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Bierzesz sobie cały świat...

Dzieje tatarskiej społeczności muzułmańskiej w Polsce wyznaczają nie tylko 

doniosłe wydarzenia, narodowe i religijne święta, ale także – a może nade wszystko 

– doznania osobiste, przeżycia rodzinne, chwile szczególne, które w szerszym 

rozumieniu nadają sens naszemu, ludzkiemu i społecznemu istnieniu. Oto spotyka 

się dwoje ludzi, poznaje, zakochuje. Stają się mężem i żoną. Rodziną. Radością 

najbliższych, swoim własnym, intymnym szczęściem. Częścią wspólnoty. Odtąd, 

poświęceni sobie wobec Boga Najwyższego i ludzi, idą już przez życie razem, mniej 

lub bardziej udanie.

Dokonali rytuału przejścia: być może jednego z najważniejszych w ludzkim 

życiu. Ona, kobieta, wraz z mężem wzięła sobie cały świat... On, mężczyzna, wraz  

z żoną stał się bogatszy o cały świat... Teraz tworzą razem nową jakość, aby z czasem 
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z małżeństwa przekształcić się w rodzinę. W ten sposób wpisują się w odwieczny, 

uświęcony rytm wszechświata, od zarania budujący i kształtujący ludzką społeczność. 

Polscy Tatarzy wysoko sobie cenią małżeństwo, podobnie zresztą jak wszelkie 

związki rodzinne. Po latach, gdy wracają pamięcią do dnia zaślubin, chętnie oglądają 

wraz z dziećmi i wnukami stare ślubne zdjęcia. Patrzą, przypominają sobie, jakie były 

wtedy stroje, jakie fryzury, kto z rodziny oraz przyjaciół był w weselnym orszaku.  

W niejednym oku zakręci się wówczas łza... To przecież ważne, aby utrwalić w życiu 

własnym, rodziny, ale także całej wspólnoty (zwłaszcza tak niewielkiej jak nasza 

tatarska) takie momenty. One nas tworzą!

Mamy dzisiaj wyjątkową okazję, aby w swoisty sposób, wizualnie i duchowo 

potowarzyszyć tatarskim ślubom, spojrzeć w twarze wybranków, zadumać się nad 

ludzką historią utrwaloną na fotografiach. Oto nasi krewni, znajomi, bliscy, znani  

i nieznani, poważni i uśmiechnięci, spokojni i zdenerwowani, wszyscy wkraczający na nową 

drogę życia. Album, który trzymają Państwo w dłoniach, powstał z serdecznego pragnienia 

zachowania dla potomnych obrazu tatarszczyzny w tym właśnie wyjątkowym momencie. 

Jest rezultatem starań kilku osób, wnoszących do naszej wspólnoty nowe wartości estetyczne 

i duchowe, tworzących kolejny istotny element kultury polskich Tatarów.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

Magia fotografii 

Barania skóra, złączone kciuki, podniosła modlitwa imama, przejęcie, skupienie, 

szczęście młodej pary i ich bliskich…  Od dawna chciałyśmy pokazać i utrwalić ten 

piękny moment, jeden z rytuałów przejścia. Album, który przekazujemy czytelnikom, 

poświęcony jest tradycji ślubnej polskich Tatarów. Pierwsza część opisuje zasady 

zawierania małżeństw zgodne z prawem islamu i tradycją tatarską, przedstawia 

ceremonię ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana 

Mustafy Jasińskiego oraz muftiego Tomasza Miśkiewicza. Druga część albumu to wybór 

fotografii ułożonych w podwójnym porządku: zgodnym z etapami uroczystości ślubnej 

oraz z chronologią dat ślubów kolejnych par. Materiał ikonograficzny jest niezwykłym 

dokumentem prezentującym zmieniający się styl, modę i obyczaje przy niezmiennej 

dbałości w zachowaniu prawidłowego porządku religijnego. Najstarsze fotografie 

pochodzą z lat trzydziestych XX wieku, najnowsze datowane są na rok 2012. To, co 

szczególnie nas urzekło w czasie wyboru zdjęć do albumu, to zachowanie głównych 

elementów rytuału, niezależnie czy zdjęcie wykonano w latach sześćdziesiątych  

XX wieku, czy w drugiej dekadzie XXI wieku. 
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Dla wielu czytelników należących do wspólnoty tatarskiej album stanie 

się doskonałą okazją do snucia wspomnień, przywołania nieżyjących przodków, 

rozpoznania w młodych, skupionych twarzach członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów. 

Pozostali czytelnicy będą natomiast mogli poznać misterium ślubne i zwyczaje tatarskiej 

mniejszości muzułmańskiej mieszkającej współcześnie w Polsce.

Mamy nadzieję, że druga część książki, zawierająca fotografie ślubne, stanie się 

przyczynkiem nie tylko do rozpoznania członków tatarskiej wspólnoty, ale także do 

badań kulturoznawczych, etnograficznych czy socjologicznych. 

Podczas kilkumiesięcznej pracy nad albumem zebrałyśmy ponad dwieście fotografii. 

Przeglądając ten materiał, zauważyłyśmy, iż wizyta fotografa podczas ślubu była niegdyś 

czymś wyjątkowym. Ze względu na panujący zwyczaj oraz koszt usługi pary pozowały 

już po ceremonii, same lub w otoczeniu rodziny. Dlatego też najstarsze zachowane 

zdjęcia prezentujemy w ostatniej części zatytułowanej „Album ślubny”. W kolejnych 

dziesięcioleciach widać zmiany: usługi fotografa, a może własne aparaty fotograficzne były 

bardziej dostępne, stąd częstsze utrwalanie części religijnej oraz pozowane zdjęcia młodych 

par już nie tylko w otoczeniu rodziny, ale też ze świadkami i w otoczeniu  roześmianych 

rówieśników. O ile w przypadku najstarszych zdjęć możliwe było wykorzystanie jedynie 

pojedynczych zachowanych fotografii, to najnowsze, dokumentujące nie tylko sam ślub, 

ale również przygotowania do niego, zmuszały nas do mocnej selekcji. 

Stworzenie albumu było możliwe dzięki pomocy wielu osób. Pragniemy 

podziękować tym wszystkim, którzy otworzyli przed nami albumy rodzinne, 

własne zbiory, podzielili się wspomnieniami: Emirowi Aleksandrowiczowi, Ninie 

Aleksandrowicz, Tacjanie Aleksandrowicz, Zofii Aleksandrowicz, Lili Asanowicz, 

Rozalii Bogdanowicz, Iwonie Iljasiewicz, Tamarze Jabłońskiej, Helenie Jakubowskiej, 

Stefanowi Jasińskiemu, Zofii Konopackiej-Radkiewicz, Jolancie Miśkiewicz, Magdalenie 

Miśkiewicz, Ewie Mucharskiej, Zinie Mucharskiej, Marii Radeckiej, Dagmarze 

Sulkiewicz, Halinie Szahidewicz i Aleksandrowi Świerblewskiemu. 

Bardzo dziękujemy osobom, które wyraziły zgodę na publikację fotografii 

przedstawiających jakże ważny moment ich życia: Irenie i Emirowi Aleksandrowiczom, 

Lili i Maciejowi Asanowiczom, Urszuli i Januszowi Asanowiczom, Tamarze Asanowicz, 

Rozalii i Aleksandrowi Bogdanowiczom, Iwonie i Adamowi Iljasiewiczom, Emilii  

i Mirosławowi Jabłońskim, Tamarze i Raszydowi Jabłońskim, Zinaidzie i Bronisławowi 

Jakubowskim, Helenie Jakubowskiej, Tamarze Jakubowskiej, Alinie i Bronisławowi 

Jakubowskim, Lili i Stefanowi Jasińskim, Emilii i Tomaszowi Ledzińskim, Jolancie  

i Adamowi Miśkiewiczom, Magdalenie i Januszowi Miśkiewiczom, Zinie i Aladynowi 

Mucharskim, Ewie i Mirosławowi Mucharskim, Ewie i Adamowi Muchlom, Halinie  

i Aleksandrowi Murtazajewom, Emilii i Mariuszowi Popławskim, Felicji i Danielowi 

Popławskim, Dagmarze Sulkiewicz i Markowi Półtorzyckiemu, Aleksandrowi 
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Radeckiemu, Marii i Lucjanowi Radeckim, Alinie i Adamowi Rodkiewiczom, 

Lidii Szachidewicz, Rozalii Szahidewicz, Halinie Szahidewicz, Almirze i Alemu 

Szczęsnowiczom, Dżemili i Stefanowi Szczęsnowiczom, Zabiejdzie i Aleksandrowi 

Świerblewskim.

Dziękujemy naszym mężom: Tomaszowi Miśkiewiczowi, Krzysztofowi 

Mucharskiemu i Adamowi Świerblewskiemu. 

Życzymy miłej lektury, a przede wszystkim sympatycznego i nostalgicznego 

zapatrzenia się na ten moment w ludzkim życiu wyjątkowy, teraz dla nas wszystkich 

utrwalony! 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Anna Mucharska

Lilla Świerblewska 

Oddajecie? Oddajemy!

Rytuał przejścia 

Ślub stanowi jeden z rytuałów przejścia, w którego wyniku kreowana jest nowa 

rzeczywistość. Wspólnota wzbogaca się o nową parę, od tego momentu tworzącą 

rodzinę. Ten akt sankcjonujący małżeństwo jest bardzo ważny; oznacza zamianę 

stanu wolnego w stan małżeński, z którym związane są prawa i obowiązki, a także 

oczekiwania społeczności. 

Arnold van Gennep wprowadził do antropologii termin rites de passage – obrzędy 

przejścia, wskazując kluczowe etapy w życiu człowieka: 

Życie jednostki niezależnie od typu społeczności zasadza się na sukcesywnym 

przechodzeniu z jednej grupy wieku do drugiej, od jednego typu zajęć do drugiego. 

[…] Życie jednostki staje się serią etapów, których początek i koniec tworzą zamkniętą 

całość o niezmiennym porządku: narodziny, dojrzałość społeczna, małżeństwo, 

rodzicielstwo, awans klasowy, specjalizacja zawodowa, śmierć. Każdemu z tych 

etapów towarzyszą ceremonie. Ich cel jest niezmienny: przeprowadzić jednostkę  

z jednego ściśle określonego stanu do drugiego – równie ściśle zdefiniowanego1. 
1  A. Van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Państwowy Instytut 
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Do rytuałów przejścia zaliczane są ceremonie związane z narodzinami, inicjacją, 

śmiercią; te, które zmieniają status człowieka, ustanawiające najbardziej podstawowe 

wyznaczniki tożsamości, a jednocześnie tworzące swoiste punkty orientacyjne 

codziennego doświadczenia i wielkiej narracji jednostkowego życia2. Istotne jest, że 

rytuały przejścia nie tylko wyznaczają rytm życia każdego członka wspólnoty, ale 

wpływają na zwykły porządek życia grupy, albowiem w ich efekcie wiele wzajemnych 

relacji ulega znaczącej zmianie. 

Małżeństwo w islamie 

Małżeństwo stanowi bardzo ważny element kultury muzułmańskiej. W Koranie 

odnaleźć można wiele zapisów na jego temat:

Żeńcie samotnych spośród was, 

jak też ludzi prawych 

spośród waszych niewolników niewolnic (24:32)3

W wersecie tym wyrażona jest istota działań międzyludzkich, nawoływanie do 

budowania podstawowych struktur społecznych. W czasach proroka Muhammada, gdy 

Wydawniczy, Warszawa 2006, s. 30. Koncepcja rytuałów przejścia była analizowana przez socjologa Victora 
Turnera (1920–1983), [patrz:] V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 2010. 

2  D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego, Warszawa 2010, s. 31. 

3  Koran, tłum. J. Bielawski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986, s. 422. 

system opieki nie był ukształtowany i sformalizowany, małżeństwo pełniło wielorakie 

funkcje. Oprócz powinności prokreacyjnych miało zapewniać opiekę na starość, chronić 

przed samotnością i niemożnością samodzielnego utrzymania się. Zgodnie z islamem 

małżeństwo pozostaje jedną z form umów międzyludzkich, dlatego nie traktuje się go 

jako sakrament. Umowę małżeńską można w miarę szybko zawrzeć i równie szybko 

rozwiązać. Wcześniej mamy do czynienia z działaniami osób trzecich, wysłanników 

chłopaka – swatów. To oni odbywają pierwsze spotkania z rodziną wybranki, 

sprawdzają szanse mężczyzny. Jeśli wszystko przebiega pomyślnie, chłopak oficjalnie 

prosi o rękę rodziców dziewczyny. Następnie czynione są przygotowania do wesela, bo 

to one wymagają więcej starań niż sam ślub. Ślub zaś nie ma w sobie nic z celebry, gdyż 

dopiero wesele stanowi manifestację stanu posiadania rodzin, radosną zabawę, jednak  

z zachowaniem zwyczajowej zasady separacji płci.

Ślub w prawie islamu przedstawia się następująco: młodzi muszą wybrać dwie 

osoby, które będą świadkami zawieranej umowy. Stają przed imamem lub osobą 

uprawnioną do udzielania ślubów. Następnie imam pyta, czy obie strony z własnej 

woli pragną zawarcia umowy małżeńskiej4. O ile otrzyma twierdzące odpowiedzi, 

wygłasza krótkie kazanie, po którym następuje przysięga oraz wymiana obrączek. 

Całość zaślubin, w języku arabskim zwanych nikah, kończy recytacja sury al-Fatiha oraz 

4  Więcej na temat małżeństwa, rodzajów umów, zakazów: S.W. Witkowski, Wprowadzenie do prawa 
muzułmańskiego. Wybrane instytucje, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, s. 84–104. 
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modlitwa intencyjna dua. W czasie spisywania umowy pan młody podaje wysokość 

podarunku małżeńskiego, mahru, co jest właśnie charakterystyczne dla islamu. Mahr 

można porównać do posagu występującego w kulturze europejskiej. Różnica polega na 

tym, że posag szykują rodzice dla córki wychodzącej za mąż, a mahr jest darowizną na 

rzecz żony dokonywaną przez męża. Zasadę tę określają słowa Koranu:

I dawajcie kobietom wiana jako dar (4:4)5.

I dozwolone wam jest poszukiwać żon, 

poza tymi, które zostały wymienione,

i używajcie swojego majątku,

biorąc je pod „ochronę”, a nie oddając się rozpuście.

A żonom dajcie wynagrodzenie,

albowiem doznaliście od nich przyjemności;

to jest przepis prawny (4:24)6.

Mahr to inaczej wiano otrzymywane od narzeczonego. Szkoły muzułmańskie 

określają jego wysokość na różnym poziomie, przykładowo szkoła hanaficka sugeruje, 

iż darowana rzecz lub pieniądze powinny być równe co najmniej 37 gramom srebra. 

Szkoła szaficka podaje, że nie istnieje minimum wartości mahru, a szkoły malikicka 

i hanbalicka nie precyzują wartości. Zgodnie z prawem islamu kobieta może zrezygnować 

5  Koran, s. 93. 
6  Koran, s. 97.

z mahru i zaakceptować kandydata na męża bez daru ślubnego. Islamskie zalecenie 

daru, poza wymiarem materialnym, ma istotny cel psychologiczny i pragmatyczny: 

umocnić w kobiecie przekonanie, iż mężczyzna, z którym zawiera związek małżeński, 

jest przygotowany do podjęcia utrzymania żony i przyszłych dzieci. Ponadto  

w wymiarze symbolicznym zaświadcza, iż kobieta jest bezpieczna, a mężczyzna 

nie szuka korzyści materialnych płynących z zawieranego związku7. Przedmiotem 

mahru może być wszystko, co ma wartość materialną, jest użyteczne i rytualnie czyste. 

Wymienia się tutaj pieniądze, ziemię, budynki, bydło, a nawet daktyle, mąkę, ziarno. 

Najważniejsze jest, aby przedmiot mahru był odpowiednio sprecyzowany, aby możliwa 

była jego identyfikacja i był policzalny. Prawo muzułmańskie precyzuje typy mahru oraz 

sytuacje, gdy należy się on w części bądź w całości żonie. Ogólna zasada wskazuje, iż 

podarunek ów jest zabezpieczeniem kobiety na wypadek rozwodu lub owdowienia8. 

Szaria, prawo muzułmańskie, dokładnie wskazuje, kto i na jakich zasadach 

może zawrzeć umowę małżeńską, jasno określa krąg osób mogących zawrzeć związek 

małżeński, badając, czy między kobietą i mężczyzną nie występuje pokrewieństwo, 

powinowactwo w linii prostej lub przysposobienie. Ponadto uzależnia możliwość 

małżeństwa od religii partnerów: mężczyzna ma prawo poślubić muzułmankę, 

7  Por. H. Abdalati, Spojrzenie w islam, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, Białystok 2003, 
s. 240–241. 

8  Por. S.W. Witkowski 2009, Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego. Wybrane instytucje, Wydawnictwo 
Naukowe scholar, Warszawa 2009, s. 104–111.
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chrześcijankę lub żydówkę, gdyż są to kobiety pochodzące z „ludów Księgi”. 

Wywiedzione jest to z hadisu: 

Przekazane przez Nafiego: Kiedykolwiek pytano się Ibn Umara o małżeństwo  

z chrześcijanką lub żydówką, on odpowiadał: Allah dozwolił wierzącym poślubianie 

kobiety, która pośrednio uwielbia Allaha, i ja nie znam większej rzeczy, w odniesieniu 

do pośredniego uwielbienia Allaha niż sytuację, kiedy kobieta mówi, że Jezus jest jej 

Panem, pomimo tego, że jest jednym z niewolników Allaha9.

Jedynym warunkiem przy takim małżeństwie jest oświadczenie małżonków, 

że dzieci zrodzone w związku wychowane zostaną w religii ojca. Natomiast kobieta 

muzułmanka ma prawo poślubić tylko muzułmanina – małżeństwo z innowiercą jest 

niedopuszczalne. Zasadę tę tłumaczono tym, iż nie ma pewności co do moralności 

mężczyzny innego wyznania, natomiast w islamie dokładnie określono obowiązki męża 

względem żony. Kolejnym argumentem jest brak pewności, czy kobieta będzie mogła 

wychować dzieci z mieszanego małżeństwa w swej wierze:

O wy, którzy wierzycie!

Kiedy przyjdą do was kobiety wierzące,

Które razem wywędrowały,

To wybadajcie je.

 – Bóg zna najlepiej ich wiarę! – 
9  Sahih Bukhari, cyt. za: S. W. Witkowski, op. cit., s. 100. 

 Jeśli uznacie je za wierzące,

to nie odsyłajcie ich do niewiernych:

one nie są już im dozwolone

ani oni nie są dozwoleni dla nich (60:10)10.

Endogamia 

Tatarzy przekształcili zasady dotyczące zawierania małżeństwa wypływające  

z Koranu i sunny, opierając się o zasadę endogamii, która nakazuje jednostce zawieranie 

małżeństw wewnątrz własnej grupy, w celu zabezpieczenia jej przed utratą członków, 

wzmocnienia izolacji i utrzymania odrębności. Związki takie miały gwarantować 

zachowanie odrębności kulturowej, a przede wszystkim religijnej. Niegdyś reguła 

endogamicznych małżeństw była ściśle przestrzegana, mimo iż mężczyzna miał 

prawo poślubić kobietę innego wyznania monoteistycznego, skwapliwie dbano, aby 

nie dochodziło do takich sytuacji. Pomocna była instytucja swatki lub swata. Chociaż 

młodzi Tatarzy mieli wiele okazji, by się wzajemnie poznać – święta, bale, spotkania 

młodzieży – to rola swata jest nie do przecenienia.

Przed drugą wojną światową dzielono swatów na dwie kategorie: swata 

wojewódzkiego i powiatowego. Często rolę swatki przyjmowały na siebie ciotki albo 

stryjenki, znające doskonale środowisko, krąg rodzinny, bliższych i dalszych znajomych. 
10  Koran, s. 664–665. 
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Czasem swat pomagał w kojarzeniu jednej lub kilku par, jednak zdarzały się osoby, 

które zajmowały się tym wręcz etatowo. Znały sytuację we własnej gminie, ale także 

w innych miejscowościach, wiedziały, gdzie znajdowali się kawalerowie i panny11. 

A cel był jeden – zeswatać tatarskich chłopców z tatarskimi dziewczętami, aby 

nie nawiązywali bliższych znajomości z osobami spoza własnej grupy etnicznej.  

W okresie przedwojennym i kilka lat później, aby uniknąć problemów dotyczących 

kojarzenia par niewłaściwych, wydawano młode Tatarki za mąż, nie czekając, 

aż osiągną pełnoletność. Związki pomiędzy Tatarem czy Tatarką a wybrankiem  

o innym wyznaniu były piętnowane, „rozganiane”. Osobom, które wbrew woli 

rodziców zaczynały poważne znajomości z nie-Tatarami, grożono wyklęciem, 

wydziedziczeniem, całkowitą izolacją. Nawet współcześnie związki takie budzą 

wiele kontrowersji i były przyczyną rodzinnych tragedii i rozłamów. Halina 

Szahidewicz dodaje:

Czasem rodzice czują animozje względem czyjejś rodziny. Z mego pokolenia były 

takie przypadki, gdy rodzice kategorycznie sprzeciwiali się małżeństwu, łącznie  

z przekleństwem syna. 

Niektórzy konserwatywni rodzice nie rozmawiali z wybrankami swych dzieci, 

nie akceptowali też wnuków, jakie rodziły się w tych małżeństwach. Naciski dziadków 

11  Por. A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005, Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 94. 

i rodziców okazywały się tak silne, że młodzi rozstawali się z osobą spoza własnego 

kręgu, by wypełnić tradycję i wolę rodziny. Starszyzna jako główny argument za 

zachowaniem endogamii podawała to, że zapewnia trwałość rodów tatarskich i daje 

pewność wychowania dzieci w religii przodków. Tak o endogamii pisał Sulejman 

Mucharski:

W Wilnie, w salach hotelu „George” odbywały się ekskluzywne doroczne bale 

tatarskie, na których zawzięcie swatano, by nie dopuścić do małżeństw mieszanych. 

Dopiero wprowadzenie cywilnych ślubów w Polsce powojennej położyło kres 

wszelkim spekulacjom w tym kierunku. Tradycja utrzymania czystości rodów 

muzułmańskich w tak nielicznym gronie doprowadzała często do absurdu. Każda 

babka w każdym muzułmaninie widziała swojego krewnego. Bo jak inaczej mogło 

być, skoro krewni w kółko się żenili w tak małym społeczeństwie. Stąd też pełno 

nazwisk wspólnych w ciasnym kole rodzinnym12.

Stopniowe odchodzenie od endogamii spowodowane było stratami, jakich 

Tatarzy doznali po drugiej wojnie światowej. Wielu pozostało na terenach obecnej Litwy  

i Białorusi, natomiast duże grupy osiedliły się na Ziemiach Odzyskanych i Pomorzu. 

Tam, żyjąc w rozproszeniu, otoczeni Polakami, zaczęli wiązać się z partnerami spoza 

własnej społeczności. Dochodził do tego jeszcze jeden problem. Endogamia prowadziła 

często do zawierania związków między bliskimi krewnymi biologicznymi. Zatem oprócz 
12  S. Mucharski, Trochę o polskich Tatarach, „Przegląd Tatarski” 2012, nr 1, s. 20. 
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niewielkiej liczebnie grupy etnicznej, która została w granicach Polski, młodzi napotykali 

trudność w postaci znalezienia partnera, z którym nie łączyłoby ich pokrewieństwo 

biologiczne. Mimo że jeszcze przed drugą wojną światową i po niej niczym szczególnym 

nie były związki pomiędzy rodzeństwem ciotecznym lub stryjecznym, to stopniowo 

odchodzono od tak bliskiego pokrewieństwa pomiędzy przyszłymi małżonkami ze 

względu na możliwość wystąpienia chorób genetycznych, jako konsekwencji połączenia 

bliskiego sobie materiału genetycznego rodziców. Przyczynę akceptacji związków 

mieszanych można upatrywać właśnie w braku odpowiedniego, niespokrewnionego 

partnera Tatara, ale również w przemianach społecznych, jakie od prawie trzydziestu 

lat zachodzą w Polsce: samostanowieniu młodych, malejącej sile argumentów rodziców 

i dziadków, samodzielnych decyzjach życiowych od wyboru studiów, pracy po wybór 

partnera. 

Starsze pokolenie, mimo pogodzenia się ze zmianami, często jednak 

ubolewa, że dane osoby związały się z chłopakiem, dziewczyną spoza własnej 

grupy. W rozmowach usłyszeć można: „Czy ona jest nasza?”, „Czyja ona/

on?” Po objaśnieniu powiązań genealogicznych i więzów pokrewieństwa  

z rozpoznawalnymi osobami i usłyszeniu potwierdzenia tatarskości chłopaka lub 

dziewczyny, słychać westchnienie ulgi. Przy czym kategoria „bycia naszym” odnosi 

się do pochodzenia etnicznego, a nie wyznawanej religii. Ubolewanie wypływa też  

z prostego założenia, że w małżeństwie mieszanym trudno o kompromis w sprawach 

wiary i wychowania dzieci w danej tradycji religijnej. Niestety zauważalne jest, że 

dzieci zrodzone w takim związku często nie są włączane do żadnej wspólnoty religijnej,  

a rodzice wskazują, że dziecko samo zdecyduje, gdy dorośnie. 

Mimo iż czynnik zachowania religii przodków był ważnym argumentem, 

to małżeństwa kobiet tatarskich z muzułmanami pochodzenia arabskiego nie są 

zjawiskiem powszechnym. W tym przypadku odmienna mentalność i podejście do 

islamu paradoksalnie nie pozwalały na akceptację takich partnerów. Różnice kulturowe 

okazywały się silniejsze niż braterstwo w wierze. Małżeństwa endogamiczne nadal 

cenione są najwyższej ze względu na ciągłość w transmisji nie tylko zasad wyznawanej 

religii, ale tradycji przynależnych mniejszości etnicznej, wyznaczenie granic pomiędzy 

Tatarami a innymi grupami etnicznymi i narodowymi, swoiste poczucie swojskości. 

Mimo postawy życzeniowej, aby Tatarzy łączyli się między sobą, nie da się zatrzymać 

procesu zawierania małżeństw mieszanych. Racjonalne przesłanki tłumaczące ten 

proces nie niwelują żalu i smutku szczególnie starszych Tatarów, którzy obawiają się 

całkowitego „rozpuszczenia” grupy. 



22 23

Ślub 

Ślub dla Tatarów był zawsze uroczystym wydarzeniem familijnym, cezurą 

oddzielającą kawalerskie, panieńskie życie najczęściej przy boku rodziców i ustanawiającą 

nowe. Młodzi poznawali się, za pośrednictwem swatów otrzymywali potwierdzenie 

odwzajemnionego uczucia, kolejno następowały spotkania z rodzicami celem ustalenia 

szczegółów dotyczących ślubu i wesela, oraz z imamem, który wyznaczał dobry dzień  

i godzinę. Imam posługiwał się zapisami ze starych chamaiłów, sprawdzał, które dni 

są „niechsiowe” (od arabskiego słowa nahs, czyli nieszczęście). Legenda głosi, że sam 

Bóg przekazał prorokowi Mojżeszowi informacje na ten temat. Nieszczęśliwe dni to:  

3 i 7 dzień miesiąca muharrema13, 2 i 20 safara, 4 i 15 rebiul-ewwiela, 1 i 2 rebiul-achyra, 

1i 15 dżumaziel-ula, 1 i 14 dżumaziel-achyra, 9 i 12 redżeba, 2 i 4 szabana, 1 i 11 ramazana,  

4 i 20 szawwala, 1 i 3 ziul-kada, 20 i 30 ziul-hidżdże. Tatarzy wierzyli, że dziecko 

zrodzone w tych dniach nie będzie długo żyło; kto zachoruje – nie wyzdrowieje,  

a rozpoczęta praca nie powiedzie się14. Miesiącem, który niesie najwięcej nieszczęścia, 

jest safar, drugi miesiąc roku księżycowego. Kryczyński odnotował, że Tatarzy wierzyli, 

iż w tym okresie nie można wyprawiać wesel, szyć nowych ubrań, wyprawiać się  

13  Nazwy miesięcy wymienionych we fragmencie zapisane są według wymowy Tatarów. Nazwy 
w języku arabskim: muharram, safar, rabi al-awwal, rabi as-sani, dżumada al-ula, dżumada al-achira, radżab, szaban, 
ramadan, szawwal, zu al-kada, zu al-hidżdża. 

14  Por. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” 
t. III, Rada Centralna Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
1938, s. 284. 

w podróż, a dziecko wtedy urodzone będzie nieszczęśliwe15. Współcześnie coraz 

rzadziej przejawia się wiara w dobre i złe dni, choć jeszcze do niedawna młodzi  

i ich rodzice konsultowali datę ślubu z imamem, by sprawdzić, czy to odpowiedni 

termin, który przyniesie im pomyślność. Przedwojenna zasada wskazywała również, 

iż imam sprawdzał fazy księżyca, aby datę ślubu skorelować z cyklem miesięcznym 

kobiety, co miało przynieść wymierny efekt nocy poślubnej w postaci potomka. 

Stan zawieszenia, w jakim znajdują się przyszli małżonkowie, najdobitniej 

ukazuje działanie, będące udziałem mężczyzny. Dla podkreślenia stanu przejścia, 

organizowane jest wyprowadzenie pana młodego. W jego domu zbierają się mężczyźni 

– ojciec, bracia oraz dwóch świadków, wekilów (w wymowie tatarskiej wiekilów, 

od arab. wakil). Dołącza do nich imam. Kiedyś przychodził znacznie wcześniej, 

obecnie pół godziny, godzinę przed wyznaczonym czasem wyjazdu do domu panny 

młodej. Wzorzec tego działania wygląda następująco. Mężczyźni zbierają się wokół 

ustawionego centralnie stołu nakrytego białym obrusem, na którym powinny być 

ustawione: Koran, chleb, sól i szklanka z wodą. Imam w prawej dłoni trzyma chamaił 

lub Koran, a lewą dłonią bierze rękę młodego. Pozostali mężczyźni dołączają do nich, 

tworząc korowód. Ustawieni w takiej figurze trzy lub więcej razy okrążają stół. Imam 

w tym czasie recytuje surę al-Fatiha: 

15 Ibidem, s. 285.
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Bismillahir rahmanir rahim – w imię Boga Miłosiernego, Litościwego!

Alhamdu lillahi rabbil alamin [Chwała Bogu, Panu światów,]

Arrahmanir rahim [Miłosiernemu, Litościwemu,]

Maliki jałmid-din [Królowi Dnia Sądu.]

Ijjaka na’a budu ła ijjaka nastain [Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.]

Ihdinas siratal mustakim [Prowadź nas drogą prostą,]

Siratal lazina anamta alajhim [drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;]

Ghajril maghdubi alajhim [nie zaś, na których jesteś zagniewany]

Ła lad dallin (1:1–7)16 [i nie tych, którzy błądzą17.]

Amin

dowolną surę z Koranu oraz trzydziestą szóstą surę Ja Sin – za pomyślność 

przyszłego małżonka. Na zakończenie tego działania, po zatrzymaniu 

korowodu, recytowana jest dua oraz ponownie sura al-Fatiha. Imam wyprowadza 

młodego z domu, wychodzą też pozostałe osoby. Przyjęło się, że młody już nie 

powinien cofać się i wracać. Zapewne jest to przejęcie ludowego przesądu, 

który nie zalecał zawracania z drogi do domu, aby nie ściągać na siebie 

„złego”18. Później najbliższa rodzina mężczyzny oraz świadkowie jechali do 

16  Transkrypcja arabska za: Wprowadzenie do modlitwy dziennej. Tłumaczenie krótkich sur z Koranu, 
Białystok 2011, s. 53. 

17  Koran, s. 5. 
18  Por. M. Januszkiewicz, Odpukać w niemalowane. Antologia przesądów, Vesper, Poznań 2011.

domu wybranki, gdzie tradycyjnie odbywał się ślub. Imam najczęściej jechał  

z nimi. Jeśli było to niedaleko, zebrani szli pieszo, a imam prowadził pochód. 

O ile młody poddany był symbolicznemu aktowi przejścia, to u kobiety 

wyjątkowość czasu pomiędzy stanami podkreślał strój; jakże inny od codziennego, 

swoisty kostium. Była to biała suknia ślubna z welonem, zawsze zgodna z obowiązującą 

w danym okresie modą. Przyjęło się też, że jeśli nie ma rękawów, to na czas ślubu 

religijnego kobieta powinna zasłonić ramiona i ręce szalem, wdziankiem. Współcześnie 

nie zawsze jest to przestrzegane, przeważa bowiem chęć pokazania piękna misternie 

zdobionych sukni. 

Pana młodego wchodzącego do domu narzeczonej witano chlebem i solą,  

a następnie obsypywano ziarnem. Zwyczaj obsypywania przejęto od Białorusinów; 

miał on sprowadzać obfitość plonów, bogactwo i szczęście. Obecnie jest to rozmaicie 

praktykowane, a powitanie chlebem i solą odbywa się na sali weselnej, gdy rodzice 

symbolicznie witają już poślubione sobie dzieci, co stanowi ogólnopolski zwyczaj. 

W domu wybranki świadkowie panny młodej oraz kobiety z najbliższego otoczenia 

informowały młodego, że ślub się nie odbędzie, bo nie oddadzą panny. Dochodziło do 

rytualnego targowania, mężczyzna zaczynał ze swoimi świadkami ustalać, ile mogą za 

nią zaoferować. Strona dziewczyny podbijała stawkę, aż dochodziło do porozumienia. Za 

możliwość połączenia młody „płacił” słodyczami i innymi smakołykami. Młodzi mogli 
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się połączyć. Następnie rodzice błogosławili dzieci. Jest to element zaczerpnięty z polskiej 

tradycji. Niegdyś, gdy imam prowadził księgi ślubne, uroczystość odbywała się tylko  

w domu. Po drugiej wojnie światowej przepisy prawne określiły, że tylko ślub zawarty  

w Urzędzie Stanu Cywilnego wywołuje skutki cywilno-prawne19, zatem młoda para wcześniej 

czy później oprócz ceremonii religijnej musi również dopełnić formalności urzędowych. 

Obecnie, najczęściej cały orszak wyrusza w drogę do Urzędu Stanu Cywilnego,  

a już na sali weselnej odbywa się uroczystość religijna. Często też po świeckiej ceremonii 

z udziałem urzędnika, młodzi jadą do meczetu w Bohonikach lub Kruszynianach. Ślub 

w meczecie jest pewnym novum, symetrycznym odwzorowaniem praktyki religijnej 

chrześcijan, którzy przysięgę małżeńską składają we własnych świątyniach. Halina 

Szahidewicz mówi:

Nie było tradycji, aby brać ślub w meczecie. Brało się w domu. Panna młoda czekała 

w otoczeniu kobiet.

W ostatnich latach imamowie dbają, aby para, chcąca zawrzeć ślub religijny, 

legitymowała się stosownym dokumentem potwierdzającym zawarcie związku 

małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Niezależnie od miejsca udzielania ślubu muszą być spełnione pewne warunki. 

Na stole przykrytym białym obrusem należy ustawić: Koran, chleb, sól, wodę, sadogę. 

19  Dekret z 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego, Dz.U. 1945 nr 
48 poz. 273 oraz dekret z 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie, Dz.U. 1945 nr 48 poz. 271. 

Sadoga musi być przykryta białą serwetką lub chusteczką. Mufti Tomasz Miśkiewicz 

tłumaczy, że jest to działanie mające odpędzić złe dżiny, które mogłyby wniknąć  

w dar. Ponadto na stole można ustawić świece, kwiaty albo tort, ale są to już 

dodatkowe elementy i niekonieczne. Ważne, aby przygotować pięć krzeseł: po 

dwa z każdej strony stołu, dla świadków – wekilów ze strony pana młodego  

i panny młodej oraz jedno, ustawione centralnie, dla imama. Świadkowie odgrywają ważną 

rolę, zgodnie z tradycją muzułmańską są gwarantami umowy obustronnej, jaką jest ślub. 

Dla młodych przygotowane jest charakterystyczne miejsce. Podczas ślubu nie siedzą, ale 

stoją na baraniej skórze, a w przypadku jej nieposiadania na kożuszku. Skóra symbolizuje 

bogactwo i pomyślność. Leży na podłodze przed stołem tak, aby stojący na niej młodzi 

byli skierowani w stronę Mekki. 

Zbierają się goście, imam staje za stołem. Pierwszy na skórze staje narzeczony, 

następnie narzeczona wprowadzana jest przez mężczyznę ze swojej rodziny. Musi być to 

osoba, z którą nie może zgodnie z zasadami islamu zawrzeć związku małżeńskiego, czyli 

ojciec, brat, stryj, dziadek.

Poniżej przedstawiamy dwa wzorce ślubu: pierwszy oparty na wieloletniej praktyce 

imama Stefana Mustafy Jasińskiego20, drugi na praktyce muftiego Tomasza Miśkiewicza. 

20  Stefan Mustafa Jasiński (1911–2015), w latach 80. XX w. imam w Kruszynianach, w latach 90. XX w. pełnił 
obowiązki imama meczetu w Bohonikach, po r. 2000 ponownie był imamem meczetu w Kruszynianach. Od 2006. był 
imamem w Domu Modlitwy w Białymstoku. Imam Jasiński przekazał opis ślubu w czasie spotkania we wrześniu 2012 r.
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Wzorzec według imama Stefana Mustafy Jasińskiego:

Przed ślubem czytana jest oracja, wstęp do Boga, modlitwa al-Fatiha, intencja. 

W treści dua wymienia się elementy ceremonii, która ma nastąpić: imiona przyszłych 

małżonków, ilość mahru, potwierdzenie przez świadków, ogłoszenie zaślubin 

i modlitwy. Następnie imam wypowiada formułę Uciekam się do Boga przed przeklętym 

szatanem – E’uziu billahi miń eszszejtany rredżym i wygłasza kazanie w języku arabskim, 

zawierające elementy języka tatarskiego i białoruskiego. Mówi ono o dogmatach wiary, 

wspominani są prorocy. Po kazaniu młodzi splatają prawe dłonie, łącząc ze sobą kciuki. 

Przyjęło się, że jeśli kciuki ułożą się w jednej linii, w małżeństwie obie strony będą sobie 

równe, a jeśli kciuk jednej osoby będzie wyżej, to ona będzie dominować i przewodzić  

w związku. Gdy młodzi trzymają się za ręce, imam wypowiada kolejną intencję  

w języku tatarskim. 

 W tekście pada nazwa „akcze”, jest to turecka nazwa monet używanych w Imperium 

Osmańskim, co wskazuje, że mowa o ilości przekazywanego daru ślubnego. Przyjęło się, 

że Tatarzy ów dar nazywają nikahem (w wymowie tatarskiej nikiahem), co stanowi pewien 

błąd, gdyż słowo nikah oznacza „małżeństwo”, a dar ma własną nazwę mahr.  

Dokładnie wyraża to dalsza część tekstu:

Wśród zebranych biorąc was na świadków, przekazuję dla małżonki nikah…

[tu podawana jest deklarowana kwota lub przedmioty] oraz Boga na świadka. 

Obecnie nie dopowiada się ilości nikahu, a imam traktuje powyższą formułę 

jako część modlitwy, a nie rzeczywistą deklarację. Aczkolwiek niegdyś imamowie 

zapisywali w księgach małżeńskich wysokość nikahu, który zgodnie z zasadami islamu 

miał być wypłacony kobiecie na wypadek rozstania. Imam Jasiński mówił, że kiedyś 

Tatarzy podawali fantastyczne ilości: kilo złota, dwa kilo, sto kilo. Mufti Miśkiewicz  

i Zofia Aleksandrowicz wskazują również, że często mężczyzna na pytanie imama, ile 

przekazuje mahru, odpowiadał: 

Skolko posahu, stolka nikahu.

Formuła ta budziła ogólną wesołość. Jasno odsyłała do symbolicznego wymiaru 

tego zwyczaju, choć w tym przypadku młody stawiał warunek, że przekaże tyle, ile 

narzeczona wniesie sama do małżeństwa. 

Za parą młodą stoją drużbowie; Tatarzy przyjęli, że powinny być dwie takie pary, 

najlepiej narzeczeństwa lub osoby wolnego stanu, które można potencjalnie wyswatać 

ze sobą. Imam zwraca się do jednej z drużek słowami:

Proszę zaharemić pannę młodą!

Oznacza to zasłonienie jej twarzy welonem. Działanie to ma wymiar symboliczny 

i jest przywołaniem tradycji arabskiej, w której separacja płci jest rygorystycznie 

przestrzegana i pan młody dopiero w czasie ślubu ogląda oblicze żony. U Tatarów ta 

tradycja potraktowana jest odwrotnie, zakrywa się twarz kobiety w połowie ceremonii, 
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a przed wymianą obrączek imam zaleca odkrycie jej twarzy. Ma to potęgować doznanie 

odkrycia i ofiarowania się mężczyźnie poprzez akt ślubu. Zgodnie z zasadami islamu 

tylko w ten sposób połączeni – mężczyzna i kobieta – mogą podjąć współżycie seksualne. 

Aktu zaharemienia powinna dokonać mężatka, szczycąca się szczęśliwym związkiem, 

co powinno przekładać się na pomyślność nowożeńców.

Zaharemianiu towarzyszy krótka modlitwa, w przypadku imama Jasińskiego 

pierwsza jej część była w języku tatarskim, a później następowała recytacja wybranego 

ajatu z Koranu dotyczącego małżeństwa i dua. Imam wskazywał, że można odsłonić 

welon i wtedy podawał w kierunku narzeczonych talerzyk lub małą tackę z obrączkami. 

Pierwszy obrączkę wkłada kobiecie mężczyzna, a następnie kobieta wsuwa obrączkę 

na palec męża. Jasiński wspominał, że kiedyś imam Sulejman Safarewicz brał obrączki 

przez chusteczkę, chuchał na nie ze słowami: 

Bismillahir rahmanir rahim 

[W mię Boga Miłosiernego, Litościwego!]

i wkładał osobiście na palec kobiecie i mężczyźnie21. 

Po wymianie obrączek imam Jasiński czytał krótką modlitwę – dua, surę al-Fatiha 

i składał życzenia:

Młodzi, życzę wam na nowej drodze życia, dużo zdrowia, pomyślności i aby wasz 

stół był zawsze obfity w dary boże. 
21  W zebranym materiale ikonograficznym widać, iż wielu parom imam wsuwał obrączki na palce. 

Rodzice, wam życzę, abyście mieli pociechę z waszych pobranych dzieci. 

Po życzeniach następuje przemodlenie sadogi. Przyjęte jest wśród społeczności 

tatarskiej, że sadogę należy sprawnie rozdać, a biorący nie mogą jej odmówić lub 

ociągać się przy jej przyjmowaniu. Następnie rozpoczynało się przyjęcie weselne, na 

które zwyczajowo zapraszany był również imam. 

W tym miejscu warto wspomnieć, jak wygląda modlitwa nad sadogą. Imam 

wzywa zgromadzonych do przemodlenia sadogi. Określenie „przemodlenie” jest 

zwrotem typowo tatarskim. W momencie rozpoczęcia modlitwy, wierni unoszą 

dłonie na wysokość klatki piersiowej. Imam odmawia dua – modlitwę intencyjną 

o przyjęcie sadogi. Następnie goście recytują za imamem surę Otwierającą, al-Fatihę, 

a imam recytuje sto dwunastą surę al-Ichlas, powtarzając ją trzy razy:

Kul hułallahu ahad

Allahus samad

Lam jalid ła lam julad

Ła lam jakul lahu kufułan ahad.

Po surze śpiewane są wspólnie trzy razy tekbiry. Poprzedzone jednokrotnym wstępem:

Ja rabbi samieda, [O Boże potężny,]

Miehmuda, mieksuda [Do Ciebie się zwracamy, do Ciebie wznosimy]

Idża biet dua rachmet huziera [Przyjmij naszą prośbę Miłosierny Panie]
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Bilara tekbir [Bóg jest wielki]

Bismillah ir-rachaman ir-rahim [W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!] 

Po właściwych tekbirach wymawiana jest formuła: 

Wesalli ala aszrafa dżemi’a

Ambija ła ałlija łal mursali

Wielchamdu lillahi rebbil alemi [Chwała Bogu, Panu Światów]

Na zakończenie recytowana jest sura al-Fatiha oraz ponownie zwrot: 

Wielchamdu lillahi rebbil alemiń. 

Przy wypowiadaniu tej formuły Tatarzy w charakterystycznym geście dotykają 

twarzy, który przypomina obmycie oblicza całymi dłońmi; ruch zaczyna się przy czole, 

a kończy pod brodą. 

Wzorzec według muftiego Tomasza Miśkiewicza:

Elementy związane z wyprowadzeniem pana młodego z domu, aranżacją 

przestrzeni w miejscu udzielania ślubu wraz z zastawionym stołem pozostają jednakie 

z tradycją tatarską, przekazaną przez imama Stefana Mustafę Jasińskiego. 

Gdy młodzi stają na skórze baraniej, imam zaczyna śpiewać tekbiry, 

rozpoczynające się od słów Allahu Akbar, powtarza je trzy razy, do dziewięciu 

maksymalnie. 

Allahu ekber [Bóg jest wielki]

Allahu ekber [Bóg jest wielki]

La illaha illallah [Nie ma Boga prócz Allaha]

Huła llahu ekber [Bóg jest wielki,]

Allahu ekber [Bóg jest wielki,]

ła lillahi łalhamd [Jemu należy się chwała.]

Następnie wita młodych i gości oraz wygłasza kazanie odnoszące się do pożycia 

małżeńskiego, poucza, jak należy postępować, żeby żyć w zgodzie i wzajemnym 

poszanowaniu, uczula na pojawienie się trudnych chwil, które zdarzają się przecież  

w każdym małżeństwie.

Teraz przystępuje do właściwej ceremonii zaślubin. Prosi o zaharemienie panny 

młodej, co powinna wykonać mężatka z rodziny kobiety. Młodzi chwytają się za ręce 

w charakterystyczny sposób, łącząc kciuki prawych dłoni. Imam pyta młodego, czy  

z własnej woli chce poślubić narzeczoną, a następnie pyta kobietę o zgodę. Po 

otrzymaniu twierdzących odpowiedzi, pyta świadków – wekilów, czy słyszeli 

oświadczenia młodych i czy również się zgadzają, co ma być potwierdzeniem, że 

nie ma żadnych przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego. Zgodnie  

z tradycją, świadkami są mężczyźni i obowiązuje ich nakrycie głowy – małe czapeczki 

zwane tiubietiejkami. 
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Miśkiewicz wspomina, że kiedyś w tym momencie praktykowano swoiste 

zawołania i odpowiedzi. Otóż imam pytał świadków ze strony panny młodej: 

„Oddajecie?”, na co oni odpowiadali: „Oddajemy!” A do świadków ze strony pana 

młodego zwracał się: „Bierzecie?”, oni wówczas stwierdzali: „Bierzemy!” Obecnie 

świadkowie potwierdzają, iż słyszeli oświadczenia woli młodych i nie widzą przeszkód 

w utworzeniu nowego związku. 

Po części związanej z oświadczeniami imam prosi o odharemienie panny 

młodej i podaje w kierunku narzeczonych tackę z obrączkami. Wypowiadając 

krótkie słowa przyrzeczenia, mężczyzna ofiarowuje obrączkę kobiecie, wsuwając 

ją na palec:

Oświadczam, iż zawieram związek małżeński z… [imię i nazwisko wybranki] 

i przyrzekam Ci wierność, prawdomówność. Oświadczam, iż będę troskliwym, 

kochającym mężem, będę troszczyć się o Ciebie przez całe nasze życie22.

Następnie kobieta wkłada obrączkę mężczyźnie, wypowiadając przyrzeczenie:

Oświadczam, iż zawieram związek małżeński z… [imię i nazwisko wybranka] 

i przyrzekam Ci wierność, prawdomówność. Oświadczam, iż będę troskliwą, 

kochającą żoną, będę troszczyć się o Ciebie przez całe nasze życie.

Radość z połączenia młodych i poddanie się woli Bożej wyrażona jest w śpiewaniu 

tekbirów, przy czym ilość powtórzeń wynosi od trzech do dziewięciu. Imam wygłasza 
22  Tekst przyrzeczenia, który stosuje mufti Tomasz Miśkiewicz podczas udzielanych ślubów. 

dua za pomyślność młodej pary, wymieniając w tekście imiona i nazwiska młodych. 

Wspólnie ze wszystkimi zebranymi recytuje surę al-Fatiha i al-Ichlas. Modlitwa kończy 

się formułą Wielchamdu lillahi rebbil alemiń i „zagładzeniem” twarzy. Wtedy imam 

rozpoczyna modlitwę nad sadogą, w tym momencie należy zdjąć serwetkę, którą była 

przykryta. Jeszcze składane są podpisy w księdze ślubów prowadzonej przez imama 

(obecnie tylko do wewnętrznego użytku). Pierwszy podpisuje się mężczyzna, po nim 

kobieta, a na końcu czterech świadków. 

Sadoga jest rozdawana, goście podchodzą, aby złożyć życzenia. Młodzi tymczasem 

powinni wypełnić jeszcze jeden zwyczaj – napić się po łyku wody, która stała na stole  

i zjeść kawałek chleba. Na tym kończy się rytuał ślubny. 

Wesele 

Wesele, które w polskiej tradycji ludowej było swoistym przedstawieniem 

dramatycznym, posiadającym utrwalony scenariusz, pieśni i działania, u Tatarów 

przebiegało w dużo prostszej postaci. Jak wskazuje Maciej Konopacki, była to uczta, 

na której spożywano przygotowane na tę okazję specjały tatarskiej kuchni23. Stanisław 

Kryczyński zaś pisał:

Uroczystość zaślubin u Tatarów litewskich kończy się sutą ucztą oraz zabawąi 

tańcami aż do białego rana. Wesela odprawiają się oczywiście wystawniej u bogatych, 
23 M. Konopacki, Białostocki szlak tatarski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 20. 
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mniej okazale u uboższych, ale nawet niezamożny Tatar odda ostatni grosz, byle 

tylko gości dobrze przyjąć i huczne weselisko córce swej sprawić24. 

Współcześnie wesela tatarskie nie różnią się od wesel lokalnych, cała oprawa 

zależy od majętności rodziców młodej pary lub samych nowożeńców. Kiedyś 

weselników gościło się w domu, obecnie zapraszani są do sal w restauracjach albo 

domach weselnych.

Wynajmowany jest zespół muzyczny, który bawi gości standardowymi 

przebojami i zabawami, a o północy w uproszczonej formie odbywa się ludowy obrzęd 

oczepin. Tatarzy dbają, aby wśród potraw weselnych nie było wieprzowiny, a na stołach 

jako dodatkowa atrakcja poza restauracyjnym menu pojawiły się tatarskie przysmaki, na 

przykład pierekaczewniki z mięsem oraz serem i rodzynkami, kołduny lub bułki drożdżowe. 

Zmieniły się stroje nowożeńców. Kiedyś bardziej przestrzegano zakrycia ciała 

panny młodej, suknie miały długie rękawy i dyskretne wycięcie pod szyją. W kolejnych 

dziesięcioleciach tatarskie panny pojawiały się na ślubie ubrane zgodnie z obowiązującą 

modą, zmieniały się fasony sukien, ich długość, krój rękawów, welony często ustępowały 

fikuśnym kapeluszom. Na fotografiach w dalszej części albumu widać ogromną 

różnorodność, pomysłowość kreacji, fryzur, zdobień. 

U panów niezmienne są eleganckie garnitury, białe koszule, krawaty lub muchy, 

chusteczki bądź kwiaty w butonierkach; drobne detale w fasonach, wykończeniu 
24 S. Kryczyński, op. cit., s. 244.

stroju również pozwalają wskazać czas zaślubin. Zachował się zwyczaj, iż pan młody  

i świadkowie muszą mieć nakrycie głowy; dawniej wszyscy mężczyźni obecni na ślubie 

musieli takowe posiadać. Jeśli mężczyzna nie miał czapeczki do modlitwy, nakładał 

kapelusz. Jeśli zabrakło i kapelusza, to kładł na głowę chustkę do nosa z zawiązanymi 

supłami na czterech rogach. 

Koniec wesela ostatecznie ustanawia nową rzeczywistość i jest sygnałem powrotu 

do codzienności. Święto z jego przywilejami się skończyło. Bohaterowie tego rytuału 

przejścia posiadają od teraz nową tożsamość – męża i żony. W nowych rolach mają 

określone prawa i obowiązki, są inaczej postrzegani i traktowani przez wspólnotę. 

A nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim parom małżeńskim 

pomyślności i błogosławieństwa Allaha! 
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41W domu pana młodego



43Ślub Dagmary Sulkiewicz i Marka Półtorzyckiego, 14.09.2002 r., Sokółka, imam Konstanty Szczęsnowicz Ślub Magdaleny (z d. Sumorek) i Janusza Miśkiewiczów, 21.04.2012 r., Kuriany k/Białegostoku, imam Tomasz Miśkiewicz



45Ślub Dagmary Sulkiewicz i Marka Półtorzyckiego, 14.09.2002 r., Sokółka, imam Konstanty SzczęsnowiczŚlub Magdaleny (z d. Sumorek) i Janusza Miśkiewiczów, 21.04.2012 r., dom w Suchowoli, imam Tomasz Miśkiewicz



47Ślub Heleny (z d. Konopackiej) i Adama Jakubowskich, 5.03.1968 r., Sokółka, imam Maciej Mahmed OlejkiewiczŚlub Lili (z d. Szczęsnowicz) i Stefana Jasińskich, 2.10.1971 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz



49Przygotowanie ceremonii



51Ślub Dagmary Sulkiewicz i Marka Półtorzyckiego, 14.09.2002 r., Sokółka, imam Konstanty SzczęsnowiczŚlub Magdaleny (z d. Sumorek) i Janusza Miśkiewiczów, 21.04.2012 r., Kuriany k/Białegostoku, imam Tomasz Miśkiewicz



53Ślub Urszuli (z d. Miśkiewicz) i Janusza Asanowiczów, 17.06.1995 r., Sokółka, imam Nusret Kujrakovič



55Ślub Magdaleny (z d. Sumorek) i Janusza Miśkiewiczów, 21.04.2012 r., Kuriany k/Białegostoku, imam Tomasz MiśkiewiczŚlub Anny (z d. Aleksandrowicz) i Krzysztofa Mucharskich, 26.09.1998 r.,Trzcianka, imam Selim Chazbijewicz



57Kazanie imama



59Ślub Lili (z d. Milkamanowicz) i Macieja Asanowiczów, grudzień 1965 r., Sokółka, imam Maciej Mahmed OlejkiewiczŚlub Tenzili (z d. Gembickiej) i Aleksandra Smajkiewiczów, 1957 r., Ełk, imam Sulejman Safarewicz



61Ślub Iwony (z d. Miśkiewicz) i Adama Iljasiewiczów, 6.02.1988 r., Suchowola, imam Sulejman SafarewiczŚlub Aliny (z d. Bogdanowicz) i Adama Rodkiewiczów, 15.02.1992 r., Sokółka, imam Aleksander Chalecki



63Ślub Tamary (z d. Milkamanowicz) i Raszyda Jabłońskich, 10.07.1993 r., Białystok, imam Aleksander ChaleckiŚlub Tamary (z d. Krynickiej) i Mirosława Asanowiczów, 30.01.1998 r., Grodno (Białoruś), imam Konstanty Szczęsnowicz
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Imam Selim ChazbijewiczŚlub Anny (z d. Aleksandrowicz) i Krzysztofa Mucharskich, 26.09.1998 r., Trzcianka, imam Selim Chazbijewicz



67Ślub Felicji (z d. Aleksandrowicz) i Daniela Popławskich, 9.09.2011 r., Białystok, imam Janusz AleksandrowiczŚlub Barbary (z d. Pawlic) i Tomasza Miśkiewiczów, 28.11.2009 r., Białystok, imam Stefan Mustafa Jasiński



69Kciuki



71Ślub Lili (z d. Szczęsnowicz) i Stefana Jasińskich, 2.10.1971 r., Sokółka, imam Sulejman SafarewiczŚlub Haliny (z d. Jabłońskiej) i Adama Szahidewiczów, 9.01.1959 r., Białystok, imam Lut Muchla



73Ślub Marii (z d. Szczęsnowicz) i Lucjana Radeckich, 27.02.1977 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz



75Ślub Ewy (z d. Murawskiej) i Mirosława Mucharskich, 29.06.1985 r., Krynki, imam Aleksander ChaleckiŚlub Aliny (z d. Koryckiej) i Bronisława Jakubowskich, 6.12.1980 r., Białystok, imam Sulejman Safarewicz



77Ślub Anny (z d. Aleksandrowicz) i Krzysztofa Mucharskich, 26.09.1998 r., Trzcianka, imam Selim Chazbijewicz
            Ślub Lilli (z d. Bogdanowicz) i Adama Świerblewskich, 26.04.1991 r., Bohoniki (meczet), imam Aleksander Chalecki
                      Ślub Jolanty (z d. Makulaviciute) i Adama Miśkiewiczów, 18.09.1993 r., Alytus (Litwa), imam Danius Makulavicius



79Ślub Barbary (z d. Pawlic) i Tomasza Miśkiewiczów, 28.11.2009 r., Białystok, imam Stefan Mustafa Jasiński



81Zaharemianie



83Ślub Heleny (z d. Konopackiej) i Adama Jakubowskich, 5.03.1968 r., Sokółka, imam Maciej Mahmed OlejkiewiczŚlub Tamary (z d. Asanowicz) i Bekira Jakubowskich, 17.11.1956 r., Gdańsk, imam Maciej Mahmed Olejkiewicz



85Ślub Emilii (z d. Aleksandrowicz) i Mariusza Popławskich, 20.04.2007 r., Białystok, imam Janusz AleksandrowiczŚlub Anny (z d. Aleksandrowicz) i Krzysztofa Mucharskich, 26.09.1998 r., Trzcianka, imam Selim Chazbijewicz



87Ślub Magdaleny (z d. Sumorek) i Janusza Miśkiewiczów, 21.04.2012 r., Kuriany k/Białegostoku, imam Tomasz MiśkiewiczŚlub Emilii (z d. Mucharskiej) i Tomasza Ledzińskch, 23.07.2011 r., Rozłogi, imam Janusz Aleksandrowicz



89Modlitwa (dua) przed zaślubinami (nikahem)
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          Ślub Ewy (z d. Szczęsnowicz) i Adama Muchlów, 29.03.1975 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz                    
                     Ślub Ireny (z d. Milkamanowicz) i Emira Aleksandrowiczów, 25.02.1984 r., Białystok, imam Sulejman Safarewicz

             Ślub Heleny (z d. Konopackiej) i Adama Jakubowskich, 5.03.1968 r., Sokółka, imam Maciej Mahmed Olejkiewicz
                                     Ślub Rozalii (z d. Szczęsnowicz) i Aleksandra Bogdanowiczów, 30.03.1974 r., Sokółka, imam Lut Muchla



93Ślub Barbary (z d. Pawlic) i Tomasza Miśkiewiczów, 28.11.2009 r., Białystok, imam Stefan Mustafa Jasiński Ślub Emilii (z d. Mucharskiej) i Tomasza Ledzińskch, 23.07.2011 r., Rozłogi, imam Janusz Aleksandrowicz



95Obrączki



97
         Ślub Lili (z d. Szczęsnowicz) i Stefana Jasińskich, 2.10.1971 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz
                              Ślub Marii (z d. Szczęsnowicz) i Lucjana Radeckich, 27.02.1977 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz

             Ślub Lili (z d. Milkamanowicz) i Macieja Asanowiczów, grudzień 1965 r., Sokółka, imam Maciej Mahmed Olejkiewicz                            
    Ślub Heleny (z d. Konopackiej) i Adama Jakubowskich, 5.03.1968 r., Sokółka, imam Maciej Mahmed Olejkiewicz



99Ślub Ireny (z d. Milkamanowicz) i Emira Aleksandrowiczów, 25.02.1984 r., Białystok, imam Sulejman Safarewicz Ślub Ewy (z d. Murawskiej) i Mirosława Mucharskich, 29.06.1985 r., Krynki, imam Aleksander Chalecki



101
           Ślub Iwony (z d. Miśkiewicz) i Adama Iljasiewiczów, 6.02.1988 r., Suchowola, imam Sulejman Safarewicz
             Ślub Lilli (z d. Bogdanowicz) i Adama Świerblewskich, 26.04.1991 r., Bohoniki (meczet), imam Aleksander Chalecki

         Ślub Urszuli (z d. Miśkiewicz) i Janusza Asanowiczów, 17.06.1995 r., Sokółka, imam Nusret Kujrakovič
                    Ślub Emilii (z d. Mucharskiej) i Tomasza Ledzińskch, 23.07.2011 r., Rozłogi, imam Janusz Aleksandrowicz



103Dua po nikahu, po nałożeniu obrączek



105Ślub Zabiejdy (z d. Półtorzyckiej) i Aleksandra Świerblewskich, 19.05.1966 r., Białystok, imam Lut Muchla Ślub Marii (z d. Szczęsnowicz) i Lucjana Radeckich, 27.02.1977 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz



107Ślub Ewy (z d. Murawskiej) i Mirosława Mucharskich, 29.06.1985 r., Krynki, imam Aleksander Chalecki Ślub Barbary (z d. Pawlic) i Tomasza Miśkiewiczów, 28.11.2009 r., Białystok, imam Stefan Mustafa Jasiński



109Podpisy młodych



111Ślub Ewy (z d. Murawskiej) i Mirosława Mucharskich, 29.06.1985 r., Krynki, imam Aleksander Chalecki Ślub Tamary (z d. Milkamanowicz) i Raszyda Jabłońskich, 10.07.1993 r., Białystok, imam Aleksander Chalecki



113Ślub Dagmary Sulkiewicz i Marka Półtorzyckiego, 14.09.2002 r., Sokółka, imam Konstanty Szczęsnowicz Ślub Emilii (z d. Mucharskiej) i Tomasza Ledzińskch, 23.07.2011 r., Rozłogi, imam Janusz Aleksandrowicz



115Podpisy świadków



117                                                  Imam Aleksander Chalecki uzupełnia księgę ślubów
             Ślub Emilii (z d. Mucharskiej) i Tomasza Ledzińskch, 23.07.2011 r., Rozłogi, imam Janusz Aleksandrowicz                                       

Ślub Magdaleny (z d. Sumorek) i Janusza Miśkiewiczów, 21.04.2012 r., Kuriany k/Białegostoku, imam Tomasz Miśkiewicz



119Życzenia po ślubie
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        Ślub Emilii (z d. Mucharskiej) i Tomasza Ledzińskch, 23.07.2011 r., Rozłogi, imam Janusz Aleksandrowicz
          Ślub Iwony (z d. Miśkiewicz) i Adama Iljasiewiczów, 6.02.1988 r., Suchowola, imam Sulejman Safarewicz

             Ślub Emilii (z d. Chaleckiej) i Mirosława Jabłońskich, 29.08.1962 r., Białystok, imam Lut Muchla
                             Ślub Ziny (z d. Konopackiej) i Aladyna Mucharskich, 23.12.1968 r., Gorzów Wlkp., imam Bekir Radkiewicz



Album ślubny



Ewa (z d. Jeljasiewicz) i Aleksander Safarewiczowie
1937 r., Nowogródek (obecnie Białoruś)

Lola i Jakub Aleksandrowiczowie 
ok. 1930 r. (?), Widze (obecnie Białoruś)



Maria (z d. Kozakiewicz) i Maciej Aleksandrowiczowie
ok. 1940 r., Orda gm. Nieśwież (obecnie Białoruś)

Para nieznana
Nowogródek, lata 30. XX w. (obecnie Białoruś)



Tenzila (z d. Gembicka) i Aleksander Smajkiewiczowie
1957 r., Ełk, imam Sulejman Safarewicz

Almira (Mira) (z d. Smajkiewicz) i Ali Szczęsnowiczowie
12.01.1949 r., Gorzów Wlkp., imam Selim Safarewicz



Rozalia (z d. Półtorakiewicz) i Jan Szahidewiczowie
1958 r., Wrocław

Lidia (z d. Aleksandrowicz) i Bronisław Półtorzyccy
1955 r., Święciany (Litwa)



Lila (z d. Jakubowska) i Mustafa Szabanowiczowie
14.04.1958 r., Oszmiana (Białoruś)

Tatiana (z d. Konopacka) i Mustafa Giembiccy
1958 r., Święciany (Litwa)



Halina (z d. Jabłońska) i Adam Szahidewiczowie
9.01.1959 r., Białystok, imam Lut Muchla

Halina (z d. Półtorzycka) i Adam Aleksandrowiczowie
1958 r., Lidzbark Warmiński



Emilia (z d. Chalecka) i Mirosław Jabłońscy
29.08.1962 r., Białystok, imam Lut Muchla

Miriema (z d. Safarewicz) i Bronisław Bogdanowiczowie
24.07.1960 r., Rybocice, imam Bekir Radkiewicz



Lila (z d. Szczęsnowicz) i Stefan Jasińscy
2.10.1971 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz

Zinaida (z d. Aleksandrowicz) i Bronisław Jakubowscy
29.11.1969 r., Oleśnica



Halina (z d. Chasiniewicz) i Aleksander Murtazajewowie
wrzesień 1973 r., Oleśnica

Ewa (z d. Szczęsnowicz) i Adam Muchlowie
29.03.1975 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz



Lidia (z d. Bazarewicz) i Emil Szachidewiczowie
19.04.1981 r., Oleśnica

Maria (z d. Szczęsnowicz) i Lucjan Radeccy
27.07.1977 r., Sokółka, imam Sulejman Safarewicz



Ewa (z d. Murawska) i Mirosław Mucharscy
29.06.1985 r., Krynki, imam Aleksander Chalecki

Dżemila (z d. Chasiniewicz) i Stefan Szczęsnowiczowie
16.10.1982 r., Oleśnica



Anna (z d. Aleksandrowicz) i Krzysztof Mucharscy
26.09.1998 r., Trzcianka, imam Selim Chazbijewicz

Alina (z d. Bogdanowicz) i Adam Rodkiewiczowie
15.02.1992 r., Sokółka, imam Aleksander Chalecki



Felicja (z d. Aleksandrowicz) i Daniel Popławscy
9.09.2011 r., Białystok, imam Janusz Aleksandrowicz

Barbara (z d. Pawlic) i Tomasz Miśkiewicz
28.11.2009 r., Białystok, imam Stefan Mustafa Jasiński



Muzułmański ślub w Skidlu (obecnie Białoruś) 
lata 30. XX w.

Almira (Mira) (z d. Smajkiewicz) i  Ali Szczęsnowiczowie
12.01.1949 r., Gorzów Wlkp., imam Selim Safarewicz



Zejnab i Aleksander Radeccy
18.02.1954 r., Suchowola

Rozalia (z d. Aleksandrowicz) i Bronisław Aleksandrowiczowie
1951 r., Gorzów Wlkp. „Górki”



Tenzila (z d. Gembicka) i Aleksander Smajkiewiczowie
1957 r., Ełk, imam Sulejman Safarewicz

Lidia (z d. Aleksandrowicz) i Bronisław Półtorzyccy
1955 r., Święciany (Litwa)



Tatiana (z d. Konopacka) i Mustafa Giembiccy
1958 r., Święciany (Litwa)

Halina (z d. Półtorzycka) i Adam Aleksandrowiczowie
1958 r., Lidzbark Warmiński



Rozalia (z d. Półtorakiewicz) i Jan Szahidewiczowie
1958 r., Wrocław

Halina (z d. Jabłońska) i Adam Szahidewiczowie
9.01.1959 r., Białystok, imam Lut Muchla



Emilia (z d. Chalecka) i Mirosław Jabłońscy
29.08.1962 r., Białystok, imam Lut Muchla

Miriema (z d. Safarewicz) i Bronisław Bogdanowiczowie
24.07.1960 r., Rybocice, imam Bekir Radkiewicz



Zina (z d. Konopacka) i Aladyn Mucharscy
23.12.1968 r., Gorzów Wlkp., imam Bekir Radkiewicz

Zinaida (z d. Aleksandrowicz) i Bronisław Jakubowscy
29.11.1969 r., Oleśnica



Halina (z d. Chasiniewicz) i Aleksander Murtazajewowie
wrzesień 1973 r., Bohoniki

Jolanta (z d. Makulaviciute) i Adam Miśkiewiczowie
18.09.1993 r., Alytus (Litwa), imam Danius Makulavicius



Ewa (z d. Murawska) i Mirosław Mucharscy
29.06.1985 r., Krynki, imam Aleksander Chalecki
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Summary 

The latest book published by the Muslim Highest Board of Muslim Religious Union 

in Poland – „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub” („Tatar’s love 

story. The rites of passage of Polish Tatars - wedding”) – is devoted to the traditions and customs 

related to the wedding. It constitutes one of the rites of passage, resulting in a new reality.  Society 

is enriched by the couple, who from that moment creates a family. This act of sanctioning marriage 

is very important; it means the transition from free status to the status of being married, which is 

associated with the rights and duties, as well as numerous expectations of the community.

Polish Tatar-Muslims highly esteem the value of family associations. Marriages 

concluded in accordance with the principles of Islam and the tradition of the Tatar has 

permitted our minority to survive for centuries among the Christian neighbours. 

The first part of the album contains a description of the wedding ceremony. For 

decades, it remains unchanged: a table covered with a white cloth is prepared with the 

Quran, bread, salt, water, sadoga and additional candles, flowers, cake; four chairs, two 

on each side of the table are set for the witnesses – witnesses from the side of groom 

and the bride and one for the imam; sheep skin, a symbol of wealth and prosperity, 

where the young couple stands during the ceremony. The course of religious ceremonies 

is designated by appropriate prayer, suras from the Quran, a sermon preached by the 

imam, a characteristic gesture of joining thumbs of right hands of the bride and groom, 

statement from bride and groom and exchange of rings, as well as singing tekbirs and 

distributing sadoga. 

The second part of the album is a selection of photographs of Tatars arranged 

in a dual order: in accordance with the stages of a wedding festivity and along with 

the chronology of dates of weddings of successive pairs. Iconographic material is an 

extraordinary document presenting the changing style, fashion, customs by constant 

care in maintaining correct religious sequence. The oldest photographs originate from 

the 30s of the 20th Century, the latest are dated back to 2012.

For many readers belonging to the Tatar community, album will become a great 

opportunity for attenuating the memories, recalling the deceased ancestors, recognition 

in the young, conglomerating faces of family members, friends, neighbours. Whereas 

other readers will be able to know the mystery of the wedding and customs of Tatar 

Muslim minority living in Poland presently.
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Zapraszamy do lektury książek i czasopism wydawanych przez 

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP 

[biblioteka tatarska on-line] www.bibliotekatatarska.pl


