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PRZEGLĄD 
TATARSKI

Był wieniec od Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP...

Tu spoczywają prochy polsko-tatarskiego bohatera,  
Aleksandra Sulkiewicza.

… i okolicznościowa modlitwa.

Wieniec złożyli: mufti Tomasz Miśkiewicz i Jakub Andracki. Wieniec złożyli również przedstawiciele Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.

Oddajemy Ci cześć, Bohaterze...
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ROCZNICA PAMIĘCI. POWĄZKI
18 WRZEŚNIA 2016 R.

Przybyłych na uroczystość powitał Mufti RP Tomasz Miśkiewicz.

Mufti Tomasz Miśkiewicz i Barbara Pawlic-Miśkiewicz ze strzelcami 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.



SZANOWNI PAŃSTWO

Wielokrotnie zastanawiałem się, na czym polega fenomen ponad sześćsetletniego trwania niewielkiej  grupy 
etnicznej i religijnej polskich Tatarów – niejako wbrew prawidłom historii, socjologii, etnografii. Przecież już 
dawno Tatarzy powinni się całkowicie zasymilować, zniknąć z panoramy etnicznej Europy Środkowej, a jednak 
trwają. W Polsce, na Litwie, na Krymie. Ta silna tatarska tożsamość budowana była stopniowo.  Do połowy XVII 
stulecia tatarskie osadnictwo w byłym Wielkim Księstwie Litewskim opierało się na plemiennej i terytorialnej  za-
sadzie. Poszczególne plemiona przybyłe ze Złotej Ordy osiedlały się na określonym terytorium wielkości powia-
tu i z tego terenu w razie wojny szli wojownicy pod wspólną chorągwią. Później tożsamość rodową i plemienną 
zastąpiła religijna. Czy zastąpiła? Moim zdaniem uzupełniła. Pozostałości dawnego plemiennego myślenia do 
dzisiaj są widoczne w mentalności polskich Tatarów. Wspólnota religii – islamu – wzmocniła więzi plemienne 
tym bardziej, że dookoła panowała religia chrześcijańska. Następnie przez wieki łączyła wspólna służba wojsko-
wa. Braterstwo przelanej na wojnie krwi, służba polskim królom, a później polskiemu państwu. To bardzo łączy 
i daje także poczucie realnej samoidentyfikacji i tożsamości. Należy  podkreślić współodczuwanie  wspólnoty z 
innymi Tatarami, tymi z Krymu i  Powołża, a jednocześnie poczucie odrębności, powodowanej inną, lepszą sytuacją społeczną,  lepszym wy-
kształceniem, europejską kulturą. Często ci wschodni Tatarzy nazywali nas, polskich Tatarów – zachodnimi – zarówno w sensie dosłownym, 
jak i przenośnym. 

Tożsamość polskich Tatarów wzmocniona jest także dumą z pochodzenia i historii wojowników, żołnierzy wiernych przybranej ojczyźnie 
oraz  zawsze stawających w wojennej potrzebie. Ostatni raz Tatarzy wznieśli lance do boju i wzięli szable w dłoń w obronie Rzeczypospolitej 
we wrześniu 1939 roku. To określa naszą tożsamość, naszą samoidentyfikację. Jesteśmy Tatarami i Polakami jednocześnie. Polakami pocho-
dzenia tatarskiego. Aczkolwiek to tatarskie pochodzenie daje o sobie czasem znać w bezsenne noce, kiedy ze zmęczenia jakby step majaczył 
przed oczyma, a wołania przodków nad ranem rozpływają się w odgłosach poranka. 

Ten „Przegląd Tatarski”, podobnie jak i inne wydawnictwa, jest świadectwem naszej obecności i  trwania. Współcześnie Tatarzy zamienili 
łuki i szable oraz aktywność wojenną na działalność kulturalną; z wojowników stali się pisarzami, naukowcami, publicystami, pracownikami 
różnych  instytucji. To znak czasu, a jednocześnie dalsze nieustanne kreowanie etnicznej tożsamości, nasza długa droga przez historię.

 
Selim Chazbijewicz
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Wiersze recytowała  
Elwira Szehidewicz

Musa Czachorowski wystąpił  
z autorską interpretacją swoich 

wierszy.

Nasze panie podchodziły z książkami do autorów, którzy złożyli tego wieczoru naprawdę wiele autografów.

Selim Chazbijewicz podpisuje swój tomik dla Aleksandra 
Miśkiewicza. Artur Konopacki cierpliwie czeka...

Dostępny był wspólny tomik bohaterów wieczoru oraz  
różnorodne wydawnictwa Najwyższego Kolegium  

Muzułmańskiego MZR w RP.

Czuć było zainteresowanie obecnych.

Jako recytator udanie zaprezentował się 
Adaś Półtorzycki.

Prowadząca spotkanie Halina Szahidewicz przedstawiła zebranym sylwetki obu autorów, Musy Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza.

TATARSKA POEZJA
BIAŁYSTOK 30 SIERPNIA 2016 R.


