tj. w Europie Środkowo-Wschodniej, 
Polsce, na Podlasiu wzięli, gdyż nie są zbiorowością autochtoniczną, 
jak wspomniani wcześniej Kaszubi oraz Łemkowie. W tym kontekście, 
oprócz dziejów najdawniejszych sięgających pierwszych fal tatarskiego 
osadnictwa, ważne są wydarzenia dwudziestowieczne, a zwłaszcza skutki 
dwóch wojen światowych, które przyniosły znaczące zmiany w życiu 
społecznym Tatarów polsko–litewskich. Kiedyś osiadła populacja, 
na mocy formalno-prawnej logiki osadnictwa wojskowego powiązana 
z danym terytorium, mocno powiązana z ziemią, a tym samym z daną 
społeczną przestrzenią, uległa rozbiciu, a w przypadku dzisiejszych 
polskich Tatarów rozproszeniu i ponownej konsolidacji. Mając pamięć 
emigracyjnego pochodzenia, a jednocześnie historyczne tradycje osadni-
cze sięgające kilku stuleci wstecz, do 1945 roku wiodła ona życie grupy 
zakorzenionej w pewnym etnokulturowym krajobrazie, i tak jest nadal 
w przypadku Tatarów z Litwy i Białorusi. 

Tatarzy, zwani dziś pol-
skimi, stanęli przed innymi 
wyzwaniami. Doświadcze-
niem pokoleń powojennych 
była wędrówka i równocześ-
nie dążenie do budowania na 
nowo życia wspólnotowego, 
co zaowocowało w postaci 
istniejącego dziś stanu rzeczy, 
który wydaje się mieć charak-
ter ustabilizowany. W rezul-
tacie, na skutek powojennych 
losów, Tatarzy obecnie miesz-
kający w Polsce nie stanowią 
zwartej społeczności. Można 
powiedzieć, iż nie kultywują 
swego tradycyjnego wspól-
notowego życia skupionego 
wokół miejsca zamieszkania, 
lecz raczej wokół momentów, kiedy są razem z okazji świąt religijnych, 
rodzinnych czy imprez etnicznych. Fakt, iż w większości są mieszkań-
cami miast i miasteczek, a nie jak kiedyś wsi, zaułków lub ulic tatarskich, 
czyni z nich grupę względnie rozproszoną, choć i po części skupioną 
w granicach rejonu Podlasia.

Kolejnym aspektem wartym rozważenia jest kwestia symbolicz-
nego wiązania tatarskości z miejscem. Dla etnicznych społeczności wpi-
sanie się w pewną przestrzeń, w wymiarze materialnym i symbolicznym 
pełni istotną funkcję dla budowania poczucia kolektywnej tożsamości, 
zakorzenienia, ciągłości i kulturowego sensu. 

To, co jest istotne w przypadku polskich Tatarów, biorąc zwłasz-
cza pod uwagę ich dzieje w ostatnim stuleciu, kiedy na skutek migracji 
zerwane zostały tradycyjne wielowiekowe więzi z miejscem pierwot-
nego osiedlenia, ale też z konotowanymi przez nie wartościami, historią, 
ludzkimi losami, to potrzeba ponownego oswojenia świata w wymiarze 
przestrzennym, która stała się motorem wielu działań podejmowanych 
przez grupę. 

Tworzenie przestrzennego wymiaru tatarskiej etniczności, zaowo-
cowało w postaci wyłonienia się na nowo, w nowych polskich warunkach 
etnicznego świata z właściwą mu strukturą w wymiarze materialnym 
i znaczeniowym, z siecią praktyk kulturowych realizowanych wspólno-
towo. Świat ten ma swoje centrum - Bohoniki i Kruszyniany - uświęcone 
nie tylko przez tradycję, ale też historyczne argumenty. 

Można powiedzieć, iż grupa w pewnym sensie dokonuje projekcji 
swojej etniczności w wymiarze symbolicznym na te dwa miejsca. Kon-
centrują się w nich nie tylko działania o charakterze religijnym, ale też 
uczucia wspólnotowe. Odbywające się tu uroczystości pozwalają ożywić 
wspólnotę zbiorowych emocji, odczuć, działań opartą na bezpośrednich 
stycznościach, swoistej proksemii, co potwierdza istnienie „my”, pozwala 
„ogrzać się” wzajemnie, a parafrazując słowa M. Maffesoli, zasada podo-
bieństwa tworzy ciało społeczne. Miejsca te dają poczucie zakorzenienia 
w przeszłości, historii i terytorium. Grupa odnajduje tu swe zbiorowe 
wspomnienia, lokuje swe sentymenty. Dwa meczety znaczą symbolicz-
nie tatarską obecność na Podlasiu, ale też w Polsce. Wizerunki meczetów 
są graficzną reprezentacją grupy używaną w wieku kontekstach. 

Co ciekawe, w społecznym otoczeniu te dwa miejsca też są wyraź-
nie wiązane z tatarszczyzną. Przykładowo, jeśli wczytamy się w cytowaną 
powyżej krótką charakterystykę grupy podaną na stronie MSWiA, rzą-
dowej agendy zarządzającej w imieniu państwa sprawami etnicznych 

i narodowych mniejszości, to 
dowiemy się między innymi, 
że „ (…) Tatarzy zamieszkują 
rdzenne kolonie tatarskie na 
Białostocczyźnie (Bohoniki 
i Kruszyniany) (…)”, co nie 
jest zgodne ze stanem fak-
tycznym, gdyż w tych wsiach 
mieszka obecnie łącznie kilka 
rodzin tatarskich.4 Natomiast 
obraz tatarskiej topografii 
wyraźnie łączy tę społecz-
ność z potwierdzonym histo-
rycznie faktem osadnictwa 
na tym terenie, tyle, że czas 
gramatyczny, w którym sfor-
mułowany jest wspomniany 
wyżej opis, zdaje się trakto-
wać o czasach obecnych. Co 

więcej, w pewnym sensie przeczy istniejącemu status quo, czyli względ-
nemu rozproszeniu grupy, a nie koncentracji w rdzennych koloniach. 
Na podstawie takiego opisu, społeczność jawić się może jako osiadła od 
wieków, wioskowa, tutejsza, a Tatarzy zdają się być zamknięci w pewnym 
tradycyjnym świecie. 

Tatarski świat obejmuje też inne miejsca lub przestrzenie nie tylko 
o charakterze symbolicznym czy historycznym. Na mapie dzisiejszej 
tatarszczyzny ważne jest Podlasie jako region, gdzie zamieszkuje najwięk-
szy odsetek Tatarów, ale też niejako z klucza organizacyjnego - Białystok, 
siedziba dwóch tatarskich związków, religijnego i etnicznego; Sokółka, 
w której organizowane są etniczne imprezy, jak Letnia Akademia, oraz 
Gdańsk. 

Struktura tatarskiego świata pozwala poruszać się po ścieżce czasu, 
co wyraźnie łączy dwa istotne wymiary kultury: czas i przestrzeń. Od 
przeszłości uobecnionej w różnych obiektach kulturowch – meczetach, 
cmentarzach, które są widomym dowodem zakorzenienia w obrębie 
terytorium. Ale też tego jej wymiaru, który łączy się z pamięcią zbiorową 
czy spisaną historią, mówiącą o wyłonieniu się tatarskiego uniwersum 
etnicznego w obecnym miejscu, czyli przede wszystkim o tatarskim 
osadnictwie, którego dzieje są istotnym, uroczyście celebrowanym, ele-
mentem etnohistorii. W ramach owej etnohistorii, teraźniejszość nabiera 
4 Choć do lat 70. XX w. było ich tam dużo więcej, a zmniejszenie się liczebności wiąże 

się przede wszystkim z trendem, który objął w tym okresie nie tylko członków tej grupy 
– czyli migracji ze wsi do miast z pracą, za lepszymi warunkami życia.
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głębszego symbolicznego i emocjonalnego znaczenia, zostaje uprawo-
mocniona. Stąd dziś komunikowane potrzeby czy aktywności podejmo-
wane przez grupę rozumiane są nie tylko jako wypadkowa bieżących 
okoliczności, lecz jako kontynuacja chwalebnych tradycji. Historia 
i odniesienia do niej pozwalają zrozumieć, dlaczego są tu i teraz, tacy, 
a nie inni, ale też budować projekty skierowane ku przyszłości. 

Podsumowując, można dostrzec, zwłaszcza wśród grupowych 
liderów, dążenia do świadomego kształtowania etnicznych zasobów 
grupy w aspekcie przestrzennym. Obok tradycyjnych związanych 
przede wszystkim z religijnym kluczem, pojawiają się nowe przestrzenne 
konceptualizacje tatarszczyzny. Używany jest w tym celu dostępny kapi-
tał kulturowy, ale też tworzy czy wynajduje się nowe tradycje; inicjatywy 
adresowane są zarówno do grupy własnej, ale też w stronę społecznego 
otoczenia; mają one za zadanie „ożywianie” etniczności, ale też jej popu-
laryzację; kryją się za nimi cele instrumentalne, jak i autoteliczne. 

Kolejny ciekawy dla badacza aspekt ukazujący proces wiązania tatar-
skiej etniczności z przestrzenią dotyczy zjawiska określanego jako zarzą-
dzanie przestrzenią, w tym zwłaszcza kreowanie miejsca etnicznego. Tutaj, 
w centrum uwagi znajdują się 
świadome i celowe działania 
podejmowane przez członków 
grupy, a mające na celu nada-
wanie tatarskiego charakteru 
miejscom. Jednym z elemen-
tów takich przedsięwzięć jest, 
mówiąc metaforycznie, wyko-
rzystywanie „tatarskiej marki” 
w celach komercyjnych, zwłasz-
cza turystycznych. Wychodzą 
one naprzeciw potrzeb kre-
owanych przez silnie rozwi-
jający się w ostatnich latach 
przemysł turystyczny, którego 
jedną z form jest tzw. turystyka 
kulturowa. Zaangażowane 
w nią podmioty szukają kon-
taktu z odmienną, egzotyczną, 
autentyczną kulturą i taką ofertę mogą otrzymać. 

Najlepszym przykładem jest gospodarstwo agroturystyczne pod 
nazwą „Tatarska Jutra”, prowadzone przez osobę pochodzącą z grupy. 
Na stronie internetowej znajduje się następująca informacja „Agro-
turystyka w Kruszynianach oferuje niepowtarzalny klimat polskiego 
Orientu. Zatrzymajcie się u prawdziwych Tatarów i skosztujcie przy-
gotowanych przez tatarskie gospodynie: kołdunów, pierekaczewników, 
trybuszoków oraz wielu innych smacznych potraw spotykanych obecnie 
jedynie w domach tatarskich.” [www.kruszyniany.pl] Jest to przedsię-
wzięcie typowe dla tego gatunku usług turystycznych, które sprzedają 
kulturowe produkty opatrzone etniczną etykietą. Tatarskość miejsca jest 
legitymizowana przez jego ulokowanie (w starym tatarskim domu, tatar-
skiej miejscowości) oraz właścicielkę, która jest Tatarką z pochodzenia. 
Zapytani o stosunek do „Tatarskiej Jurty” członkowie grupy wyraźnie 
wskazywali na komercyjny charakter tego gospodarstwa i nakierowanie 
jego oferty na przyjezdnych. Dla nich samych, to miejsce nie ma zna-
czenia, nie budzi sentymentu takiego jak stojący nieopodal meczet, ale 
wskazują równocześnie na pozytywną rolę, którą spełnia przyczyniając 
się do promocji szeroko rozumianej tatarskiej kultury, historii, tradycji. 

Przy tej okazji nie można nie wspomnieć o innej turystycznej 
atrakcji regionu, o tzw. Szlaku Tatarskim (zwanym też białostockim lub 

podlaskim). Tutaj obszar definiowany jako tatarski, obejmuje większy 
teren, trasa liczy ponad pięćdziesiąt kilometrów i biegnie od Sokółki, 
przez Bohoniki, Malawicze Górne, Krynki, Kruszyniany, Supraśl, do 
Białegostoku. Pierwszy raz Szlak wytyczono w 1979 roku, a przez lata 
nie tyle zmieniał się jego bieg, co treść przewodników-informatorów, 
opisujących Tatarów bądź, jak to miało miejsce w latach 80., jako spo-
łeczność reliktową, historyczną, grupę etnograficzną nieróżniącą się od 
społecznego otoczenia niczym innym niż wyznawaną religią – islamem; 
czy, jak to ma miejsce obecnie, grupę etniczną, której kultura i tradycje 
są żywe. 

Taki sposób definiowania tatarszczyzny w kategoriach przestrzen-
nych jest odziedziczonym po poprzednich latach konceptem, przez 
niektórych członków grupy kontestowanym ze względu na jego stereo-
typizujący charakter, tym samym upraszczający i wpisujący bogactwo ich 
tradycji grupowych w pewne narzucone ramy. Prezentacja grupy jako 
lokalnej/krajoznawczej ciekawostki odbiega od ambicji i zamierzeń nie-
których liderów, kreujących obecnie tatarską etniczność. Ale, jak się zdaje, 
po kilkudziesięciu już latach istnienia został on oswojony, jak pewien 

element zorganizowanej 
tatarskiej przestrzeni, bardziej 
w kategoriach konceptu tury-
stycznego, niż mającej zna-
czenie dla grupy przestrzeni 
kulturowej, z którą wiąże się 
wspólnotowy sentyment. 

Ostatni aspekt, na który 
chcę zwrócić uwagę, wiąże 
się z faktem, iż grupy, zwłasz-
cza o migracyjnej genezie, 
w odniesieniu do przestrzen-
nego aspektu ich etniczności, 
podejmują też niekiedy działa-
nia na rzecz uzasadnienia czy 
wykazania innym (ich spo-
łecznemu otoczeniu) prawa 
do bycia „tu”. Z racji tej, iż 
nie są one społecznościami 

autochtonicznmi, co dawało by im prawo do posiadania na własność 
danego skrawka ziemi, budują różnorodne strategie argumentacyjne, aby 
to roszczenie uczynić prawomocnym. W wypowiedziach wielu moich 
rozmówców, jak też w tekstach ideologicznych wielokrotnie pojawiała 
się fraza (…) my jesteśmy już 600 lat tu (…)”, która zawiera w sobie 
kluczowe przesłanie formułowane przez członków wspólnoty tatarskiej 
w nawiązaniu do tej kwestii. 

Owo „tu”, konotuje zarówno pewne terytorium w kategoriach geo-
graficznych czy geopolitycznych, jak i przestrzeń symboliczną. W pierw-
szym aspekcie odnosi się do tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów, 
której konceptualizacja obejmuje zarówno Litwę, z którą historycznie 
wiąże się tatarskie osadnictwo, i pozwala łączyć dzisiejsze usytuowanie 
grupy w kolejnej odsłonie historii Rzeczpospolitej. Mamy w tym kon-
tekście do czynienia z pewnym przesunięciem akcentów w interpreta-
cji historii, co wyraża się w niedokomunikowaniu wątków łączących 
polskich Tatarów z litewskim światem historycznym i kulturowym, 
a nadkomunikowaniu więzów z tym, co polskie. Stąd też podkreślane 
jest i celebrowane podlaskie osadnictwo, sięgające trzysta trzydzieści lat 
wstecz, jako to, które wyraźnie podkreśla zakorzenienie społeczności 
tatarskiej w Polsce w dzisiejszych granicach, ale też jego sześćsetletni 
wymiar, w sensie podanym powyżej. Dawność i ciągłość uprawomoc-
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nia ich obecność „tu”. Nabiera to szczególnego znaczenia, gdy porów-
namy ich sytuację z obecnymi Tatarami litewskimi, którzy w pewnym 
sensie na stałe ulokowani w obrębie litewskiego świata, a nie jak polscy, 
nie tak dawno jeszcze będący w ruchu, nie muszą czynić wysiłków na 
rzecz wykazania czy dopowiedzenia swej „tubylczości”. Co też godne 
odnotowania w litewskiej literaturze naukowej, tamtejsi Tatarzy, mimo 
że przybysze, nazywani są właśnie grupą tubylczą, podobnie jak inne 
społeczności, których geneza sięga owych sześciuset lat. 

Cytowana powyżej fraza jest też kluczem do zrozumienia innego 
wymiaru przestrzennego ulokowania tej społeczności, a mianowicie 
dążenia do wpisania się w obręb polskiego uniwersum symbolicznego 
w wymiarze narodowym. Ma wykazać polskość Tatarów. I tu też wyraź-
nie widoczne są różnice między grupą, będącą przedmiotem mojej ana-
lizy, a litewską, która na poziomie narodowego samoprzypisania określa 
się jako tatarska. 

Polskość, jak deklarowali moi rozmówcy, komunikowana jest 
w nazwie grupowej – polscy Tatarzy, gdzie przymiotnik „polscy” nie 
odnosi się do faktu geograficznego położenia tej społeczności (jak ma 
to miejsce wśród litewskich Tatarów, gdzie litewskość nie konotuje sil-
nych więzi z litewskim etnosem, ale raczej więzi historyczne z miejscem 
osiedlenia), ale ma głębsze symboliczne i emocjonalne znacznie. Polscy 
Tatarzy, jak sami deklarują czują się Polakami, a Polskę uznają za swoją 
wybraną ojczyznę. Poczucie polskości jest silne, doświadczane na co 
dzień, shabituowane, ale też reflektowane w dyskursie grupowym świa-
domie i celowo. Polskość definiowana jest przez kryterium formalno-
prawne (obywatelstwo), ale też terytorialne (fakt urodzenia się i zamiesz-
kiwania w kraju) oraz kulturowe i historyczne. 

Tatarzy polscy są przykładem grupy mniejszościowej, która z jednej 
strony dąży do zachowania swej odrębności kulturowej, a z drugiej zaś 
postuluje silne więzi z grupą dominującą, tutaj polską. Co więcej, ich 
odmienność etniczna jest prawnie potwierdzona i chroniona. Dążenie 

do uznania ze strony grupy dominującej ma więc dwuaspektowy charak-
ter - z jednej chcą potwierdzenia swej polskości w tym sensie swojskości, 
bliskości wobec niej, z drugiej zaś swej odrębności/inności.

W poszukiwaniu polskości, fraza „600 lat tu”, czy jak moglibyśmy 
powiedzieć z okazji obchodzonej w 2009 roku rocznicy - „330 lat tu” 
zakorzenia grupę Tatarów w obrębie terytorium, ojczyzny – Polski. Swo-
ista kulturowa i historyczna proksemia możliwa dzięki współobcowaniu 
w tej samej przestrzeni legitymizuje roszczenie do polskości i czyni ją 
faktem, na mocy tworzonych przez członków grupy interpretacji. Stąd 
też argument odwołujący się do faktu wielowiekowego zasiedzenia 
w aspekcie terytorialnym, budowanie wizji wspólnie podzielanej prze-
strzeni kulturowej i historycznej legitymizuje istniejące status quo. 

Reasumując, przestrzeń i miejsce, jako istotne kulturowe katego-
ryzacje, są przez polskich Tatarów używane w wielu kontekstach. Służą 
do wyznaczania granic i zawartości symbolicznej własnego świata kul-
turowego – tatarszczyzny, w obrębie której lokowane, przechowywane 
i kultywowane są cenne zasoby, co ma szczególne znaczenie w sytuacji, 
gdy grupa poddana była doświadczeniu migracji i rozproszenia. Pozwala 
organizować etniczność w warunkach współczesnych wyzwań, przed 
którymi stają tego typu małe społeczności, w pewnym sensie zmuszone, 
ale też i zachęcane, w dobie ideologii wielokulturowości, do prowadze-
nia własnej, aktywnej polityki kulturowej. Natomiast w relacjach z grupą 
dominującą, które to są istotnym kontekstem dla tatarskiej wspólnoty 
usytuowanej w nich na pozycji mniejszości, owe kategorie pozwalają defi-
niować wspólny obszar w obrębie polskiego uniwersum symbolicznego, 
w które wpisują się definiując swą narodową identyfikację, jako polską. Co 
więcej, dla społeczności takiej, jak tatarska, w której historię wpisana jest 
mobilność, a która dąży do zakorzenienia się na stałe, przestrzenne ukon-
stytuowanie realizuje potrzebę posiadania swego miejsca w świecie. 

Katarzyna Warmińska
■

Podstawy kulturowe świata tureckiego1

1	Dziewięć lat temu, warszawskie Muzeum Narodowe zorgani-
zowało wystawę zatytułowaną „Wojna i Pokój”. Przedstawiono 

tam eksponaty, zgromadzone w wyniku wielowiekowych kontaktów 
Polaków z Turkami.1Przed jedną z gablot prezentującą list z kancelarii 
sułtana, zatrzymała się nauczycielka z grupką dzieci i zagadnęła o eks-
ponat, zwracając uwagę na nieznane im pismo. Jedno z dzieci wiedziało 
– tak piszą Arabowie. A pani na to: no tak, list jest po arabsku, bo język 
turecki jest bardzo podobny do arabskiego. Pomyłka pani była bardzo 
typowa – wiele osób myli język z pismem. To tak, jakby ktoś tłuma-
czył, że Polacy mówią po łacinie, ponieważ piszą alfabetem łacińskim. 
Ta pomyłka jest jednak także wynikiem powszechnej nieświadomości 
różnic występujących wśród ludności wyznającej islam. Tok rozumo-
wania jest często następujący: na Bliskim Wschodzie są Arabowie, Ara-
bowie to muzułmanie, a więc muzułmanie to Arabowie. Nie rozróżnia 
się obecnych na Bliskim Wschodzie narodów i ich języków. Arabowie, 

� Ostatnio w turkologii polskiej promuje się (słusznie) uregulowanie terminologii. Przy-
miotnik turecki proponuje się zostawić dla określenia języka używanego w Republice 
Tureckiej, natomiast zakłada się stosowanie terminu turkijski dla każdego innego języka 
ze wspólnej grupy językowej. Zgodnie z tym, język jakucki, czy język kazachski to języki 
turkijskie (tak jak – odpowiednio – język polski i rosyjski to słowiańskie). Rozróżnienie 
to ma zastosowanie także w pracach z dziedziny historii i kultury. Nie jest to jeszcze 
powszechnie przyjęty zwyczaj, więc używam tradycyjnie przymiotnika turecki w odniesie-
niu nie tylko do dziedzictwa Turków Republiki Tureckiej.  

Turcy, Irańczycy postrzegani słusznie w swej masie jako muzułmanie2, 
traktowani są jednocześnie jako mający te same korzenie kulturowe. 
Z racji wspólnej od wielu wieków religii, a co za tym idzie kultury, 
wiele ich oczywiście łączy, ale w rzeczywistości to jednak trzy różne 
nacje. Zanim połączył ich islam byli sobie obcy, długo przebywali 
w kręgach innych kultur, a języki, którymi mówią, należą do trzech 
różnych rodzin: arabski do afroazjatyckiej3, perski do indoeuropej-
skiej, turecki do ałtajskiej. Dopiero wejście w orbitę islamu sprawiło, 
że Turcy, Arabowie i Irańczycy stali się sobie bliscy pod względem 	
kulturowym. 

2	Przedstawmy najpierw rodzinę ałtajską, do której zaliczany jest 
język turecki. Koncepcja naukowa zakładająca jej istnienie (jako 

rodziny lub ligi językowej) jest wciąż podważana. Nie ma ostatecznych 
dowodów na to, że języki tej rodziny są ze sobą rzeczywiście spokrew-
nione, ale i nie ma też wystarczających dowodów, że nie. W każdym razie 
nie wdaję się tu w rozważanie, czy lepiej mówić o teorii czy o hipotezie, 
bo w językoznawstwie nazwa ta jest w użyciu. Pochodzi ona od leżących 
na granicy Rosji, Kazachstanu, Chin i Mongolii gór Ałtaj. One to oraz 
sąsiadujące z nimi tereny dzisiejszej pustyni Gobi (kiedyś była stepem) 
uważane są za ojczyznę ludów ałtajskich, do których – poza Turkami 

2 Choć nie wszyscy przecież są muzułmanami.
3 Inna nazwa: semito-chamicka.

Barbara Podolak
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– zalicza się jeszcze Mongołów, Tunguzów i Mandżurów4. Jak widać, 
z genetycznego punktu widzenia, Turkom bliżej do Mongołów, niż do 
Arabów. 

Z okolic Ałtaju w ciągu wieków ludy tureckie rozprzestrzeniły się 
na ogromnym obszarze. Dziś odnajdujemy je na kontynencie euroa-
zjatyckim w wielu miejscach – począwszy od Północnej Syberii (np. 
Jakuci), przez Południową Syberię (wiele małych liczebnie ludów – np. 
Ojroci, Szorcy), Chiny (np. Ujgurzy), Azję Środkową (np. Kazachowie, 
Turkmeni), Kaukaz (np. Azerowie), Środkowe Powołże (np. Tatarzy, 
Baszkirzy), Azję Mn. (Turcy w Republice Tureckiej), po Bałkany (np. 
mniejszość turecka w Bułgarii), Litwę, Ukrainę i Polskę (w tych trzech 
krajach Tatarzy i Karaimi). Burzliwe dzieje i przemieszczanie się po 
rozległych obszarach Azji i Europy sprawiły, że wśród nich występują 
typy antropologiczne wywodzące się z odmian europeidalnej i mon-
goloidalnej.	

3 Zatrzymajmy się chwilę na rozmieszczeniu geograficznym 
ludów tureckich. Biorąc je pod uwagę zastanówmy się, czy 

jednym z wyznaczników świata tureckiego może być pojęcie Orientu?	
Słowo to wytworzyła cywilizacja europejska. Odczytywane jest popu-
larnie jako synonim wszelkich skojarzeń z krajami Wschodu: Bli-
skiego, Środkowego lub Dalekiego. Pochodzi od łac. oriri ‘rodzić się, 
wznosić, podnosić’, a zatem określa stronę świata i kraje „nad któ-
rymi wznosi się słońce”. Mimo, że to określenie nieprecyzyjne (właś-
ciwie powinno zmieniać treść wraz ze zmianą położenia geograficz-
nego osoby mówiącej), to w tradycji społecznej Orientem intuicyjnie 
określa się przede wszystkim kraje, narody i kulturę arabską, turecką, 
perską, chińską, indyjską i japońską. A jednak nie przyjęło się nazy-
wanie tym słowem ludów zamieszkujących np. Syberię. Dlaczego? 
Dlatego, że nazwa Orient stopniowo obejmowała coraz większe tereny, 
a wraz z nimi kultury, sukcesywnie i stosunkowo wcześnie przez 
Europejczyków odkrywane i poznawane. Syberia, z jej późną histo-
rią odkrycia, nie zdążyła „zmieścić się” pod tym terminem. A zatem 
pojęcie Orient ma zastosowanie tylko w odniesieniu do części świata 	
tureckiego.

4 Wyjaśnijmy teraz jak to się stało, że ludy tureckie – choć pro-
porcjonalnie niezbyt liczne – rozproszyły się na tak rozległych 

obszarach Azji i Europy. Pierwsza odpowiedź jest prosta – sprawił to 
ich koczowniczy tryb życia, który charakteryzował wszystkich ałtajskich 
nomadów, uważanych za najbardziej ruchliwy element etniczny Azji 
i Europy w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci. Co więcej, migracje innych 
grup etnicznych (także w Europie) były wywołane bardzo często naci-
skiem ze strony ludów ałtajskich.

To jednak za mało, żeby uzyskać zadowalającą odpowiedź na 
nasze pytanie. Musiało w Turkach być jeszcze coś. Niewątpliwie byli 
zdolni – szybko się uczyli, przejawiali szczególne zdolności adaptacyjne 
z jednej strony, a umiejętności państwowotwórcze z drugiej. Tajemni-
czy wewnętrzny wulkan, który za ich sprawą od czasu do czasu wybu-
chał i zalewał sąsiednie, posiadające własną kulturę tereny, nie wypalał 
tych stron do cna. Jego lawa stygła i przemieniała się w żyzną ziemię. 
Skąd jednak ten wulkan? Musiała być chyba w Turkach jakaś ciekawość, 
chęć poznania tego, co za horyzontem. Musiało być coś, co kazało 
im nie poprzestawać na tym, co zdobyte i przeć dalej. Jeśli o tę ruchli-
wość chodzi, należy im się pierwsze miejsce wśród wszystkich ludów 	
ałtajskich. 

4 Zgodnie z różnymi koncepcjami - być może, jeszcze inne ludy. Szczegółowe przedsta-
wienie tej kwestii wykracza jednak poza zasięg naszych rozważań.

5 Pierwsze znane nam z historii państwo tureckie to kaganat5, który 
w VI w. n.e. powstał na obszarze dzisiejszej Mongolii. W wyniku 

podbojów bardzo szybko się powiększał i w rezultacie objął swymi gra-
nicami ogromne tereny – od Morza Żółtego na wschodzie po Morze 
Czarne na zachodzie. W owym czasie Turcy, w większości prowadzący 
koczowniczy tryb życia, znali obróbkę metali (na pewno umieli wytapiać 
żelazo), mieli także własne pismo, nazwane przez jego XIX-wiecznych 
odkrywców runicznym. Zostawili po sobie napisy na kamiennych ste-
lach nagrobnych swych wodzów. Zachowały się one do dziś i są znako-
mitym źródłem informacji o ich dziejach i życiu. 

Po pierwszym kaganacie powstawały kolejne państwa tureckie, 
w których dominującą rolę odgrywały różne plemiona: Ujgurzy, Kar-
łucy, Oguzowie. Początkowo nowe państwa tworzyły się na terenach 
uważanych za praojczyznę Turków (okolice gór Ałtaj i Gobi). Do dziś 
na tych ziemiach oraz na terenach sąsiednich6 żyją potomkowie dawnych 
koczowników. Szybko jednak, ze swoich pierwotnych siedzib, ludy ture-
ckie zaczęły ekspansję w kierunku zachodnim, tworząc po drodze nowe 
państwa, w których stanowiły albo dominujący element etniczny, albo 
były tam warstwą panującą. Część z nich zostawała na nowo zdobytych 
ziemiach, pozostali parli dalej. Pośrednim tego skutkiem była postępu-
jąca turcyzacja7 zajmowanych obszarów. 

Jednym z ważniejszych terenów, na które Turcy przeniknęli i gdzie 
tworzyli państwa, była Azja Środkowa. Zanim tu nadeszli, przez długie 
stulecia pozostawała ona pod rządami innych ludów, głównie iranoję-
zycznych. Gdy dotarli do niej niosący nowe porządki Arabowie (VII 
w.), Turcy długo im się opierali, islamizacja postępowała więc powoli. 
O mały włos to, co długo nie udawało się Arabom, mogło udać się 
Chińczykom – zawładnęli oni (VII w.) ziemiami Turków i zapragnęli 
dalszych zdobyczy na zachodzie. Przeszkodziły im w tych planach 
połączone siły turecko-arabskie, które w końcu weszły w sojusz 
wobec nowego zagrożenia. Wspólne pokonanie Chińczyków prze-
sądziło o tym, że w Azji Środkowej Turcy ostatecznie i na dobre 
weszli w sferę kultury muzułmańskiej, a nie chińskiej. Z czasem, na 
tych terenach przewagę zdobyły tureckie plemiona, od których wzięły 
nazwę istniejące tu dziś państwa: Kazachstan, Turkmenia, Uzbekistan, 	
Kirgizja. 

Inne ludy tureckie, w swej wędrówce na zachód, dochodziły do 
naturalnej przeszkody, jaką jest Morze Kaspijskie. Omijały ją albo od 
północy (i tak do południowej Rusi i na stepy nadczarnomorskie prze-
nikali Chazarowie, Protobułgarzy, Pieczyngowie, czy Połowcy) albo od 
południa – tą drogą do Azji Mniejszej i na Bałkany dotarli Turcy Oguzo-
wie - Seldżucy i Osmanie. 

6 Biorąc pod uwagę losy ludów tureckich, podstaw kulturowych 
tego świata musimy zatem szukać biorąc pod uwagę i czasy, 

gdy większość tych ludów stanowiła jeszcze wspólnotę i żyła według 
odwiecznych zasad, i okres późniejszy, gdy uległy one już dużemu roz-
proszeniu i zaczęły żyć w nowych warunkach kulturowych. Niektóre 
z wyznaczników ich kultury będą więc wspólne dla całego niemal świata 
tureckiego, a inne charakteryzują tylko niektórych potomków dawnych 
Turków. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co można uznać za 
wspólne ich dziedzictwo. Na pewno było nim to, co ukształtowało ich 
przodków – koczowników. 

5 Władcą kaganatu był kagan.
6 Najodleglejszy (od tego dawnego centrum) obszar występowania ludów tureckich to 

Syberia, gdzie mieszkają Jakuci. Około 8 mln Ujgurów stanowi większość w północno-
zachodniej prowincji Chin, Sinkiangu.    

7 Turcyzacja – narzucanie lub przyswajanie kultury i języka tureckiego.
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7	Kultura materialna i duchowa koczowników tureckich, podsta-
wowe elementy ich bytu społecznego i wynikający z nich tryb 

życia, który sprawił, że stali się sprawnymi wojownikami – wszystko to 
wywarło wpływ na dalszy rozwój tych ludów, determinowało ich póź-
niejszy tryb życia, strukturę społeczną i obyczajowość. 

Ludy tureckie spotykamy w pierwszych wiekach p.n.e. jako północ-
nych sąsiadów Chin we wschodniej części Wielkiego Stepu. Wielki Step 
to długi pas bezleśnych ziem, z małą ilością opadów i ostrym klimatem 
kontynentalnym. To największe skupisko roślinności stepowej na kuli 
ziemskiej8, ale jednocześnie teren bezodpływowy, bez wielkich rzek. 
Nigdy nie było tu warunków dogodnych do rozwoju rolnictwa, a jedyną 
formą życia mogło być koczownicze pasterstwo. Szeroki pas stepów 
(niekiedy przechodzących w pustynię) rozpościera się od Mandżurii po 
Morze Kaspijskie i dalej ciągnie się dwiema odnogami: północna biegnie 
za Ural, Wołgę i kończy się dopiero na Nizinie Węgierskiej; południowa 
zmierza przez Iran do Azji Mniejszej i na Półwysep Arabski. Tę natu-
ralną drogę niemal bez przeszkód od najdawniejszych czasów przemie-
rzały rzesze ludzkie, miała więc ona ogromne znaczenie dla historii Azji 
i Europy. Ze względu na to, że na obszarze tym niemożliwe jest życie 
osiadłe, nie powstały tu nigdy silne i długotrwałe struktury państwowe, 
a ludność tego obszaru przemieszczała się przez tysiące lat w niekontro-
lowany przez nikogo sposób. 

Typ koczownictwa, które uprawiali Turcy polegał na migracji 
między letnimi pastwiskami położonymi wysoko na halach górskich, 
a zimowymi, znajdującymi się w dolinach. Wszelkie dobra materialne 
musiały być funkcjonalne, lekkie, przenośne i nietłukące się. Turcy 
mieszkali więc w jurtach, naczynia mieli skórzane i drewniane, ubierali 
się w lekką, ale ciepłą odzież z futer, skór i wojłoku. W jeździe konnej 
byli perfekcjonistami, znakomicie władali groźną bronią, jaką był łuk. 
Podstawę ich kultury duchowej stanowiły wierzenia, ustna twórczość 
ludowa – epos i baśń bohaterska oraz opowieści o demonach. Koczow-
nicy tureccy mieli własne pismo i sprawną organizację społeczną, opie-
rającą się na wzorach wojskowych. Podstawową jednostką społeczną 
był ród (rodzina), jego członków łączyły więzy krwi. Zespoły rodów 
składały się na całość plemienia. 

Dom koczownika był dostosowany do warunków jego życia. To 
przenośne pomieszczenie mieszkalne znane jest na ogół pod nazwą 
jurta9, a pochodzi od słowa yurt – teren zajmowany przez daną społecz-
ność’10. Jurta była stawiana bezpośrednio na ziemi, a w razie potrzeby, 
łatwo składana i na grzbiecie zwierzęcia przenoszona na nowe miejsce. 
Niektórych jurt nie składano, tylko transportowano na dwu- lub czte-
rokołowych wozach. Dom ten był jedną z najdoskonalszych struktur 
mieszkalnych wynalezionych przez człowieka. Jego kolisty i kopulasty 
kształt okazał się najbardziej odporny na stepowe wichry i śnieżne 
zawieje, a filc, którym był pokryty, był dobrym izolatorem, dawał mięk-
kość i puszystość. Układ jurty miał konstrukcję osiowo-krzyżową i zara-
zem zaokrągloną. Kopuła symbolizowała niebo, podział wnętrza opierał 
się na kształcie krzyża, jego ramiona wyznaczały strony świata, a usta-
wienie jurty było według nich orientowane.

Życie w stepie nie było łatwe, wymagało umiejętności współ-
działania. Jednostka nie mogła tu przetrwać sama, a wykluczenie 
ze wspólnoty oznaczało śmierć. Dlatego gościnność zawsze była 
w stepie najwyższym prawem i przywilejem – każdego przyby-
sza traktowano z najwyższym szacunkiem, częstowano go najlep-
szym jadłem i oddawano najlepsze miejsce do spania. Jakiekolwiek 

8 Kilkakrotnie większe i od amerykańskiej Wielkiej Równiny, i od Patagonii.
9 Nazwy różne w różnych językach.
10 We współczesnym języku tureckim wyraz ten ma znaczenie ‘ojczyzna’.

odstępstwo od tej zasady (rzecz bardzo rzadka) karano z największą 	
surowością. 

O być albo nie być w stepie decydowały zwierzęta – owce, konie, 
wielbłądy, bydło. „Jak twoje zwierzęta i twoja rodzina?” – to, rozpoczy-
nające rozmowę, pytanie koczownika kirgiskiego lepiej charakteryzuje 
przekonanie o istotnej roli zwierząt w jego życiu, niż całe strony opisu. 
Proporcje między ilością ludzi i zwierząt były ściśle określone. Wyni-
kały one z możliwości hodowli i potrzeb, stąd ludzi i zwierząt nie mogło 
być ani za dużo, ani za mało. Zwierzęta służyły jako środek transportu, 
dostarczały pożywienia, z ich skór i kości robiono potrzebne przedmioty, 
narzędzia i odzież. Szczególne miejsce w społeczności koczowników 
zajmował koń. Krępy, bardzo wytrzymały, potrafił zimą wygrzebywać 
pokarm spod śniegu. Koczownika nie sposób oddzielić od jego konia. 
Koń był ważniejszy od bydła, przewyższał nawet człowieka. Arabski 
autor z IX w., al-Dżahiz, pisał: „Jeśli byś poznał długość życia Turka 
i zliczył jego aktywność, to sam byś zobaczył, że więcej czasu spędził na 
swoim koniu niż na powierzchni ziemi”. Wyścigi konne są do dziś jedną 
z ulubionych rozrywek koczowników. 

Głównym zajęciem ludności było pasterstwo, towarzyszyło mu 
także myślistwo. Pozostałe prace były z nimi związane: przygotowy-
wanie i przetwarzanie pożywienia, obróbka skór, szycie odzieży, wyrób 
narzędzi, tkactwo. Uprawą ziemi zajmowano się na ogół z konieczności 
(z biedy) lub gdy dłużej trzeba było pozostawać na jednym miejscu – 
wówczas mężczyźni wyruszali na wyprawę, a pozostała w obozie reszta 
stosowała prastare formy uprawy. Gdy tylko się sytuacja poprawiała, 
wszyscy z radością wracali do koczowania.

Przywódca tej społeczności miał rozległą władzę, a nazwa jego 
rodu lub plemienia przechodziła na wspólnotę. Wierzono, że władcą 
stał się z woli nieba, więc jakikolwiek opór traktowano jako sprzenie-
wierzenie się niebiosom. Drugim organem władzy był zjazd starszyzny 
plemiennej, zwoływany do rozważania i aprobowania ważnych spraw 
(np. następstwo po zmarłym władcy, wojna).

W pewnym momencie dziejowym wspólnoty plemienne zajmu-
jące się dotąd pasterstwem zaczęły się przekształcać w struktury poli-
tyczno-wojskowe, czyli ordy. Być może, powodem tej zmiany trybu 
życia były zmiany klimatyczne. Długotrwała susza, przegrana walka 
o pastwisko mogły wymusić porzucenie dotychczasowego trybu życia 
i od tej pory koczownik zaczynał żyć już tylko z rabunku – najpierw 
napadał na inne plemiona, potem na ludy osiadłe. Przemoc, jako od 
tej pory cecha charakteryzująca relacje koczowników z ludnością 
osiadłą, wynikała także z podbudowy ideologicznej. Dla koczownika 
rzemiosło wojenne było tak naturalne, że inne podejście do świata 
nie istniało. Jego stosunek do prowadzącego monotonny tryb życia 
i tkwiącego w bezruchu, bo przywiązanego do ziemi, niekoczownika 
cechowały wyższość i pogarda. Duma z własnej swobody i niechęć do 
podporządkowania się sprawiały, że koczownik siebie uważał za istotę 
wyższą, bo wolną, a na człowieka osiadłego patrzył jak na niewolnika 
bez godności, stworzonego do zaspokajania potrzeb nomady. Sukcesy 
utwierdzały go tylko w przekonaniu, że postępuje słusznie. Mimo że 
ludność osiadła z czasem zaczęła się bronić, przewaga długo leżała 
po stronie sprawnych stepowych wojowników. Przyczyny sukcesów 
militarnych wynikały z ich trybu życia. Od najmłodszych lat ćwiczyli 
się w jeździe na znakomitych koniach, dzięki którym łatwo pokonywali 
ogromne odległości, umieli szybko przemieszczać się w poszukiwa-
niu dogodnych pastwisk, kształcili się w zabijaniu zwierząt (a użyte do 
tego narzędzia z czasem przekształcili w broń), wreszcie pędząc stada, 
doskonalili się w działaniu grupowym. Ich najazdy cechowały się szyb-
kością, zaskoczeniem i zastosowaniem znakomitej taktyki, ustalonej 
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po odpowiednio wcześniej dokonanym zwiadzie. Z najazdów wracali 
szybko, z łupami i jeńcami. 

Plemiona łatwo łączyły się w federacje��, które następnie równie 
łatwo mogły się rozpaść. Przy ich powstawaniu liczyło się nie pokre-
wieństwo plemion, ale przewidywana korzyść – wspólnota plemienna 
trwała tylko tak długo, jak długo był po temu interes. Każda jednostka 
mogła się wybić. Jeśli w nieustannych walkach ktoś utalentowany 
(mógł to też być cały ród) przewyższał innych i zdołał utrzymać tę 
przewagę, to jego rola rosła i nawet w ciągu jednego życia mogło 
powstać ogromne państwo stepowe. Żeby wszystko w nim sprawnie 
działało, potrzebna była świetna organizacja działań (dziś powiedzie-
libyśmy – administracja), wysoka, 
wręcz drakońska dyscyplina 
i absolutne posłuszeństwo wobec 
władcy. Wszystkie działania 
musiały być doskonale skoordy-
nowane, a więc każdy znał swoje 
miejsce i zadanie, wiedział co ma 
robić w razie nagłej potrzeby 
przemieszczenia się lub obrony. 
Obok wytrzymałych koni, liczyła 
się jakość żołnierza – doskonale 
wyszkolonego, odpornego na 
trudy życia w warunkach wojny 
i zdyscyplinowanego. Najdrob-
niejsze nawet przewinienia były 
surowo karane, często śmiercią. 
Śmierć groziła m.in. za zdradę, 
porwanie cudzej żony i kradzież 
spętanego konia12. 

Nie bez powodu bano się 
koczowników. Ich najazdy były, 
owszem, bolesne, zwłaszcza jeśli 
chodzi o bezpośrednie skutki. Ale 
sprawiedliwie trzeba też przyznać, 
że ci ruchliwi jeźdźcy byli łączni-
kami między odległymi cywili-
zacjami i przyczyniali się często 
do konsolidacji opanowanych 
terenów. Bywało, że przy trwal-
szym podboju stopniowo wsiąkali 
w ludność pokonaną, przejmu-
jąc jej zwyczaje, wierzenia, czasem język. Obcując z ludnością osiadłą, 
zaczęli dostrzegać korzyści płynące z rolnictwa, rzemiosła i handlu. Tak 
następowało stopniowe ich przejście do życia osiadłego. 

8 Na współcześnie występującą odmienność kulturową Turków 
wpłynęła z pewnością także różnorodność wyznawanych przez 

nich – tak niegdyś, jak i teraz – wierzeń. Pierwotnie, wierząc w siły nad-
przyrodzone, byli animistami, totemistami, szamanistami13, następnie 
wyznawcami buddyzmu14, nestorianizmu15, manicheizmu, islamu (żeby 
wymienić tylko najważniejsze). Obecnie, główna linia podziału świata 
tureckiego biegnie między zachodem (gdzie mieszkają głównie muzuł-
��  W literaturze zwane też wspólnotami plemiennymi lub państwami stepowymi.
12 Koń spętany to koń do kogoś należący. W warunkach stepowych, kradzież takiego konia 

mogła się równać skazaniu jego właściciela na śmierć. 
13	 Z	Tengri, czyli Bogiem-Niebo jako najwyższym uosobieniem.
14 Zetknęli się z nim już w czasach pierwszego kaganatu (VI w.)
15 Pierwsi Seldżucy mieli imiona chrześcijańskie.

manie), a wschodem (tu dominuje buddyzm). Wchodząc wraz z nową 
religią w nowy krąg cywilizacyjny, Turcy wnosili do niego swój wkład 
w postaci struktur społecznych i kultury, wynikających z ich starych tra-
dycji koczowniczych. 

9 Przechodząc do życia osiadłego, Turcy, którzy ze swych pier-
wotnych siedzib wędrowali w kierunku zachodnim, stali się 

muzułmanami. Po raz pierwszy zetknęli się z tą religią już w VII wieku 
(wojska arabskie pojawiły się wtedy w Turkiestanie), ale dopiero wiek 
X to czas szerszej islamizacji. Ich obyczaje zaczęły się zmieniać wraz 
z zetknięciem się z ludnością Azji Środkowej, ale i ona zaczęła się zmie-
niać pod ich wpływem. Napływ dużych mas tureckich na nowe tereny 

doprowadził do poważnych zmian 
w całym świecie muzułmańskim. 
Jeśli wziąć pod uwagę, że islam to 
coś więcej niż tylko religia (nie bez 
powodu nazywany jest przecież 
religią państwa i prawa), to trzeba 
przypomnieć, że – w odróżnie-
niu od Arabów – Turcy tworzyli 
silne organizmy państwowe jesz-
cze przed powstaniem islamu. 
Nic więc dziwnego, że łatwo 
zajęli miejsce substratu perskiego 
i zaczęli przeważać pod względem 
politycznym. W zamian za zezwo-
lenie osiedlenia się w granicach 
któregoś z emiratów, zobowiązy-
wali się – jako najemni żołnierze 
– bronić wyznaczonego odcinka 
granicy przed napadami innych 
koczowników. Co więcej, lokalni 
władcy, nie zawsze czując się 
bezpiecznie, a mając na uwadze 
zalety wojskowe Turków, otaczali 
się gwardią przyboczną głównie 
z nich złożoną. Z czasem, uświa-
domiwszy sobie swoją potęgę, 
Turcy zaczęli sięgać po władzę 
polityczną. W X w. dominowali 
już w wojsku, w administracji 
i w rządach kolejnych państw. 
O ich roli w świecie muzułmań-

skim świadczy to, że w drugiej połowie XI w. Arabowie i Persowie 
odczuli potrzebę stworzenia słownika i podręcznika do nauki języków 
tureckich16. 

Nowe państwa tworzyli Turcy Karłucy, a zwłaszcza Turcy Ogu-
zowie. Oguzami byli Seldżucy, którzy w XI wieku objęli we władanie 
Iran (http://pl.wikipedia.org/wiki/1050), Irak, większość Azji Mniej-
szej i zagrozili Konstantynopolowi. W XIV w. zostali zastąpieni przez 
innych Oguzów – Turków osmańskich, ostatnich wielkich przedstawi-
cieli walczącego islamu. Jako wyznawców tej religii cechował Turków 
konserwatyzm, ale i swego rodzaju trzeźwość w spojrzeniu na świat. 
Islam umocnił się i na dobre zakorzenił u nich dopiero w odpowie-
dzi na mongolskie panowanie nad ich światem. Wcale też nie zostali 
wchłonięci przez cywilizacją arabską. Nawet wśród Seldżuków, któ-
rych powszechnie postrzega się jako zdeklarowanych muzułmanów, 
dostrzegamy wiele przejawów odstępstwa od zasad doktryny. Mistyka, 
16 I powstały takie rzeczywiście.
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z którą zetknęli się za pośrednictwem Persów, zostawiła u nich ślad 
w postaci kultu świętych oraz wiary w cuda. Prawda, obce były 
Turkom subtelne dociekania dogmatyczne Arabów czy rozlewne 
uczucia i nastroje religijne właściwe Persom. Zapewne dlatego ich 
udział w rozwoju kultury islamu traktowany był długo z lekceważe-
niem. Tymczasem, gdy zetknęli się z nią, stała ona już niemal u szczytu 
swego rozwoju. Wobec tej świetności tradycje kultury koczowników 
musiały się wydawać znikome. Zresztą, sami Turcy długo odnosili się 
do nich z lekceważeniem. Z dumą natomiast identyfikowali się z Impe-
rium Osmańskim, mówiąc o sobie Osmanie17.

Kultura islamu łatwo i głęboko weszła w życie wyższych warstw 
społecznych, a zatem w wielu jej dziedzinach istotnie nie jest łatwo 
autorytarnie rozstrzygnąć, czy w wydaniu Turków była ona tylko naśla-
downictwem (nawet udanym), czy też zrodziła coś nowego i orygi-
nalnego. Jak to w świecie muzułmańskim, władcy-Turcy byli częściej 
opiekunami, niż twórcami18, ale i prawdziwych artystów wśród nich 
nie brakowało. Natomiast w przeciwieństwie do warstw wykształco-
nych, ludzie prości zachowali sporo własnych tradycji kultury – formy 
organizacji plemiennej, elementy dawnych wierzeń19, bogaty folklor 
i oryginalną sztukę ludową, głównie tkactwo20 oraz rzemiosło bazujące 
na obróbce metali.

Co można zatem uznać za wkład Turków w kształtowanie się 
kultury islamu? Po pierwsze, Turcy wnieśli nowy i atrakcyjny, bo sku-
teczny, sposób organizacji państwa. Tradycja koczownicza sprawiła, że 
mieli dar spajania różnorodnych żywiołów w organizmy państwowe. 
Prawda, że na ogół nietrwałe, ale w swych początkach zdolne do 
wielkich militarnych i politycznych czynów. Ghaznawidów, Seldżu-
ków, Mameluków, Osmanów łączyło to, że potrafili toczyć zwycięskie 
wojny, zaprowadzić ład wewnątrz kraju i otoczyć kulturę potrzebną 
opieką. Oto, co pisze Raphaela Lewis: Tak się szczęśliwie złożyło, że Osma-
nowie – zważywszy ogrom i zróżnicowanie podbitych terytoriów – wykazywali 
wielki talent w dziedzinie administracji, i to właśnie ten fakt, a nie same roz-
miary ich zdobyczy, decydował o owej swoistej wielkości imperium osmańskiego 
i wywierał szczególny wpływ na życie jego poddanych. Geniusz osmański wyrażał 
się umiejętnością harmonijnego zespolenia trzech elementów: doskonale wyszkolo-
nych służb urzędniczych, porządku prawnego opartego na świętych prawach islamu 
i w związku z tym budzącego nabożny respekt oraz bitnej, wiernej i zdyscyplino-
wanej armii.21	

Za drugi istotny wkład należy uznać nowe pierwiastki, które poja-
wiły się w sztuce muzułmańskiej i które można zidentyfikować jako 
tureckie. Wśród tych najważniejszych są na pewno tradycje ornamen-
talne, rozwinięte zwłaszcza w architekturze seldżuckiej22 Azji Mniejszej. 
Uważa się je za kontynuację zdobnictwa wykorzystywanego w kobier-

17 Natomiast słowo Turek nie było u nich w poważaniu – oznaczało niepiśmien-
nego, prostego chłopa. Zmienił to dopiero w XX w. Atatürk. Jednocześnie 
jednak, rodząca się Republika Turecka wręcz negowała azjatyckie korzenie narodu 	
tureckiego.  

18 Słynący z okrucieństwa i bezlitosnych wypraw łupieżczych na Indie Mahmud z Ghazny, 
jeden z najbogatszych władców w dziejach świata, odegrał ważną rolę w rozwoju lite-
ratury perskiej, otaczał bowiem szczególną opieką poetów, urządzał konkursy poezji, 
w których nagrodą były drogie kamienie. Zwycięzca mógł ich zabrać tyle, ile udało mu 
się zmieścić w ustach.

19 U derwiszów tureckich można się dopatrzyć śladów dawnego szamanizmu. Por. też dalej 
wzmiankę o alewitach.

20 Specjalnością tkaczy anatolijskich były kobierce modlitewne. W świecie muzułmańskim 
mało które im dorównywały.

21 R. Lewis, Życie codzienne w Turcji osmańskiej, Warszawa 1984, str. 20. 
22 Zwróćmy uwagę, że Seldżucy, jeszcze niedawno koczownicy, zaznaczyli się w historii 

sztuki jako budowniczowie wspaniałych zabytków architektury, na których odcisnęli 
swoje własne, oryginalne piętno.  

cach, a przywiezionego przez Turków z ich dawnej ojczyzny. Cha-
rakterystyczna jest także obecność w rzeźbie architektonicznej dużej 
ilości postaci ludzkich i zwierzęcych – odróżniało to Turków nawet 
od Persów, nie mówiąc już o Arabach. Wreszcie Osmanie, zachwyceni 
świątyniami Cesarstwa Wschodniego, twórczo rozwinęli bizantyńską 
myśl architektoniczną – obok głównej kopuły mnożyli półkopuły, usu-
nęli kolumnady z wnętrza (żeby wierni widzieli mihrab), świątynie stały 
się szersze, niż głębsze. Oryginalność ich meczetów polegała też na 
zastosowaniu wysokich, smukłych, cylindrycznych minaretów z 2 lub 3 
balkonami, zakończonych wysokim stożkowatym zwieńczeniem, które 
umieszczano w skrajnych partiach bryły budynku, czasem też dodat-
kowo w narożnikach dziedzińca. 

10 Nie należy jednak utożsamiać wszystkich Turków z islamem, 
jako jedyną wyznawaną przez nich religią. Pomijając fakt, że 

w ciągu wieków byli wyznawcami wspomnianych wcześniej różnych 
wierzeń, to i dziś nie wszyscy są muzułmanami. Na Syberii obecne są: 
prawosławie (Szorowie), lamaizm, czyli buddyzm tybetański (Tuwińcy), 
szamanizm (Tofałarzy), prawosławie i szamanizm (Jakuci)23. Na Bałka-
nach spotykamy prawosławie (Gagauzi), a karaimizm w Polsce, Litwie 
i na Ukrainie (Karaimi). Istotnie różnią sie od siebie także sami tureccy 
muzułmanie. Najlepszym przykładem mogą być alewici, których wiara 
jest mieszanką imamizmu (główny nurt i pierwsza nazwa szyizmu) i pier-
wotnego szamanizmu. 

11	W świetle tych danych zastanówmy się na koniec, jak można 
odpowiedzieć na pytanie o etnogenezę Turków. Jak należy 

traktować narody tureckie? Czy stanowią one jedność przekraczającą 
granice wspólnoty językowej? Czy dla wszystkich można znaleźć te same 
podstawy tożsamości kulturowej? Od początków XX w. istnieją dwie, 
wykluczające się nawzajem, odpowiedzi na to pytanie. Według pierw-
szej z nich, wszystkie narody tureckie tworzą jedną nację, której wspólną 
praojczyzną jest Turan24, a ich języki to dialekty jednego języka ture-
ckiego. Druga odpowiedź jest równie kategoryczna: nigdy nie istniała 
(i nie istnieje) turecka jedność etniczna, a termin Türk - Turek - dotyczył 
niegdyś tylko jednej grupy plemion; wszystkie narody tureckie związane 
są genetycznie z miejscem ich obecnego występowania; między naro-
dami mówiącymi różnymi językami tureckimi istnieją znaczące różnice 
mentalne, kulturowe i antropologiczne. Biorąc pod uwagę historię ludów 
tureckich znalezienie właściwej odpowiedzi na postawione pytanie nie 
jest łatwe. Można nieco zachowawczo próbować pogodzić obie strony 
deklarując brak jednoznacznego opowiedzenia się po jednej z nich 
i odżegnać się zarówno od tezy o odwiecznej wspólnocie tureckiej nacji, 
jak i od tezy o odwiecznym autochtonizmie współczesnych narodów 
tureckich. Najbliższe prawdy jest chyba jednak przyznanie, że narody 
tureckie są spokrewnione językowo, ich najdawniejsza przeszłość świad-
czy o wspólnym dziedzictwie, ale obecnie są mocno zróżnicowane pod 
względem kulturowym. Przedstawiony w artykule wybór argumentów 
potwierdzających to przekonanie jest, oczywiście, sprawą subiektywną, 
wierzę jednak, że uzasadnioną.

Barbara Podolak
■

23 Ślady szamanizmu widoczne są u wielu ludów tureckich, także muzułmańskich – widać 
to np. wyraźnie w kulcie gór. Dla Baszkirów Ural, a dla Ałtajczyków Ałtaj to pojęcia 
religijne, nie geograficzne. Święte dla danej społeczności pasmo górskie lub górę trak-
tuje się jak szanowanego przodka, nie można na nią wejść, a nawet zbliżyć się. Można 
natomiast zwrócić się do niej z prośbą o opiekę.

24 Z ideologicznego (nacjonalistycznego) punktu widzenia słowo to określa teren geo-
graficzny ciągnący się od gór Ałtaj do Bosforu, charakteryzujący się obecnością tam 
ludów tureckich i podkreślający tym samym ich jedność i prawo do poczucia wspól-
noty.
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Między historią a legendą
Staroarabska twórczość literacka powstała we wczesnym średnio-

wieczu na pustynnych obszarach Półwyspu Arabskiego. Nazywany jest 
on przez samych Arabów Dżazirat al-Arab – Wyspą Arabów - ponie-
waż z trzech stron oblewają go morskie wody, z czwartej zaś od reszty 
świata oddzielają niezmierzone połacie „morza piasków”.

Okres przed nadejściem islamu (VII w.n.e.), czyli staroarabski, 
nosi w historii Arabów miano dżahilijja, czyli czas niewiedzy, interpre-
towanej albo jako nieznajomość tego, co ich czeka, albo też jako nie-
znajomość Boga Najwyższego. Dżahilijja nie obejmuje jednak całych 
dziejów przed islamem, lecz odcinek od ok. 500 do 622 r. n.e. W tych 
czasach Arabowie nie stworzyli żadnych rozwiniętych form państwo-
wości. Ich namiastką było istniejące na początku VI w. „królestwo” 
plemienia Kinda. Na Półwyspie rozwijały się nieliczne ośrodki miej-
skie spełniające funkcje centrów religijnych lub handlowych. Arabowie 
wyznawali wówczas głównie religie politeistyczne, a najważniejszym 
ośrodkiem kultowym była Mekka, z istniejącą już wtedy Al-Kabą. Od 
ok. II w. istniały tu także 
ośrodki żydowskie i chrześ-
cijańskie. W Arabii panował 
ustrój oparty na więzach 
krwi i poczuciu solidarności 
plemiennej, zwanej asabijja. 
Główną rolę w społeczno-
ści odgrywali przywódcy 
plemion, szajchowie, oraz 
poeci plemienni i słudzy 
kultu.

Struktura kultury sta-
roarabskiej i jej składniki 
uformowane zostały przez 
w przeważającej mierze 
koczowniczy tryb życia ple-
mion beduińskich i warunki naturalne Półwyspu Arabskiego. Cały 
system kultury przedmuzułmańskich Arabów odzwierciedlają dzieła 
literackie z tego okresu, przede wszystkim przekazywana ustnie poezja 
staroarabska, która była najwyższym przejawem ich ówczesnej kultury. 
Zachowała zresztą swoją wiodącą rolę chyba aż po dzień dzisiejszy. 
Proza pozostawała zdecydowanie na marginesie ich zainteresowań. 	
Co więcej, kultura dżahilijji nie stworzyła większych form prozator-
skich, żadnej formy przypominającej epos bohaterski, tak charakte-
rystycznej dla innych ludów na analogicznym stopniu rozwoju, zaś 
funkcje tego gatunku literackiego u starożytnych Arabów przejęły po 
trosze poezja i tzw. Ajjam al-Arab, czyli „Dni Arabów.”�

„Dni Arabów” odzwierciedlają świat beduiński: nawet jeśli opisy-
wane w nich wydarzenia są legendarne, to tło społeczne jest z pewnoś-
cią prawdziwe. Dlatego uznaje się je za ważne źródło wiedzy o życiu 
społecznym Arabów”2, co potwierdza też wybitnie społeczne funkcje 
literatury w tamtejszej cywilizacji przedmuzułmańskich. Już to wska-
zuje na czas powstania opowieści, który należy utożsamić z okresem, 
w którym powstawała poezja staroarabska. „Dni Arabów” obejmują 
głównie czasy przedmuzułmańskie, choć część z nich wydarzyła się już 
po pojawieniu się islamu. Podkreśla się jednak staroarabski charakter 

� Najobszerniejsze i najbardziej kompetentne monografie na temat ajjam al-Arab w języ-
kach europejskich to prace: W. Caskel, Aijam al-‘Arab. Studien zur altarabischen Epik, Islamica 
1927/1928, nr 3; E. Meyer, Der historische Gehalt ser Aiyam al-‘Arab, Wiesbaden 1970.

2 J. Danecki, Arabowie, Warszawa 2001, s. 67.

tych wydarzeń, zakorzenione są bowiem w duchu beduińskiego milita-
ryzmu i wykazują staroarabskiego ducha waleczności.

Czym są „Dni Arabów?” E. Meyer wskazuje, że określenie 
Ajjam al-Arab rozumieć można z jednej strony jako treść opowieści, 
z drugiej zaś jako ich formę.3 Ale to w żadnym razie nie wyczerpuje 
zagadnienia, ponieważ choćby wyjaśnienie samego terminu nastręcza 
kolejnych problemów. Wskazuje się na dwie możliwe przyczyny poja-
wienia się tej nazwy. Pierwsza to fakt, że działania wojenne trwały tylko 
w dzień, a wstrzymywane były po zachodzie słońca.4 A zatem owe 
„Dni” nie zawsze trwały jeden dzień, czasem wręcz przedłużały się na 
lata! Charakterystyczne, że przy opisach bitew pierwszy atak każdego 
dnia określany był słowem „wyruszyliśmy rankiem” - asbahna. Drugi 
powód to znaczenie słowa jaum – dzień w języku arabskim. Jego pole 
semantyczne uwzględnia między innymi znaczenie „śmierć przezna-
czona”, wielokrotnie pojawiające się w poezji staroarabskiej. Trudno 
ostatecznie stwierdzić, czy pojęcie „śmierć” wywodzi się od „Ajjam al-

Arab”, czy też odwrotnie 
– nazwa wojen wywodzi się 
od wcześniej istniejącego 
słowa „dzień” w znaczeniu 
„śmierć”.5	

Bitwy Arabów klasy-
fikowane były na rozmaite 
sposoby, ale najczęściej 
wedle plemion lub ich 
konfederacji, które brały 
w nich udział. Pierwsza 
grupa to bitwy pomiędzy 
plemionami konfederacji 
Kahtanitów, czyli plemion 
południowoarabskich; 

druga – pomiędzy plemio-
nami kahtanickimi i adnanickimi (północnoarabskimi), trzecia – wojny 
pomiędzy plemionami adnanickimi. Oddzielną grupę stanowiły wojny 
z obcymi ludami, szczególnie z Persami.

Ajjam al-Arab zaczęto zbierać w VII wieku, a jednym z najważ-
niejszych kolekcji jest zbiór autorstwa Abu Ubajdy (zm. 824.), który 
jednak przetrwał tylko w odpisach. Relacje te zachowały się w innych 
dziełach, nazywanych adabowymi, jak choćby w słynnym Al-Iqd al-
farid (Cudowny naszyjnik) Ibn Abd Rabbihiego (zm. 940) czy Kitab 
al-aghani (Księga pieśni) Al-Isfahaniego (zm. 967). Klasyczni autorzy 
podają różną liczbę „Dni”. Abu Ubajda podaje 2200 dni, a Al-Isfahani 
2700. Z kolei Al-Majdani (zm. 1124) przytacza nazwy i okoliczności 
132 „Dni” przed islamem i około 100 z czasów muzułmańskich. Nie 
jest to jednak faktyczna ich liczba, ponieważ niektóre mają podwójne 
nazwy.

Nazwy „Dni” najczęściej, choć nie wyłącznie, wiązały się z miej-
scem, gdzie toczyły się działania, rzadziej stosowano imię uczestnika 
bitwy, określenie jej powodu lub inną cechę charakterystyczną wyda-
rzenia. 

Trudno wśród tych przekazów wskazać na ścisłą chronologię 
wydarzeń, tym bardziej, że czasem niełatwo ostatecznie wykazać histo-
ryczność wydarzeń. Opisy mityczne mieszają się tu z historycznymi. 
3 E. Meyer, dz. cyt., s. 1.
4 M. al-Dżabburi, Ajjam al-Arab fi al-Dżahiljjya, Al-Maurid 1973, nr 1, vol. II, s. 41.
5 As-Sa’igh, Az-Zaman inda szu’ara al-Arab kabla al-islam, Bagdad 1986, s. 174.

Marek M. Dziekan
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Bez wątpienia historyczny jest np. słynny „Dzień Al-Kadisijji”, zwy-
cięstwo Arabów nad Persami w 637 r.

Problem autentyczności „Dni Arabów” podnoszony był wielo-
krotnie zarówno przez badaczy arabskich, jak i zachodnich. Wydaje się 
jednak, że każde z twierdzeń będzie tylko jeszcze jedną hipoteza, którą 
tak samo trudno obalić, jak i potwierdzić konkretnymi dowodami. Na 
fali wątpliwości w ich autentyczność, co dotyczyło w tym przypadku całej 
twórczości Arabów przed islamem, ich rzeczywistą, pozamitologiczną 
wartość podważał egipski uczony Taha Husajn w słynnej pracy Fi asz-szir 
al-dżahili, pisząc: „co się zaś tyczy Dni Arabów, ich wojen i wrogości oraz 
związanej z tymi wydarzeniami poezji, to wydaje się ona być falsyfikatem, 
a na pewno zdecydowana większość z nich to bez wątpienia falsyfikat”.6

Kwestię historyczności „Dni Arabów” niezwykle trafnie 
opisał cytowany już iracki literaturoznawca Munzir al-Dżabburi: 
„Dni – bez względu na to, czy częściowo są sfałszowane, czy też są 
prawdą historyczną, bez wątpienia miały i mają ogromny wpływ na 
umysły Arabów, co widać choćby w ich poezji. Wystarczy przypo-
mnieć choćby kwestię pochodzenia (nasab), w które Arabowie wierzą 
bezkrytycznie, i które ukształtowało wiele elementów ich życia spo-
łecznego, choć zazwyczaj trudno historycznie ustalić linię przodków. 
Podobnie też patrzą na „Dni”, nie zważając na prawdę historyczną. 
Na tej podstawie nie ma potrzeby zagłębiać się w mroki dziejów, aby 
rozróżnić dni historyczne od mitycznych. najważniejsze, że funkcjo-
nują i mają wpływ na wszystkich Arabów”.7 Charakterystyczne, że 

6 T. Husajn, Fi asz-szir al-dżahili, Kair 1977, s. 159.
7 Al-Dżabburi, dz. cyt., s. 46.

podobnie, jak w wielu przypadkach w poezji staroarabskiej, prawie 
zawsze można wskazać na istniejące realnie miejsce, gdzie doszło do 
opisywanego wydarzenia. 

O ile przestrzeń w Ajjam al-Arab jest zazwyczaj geograficznie 
określona i ograniczona, czas może być traktowany w tych opowieś-
ciach rozmaicie, a historia przeplata się z legendą. Zwraca uwagę, 
że te same „Dni” mają niejednokrotnie rozmaity przebieg według 
rozmaitych autorów, co więcej, jeden autor przytacza nieraz rozma-
ite wersje wydarzeń, nie wskazując na tę „właściwą”. W przypadku 
Ajjam al-Arab mamy z pewnością do czynienia z całkiem innym poj-
mowaniem czasu, który nie jest czasem doskonale linearnym, co jest 
zresztą charakterystyczne dla prawie całego arabskiego piśmiennictwa 
typu historycznego. Obok chronologii istnieją w historiografii arab-
skiej jak gdyby „czasy równoległe”. Nie znaczy to, że arabscy historycy 
nie dostrzegali różnic pomiędzy rozmaitymi przekazami. Nie ingero-
wali w nie jednak i nie próbowali ich ujednolicać, czy też weryfiko-
wać. Historia dzieje się jednocześnie diachronicznie i synchronicznie, 
jawi się niczym „olbrzymi gmach, zbudowany z nieprzystawalnych 
do siebie cegiełek, w którym poza tym – wszystko się zgadza”.8	To	
również nasuwa skojarzenia z historią mityczną, dla której takie nie-
konsekwencje nie są zarzutem, lecz rządzą się wewnętrzną logiką 
– logiką mitu raczej, niż historii. Ale ten właśnie mit, pojmowany jako 
historia, kształtuje świadomość arabską i silniejszy jest niż faktyczne 	
wydarzenia.

Marek M. Dziekan
■

8 T. Komendant, Upadły czas. Sześć esejów i pół, Gdańsk 1996, s. 17.

Wspomnienia lat młodości
K r u s z y n i a n y , 

w których się urodziłam, 
są miejscowością mych 
młodzieńczych lat. Cha-
rakterystyczna cechą tej 
wioski była wielokulturo-
wość jej mieszkańców. Tu, 
od wielu lat żyli obok siebie 
ludzie wyznający różne 
religie: prawosławni, kato-
licy, żydzi i polscy muzuł-
manie – Tatarzy. Jest tu 
wciąż czynny stary meczet 
oraz pamiętający pierw-
szych tatarskich osadników 
cmentarz, mizar. 

Byłam najstarszym 
dzieckiem w wielodzietnej 
rodzinie polskich Tatarów. 
Rodzice trudnili się rolnictwem, a ojciec dodatkowo zajmował się gar-
barstwem. Ja zajmowałam się przede wszystkim opieka nad młodszym 
rodzeństwem i codzienna praca w gospodarstwie. Ciężkie były lata 	
II wojny światowej. Wciąż zdarzały się smutne rzeczy, które dotykały 
również naszą rodzinę. Mimo to, czasy dzieciństwa i młodzieńcze lata 
wspominam z nieukrywanym rozrzewnieniem. Ze łzą w oku myślę 
o chwilach, gdy jako młoda dziewczyna uczestniczyłam w przygoto-
waniach, a później w zabawach z okazji odbywających się tradycyjnych 
świąt. Wielkie święta, tzw. bajramy, były i są dla naszej społeczności 

okazja do wspólnego, 
radosnego przebywania. 
Szczególnie podniośle 
obchodzi się Ramazan 
Bajram, Kurban Bajram 
i Aszurejny Bajram.

W czasie świąt zjeż-
dżała młodzież tatarska 
z pobliskich miejscowości, 
jak Sokółka, Suchowola 
i Białystok. Rozpoczynały 
się przygotowania i trwa-
jące później aż do końca 
świąt zabawy i wieczorki 
taneczne. Zdarzało się też, 
że rodzina nasza zapra-
szana była na święta do 
domów współwyznawców 
i dalszej rodziny w innych 

miejscowościach. W zimowe, długie wieczory młodzież spotykała się 
w domach, gdzie dziewczyny tkały, robiły na drutach, nieraz darłyśmy 
pierze, albo też przędłyśmy nici z wełny na kołowrotkach.

Wiele lat upłynęło od tamtych lat, ale wspomnienia związane 
z moim dzieciństwem i życiem w tej wsi, są ciągle żywe. Te miłe chwile 
były treścią mej młodości, teraz tkwią w mojej świadomości głęboko, 
najsilniej i najmilej.

Helena Alijewicz z d. Jakubowska
	■

Helena Alijewicz
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Aleksander Miśkiewicz

Spotkałem dżygitów z Uzbekistanu
powiedziałem mu, że mój Ojciec zna Uzbekistan, zaprosił mnie 
na drugi dzień do siebie, do wozu cyrkowego. I tak poznałem 
cały zespół dżygitów, w tym uroczą Galę. Ich szef, Ojciec, który 
kierował całym przedstawieniem, ciągle biegał na jakieś spotka-
nia, mając lewą część marynarki sowieckim zwyczajem obwie-
szoną medalami. Ja rozmawiałem z młodymi, a był wśród nich 
także Tatar Krymski, który podobnie, jak kiedyś mój Ojciec, nie 
przybył do Uzbekistanu dobrowolnie. Uzbecy rozumieli mnie, 
zaś jeden z nich, Ali, z którym najwięcej rozmawiałem (na foto-
grafii w środku), uśmiechał się i mówił, że była to „przymusowa 
wycieczka”. 

Zaproponowali abym, pokazał im Poznań. Mając wów-
czas wolny od zajęć dzień na uczelni, chętnie chodziłem z nimi 
po mieście. Pokazałem im Starówkę, byliśmy w Ratuszu i obok 
Opery, żałowaliśmy bardzo, że nie mogą z racji swego pochodze-
nia, pójść na żadne przedstawienie operowe. Chodziliśmy ubrani 
po cywilnemu i nie nakładali ciubiciejek, nie chcieli się wyróżniać. 

Długo z nimi gawędzi-
łem w kawiarni. Dzi-
wili się, że są w Polsce 
Tatarzy. Żałowali, że ich 
turnee nie prowadzi do 
Szczecina, gdyż chcieli 
poznać mego Ojca. 
Poza Tatarem Krym-
skim, reprezentowali 
dwa rody, Mumikowych 
i Zarinowych, tradycyj-
nie związane od lat ze 
sztuką cyrkową. 

Przed samym 
odjazdem cyrku, zapro-
sili mnie ponownie do 
wozu cyrkowego, tam 
przesiedziałem całe 
przestawienie. Byli 

w strojach ludowych, gdyż na początku występów prezentowali 
się publiczności wszyscy artyści. Wśród nich czułem się jakbym 
był gdzieś daleko w Azji. Ich stroje, ich rozmowy, bowiem między 
sobą rozmawiali w swoim języku, mrożona kawa, którą pili przed 
przedstawieniem, wszystko to wywarło na mnie duże wrażenie. 
I jeszcze raz zobaczyłem ich występy. Później przez kilka lat pisali-
śmy do siebie. Przesyłali mi widokówki z miast, gdzie występowali. 
Ostatnia nadeszła z Ułan Bator z Mongolii. 

Czy byli wierzącymi muzułmanami, czy też bardziej odpo-
wiadał im nacjonalizm ludów Azji Środkowe? Trudno mi dzisiaj 
ocenić. Na pożegnanie powiedzieli, że łączy nas ta sama krew 
ludów azjatyckich. A przecież interesowali się bardzo Polską, 
w ogóle Europą, po której wędrowali z cyrkiem „Taszkent” –	
noszącym nazwę miasta, z którego pochodzili. 

To byli artyści, tacy zaś są już obywatelami całego świata. Tak 
ich wówczas odebrałem. 

Aleksander Miśkiewicz
■

Choć wydarzyło się to 40 lat temu, to jednak ciągle pamiętam 
o spotkaniu z przedstawicielami kraju położonego w Azji Środ-
kowej. Byłem wówczas studentem historii Uniwersytetu Poznań-
skiego. Włócząc się po zajęciach z kolegami po mieście, zauwa-
żyłem na słupach ogłoszeniowych kolorowe plakaty reklamujące 
cyrk „Warszawa”, a obok nich oddzielne plakaty zachęcające do 
obejrzenia w tym samym cyrku, popisów na koniach dżygitów 
z Uzbekistanu. Kraj ten, wówczas jedna z sowieckich republik 
azjatyckich, nie był mi obojętny. W nim bowiem w latach trzydzie-
stych XX wieku, spędził 5 lat w karnym obozie pracy mój Ojciec, 
Ibrahim. Posądzony o szpiegostwo na rzecz Polski i chęć ucieczki 
do Turcji, otrzymał taki wyrok, choć mogło się to skończyć karą 
śmierci. Ale nie o tym będę teraz pisał. 

Mój Ojciec podczas dwóch ostatnich lat mógł się poruszać 
swobodnie po terenie całego kraju, zajmując się wraz z innymi 
więźniami, którzy przeżyli podły czas tego obozu, zaopatrzeniem 
dla niego i jakiegoś pobliskiego kołchozu. Dzięki temu poznał 
Taszkient, Bucharę 
i Samarkandę. Miał kon-
takty z Uzbekami, ale, 
pomimo że był muzuł-
maninem, odnosili się do 
niego z rezerwą, choć nie 
tak wrogo jak do Rosjan. 
Proponowano Ojcu, aby 
pozostał tam jako dobro-
wolny osadnik, jednak 
wolał wracać na Krym, 
żeby odnaleźć swoich bli-
skich.

Powróćmy do Pozna-
nia. Oczywiście, pewnego 
wieczoru udałem się 
do cyrku „Warszawa”, 
aby zobaczyć dżygitów. 
Przedstawienie miało 
międzynarodową obsadę, w pierwszej jego części najbardziej okla-
skiwano akrobatów czeskich, którzy wykonywali ewolucję pod 
samą kopułą cyrku. Dżygici pojawili się na zakończenie. Orkiestra 
przygrywała im orientalne melodie, a oni, ich trzech i ona, gdyż 
była wśród nich także dziewczyna dżygitka, wykonywali różne 
akrobacje na koniach, przeskakując z jednego na drugi i czyniąc 
przy tym przewroty w powietrzu. Śliczna Gala, gdyż tak miała na 
imię, spadała zręcznie z konia, aby ponownie się na nim znaleźć. 
Najstarszy z dżygitów siedział na koniu na środku areny i wydawał 
pozostałym polecenia, co mają czynić. Ich występ, podkreślany 
przez narodowe, barwne stroje, został nagrodzony brawami przez 
poznańską publiczność. Kiedy czynili ukłony na koniach w stronę 
publiczności, zjawiła się grupka młodzieży, która obdarowała ich 
kwiatami. 

Po wyjściu z namiotu, jeszcze na terenie cyrkowym, natkną-
łem się na jednego z dżygitów, który chodził z koniem, aby 
ten, jak mi później wyjaśnił, odetchnął po ciężkiej pracy, zanim 
odprowadzi go do namiotu-stajni. Był chętny do rozmowy, kiedy 



Tatarska przysięga 
Ponad sześćsetletnia obecność Tatarów w Europie Środkowo-

Wschodniej, na ziemiach dzisiejszej Litwy, Polski i Białorusi, ma 
charakter szczególny. Od samego bowiem początku wiązała się ze 
zbrojną posługą, jaką synowie dalekich stepów świadczyli nowej 
ojczyźnie: Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i Koronie Polskiej, 
później Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tatarzy odpłacali się jej 
potem i krwią na wszystkich bitewnych polach, poczynając od Grun-
waldu, a na II wojnie światowej kończąc. 

Jednym z przywilejów, którym cieszyli się Tatarzy, była możli-
wość pozostania przy religii muzułmańskiej. Posiadali swych włas-
nych duchownych, swoje meczety oraz cmentarze – mizary. Mogli 
żyć w zgodzie z zasadami swej wiary. Region, w którym zamieszki-
wali, odznaczał się zawsze harmonijnym współżyciem ludzi różnego 
pochodzenia i różnych religii. Obok siebie mieszkali tu bowiem kato-
licy, prawosławni, protestanci, żydzi i muzułmanie. Wspólnie two-
rzyli to, co dzisiaj określamy mianem wielokulturowości i pluralizmu 
wyznaniowego. Szczególne znaczenie przywiązywali wszelako Tata-
rzy do służby wojskowej, widząc w niej swą powinność wobec osoby 
władcy: wielkiego księcia litewskiego, później zaś i króla polskiego. 
Temu przekonaniu byli i wciąż pozostają 
wierni. Wprawdzie nie ma już miłościwie 
nam panujących – tak więc służba stała 
się obowiązkiem obywatelskim. 

Od zawsze właściwie tatarskim 
wojownikom towarzyszyli ich mułłowie. 
Tak było w zamierzchłych czasach, gdy 
Tatarzy-muzułmanie przysięgali przed swoimi 
mołłami na Koran, że będą bronili Króla, Ojczy-
zny, Konstytucji. Tak było też w latach 1919-
1920, kiedy to w składzie Jazdy Tatarskiej 
im. Achmatowicza muzułmanie walczyli 
w obronie świeżo odzyskanej polskiej 
niepodległości. Opiekę duszpasterską 
sprawował nad nimi Naczelny Mułła 
Wojskowy w stopniu kapitana, imam 
Sinatułła Chabibullin, mianowany przez 
Ministerstwo Spraw Wojskowych w r. 
1919. Ostatnim kapelanem muzułmań-
skim w Wojsku Polskim II Rzeczypospo-
litej był imam Ali Woronowicz, powołany 
na to stanowisko w roku 1938.

W latach II wojny światowej funkcjonował Naczelny Imamat 
Wojskowy Muzułmanów Polskich w Polskich Siłach Zbrojnych na 
Zachodzie. Kierował nim pułkownik Emir El-Muemminin Bajra-
szewski. Po zakończeniu wojny osiadł początkowo w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie od roku 1947 był Naczelnym Imamem Muzułmanów 
Polskich w Wielkiej Brytanii, a od roku 1949 – Naczelnym Imamem 
Muzułmanów Polskich na Obczyźnie. Zajmował się ponadto dzia-
łalnością wydawniczą: publikował m.in. kalendarz muzułmański, 
pismo „Komunikat”, a następnie „Głos z Minaretu”. Ostatnie lata 
swego życia spędził w USA, gdzie zmarł w listopadzie 1995 roku 
i tam też został pochowany.

Polscy żołnierze–muzułmanie składali osobną przysięgę woj-
skową: Przysięgam Panu Bogu jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rze-
czypospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży 

Konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospo-
litej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykony-
wać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego 
tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, abym mógł żyć i umierać jak prawy 
żołnierz polski: Bereetjum Mine Allachivy veresuline illezine a hetdetum mine 
masiurkine Billagi, Wallagi, Tałłagi, Amin.

Kilkanaście lat temu lat Wojsko Polskie powróciło do kulty-
wowania najlepszych narodowych tradycji, wynikających z wielo-
wiekowego chlubnego dziedzictwa, w którym swój istotny rozdział 
zapisali również polscy muzułmanie. Niestety, na dobrą sprawę 
nie ma obecnie żadnych oficjalnych tego śladów. Tatarzy zaś, jak 
i inni obywatele polscy, pochodzący z rodzin o korzeniach arabsko-
muzułmańskich, konwertyci na islam – uczą się, pracują, odbywają 
też służbę wojskową. Rzeczpospolita w równym stopniu traktuje 
wszystkie wyznania: każdy obywatel ma prawo do odbywania prak-
tyk religijnych oraz posługi duchownej. Polscy muzułmanie korzy-
stają tu z postanowień ustawy z 21 kwietnia 1936 roku o stosunku 
Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, co jest dla nich niewątpliwym powodem do zadowo-

lenia. Jednakże Muzułmański Związek 
Religijny w RP nie ma możliwości spra-
wowania opieki nad swymi członkami, 
którzy pełnią służbę wojskową, a jest ich 
przecież coraz więcej. 

Przypomnijmy wszelako, że już 
w roku 1919 celem zaspokojenia 
potrzeb religijnych żołnierzy wyznania 
muzułmańskiego powstał w Wojsku 
Polskim stosowny Wojskowy Urząd 
Duszpasterski (Dziennik Rozkazów 
Wojskowych nr 93 z 25.10.1919 r., poz. 
3583), z Naczelnym Mułłą Wojskowym 
na czele. Żołnierze wyznania muzuł-
mańskiego mieli również przysięgę 
wojskową zgodnie z wymogami swej 
wiary. W dobie tak szerokiego czerpa-
nia ze szczytnych i dawnych praw oraz 
zwyczajów naszego Państwa i jego 
Sił Zbrojnych, rzeczą godną wydaje 
się przywrócenie polskim Tatarom 
jeśli nie kapelana wojskowego, to cho-

ciażby przysięgi wojskowej, nawiązującej do tej sprzed II wojny 	
światowej.

Nawet jedynie nieetatowy Imamat Polowy miałby wielkie zna-
czenie dla całej polskiej społeczności muzułmańskiej, a fakt jego 
funkcjonowania byłby niewątpliwie ogromnie pomocny w zagra-
nicznych kontaktach naszej armii. Żołnierska przysięga z odwoła-
niem do wartości islamu pozwoli na jeszcze silniejsze związanie się 
żołnierzy-muzułmanów z Rzeczpospolitą i jej Siłami Zbrojnymi. 
Wydaje się, że jest to problem dotyczący także Tatarów litewskich 
i białoruskich, którzy – jak niegdyś ich przodkowie – również współ-
cześnie pełnią służbę wojskową. Miejmy nadzieję, że sprawa Ima-
matu Polowego zostanie wreszcie przez właściwe władze dostrze-
żona i pozytywnie rozwiązana.

 Musa Czachorowski 
■

Musa Czachorowski
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Wiedza i wiara
Iman, czyli wiara, oznacza, najprościej mówiąc, przeko-

nanie o istnieniu Boga oraz zaakceptowanie Bożego przesła-
nia. Wypływa ona nie tylko z przekonania, że Bóg istnieje, ale 
polega głównie na dochodzeniu do prawdy, następnie dobrowol-
nym jej przyjęciu oraz trwaniu przy niej zarówno duchowo, jak 
i w codziennym postępowaniu.

Jak dostrzec prawdę o Bogu? Przede wszystkim musimy pragnąć 
tego szczerze z całego serca, wtedy Bóg, który zawsze w nas trwa, pomoże 
nam w tym: „Bóg jest opiekunem tych, którzy wierzą; On ich wypro-
wadza z ciemności ku światłu. A opiekunami tych, którzy nie wierzyli, 
są fałszywe bóstwa. One ich wyprowadzą ze światła ku ciemnościom.” 
Kur’an 2:257. Miejmy więc w naszych sercach autentyczną chęć pozna-
nia Najwyższego, gdy zaś do tego dojdzie, wówczas z pewnością nie 
będziemy chcieli w takim samym stopniu cenić już czegokolwiek innego. 
Nie będzie się liczyło dla nas nic więcej oprócz prawdy, którą odkryjemy. 
Musi być to jednak nasz wolny wybór 
płynący z serca oraz umysłu, pomaga-
jący w zdobywaniu i rozumieniu wiedzy 
o Bogu, która umacnia wiarę i czyni ją 
pełniejszą. Wiara oznacza niezachwiane 
trwanie w niej w każdej sytuacji i bez 
przymusu. „Nie ma przymusu w reli-
gii, prawość wyróżnia się od nieprawo-
ści. I ten kto odrzuca fałszywe bóstwa 
a wierzy w Boga uchwycił za najpewniej-
szy uchwyt nie mający żadnego pęknię-
cia. Bóg nie słyszący i wszech wiedzący! 
Bóg opiekunem tych, którzy wierzą; On 
ich wyprowadza z ciemności ku światu.” 
Kur’an 2:256-257. Osoba, która nazywa 
się muzułmaninem tylko ze względu na 
tradycję rodzinną lub zaakceptowała 
islam pod naciskiem, albo robi to ze 
ślepego naśladownictwa, nie jest praw-
dziwym wiernym. Muzułmanin bowiem 
musi budować swoją wiarę na przekona-
niach pozbawionych jakichkolwiek wąt-
pliwości. Jeśli nie jest jej pewien, wtedy 
Bóg zaprasza go do poszukiwania, 
przy pomocy rozumu, w otwartej księ-
dze natury. Do logicznego rozważenia 
nauki zawartej w Kur’anie. Musi szukać 
niepodważalnej prawdy, tak długo aż ją znajdzie, a znajdzie na pewno, 
jeśli tylko jest wystarczająco chętny, zdolny i poważny. „A kiedy im się 
mówi: „idzie za tym co zesłał Bóg”. Oni mówią: „Nie! My postępujemy 
za tym przy czym zastaliśmy naszych ojców”. Czy nawet wówczas gdy 
ich ojcowie niczego nie rozumieli nie byli prowadzeni drogą prostą”. 	
Kur’an 2:170. 

Wiara jest nam niezbędna, aby zrealizować przez nią istotę naszej 
rozumnej natury, jednocześnie chroniąc ją przed zgubą. Wiele wersetów 
w Kur’anie i powiedzeń Proroka Muhammada podkreśla, że głównym 
powodem wszystkiego zła jest ignorancja – brak wiedzy, niezważanie na 
coś istotnego, nieświadomość. Ignorant nie potrafi odróżnić dobra od 
zła, prawdy od fałszu, nie ma własnego zdania. Zasady, którymi się kie-
ruje, nie wynikają z jego doświadczenia. Jak niewidomy uzależniony jest 
od opinii i decyzji innych ludzi. To niewolnik społecznych obyczajów 
i opinii. Mówiąc szczerze, stanowi właściwie tylko martwe ciało. Prze-

ciwnie, człowiek zdobywający wiedzę, świadomy i zwracający uwagę na 
istotne rzeczy - jest wolny od wątpliwości i podejrzeń, mocny w swoich 
przekonaniach, w swojej wierze. On nigdy nie będzie politeistą, ateistą 
lub niewolnikiem jakiejś zdegenerowanej „kultury”. 

Oto kilka wersetów z Kur’anu, które potępiają ignorancję, a wywyż-
szają wiedzę i ludzi darzących do niej: 

– „A wśród ludzi i zwierząt i trzód też są różne kolory, przecież 
obawiamy się Boga jedynie ludzie mądrzy pośród jego sług. Zaprawdę, 
Bóg jest potężny i przebaczający!.” Kur’an 35:28. – „Czy równi są Ci, 
którzy wiedzą, i ci co niewiedzą? Tylko ludzie obdarzeniu rozumem 
przyjmują napomnienie”. Kur’an 39:9. 

– „Trzymaj się przebaczenia! Nakazuj dobro a odsuwaj się od nie-
świadomych”. Kur’an 7:199. – „I kiedy powiedział Mojżesz do swego 
ludu: „Zaprawdę, Bóg nakazuję wam zabić krowę!” – oni powiedzieli: 

„Czy ty sobie z nasz żartujesz?” 	
On powiedział: „Uciekam się do Boga, 
by nie być miedzy głupimi!” Kur’an 2:67.

Zdobywanie wiedzy jest Boskim 
nakazem dla każdego muzułmanina 
i muzułmanki: „Szukaj wiedzy od 
kołyski do grobowej deski”. Tak wiec 
dążmy do wiedzy, bowiem ona pomoże 
nam dotrzeć do Boga. Niektórzy myślą, 
że aby stać się muzułmaninem wystar-
czy wyznać wiarę w jednego prawdzi-
wego Boga i Proroka, jako ostatniego 
wysłannika, ale to za mało dla pełnego 
zrozumienia i pojmowania wiary. Islam 
nie jest czymś tak zwykłym, formal-
nym - oznacza stan szczęścia, spokoju 
potwierdzony naszym pozytywnym 
działaniem. Dlatego, zawsze tam, gdzie 
jest słowo IMAN, odzewem winno być 
działanie. Prawdziwa wiara znajduje 
wyraźny oddźwięk w naszym ducho-
wym oraz materialnym życiu; wywiera 
wpływ na nasze osobiste i społeczne 
zachowanie. Bóg bardzo często pod-
kreśla to w Kur’anie: dobre uczynki 
są transformacją wiary w praktykę. 	
„A ci, którzy wierzą i czynią dobre 

dzieła, będą mieszkańcami Ogrodu; tam będą przebywać na wieki” 
Kur’an 2:82. Można wiec powiedzieć, że iman składa się z doświadcze-
nia, które zostaje wypowiedziane, tj. ja wierzę wiarą płynącą z mojego 
umysłu, potwierdzoną w moim sercu i poświadczoną mym pozytywnym 
działaniem. Taka wiara nie pozwoli nam nigdy, abyśmy stali się ofiarami 
niegodnych pasji, emocji i ambicji. Nasze serce będzie zawsze mówiło 
prawdę, będzie czerpało pewność z wiary w Boga i oczekiwało Jego 
pomocy. Związek islamu z pojęciem iman jest tak ścisły, jak ten między 
drzewem a ziemią.

Prawdziwa wiara czyni nas całkowicie oddanymi Bogu, człowiek 
wierzący – mumin – postępuje według prawideł, jakie wskazuje mu Bóg 
i poświęca się tylko dla Niego. Robi wszystko, czego On sobie życzy 
i omija wszystko, czego zabrania. Prawdziwa wiara ma zbawienny wpływ 
na nasze działania. Wszystkie wyznaczniki wiary są w rzeczywistości 
zasadami naszego działania, np. jeśli ktoś wierzy w jednego Boga, będzie 

Tomasz Miśkiewicz
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starał się całym swoim umysłem kierować wszystkie swe działania na 
właściwą drogę, będzie pokładał nadzieje tylko w Bogu i robił zawsze 
dobrze w imię bojaźni przed Nim. Jeżeli ktoś naprawdę wierzy w Pro-
roków, będzie starał się postępować według ich nauki i naśladować ich 
dobre uczynki. 

Wiara w życie po śmierci przypomina nam jak postępować dobrze 
w życiu doczesnym, abyśmy byli nagrodzeni w przyszłym. Chroni nas 
przed złem, ponieważ mamy świadomość, że w dzień Sądu Ostatecz-
nego zostaniemy wezwani zdać ze wszystkiego rachunek. To powinno 
nam pomóc w omijaniu tego, co przynosi jedynie wstyd i karę. Jeżeli 
wierzymy w Święte Księgi, to musimy całkowicie zaakceptować wszyst-
kie zawarte w nich wskazówki, ponieważ są one dla nas Boskim przy-
kazaniem. Jeżeli ktoś wierzy w Aniołów, to będzie wpływało na jego 
pozytywne impulsy, bo właśnie Aniołowie są z nimi związani. „Posła-
niec i ludzie wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. 
Wszyscy uwierzyli w Boga i Jego aniołów, w Jego Księgi i Jego Posłań-
ców”. Kur’an 2:285. „Wiernymi są tylko Ci, którzy uwierzyli w Boga 
i jego Posłańca, potem nie mieli wątpliwości – i walczyli swoimi mająt-
kami i swoimi osobami na drodze Boga”. Kur’an 49:15. 

Na zaakceptowaniu i wprowadzeniu w życie tych Boskich zaleceń 
opiera się nasza wiara i nasze życie, które powinno przyjąć postać całko-
witego podporządkowania się i oddania wierzącego jego Stwórcy – Alla-
howi. Muzułmanin powinien cały czas pamiętać o tym, nawet w trak-
cie wypełniania obowiązków zawodowych i społecznym. „Powiedz: 
„Zaprawdę moja modlitwa i moje praktyki religijne, moje życie i moja 
śmierć – należą do Boga, Pana Światów!” Kur’an 6:162. Powinniśmy 
także zadbać o to, aby nasza wiara nie została zachwiana przez nasze 
złe cechy charakteru, niewłaściwe wychowanie i wpływy niewłaściwych 
przyjaciół. 

Prawdziwy wierzącym jest ten, kto: 
• wierzy w Boga, jego Aniołów, Jego Księgi, Jego Wysłanników z Pro-

rokiem Muhammadem jako ostatnim, Dzień sądu ostatecznego 
i absolutną wiedzę i mądrość jedynego Boga;

• niezachwianie pokłada nadzieję i bezgranicznie Mu ufa;
• rozdaje w imię Boga z tego co posiada – ze swego majątku, wiedzy, 

doświadczenia;
• praktykuje regularnie codzienną modlitwę;
• regularnie płaci religijny podatek – zakat;
• łączy prawość z dobrem, a nieprawość ze złem;
• podporządkowuję się Bogu i posłannictwu Proroka i czuje przypływ 

wiary, kiedy jest recytowany Kur’an i wymawiane imię Boga;
• kocha swych braci ze względu na bojaźń przed Bogiem;
• szanuje swych bliskich i odległych sąsiadów oraz jest miły dla gości;
• mówi prawdę, mówi dobre słowa albo milczy.

Kur’an określa prawdziwych wierzących następująco: „Wierzącymi 
są tylko: Ci których serca drżą z przerażenia kiedy wspomina się Boga; Ci, 
których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają 
swemu Panu; Ci którzy odprawiają modlitwy; Ci, którzy rozdają z tego co 
im zaopatrzyliśmy – tacy są naprawdę wierzącymi!” Kur’an 8:2-4. 

Prorok powiedział: „Żaden z was nie będzie prawdziwie wierzący 
dopóki dopóty nie zapragnie tego samego dla swych braci czego pragnie 
dla siebie samego”. Zadbajmy wiec o to, abyśmy stali się prawdziwie wie-
rzącymi, żebyśmy nie byli hipokrytami, którzy mówią, że wierzą, a jednak 
gdy cokolwiek czynią, to nie wypływa wcale z ich wiary. Starajmy się 
dostrzec to światło, które poprowadzi nas właściwą drogą. Wysławiajmy 
więc swojego Pana, Miłosiernego!

Tomasz Miśkiewicz 
■

Na ścieżkach dialogu
Wzajemne relacje chrześcijaństwa i islamu są przedmiotem dysku-

sji od chwili narodzin tej trzeciej i najmłodszej religii monoteistycznej 
niemal czternaście wieków temu. Od samego początku stosunki chrześ-
cijańsko-muzułmańskie rozważane były w dwóch aspektach: społecz-
nym, związanym z praktycznym współżyciem jednostek i społeczeństw 
obu wiar oraz teologicznym, odnoszącym się do materii duchowej, zaś 
ich celem było dokonanie samoidentyfikacji chrześcijan w odniesieniu 
do islamu i muzułmanów w odniesieniu do chrześcijaństwa. 

W obydwu wspólnotach kształtowały się fałszywe wyobrażenia 
na temat drugiej strony, wywołujące lęk i nieporozumienia, u podstaw 
których tkwił brak rzetelnej wiedzy, a co za tym idzie wzajemnego zro-
zumienia i poszanowania. Faktem jest, że zarówno chrześcijanie, jak 
i muzułmanie, dziedziczyli nieraz po swych przodkach negatywne kon-
cepcje, wyobrażenia i stereotypy o sobie nawzajem - podczas gdy chrześ-
cijanie często traktowali islam jako zagrożenie polityczne, ekonomiczne 
i teologiczne, muzułmanie uważali świat chrześcijański, utożsamiany 
zwykle z Zachodem, za wrogą wspólnotę toczącą krucjatę przeciwko 
światu muzułmańskiemu. Stosunkowo niedawno, bo w czasie ostat-
niego ćwierćwiecza pojawiła się inicjatywa dialogu między chrześcija-
nami a muzułmanami, opartego na wzajemnym zaufaniu i otwarciu na 
odmienności, poszanowaniu cudzej tożsamości i integralności. Mimo, iż 
nie ustają głosy muzułmanów pełne rezerwy w stosunku do kwestii dia-
logu, utożsamiające go z ukrywaną formą chrześcijańskiego neoimperia-
lizmu czy intelektualnej kolonizacji, a także opinie chrześcijan, uznające 
ten dialog za nacechowany nadmiernym, naiwnym romantyzmem i nie-
zdolny do zniwelowania ich obaw przed fanatyzmem muzułmańskim, 

inicjatywy te otworzyły nowy etap stosunków chrześcijańsko–muzuł-
mańskich. 

W odniesieniu do relacji katolicko-muzułmańskich w sposób rady-
kalny zmienił je pontyfikat Jana Pawła II�, jego działania odwołujące się 
do pierwszych kroków w kierunku zrozumienia i naprawy wzajemnych 
relacji poczynionych przez jego poprzedników, Jana XXIII i Pawła VI2	
były swoistym zaproszeniem do dialogu, które to zaproszenie przyjęte 
zostało przez obie strony. Koncepcja dialogu, pojmowanego jako styl 
działania, postawa i duch przyświecający postępowaniu, zakładająca 
obdarzenie drugiej strony uwagą, szacunkiem i przychylnością, ale przede 
wszystkim nakazująca uznanie tożsamości drugiej strony, jej sposobów 
� Z przemówienia Jana Pawła II do przywódców muzułmańskich, wygłoszonego w Nai-

robi 7.05.1980 r.: Przy różnych okazjach mówiłem o dziedzictwie religijnym islamu i jego wartościach 
duchowych. Kościół katolicki zdaje sobie sprawę z tego, że kult oddawany jedynemu, żywemu, istniejącemu, 
miłosiernemu i wszechmogącemu Stwórcy nieba i ziemi jest wspólny dla niego i dla islamu. Jest to wielka 
więź łącząca wszystkich chrześcijan i muzułmanów. Kościół katolicki podejmuje wszelkie wysiłki dla 
podtrzymania dialogu politycznego z islamem, opierając się na istniejących więzach, które próbuje coraz 
bardziej zgłębić – zwraca się stąd z zaproszeniem do poznania pełnego jego dziedzictwa, zwłaszcza przez 
tych, którzy są duchowo związani z Abrahamem i którzy wyznają monoteizm, w: E. Sakowicz, Islam 
w dokumentach Kościoła i nauczanie Jana Pawł II (1965–1996), Warszawa 1997.

2 Z Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate 3, doku-
mentu Soboru Watykańskiego II: Kościół spogląda z szacunkiem również na muzułmanów, 
czcicieli jedynego Boga, żyjącego i samoistnego, miłosiernego i wszechmocnego, Stworzyciela nieba i ziemi, 
który przemówił do ludzi. Starają się również poddawać z całej duszy Jego ukrytym postanowieniom, 
tak jak poddał się Bogu Abraham, do którego islamska wiara chętnie się odwołuje. Jezusa wprawdzie 
nie uznają za Boga, czczą Go jednak jako proroka a Jego dziewiczą matkę, Maryję , darzą szacunkiem 
i niekiedy pobożnie Ją wzywają. Oczekują nadto dnia sądu, kiedy Bóg odda zapłatę wszystkim wskrze-
szonym ludziom. Dlatego też cenią życie moralne i czczą Boga szczególnie przez modlitwę, jałmużnę 
i post, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety i deklaracje. Poznań 2002.

Magdalena Lewicka
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wyrażania siebie, jej wartości, ta koncepcja w opinii Jana Pawła II winna 
być normą i stylem całego chrześcijańskiego posłannictwa. Z chrześci-
jańskiego punktu widzenia dialog muzułmańsko-chrześcijański nabiera 
szczególnie ważnego znaczenia tu i teraz, kiedy Kościoły naszego kon-
tynentu stają w obliczu rosnącej obecności muzułmanów, która zmienia 
sytuację historyczną, kulturową i religijną Europy, zdominowaną jeszcze 
do niedawna przez chrześcijaństwo. Dzięki wypracowanym na Sobo-
rze Watykańskim II teologicznym podstawom dialogu powstały liczne 
instytucje i organizacje zaangażowane w dialog chrześcijańsko-muzuł-
mański. Oficjalnym przedstawicielem Kościoła katolickiego w kontak-
tach z muzułmanami jest Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego3. 
Nadrzędnym zadaniem tego organu jest nawiązywanie kontaktów i roz-
wijanie współpracy z wyznawcami innych religii w sferze społecznej, 
kulturalnej i religijnej. Jednym z elementów realizacji tego zadania jest 
przesyłanie przywódcom religijnym 
i państwowym oraz ambasadorom 
krajów arabskich i muzułmańskich 
orędzia na zakończenie Ramadanu 
i obchodzonego z tej okazji święta 
‘Id al-Fitr, którego tekst opiera się 
zawsze na nawiązaniu do wspól-
nego islamowi i chrześcijaństwu 
systemu wartości, elementów wiary 
i płaszczyzn wzajemnej współpracy. 
Kolejną istotną funkcją Papieskiej 
Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego 
jest reprezentowanie Kościoła kato-
lickiego w instytucjach stanowią-
cych forum dla dialogu chrześci-
jańsko-muzułmańskiego, takich jak 
Islamsko-Katolicki Komitet Łącz-
ności, w którego skład wchodzą cztery ważne organizacje muzułmań-
skie: Światowa Liga Muzułmańska, Światowy Kongres Muzułmański, 
Międzynarodowa Islamska Rada ds. Misji i Pomocy Humanitarnej oraz 
Islamska Organizacja Edukacji, Nauki i Kultury czy Komitet Wspólny 
skupiający przedstawicieli Stałego Komitetu ds. Dialogu z Religiami 
Monoteistycznymi Uniwersytetu al-Azhar w Kairze. 

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce ma wieloletnią, 
a nawet wielowiekową tradycję, która wynika z 600 lat pokojowego 
współistnienia chrześcijaństwa i islamu na ziemiach Rzeczypospolitej. 
Ramy instytucjonalne przybrał w czerwcu 1997 roku w postaci Rady 
Chrześcijan i Muzułmanów, przekształconej w lipcu tegoż roku w Radę 
Wspólną Katolików i Muzułmanów4. Celem naczelnym tego organu 
jest propagowanie dialogu między wyznawcami tych religii w Polsce, 
w oparciu o działalność informacyjną o religii, kulturze, historii i tra-
dycji obu wyznań dla przezwyciężania stereotypów i uprzedzeń oraz 
błędnego i fałszywego wizerunku funkcjonującego w mediach i świa-
domości społecznej. Rada stanowi swoistą odpowiedź na wezwanie 
Jana Pawła II, który w 1985 r. w Brukseli zachęcał „wszystkich wierzą-
cych, chrześcijan i muzułmanów, do lepszego wzajemnego poznania, 
do prowadzenia dialogu, by móc w pokoju współistnieć i wzajemnie 
się ubogacać”. 

3 Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego powstała w miejsce ustanowionego 
19.05.1964 r. Sekretariatu dla Niechrześcijan. W jego ramach powstało Biuro ds. Kon-
taktów z Islamem, które w roku 1974 objęło specjalną Komisję ds. Islamu. W marcu 
1989 roku zmieniono nazwę Sekretariatu dla Niechrześcijan na Papieską Radę ds. Dia-
logu Międzyreligijnego, która istnieje do dziś.

4 Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów została powołana w stołecznym Centrum 
Islamu 13.06.1997 r., podczas spotkania międzyreligijnego w ramach Dni Tatarów w War-
szawie. Inicjatorem Dni oraz powołania Rady była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości.

Władze Rady Wspólnej Katolików i muzułmanów tworzy 5-oso-
bowy Zarząd oraz 3-osobowa Komisja Rewizyjna. Współprzewod-
niczącymi wybranymi na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Rady 
w dniu 13.03.1998 roku byli: ze strony muzułmańskiej - Selim Cha-
zbijewicz (przewodniczący Związku Tatarów RP) oraz ze strony kato-
lickiej - Zdzisław Bielecki (założyciel Fundacji D.O.M.). Obecnie na 
czele Rady nadal stoi dwóch współprzewodniczących: reprezentujący 
stronę katolicką ks. dr Adam Wąs SVD i dr Artur Konopacki ze strony 
muzułmańskiej. Ponadto członkami Zarządu na kadencję 2008-2010 są 
Halina Szahidewicz – skarbnik, dr Agata Skowron-Nalborczyk – sekre-
tarz generalny i ks. dr Stanisław Grodź – członek Zarządu. W skład 
Komisji Rewizyjnej wchodzą prof. Krzysztof  Grygajtis, prof. Jan Tysz-
kiewiczi i Józef  Jusuf  Konopacki. Z Radą współpracuje delegat ds. kon-
taktów z islamem Episkopatu Polski. Funkcje tę pełnił bp Władysław 

Miziołek, jeden z członków-zało-
życieli RWKM, po jego śmierci 
bp Tadeusz Pikus, zaś od 2006 r. 	
jest nim bp Romuald Kamiński. 
Rada nie ma swoich odpowiedni-
ków w innych krajach, w Polsce 
zyskała miano trwałego pomostu 
pomiędzy chrześcijanami i muzuł-
manami, a jej działalność spotkała 
się z uznaniem i poparciem Waty-
kańskiej Komisji Dialogu Mię-
dzyreligijnego, Konferencji Epi-
skopatu Polski oraz papieży Jana 
Pawła II i Benedykta XVI. 

Zgodnie z literą Deklaracji Pro-
gramowej, przyjętej 13.03.1998 r. 	
w Warszawie, na Pierwszym 

Walnym Zgromadzeniu Rady, celem jej powstania jest dialog pomiędzy 
obu religiami oraz cywilizacjami: łacińską i muzułmańską, jako jeden 
z elementów dialogu międzykulturowego, który kształtuje oblicze XXI 
wieku. Jak mówi punkt pierwszy Deklaracji: Świat współczesny stoi przed 
wieloma trudnymi wyzwaniami, które będą coraz silniej zaznaczały swoją obecność 
w XXI wieku. Cała społeczność świata staje przed takimi problemami jak: plu-
ralizm społeczny i narodowościowy, wzrost nacjonalizmów i agresji w stosunkach 
międzyludzkich, perspektywa konfliktów cywilizacji, zniszczenie środowiska natu-
ralnego i przeludnienie, powstanie olbrzymich obszarów nędzy, rozpad tradycyjnych 
więzów rodzinnych i społecznych, upadek hierarchii wartości i norm etycznych. Stają 
przed tymi problemami również wyznawcy dwóch największych religii monotei-
stycznych – chrześcijaństwa i islamu. Wymaga to dialogu, współpracy wzajemnego 
poszanowania dla obrony tych obszarów, form życia społecznego, które są wspólne dla 
katolików i muzułmanów5. 

Wychodząc naprzeciw wezwaniu do podjęcia działań o charak-
terze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, promujących dialog 
między cywilizacjami oraz współpracę międzynarodową opartą na tole-
rancji i uznaniu unikalności wkładu różnych kultur i religii w rozwój 
ludzkości, Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zmierza w swojej 
działalności do wzajemnego poznania religii, kultury, historii i tradycji 
chrześcijaństwa i islamu oraz przezwyciężenia stereotypów wynikających 
z wzajemnej nieznajomości. Mając na uwadze doświadczenia i wielolet-
nie tradycje współdziałaniu obu religii na gruncie polskim, 600-letnie 
pokojowe współżycie na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej ludności 
wyznającej islam oraz chrześcijaństwo, Rada podejmuje działania na 
rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania wyznawców obu 
religii, jak również zapobiegania konfliktom, tak lokalnych społeczności, 
5 Deklaracja Programowa RWKM na stronie: www.rwkm.pl.
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jak i państw, o różnej tradycji kulturowej i religijnej. Jak stanowi ostatni 
punkt Deklaracji: Działalność Rady powinna być precedensem i zachętą do dalszej 
i coraz bardziej aktywnej pracy na rzecz dialogu i zbliżenia pomiędzy	chrześcijanami 
i muzułmanami, zgodnie z wymogiem czasu.6	

Swoje cele programowe RWKM realizuje poprzez organizowanie 
i współorganizowanie konferencji i spotkań poświęconych problematyce 
dialogu międzyreligijnego, a także propagowaniu wiedzy o islamie i historii 
kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskim w Polsce, Europie i na świecie. 
W 2000 roku była to międzynarodowa konferencja Islam w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Historia i współczesność dialogu religii, w 2001 roku między-
narodowa konferencja „Islam a cywilizacja łacińska. U źródeł dialogu”, 
w 2008 roku sympozjum Modlitwa przestrzenią spotkania i dialogu chrześci-
jańsko-muzułmańskiego? Od 1998 roku Rada współorganizuje spotkania 
modlitewne katolików i muzułmanów, z jej inicjatywy organizowane są 
cyklicznie obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce7, wpi-
sanego do oficjalnego kalendarza kościelnego przez Konferencję Epi-
skopatu Polski. Celem imprez o charakterze modlitewnym, naukowym 
i kulturalnym odbywającym się z tej okazji w wielu miastach (m.in. w War-
szawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Pieniężnie) jest propagowanie idei 
dialogu międzyreligijnego poprzez obopólne poznawanie się i budowa-
nie wzajemnych relacji w oparciu o tolerancję, zrozumienie i szacunek. 
Duże znaczenie dla idei dialogu międzyreligijnego miało podpisanie przez 
przedstawicieli Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów 29.05.2003 roku w Krakowie „Deklaracji Europejskiej Chrześ-
cijan, Żydów i Muzułmanów”, w której obie strony zadeklarowały wolę rozwijania 
dialogu i współpracy oraz budowania Europy, w której cenione będą wszystkie 
kultury oraz nastąpi powszechne uznanie podstawowych wartości zawar-
tych w Dekalogu8. Rada corocznie przyznaje tytuł Człowieka Dialogu 
osobom szczególnie oddanym idei dialogu chrześcijańsko-muzułmań-
skiego. W czerwcu 2000 roku wyróżnieniem tym uhono-
rowała Jana Pawła II, a w tekście uchwały, przyznającej mu 
ów tytuł czytamy, że widzi w osobie papieża Jana Pawła II9 wzór 
człowieka dialogu XXI wieku.

Współprzewodniczący RWKM ze strony katolickiej, 
ks. dr Adam Wąs SVD, podkreśla, że istnieją cztery płasz-
czyzny dialogu: płaszczyzna naukowa, która jest forum dia-
logu teologicznego, płaszczyzna wspólnego podejmowania 
i realizowania przedsięwzięć, na której toczy się dialog dzieł, 
płaszczyzna życia codziennego, będąca sceną dla dialogu 
życia, wreszcie – płaszczyzna wymiaru sensu stricte reli-
gijnego w rozumieniu modlitwy i mistyki, która jest polem 
dialogu doświadczenia religijnego. Wyjaśnia, że realizacja 
dialogu na płaszczyźnie teologicznej możliwa jest pod 
warunkiem zyskania świadomości tego, iż jego celem nie 
jest konfrontacja ideologiczna, lecz poznawanie partnera 
dialogu i wzajemne ubogacenie, akceptacja różnic w kwe-
stiach doktrynalnych, poszanowanie odmiennych tożsa-
mości i otwarcie na inną rzeczywistość. Dialog dzieł jest 
6 Deklaracja Programowa RWKM, www.rwkm.pl.
7 Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest 	

26 stycznia, po zakończeniu Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed-
ność Chrześcijan.

8 Pełny tekst Deklaracji na stronie: www.rwkm.pl.
9 W Drohiczynie podczas spotkania z Janem Pawłem II 10.06.1999 r. 

muzułmanie, członkowie Rady, przekazali papieżowi Deklarację Pro-
gramową Rady oraz pamiątkową tablicę z rysunkami kilkunastu naj-
ważniejszych meczetów Rzeczypospolitej i napisem nawiązującym do 
600-letniej tradycji osadnictwa Tatarów na ziemiach Rzeczypospolitej, 
jako podziękowanie muzułmanów dla Kościoła katolickiego za tole-
rancję i możliwość trwania w wierze ojców w kraju chrześcijańskim.

jego zdaniem naturalną wypadkową wartości wspólnych chrześcijanom 
i muzułmanom, takich jak sprawiedliwość społeczna, wolność i pokój, 
a ochrona i promocja tychże wartości w coraz bardziej zrelatywizowanym 
świecie daje wyznawcom obu religii ogromne możliwości współpracy. 
Co się zaś tyczy dialogu życia toczącego się na płaszczyźnie codziennej 
egzystencji, z całą pewnością te spontaniczne, a jednocześnie najmniej 
sformalizowane kontakty odgrywają istotną rolę w kształtowaniu atmo-
sfery w środowiskach religijnie zróżnicowanych i mają znaczny wpływ na 
postawy i idee rozwijane na płaszczyźnie bardziej zinstytucjonalizowanej. 

Pozytywne efekty dialogu życia jako formy dialogu międzyreligij-
nego w dużym stopniu uzależnione są od ogólnego poziomu kultury, 
wychowania i edukacji społecznej. Wreszcie – dialog na płaszczyźnie 
doświadczenia religijnego poprzez modlitwę, medytację, czytanie Słowa 
Bożego, które nadają rzeczywistości wymiar transcendentny i w kon-
tekście dialogowym uprzytamniają, że źródłem dialogu jest Bóg, uwa-
runkowany jest szacunkiem i tolerancją wobec inności form kultu. Rada 
Wspólna Katolików i Muzułmanów propaguje ideę dialogu na wszyst-
kich wymienionych płaszczyznach, podkreślając ich wzajemne oddzia-
ływanie i fakt, że przyszłość i powodzenie dialogu międzyreligijnego 
zależą od jego inicjacji i rozwoju zarówno w sferze nauki, współpracy, 
życia codziennego, jak i obrzędowości. Niezależnie od głosów krytyki, 
dystansu i niedocenienia wobec działań podejmowanych przez Radę, 
a także wobec samej idei dialogu, nie sposób nie przyznać, że w odpo-
wiedzi na wezwanie Jana Pawła II zachęcające wszystkich wierzących, chrześ-
cijan i muzułmanów, do lepszego wzajemnego poznania, do prowadzenia dialogu, by 
móc w pokoju współistnieć i wzajemnie się ubogacać, poczyniła ona milowy krok 
na ścieżkach dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a islamem.

	Magdalena Lewicka
■
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Orędownik porozumienia
Szczególne zasługi na tym polu ma Maciej Musa Konopa-

cki, będący jednocześnie wybitną postacią nauki i kultury, czło-
wiekiem dobrej woli i wielkiego zaangażowania, a także zwykłym 
człowiekiem, który całe swoje życie poświęcił na działalność dia-
logiczną zarówno między religiami, jak i między kulturami. Miesz-
kający dziś w Sopocie, a urodzony w 1926 r. w Wilnie w rodzi-
nie muzułmańskiej tatarskiego pochodzenia, zawsze podkreślał, 
że urodzić się muzułmaninem to wielkie szczęście, lecz i zobowiązanie 
wobec islamu i własnej wspólnoty (…) nie tylko powinności religijne, lecz 
także poczynania natury społecznej�, stąd ogromne zaangażowanie 
na rzecz porozumienia oraz dialogu między chrześcijaństwem 	
i islamem. 

Po ukończeniu 
w 1955 roku studiów 
rusycystycznych na 
Uniwersytecie War-
szawskim Maciej Musa 
Konopacki zajmował 
się polsko-białoruskimi 
związkami w literaturze 
pięknej na przełomie 
XIX i XX wieku. Wykła-
dał m.in. w katolickich 
seminariach duchow-
nych i na Papieskim 
Wydziale Teologicznym 
zagadnienia chrześcijań-
stwa i islamu w Polsce. 
Wygłaszał odczyty 
w instytucjach kościel-
nych, orędując na rzecz 
porozumienia między 
obiema religiami. 

W 2000 r. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu nadał mu 
tytuł Honorowego Wykładowcy, a w latach 1997-1998 pełnił funk-
cję Sekretarza Generalnego Rady Wspólnej Katolików i Muzułma-
nów. Jego znaczący dorobek w dziedzinie dialogu międzykulturo-
wego odnotował Informator Sejmowy z 2003 r. Mniejszości narodowe 
i etniczne w Polsce. Spod jego pióra wyszło wiele artykułów na temat 
historii i współczesności Tatarszczyzny m.in. w Przeglądzie Orien-
talistycznym, organie Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, 
dla którego zakładał oddział w Gdańsku. Dzięki jego działalności 
powstały stałe ekspozycje w Społecznym Muzeum w Sokółce oraz 
w Muzeum Historycznym w Białymstoku, poświęcone zabytkom 
wspólnoty tatarskiej. 

1 lipca 2007 roku podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy 
powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 45-lecia Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Gdańsku oraz 15. rocznicy zbudowania meczetu w Gdańsku 
Maciej Musa Konopacki został uhonorowany Złotym Krzyżem 
Zasługi w uznaniu zaangażowania i sukcesów w działalności na 
rzecz lokalnej społeczności. Wyróżniono go jako zasłużonego 
członka gdańskiej gminy wyznaniowej, wieloletniego orędownika 

�  Konopacki M., Alif  mojego życia, Rocznik Muzułmański 7/2009, s. 30.

Magdalena Lewicka

Od roku 2001, który został ogłoszony przez ONZ Rokiem 
Dialogu Cywilizacji, pojawiło się wiele inicjatyw mających na celu 
zainicjowanie i kontynuowanie dialogu międzykulturowego, wzy-
wającego do podjęcia działań o charakterze kulturalnym, eduka-
cyjnym i społecznym, promujących dialog między cywilizacjami 
oraz współpracę opartą na tolerancji i uznaniu unikalności wkładu 
różnych kultur w rozwój ludzkości. Procesom globalizacji, ograni-
czanym często do aspektów ekonomicznych i technologicznych, 
powinien bowiem towarzyszyć dialog między cywilizacjami. Coraz 
częściej uważa się, że jest to proces, który kształtuje oblicze XXI 
wieku i coraz częściej organizowane są spotkania, które dokonują 
prób refleksji nad tym wyzwaniem, powoływane są organizacje, 
które działają na rzecz 
porozumienia i dialogu, 
pojawiają się publikacje 
poruszające zagadnie-
nia wzajemnych relacji 
pomiędzy odmiennymi 
kulturami i religiami, 
wszystko to stanowi 
ważny wkład w ogól-
noświatową inicjatywę 
dialogu zainicjowaną 
przez ONZ. 

Polska jest dosko-
nałym przykładem dia-
logu kultur, tu bowiem 
przez stulecia zgod-
nie współżyli Polacy-
chrześcijanie i Tata-
rzy-muzułmanie, tu 
przenikały się wpływy 
cywilizacyjne Zachodu 
i Wschodu. Możemy korzystać z dorobku ukształtowanego 
w skali lokalnej, z dobrych doświadczeń przeszłości. Takich wzor-
ców dostarcza nam historia całej Europy Środkowo–Wschodniej, 
gdzie ponad czterystu laty zaistniał dziejowy fenomen, jakim była 
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Federacja dwóch państw, stwo-
rzona pokojowo, była w rzeczywistości domem więcej niż dwóch 
nacji, nie tylko Polaków i Litwinów, ale także Rusinów, Niem-
ców, Żydów, Tatarów, Ormian. Była terenem spotkania kultury 
zachodniej z wpływami prawosławia i islamu. Wiele się zmieniło 
od tamtych czasów, przetoczyło się tu wiele wojen i konfliktów, 
powstało wiele państwa narodowych. Jednak pamięć tamtego 
wspólnego bytowania ciągle w nas trwa i może to ona właśnie 
pomaga nam znaleźć drogę pojednania i partnerstwa, na rzecz 
których działają wybitne osobistości nauki i kultury, ludzie dobrej 
woli i wielkiego zaangażowania, a także zwykli ludzi, reprezentu-
jący różne kultury, różne religie, różne historyczne doświadczenia 
i różne punkty widzenia. Dialog cywilizacji jest dla nich bardzo 
konkretny, toczy się w żywym kontakcie człowieka z człowie-
kiem, jego narzędziem tolerancja – most między przepaściami 
odmiennych kultur i religii, a jego niezbędnym elementem - ich 
poznanie, ponieważ boimy się właśnie tego, co jest dla nas obce, 
nieznane i niezbadane. 
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porozumienia i współdziałania międzywyznaniowego i między-
kulturowego, publicystę, prekursora kontaktów muzułmańsko-
chrześcijańskich, organizatora licznych przedsięwzięć kulturalno-
edukacyjnych, poszukiwacza islamskich pamiątek w społeczności 
tatarskiej. 15.11.2008 Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęła uchwałę 
o przyznaniu mu tytułu Człowieka Dialogu za całokształt jego dzia-
łań na rzecz porozumienia oraz dialogu między chrześcijaństwem 
i islamem. 

Poruszając zagadnienia osadnictwa tatarskiego na polskich 
ziemiach i obecnej sytuacji Tatarów Maciej Musa Konopacki 
zawsze mówił: Jesteśmy obłaskawieni słowiańszczyzną. Jesteśmy Tata-
rzy staropolscy, a prof. Irena Sławińska z KUL mówiła o nas „szczero-
polscy Tatarzy”. Przez wieki żyliśmy w słowiańskim otoczeniu. Nie byli-
śmy prześladowani. Byliśmy krajanami. Może to zdecydowało o naszym 
przywiązaniu do Rzeczypospolitej, o tym, że zatraciliśmy język, a nawet 
wschodnie rysy. Ale przechowaliśmy islam.2 Kierował się zasadą nie 
ma przymusu w religii, bo to co łączy jest najważniejsze, przez co swoją 
postawą i działalnością społeczno-publicystyczną dawał natu-
ralną odpowiedź na postulat, który pojawił się w czasach nam 
współczesnych, odpowiedź na wezwanie do dialogu kulturowego, 
tolerancji, poszanowania wartości innych kultur i ich wkładu 
w rozwój cywilizacji ogólnoludzkiej. Swoim życiem i twórczością 
potwierdzał symbiozę kulturową, która zaistnieć mogła i wciąż 
może na gruncie odrzucenia religijnego fanatyzmu, otwarcia na 
odmienności i swobodę przenikania elementów różnych kultur, 
bez konieczności konfrontacji, dominacji, odrzucenia, wyższości 
jednych kultur, religii czy systemów wartości nad innymi, choćby 
pozostającymi w większości.

Maciej Musa Konopacki zawsze darzył ogromnym autoryte-
tem Papieża Jana Pawła II, nazywał go papieżem ludzkości, odkrywcą 

2  Południk E., Szczeropolscy Tatarzy i partia Boga, Rzeczpospolita, 04.11.2004 r.

kontynentów ludzkiego ducha3, podkreślał, że Jan Paweł II stał się dla 
wielu chrześcijan odkrywcą duchowości muzułmańskiej. On dostrzegł, że 
muzułmanie mają zmysł Boga, wyczucie Boga, jak mówił w 1981 r. do 
biskupów z Mali4. Z nauk polskiego Papieża przejął myśl, że to, co 
łączy, jest najważniejsze i podkreślał jako Tatar, Polak i muzułmanin 
czuję powinność szukania tego, co łączy. Reprezentujemy	naród, który wydał 
Jana Pawła II. To jest ogromne zobowiązanie. Najwłaściwszym uczczeniem 
Wielkiego Papieża Polaka będzie wypełnienie głoszonych przez Niego prawd 
- miłości do drugiego człowieka. Mówił: Papież Jan Paweł II nauczał czło-
wieczeństwa. Ono nie zna rozróżnień na rasy, wyznania, religie. W mecze-
cie w Damaszku Jan Paweł II, z właściwym sobie uniwersalizmem, mówił, 
że przemoc nie może być wyrazem przekonań religijnych, bo »niszczy wize-
runek Stwórcy w jego stworzeniach«. Nie ma przymusu w religii. Wszyscy 
jesteśmy ludźmi, dziećmi Boga. I tyle masz Boga w sercu, jakim jesteś człowie-
kiem. (…) A żem muzułmanin? Boże, przecież moja wspólnota od wieków 
utożsamiała się z tym narodem i dumni jesteśmy, że rodak wyniesiony został 
do takiej godności5. 

Na każdym kroku Maciej Musa Konopacki podkreśla przy-
wiązanie do islamu i rodzimej tradycji, jako elementów, które 
ukształtowały jego życie nie tylko w wymiarze duchowym, ale 
i społecznym, zainspirowały działalność publicystyczną, badania 
i propagowanie tematyki tatarskiej we wszystkich jej aspektach. 
Przyznaje, że byciem muzułmaninem to świadomość przynależności 
do świata pełnego duchowych wartości (…) Te duchowe bogactwa dostrze-
gają wyznawcy innych religii, nieraz podkreślają, że islam jest dla nich 
przykładem jak należy właściwie szukać szlaków do rzeczywistej głębi 
wiary.6	

Magdalena Lewicka, fot. Adas Jakubauskas
■

3  Jakubowski W., On dostrzegł w nas Boga, Rzeczpospolita, 06.04.2005 r.
4  Jakubowski W., On dostrzegł w nas Boga, Rzeczpospolita, 06.04.2005 r.
5  Jakubowski W., On dostrzegł w nas Boga, Rzeczpospolita, 06.04.2005 r.
6  Konopacki M., Alif  mojego życia, Rocznik Muzułmański 7/2009, s. 30.
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	 									Salaam		
						Haft	Komputerowy	
	 								 www.salaam.pl

Jesteśmy rodzinną firmą łącząca tradycyjną tematykę tatarską z nowoczesną 	
techniką. Zapewniamy przygotowanie programów hafciarskich na podstawie  
projektów graficznych dostarczonych przez Klientów, a także udostępniamy  
bogaty wybór gotowych (niezastrzeżonych) wzorów hafciarskich. 
Projektujemy i wykonujemy haft komputerowy na wyrobach gotowych,  
tkaninach własnych lub dostarczonych przez klienta. Polecamy:
• haftowanie gotowej odzieży: koszulek, koszul, bluz, spodni, spódnic,  

czapek, rękawiczek, skarpetek itp. 
• zdobienie obrusów, serwetek, pościeli, 
• haftowanie monogramów z gotowych czcionek na ręcznikach,  

chusteczkach, apaszkach, szalikach,
• realizujemy także nietypowe zamówienia, np.: haftowanie zdjęć, obrazów. 
Dysponujemy bogatą gamą kolorystyczną profesjonalnych nici hafciarskich.  
Przyjmujemy zamówienia już od jednej sztuki.

SALAAM, Jan Adamowicz, Białystok, tel. 793 454 558, 793 454 547,	
e-mail: kontakt@salaam.pl



O huculskim Tatarowie
Tatarow to niewielka wypoczynkowa miejscowość na Ukrainie, 

w Iwanowsko-Frankowskiej obłasti. Szczyci się położeniem w centrum 
Karpat i właściwościami powietrza, które sprzyjają leczeniu gruźlicy, astmy 
oraz wielu innych chorób górnych 
i dolnych dróg oddechowych. Pierw-
sze wzmianki o Tatarowie pojawiają się 
w wieku XVIII, a sto lat później miej-
scowość znana była już jako kurort. 
Dzisiaj natomiast tablice powitalne 
przy wjeździe do Tatarowa informują 
o początkach sięgających XVII wieku. 
Niewykluczone jednak, że zgodnie 
z miejscową legendą, która, przeka-
zywana w różnych wariantach, wska-
zuje na związek miejsca z Tatarami, 
historia miasta sięga jeszcze głębszej 
przeszłości.

Tatarow był przed II wojną 
światową polskim kurortem, którego 
sława rozciągała się podobno nie tylko 
do Lwowa, ale i do Krakowa, a nawet 
Wiednia. O polskim wątku przypomi-
nają obecnie tylko nieliczne mocno już 
nadgryzione zębem czasu drewniane 
wille, przywołując nieco wspomnienie 
zakopiańskich ulic. W samym Tataro-
wie jest ich niewiele, kilka znajduje się 
w nieodległym miasteczku Worochta. 
W czasach radzieckich kurort prze-
mianowano na Kremiency. Czy była 
to zwykła fantazja nowej władzy, czy 
też chęć pozbycia się pamięci o Tatarach (wysiedlonych z Krymu w 1944 
roku), trudno dziś dociec zwłaszcza, że informacji o historii miejscowości 
jest stosunkowo mało. Nazwę Kremiency nosi dzisiaj 
miejscowe sanatorium, do Tatarowa powrócono po 
powstaniu niezależnej Ukrainy.

Tatarow uznawany jest dziś przez swoich miesz-
kańców za serce Karpat, centrum huculskiej kultury. 
Otwarcie Ukrainy na świat zewnętrzny sprzyja roz-
wojowi turystyki; jak grzyby po deszczu wyrastają 
tu nowe hotele i pensjonaty, pojawiły się też szlaki 
rowerowe. Mimo niekwestionowanego piękna, oko-
licy trudno nie nazwać też zaniedbaną. Choć nie ma 
tu tylu turystów, co chociażby w polskich Tatrach, 
to niestety kultura turystyczna i dbałość o przyrodę 
pozostawiają jeszcze wiele do życzenia, widać jednak 
chęć wprowadzania zmian. 

Bez wątpienia Tatarow zaciekawia także swoją 
nazwą. Na Krym stąd daleko, o Tatarach zamiesz-
kujących te rejony Ukrainy raczej nic nie wiadomo, 
a słowo Tatarow, czy też po ukraińsku Tatariw, 
wyróżnia się od całej reszty okolicznych nazw nawią-
zujących często swymi rdzeniami do przyrody i gór-
skiego krajobrazu. Udało mi się dotrzeć do dwóch 
dość sprzecznych ze sobą legend nawiązujących do 
pochodzenia miejscowości. Jedna, opowiedziana mi 

przez tubylców i zdecydowanie bardziej dla nas, Tatarów, przychylna, mówi 
o tym, że wioska została założona przez oddział Tatarów wycofujący się 
po jednym z najazdów, który, być może odłączony od reszty, zdecydował 

się osiąść w górach. Mieszkańcy Tata-
rowa wspominali mi nawet o miejscu, 
gdzie stały kiedyś tatarskie domy.

Druga wersja, znaleziona 
w przestrzeni Internetu, nawiązuje 
do obrazu Tatara -najeźdźcy, pragną-
cego podbić huculską miejscowość, 
której mieszkańcy bronili się jednak 
dzielnie i wysiekli agresorów w pień. 
Z oddziału ocalała tylko dowodząca 
nim kobieta, która dotarła do jednego 
z domostw i poprosiła, aby dano jej 
się czegoś napić. Gospodyni wska-
zała jej garnek z mlekiem, ale kiedy 
ta nachyliła się, Hucułka popchnęła 
ją i utopiła w mleku. Być może pro-
mujący dziś swą gościnność Huculi 
nie chcą się szczycić takim zachowa-
niem nawet wobec najeźdźcy, dlatego 
legenda do popularnych w regionie 
raczej nie należy.

Tak czy inaczej, Tatarow to 
ciekawy znak zapytania na mapie 
historii tego terenu, wędrówek ludzi 
i losów. Nazwa ta, jak mi się zdaje, 
jest też dobrą, choć nie odkrytą na 
razie wartością do promowania miej-

scowości nie tylko poprzez jej wartości klimatyczne i przyrodnicze, ale 
i wielokulturowe. 

Joanna Bocheńska
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Biśmillahi arrahmani rrahym

Informujemy ze smutkiem
że 19 grudnia 2009 roku zmarła po ciężkiej chorobie

Miriema Bogdanowicz z domu Safarewicz
urodzona 17.08.1938 roku w Nowogródku,

w szanowanej tatarskiej oraz muzułmańskiej rodzinie.
Była osobą skromną i życzliwą ludziom, aktywnie uczestniczącą w życiu

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku.
Wielokrotnie wspierała działania tatarskiej wspólnoty.

Ceniona i lubiana pozostawiła po sobie dobre wspomnienia.
Pochowana została 22.12.2009 roku na miziarze w Bohonikach.

Niech Bóg Wszechmogący przyjmie Ją pod swoją opiekę.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składają:

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku
Redakcja Przeglądu Tatarskiego

Przyjaciele i znajomi z całej tatarskiej społeczności

Joanna Bocheńska, fot. Michał Misiak
■



Cała prawda o sosie tatarskim
W roku 2004, na przełomie wiosny i lata dwa razy dała o sobie 

znać nieliczna, ale wciąż coraz bardziej aktywna społeczność Tatarów 
żyjących w Republice Czeskiej. Najpierw 29 maja, niedaleko Říčan, 
przeprowadzili Sabantuj – tradycyjne tatarskie święto, a później, 
w lipcu, zaczęły działać internetowe strony tatar.cz, których tatarsko-
języczna wersja służy potrzebom życia towarzyskiego wspólnoty, zaś 
wersja czeskojęzyczna jest przeznaczona dla czeskich, ewentualnie 
słowackich osób interesujących się kulturą tatarską. Strony jednak 
będą najbardziej interesujące dla tych, którzy dotąd nie mieli nawet 
pojęcia o istnieniu Tatarów lub Tatarstanu.

Jak napisano na głównej stronie: Tatarzy nie są ludem z podręcz-
ników historii. Są drugim najliczniejszym narodem Federacji Rosyjskiej. Nie 
tylko stąd, ale również z Kazachstanu, Uzbekistanu i innych środ-
kowoazjatyckich republik, pochodzi większość Tatarów żyjących 
w Czechach i na Morawie. Powody, dla których tu przywędrowali 
były różne. Przede wszystkim chodziło o obawy o rozwój sytuacji 
ekonomicznej po upadku Związku Radzieckiego, a także atmosferę 
społecznego niepokoju w krajach Azji Środkowej, gdzie na początku 
lat 90. dochodziło do rozdźwięków i konfliktów między głównymi 
narodami a mniejszościami. Dzisiaj społeczność tatarska w Cze-
chach. liczy około stu osób, przypuszcza się jednak, że całkowita 
liczba Tatarów jest większa.

Naturalnym centrum społeczności jest Praga – przede wszyst-
kim dlatego, że już od połowy roku 1995, w ramach Radia Wolna 
Europa funkcjonuje tam serwis tatarsko-baszkirski, którego wiado-
mości słuchają codziennie dziesiątki tysięcy odbiorców w Kazaniu, 
Ufie, Moskwie, ale również w Australii, Finlandii, Turcji, Chinach 
i innych krajach, gdzie żyje znacząca tatarska diaspora. Jego redaktor 
Rim Gilfan, jeden z inicjatorów kulturalnych przedsięwzięć czeskich 
Tatarów, mówi, że ich internetowe strony powstały dlatego, żeby 
dotrzeć również do innych czeskich Tatarów. Będziemy jednak również 
zadowoleni, jeżeli zainteresują Czechów, którzy się z ich pośrednictwem dowie-
dzą coś więcej o naszym narodzie, historii, języku albo kulturze. Na przykład 
co? Na przykład to, że z sosem tatarskim nie mamy nic wspólnego, żartuje 

Rim Gilfan. A poważnie dodaje: Smuci nas, chociażby to, że czeskie media 
mówią o stolicy Tatarstanu jako o rosyjskim mieście – na przykład, kiedy mówią 
o angażu czeskich hokeistów w kazańskim klubie AG BARS albo piłkarzy 
w Rubinie Kazań. 

Jak przeczytacie na stronach, Tatarzy nie mają nic wspólnego nie 
tylko z sosem tatarskim, ale również z tatarskim stekiem. Jako kuli-
narną rekompensatę ich Web proponuje mnóstwo innych interesują-
cych przepisów rzeczywistej kuchni tatarskiej. Oprócz tego możecie 
tam posłuchać tak tradycyjnej ludowej, jak i współczesnej muzyki 
tatarskiej, nauczyć się kilku tatarskich zdań, czy podziwiać zdjęcia 
zawodowego fotografa Jewgienija Kanajewa. Jakie dalsze przedsię-
wzięcia przygotowują Tatarzy ?

Naszą główną działalnością zostanie organizacja Sabantuja, który w przy-
szłym roku chcemy połączyć z tysiącleciem miasta Kazań, ponieważ to ma rów-
nież bezpośredni związek z Czechami. Archeologowie określili mianowicie wiek 
miasta, między innymi dzięki monecie znalezionej podczas wykopalisk w roku 
1998 na kazańskim Kremlu, która według naukowców pochodzi z Czech 
z pierwszej połowy 10 wieku, a więc z okresu władzy księcia Wacława.

Wspomniany Sabantuj jest tradycyjnym ludowym świętem 
tatarskim, odbywającym się na zakończenie wiosennych prac rolni-
czych. Śpiewa się, tańczy, gotuje i rywalizuje, na przykład w tradycyj-
nych męskich zapasach kuresz, a dla dzieci jest przygotowany m.in. 
bieg w workach. Obecny Sabantuj był przeprowadzony już po raz 
drugi, ten historyczny, pierwszy w Czechach, Tatarzy zorganizowali 
w czerwcu 2003 roku. 

A jak to właśnie jest z tym sosem tatarskim? Sauce tartare to 
twór francuskiej kuchni XVIII wieku, dla której ze swymi powsze-
dnimi składnikami był zbyt „barbarzyński” i dlatego nazwano go 
mianem niegdyś uznawanym za pokrewne – tatarskim… 

  Jan Kravčík, Pravda o tatarské omáčce, Navýchod 4/2004,
Tłum. Marek Czachorowski

■
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Jan Kravčík

Tatarska kuchnia: gotujemy płow
Ta smaczna i pożywna potrawa – płow, znany także jako 

pilaw – powszechna jest we wszystkich bodaj krajach Azji Środ-
kowej, a i w wielu innych, europejskich i afrykańskich, również. 
Według licznych opinii stanowi jedną z głównych potraw kuchni 
tatarskiej.

Przepisów na tę potrawę znajdziemy sporo, bo mamy prze-
cież chociażby pilaw po tatarsku, pilaw po uzbecku, po tadżycku, 
a i po polsku da radę zrobić. Prawdę mówiąc, wszystkie przepisy 
różnią się minimalnie, nie ma więc potrzeby tym się zadręczać. 
Gotujemy płow, bo jest rzeczywiście dobry!

Płow Po tatarsku

Ważne jest tu ponoć przestrzeganie proporcji. Do 
kilograma ryżu potrzebujemy kilogram mięsa (np. woło-
wina, cielęcina, drobiowe, baranina. Rosjanie używają też 

wieprzowiny, ale możemy ją sobie, rzecz jasna, darować), 
kilogram marchwi, kilogram cebuli, litr wody, przyprawa 	
do płowu. 

Do dużego garnka wlewamy i podgrzewamy 0,5 litra oleju. 
Wrzucamy tam umyte i pokrojone na niewielkie kawałki mięso, 
aby się podsmażyło, a potem lekko solimy. Dodajemy drobno 
pokrojoną marchew (lub startą na tarce o dużych oczkach) 
oraz cebulę pociętą w talarki, niech także się podsmaży. Zapra-
wiamy wszystko przyprawą do płowu (ponoć są do kupienia 
w naszych sklepach). Wlewamy następnie litr wody i czekamy 
aż się zagotuje. W tym czasie siedmiokrotnie (hmmm...) prze-
mywamy ryż wodą. Następnie wsypujemy go równą warstwą do 
gara z mięsem – bez mieszania! – i wkładamy na połowę głę-
bokości płowu główkę czosnku, zmniejszamy ogień pod garem 
i dusimy do miękkości ryżu. Kiedy woda się wygotuje, zakry-
wamy gar płaskim dużym talerzem, a na wierzch dajemy jeszcze 

Musa Czachorowski
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pokrywkę (no...). Kiedy ryż prawie już dojdzie, mieszamy dokład-
nie całą zawartość, zakrywamy ponownie i odstawiamy jeszcze 	
na 10 minut. 

Podobno taka ilość płowu wystarczy na dwa posiłki dla 10 
ludzi. Trudno mi trochę w to uwierzyć, bo niedawno nieco mniej-
sza porcja wystarczyła nam na dwa razy dla jedynie trzech osób. 
Chyba, że bardzo żarłoczni byliśmy... Ale Dagmara Sulkiewicz 
przysłała mi (wielkie dzięki) swój przepis na płow: o, to może 
być w sam raz nawet dla dziesięciu osób na obiad. Oczywiście, 
ważne ile weźmiemy mięsa oraz ryżu: jeżeli więcej, to i pilawu 
będzie więcej.

PrzePis Dagmary

Składniki:
6 torebek ryżu, olej do smaże-
nia, 1,5 kg mięsa (wołowina, 
udziec z indyka lub baranina), 
4 marchewki, 6 dużych cebul, 
pietruszka, mały seler, mała 
nać pietruszki, 2 kostki roso-
łowe, pieprz, sól, 3 szklanki 
wody.

Mięso kroimy w kostecz-
kę i podsmażamy na oleju 
na patelni. Cebulę kroimy 
w talarki i podduszamy 
na patelni do ścięcia się. 
Pozostałe warzywa kroimy 
w kostkę. W dużym garnku 
układamy warstwę mięsa 
(wraz z olejem, na którym 
było podsmażane), cebuli (także z olejem), warzyw i ponownie 
warstwę mięsa, cebuli i warzyw. Każdą warstwę obficie posypu-
jemy przyprawami. Kostki rosołowe rozpuszczamy w wodzie 
i polewamy nią potrawę. Garnek stawiamy na ogień, przykrywamy 
pokrywką. Po zagotowaniu zmniejszamy ogień. W tym samym 
czasie w drugim garnku gotujemy wodę, wrzucamy do niej ryż 
i trzymamy na zmniejszonym ogniu przez 10 min. Potem wyj-
mujemy ryż i przekładamy go do 
garnka z mięsem, tworząc ostatnią 
warstwę płowu. Potrawy nie mie-
szamy łyżką. Bierzemy garnek za 
uszka i potrząsamy, aby nic się nie 
przypaliło. Gotujemy na małym 
ogniu tak długo, aż rozpuści 	
się cebula.

teraz moje gotowanie 
Płow, który niedawno robi-

łem, był dość skromny, przyznaję 
jednak, że jadłem go ze smakiem 
przez cztery dni. 

60-70 dag mięsa z udźca indy-
czego pokroiłem w kostkę i po 
podsmażeniu na oleju na patelni 
wrzuciłem do garnka. Trzy całkiem 

duże marchewki, średnią pietruszkę i pół średniego selera starłem 
na grubej tarce, pokroiłem cztery dorodne cebule w talarki, pod-
dusiłem do miękkości na oleju i dodałem do garnka – na warstwę 
mięsa. Wszystko nieco posoliłem i popieprzyłem: szczypta soli 
i szczypta pieprzu. Około 70 dag ryżu białego długoziarnistego 
wrzuciłem do wody gotującej się w drugim garnku na bodajże 3 
minuty. Potem przesypałem ryż do garnka z mięsem. Dodałem 
ze trzy szczypty kurkumy i tyleż kardamonu oraz rozkruszoną 
kostkę rosołową. Całość zalałem wodą po łyżce, aby ryż nie odsło-
nił mięsa, jakieś pół centymetra ponad powierzchnię. Niestety, 
zapomniałem wówczas o czosnku, ale wtykamy główkę do środka 
potrawy. Wszystko pyrkało sobie na małym gazie, aż ryż był już 
miękki. Potem wsadziłem jeszcze garnek na kilka dosłownie minut 
do nagrzanego piekarnika, tak na wszelki wypadek, żeby ryż sobie 
doszedł. Proste, jak nie wiem co.

 Pozostaje sprawa 
przyprawiania. Sól, pieprz 
– oczywiście. Niektórzy 
dodają sproszkowanej 
ostrej lub słodkiej papryki, 
można smak wzbogacić 
kardamonem i kurkumą. 
W moim sklepie nie zna-
lazłem gotowej przyprawy 
do płowu, jednak w Inter-
necie trafiłem na infor-
mację, że składa się ona 
z berberysu, czerwonej 
ostrej i słodkiej papryki, 
pieprzu czarnego, liścia 
laurowego, kurkumy, 
pomidorów suszonych, 
kolendry i najważniejsze: 

z nasion kminu rzymskiego (znanego jako kmin turecki, egipski, 
krzyżowy, mateczny). Wszystko, rzecz jasna, sproszkowane. Jest to 
ponoć uzbecka przyprawa do płowu. Zatem, kiedy już wiadomo 
co i jak, bierzemy się do gotowania. Smacznego!

Wasz Musa, kucharz wyśmienity
Fot. z archiwum Dagmary Sulkiewicz


