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Świadectwo przeżywania

Muzułmański kalendarz nie daje tatarskiej społeczności wielu okazji do 

świętowania. Tym więc cenniejszy, tym bardziej oczekiwany i radosny jest 

dla nas czas bajramów, czas wspólnych – szczególnie uroczystych – modlitw 

oraz ożywionych rodzinnych i sąsiedzkich kontaktów. Odkładamy wówczas 

na bok wszelkie codzienne zajęcia, łączymy się w chwilach zadumy w mecze-

tach, a także na mizarach. Przypominamy sobie tych, którzy odeszli, i prosimy 

Najwyższego o przyjęcie naszych modlitw, wybaczenie grzechów oraz błogo-

sławieństwo na przyszłe lata. 

Te święta i dni świąteczne wyznaczają poniekąd rytm funkcjonowania 

muzułmańskiej wspólnoty. Zmienność ich terminów zapobiega stagnacji, 

popadnięciu w rutynę. Świętujemy raz latem, raz zimą. Świętujemy wiosną 

i jesienią, podczas dni słonecznych i słotnych. Ta wielobarwność otoczenia 

wzbogaca i wzmacnia nasze przeżywanie, pozwala na odnajdywanie najwyż-

szych wartości duchowych we wszelkiej różnorodności danej nam przez Naj-

wyższego. Uzmysławiamy sobie własne, ludzkie miejsce w harmonii Wszech-

świata. Poprzez post, poprzez rozmaite cielesne i duchowe wyrzeczenia, 

oczyszczamy się, łączymy na szerokiej płaszczyźnie współistnienia. Poprzez 

kurbana, mniej lub bardziej symboliczną ofiarę, poddajemy się woli Wszech-

mogącego, przyjmujemy Jego miłosierdzie, abyśmy sami mogli być miłosier-

nymi wobec swych bliźnich. 
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Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

MZR w RP

Świąteczna tradycja, można powiedzieć odwieczna, stwarza niewidzial-

ną a mocną więź z minionymi pokoleniami, buduje naszą tożsamość, okre-

ślając nasze istnienie niegdyś i teraz. Tu, na tej ziemi, wśród tych ludzi. Z Bo-

giem. Piękne i wzruszające jest przeżywanie tego wszystkiego, jeśli tylko 

zechcemy otworzyć swoje umysły oraz serca. Album, który przed sobą mamy, 

z pewnością nam w tym pomoże. Polecam tu nie tylko świetny tekst wpro-

wadzający, ale przede wszystkim przebogaty materiał zdjęciowy. Użyczone  

z wielu domowych archiwów fotografie stanowią dowód serdecznej goto- 

wości dzielenia się rodzinnymi przeżyciami z każdym, kto ów album otwo-

rzy. Autorki, z Państwa pomocą, obdarowały tatarską społeczność kolejnym 

wyjątkowym dowodem pięknego trwania w religii, dowodem tożsamości oraz 

istnienia. On, ten album, jeśli Bóg pozwoli, będzie niegdyś świadczył o nas –  

o polskich Tatarach, muzułmanach.
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Radosny czas 

Po przygotowaniu serii albumów poświęconych rytuałom przejścia1, 

uznałyśmy, że osobnej prezentacji wart jest jeszcze jeden niezwykle waż-

ny element życia polskich Tatarów, mianowicie wspólne, uroczyste i radosne 

obchodzenie świąt religijnych i dni świątecznych. Album, który przekazuje-

my teraz czytelnikom, opisuje i ilustruje tradycje świąteczne związane z dwo-

ma świętami, Ramadan Bajramem i Kurban Bajramem, oraz z dwoma dniami 

świątecznymi, Miełludem i Aszurą. 

Całość podzieliłyśmy na rozdziały, w których zawarty jest opis, zgodnie 

z tradycją tatarską, poszczególnych świąt i dni świątecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Mustafy Jasiń-

skiego i Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza. Każdy roz-

dział wzbogaciłyśmy fotografiami ułożonymi w podwójnym porządku: zgod-

nym z etapami danego święta oraz z chronologią wykonania poszczególnych 

zdjęć. Materiał ikonograficzny stanowi niezwykły dokument, który prezentu-

je siłę tradycji w tatarskiej społeczności. Drobne detale ulegają zmianie, ale za-

chowany jest porządek religijny. 

1  Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub, B. Pawlic-Miśkiewicz, A. Mucharska,  
L. Świerblewska, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kole-
gium Muzułmańskie, Białystok 2016; Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich 
– pogrzeb, B. Pawlic-Miśkiewicz, A. Mucharska, L. Świerblewska, Muzułmański Związek Religijny w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, Białystok 2017; I pamiętaj imię swo-
je. Rytuały przejścia Tatarów polskich – azan, B. Pawlic-Miśkiewicz, A. Mucharska, L. Świerblewska, 
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 
Białystok 2018.
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W ciągu kilku miesięcy zebrałyśmy ponad pięćset zdjęć. Najstarsze po-

chodzą z roku 1939, najnowsze zaś datowane są na rok 2018. Wiele z nich wy-

konanych zostało w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiąt, gdy dostępność 

aparatów fotograficznych pozwalała na bogatsze uwiecznianie chwil z życia 

wspólnoty. Najwięcej pochodzi z ostatnich kilkunastu lat. Rozwój fotografii 

cyfrowej spowodował, że poszczególne modlitwy w meczecie oraz akt złoże-

nia ofiary utrwalone są każdorazowo na blisko setce zdjęć. 

Dla czytelników ze społeczności tatarskiej album stanie się doskona-

łą okazją do snucia wspomnień o świątecznych spotkaniach, uczestnictwie  

w rytuale złożenia kurbana, udziale w zabawie podczas balu, a także do roz-

poznania członków rodziny bądź przyjaciół. Pozostali czytelnicy będą nato-

miast mogli poznać zwyczaje tatarskiej mniejszości muzułmańskiej mieszka-

jącej współcześnie w Polsce. 

Wierzymy, że książka, która zawiera fotografie ze spotkań świątecznych, 

będzie nie tylko źródłem autorefleksji i wspomnień członków tatarskiej wspól-

noty, ale stanie się przyczynkiem do badań kulturoznawczych, etnograficz-

nych lub socjologicznych. 
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Bardzo dziękujemy za przekazane wspomnienia i fotografie z rodzinnych 

kolekcji. Udostępnili je: Rozalia i Aleksander Bogdanowiczowie, Mirosław  

Jabłoński, Helena Jakubowska, Helena Jasińska, Lila i Stefan Jasińscy, Zofia 

Konopacka-Radkiewicz, Michał Łyszczarz, Aleksander Miśkiewicz, Tomasz 

Miśkiewicz, Krzysztof Mucharski, Maria Radecka, Halina Szahidewicz, Stefan 

Szehidewicz, Zofia Szczęsnowicz i Lilla Świerblewska. 

Z Państwa pomocą stworzyliśmy album upamiętniający tatarską tra-

dycję: kolejny dowód trwania naszej społeczności. Jeszcze raz serdecznie 

dziękujemy! 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

Anna Mucharska

  Lilla Świerblewska
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Święta religijne

Święta stanowią główny element integrujący Tatarów polskich. Są dosko-

nałą okazją do rodzinnych spotkań, wizyt w najstarszych meczetach w Bo-

honikach i Kruszynianach, odświeżenia znajomości i kontaktów. Przez cele-

brację i praktykę za każdym razem wzmacnia się tożsamość polskiego Tatara. 

Święta oraz rytuały przejścia to momenty decydujące i potwierdzające przy-

należność do grupy etnicznej, wyznaniowej lub kulturowej. W rozważaniach 

nie tylko o istocie świąt, ale o tradycjach z nimi związanych, posłużę się rozu-

mieniem „święta”, widzianego przez teatrologa i performatyka Dariusza Kosiń-

skiego, jako złożonego i wieloaspektowego wydarzenia wspólnotowego o wiel-

kim znaczeniu, którego istotą i wyróżnikiem jest zespół działań o określonej 

dramaturgii 1. Świąteczny czas, jego zasady i tworząca się wspólnota, jest nie-

zwykle ważny dla Tatarów, może dlatego wiele rozmaitych wydarzeń trakto-

wali jako bajramy – święta. 

Warto również przywołać tu słowa badaczki Eriki Fischer-Lichte: 

Święta odznaczają się osobliwą, paradoksalną strukturą, która de-

terminuje zarówno poczucie czasu, jak i zachowania uczestników. 

O poczuciu czasu rozstrzyga przeciwstawienie liminalności i pe-

riodyczności. Z jednej strony święta stanowią integralną część co-

dzienności, bowiem powtarzają się regularnie. Z drugiej umożli-

wiają także transgresję zwykłego poczucia czasu, gdyż ustanawiają 

1  D. Kosiński, Teatra polskie historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbignie-
wa Raszewskiego, Warszawa 2010, s. 32. 
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własny czas, który nie podlega żadnym obowiązującym wyobraże-

niom. Kolejne przeciwstawienie dotyczy działania podczas święta.  

Z jednej strony rządzi się ono ściśle określonymi regułami. Z drugiej 

jednak, istota działań świątecznych polega na tym, by przekroczyć 

niektóre reguły, czyli ograniczenia codzienności 2. 

Zazwyczaj święta mają stałe miejsce w kalendarzu i wpisują się w cy-

kle pór roku i ludzkiego życia, tworząc względnie stałe punkty, pozwalają-

ce porządkować i organizować życie zbiorowe. Tymczasem w islamie święta 

są ruchome, ponieważ muzułmanie swoje obliczenia czasu opierają na roku 

księżycowym. Jest on krótszy od słonecznego o dziesięć lub jedenaście dni  

i corocznie przesuwa się w stosunku do niego o dziesięć bądź jedenaście dni. 

Każdy miesiąc zaczyna się od nowiu księżycowego i trwa dwadzieścia dzie-

więć lub trzydzieści dni 3. Rozbieżność pomiędzy rokiem słonecznym i księ-

życowym sprawia, że każdorazowo święta przesuwają się do przodu o jede-

naście dni 4 w odniesieniu do kalendarza gregoriańskiego. Pod koniec roku 

Tatarzy wypatrują już kalendarzy, w których wskazane są daty świąt muzuł-

mańskich i dni świątecznych. Jest to istotne, bowiem pozwala z wyprzedze-

niem zaplanować urlop na czas własnych świąt lub wyprawy do meczetów na 

wspólną modlitwę bajramową. Ruchomość kalendarza powoduje, że te same 

2  E. Fischer-Lichte, Przedstawienia kulturowe [w:] „Didaskalia” nr 101/2011, s. 52. 
3  Por. F. Thiele, Święta religijne żydów, chrześcijan i muzułmanów. Daty i objaśnienia, VERBINUM 
Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 1995, s. 70-72; M. M. Dziekan, Cywilizacja islamu w Azji 
i Afryce, Książka i wiedza, Warszawa 2007, s. 91-95; K. Kościelniak, Czas i historia w islamie. Kalen-
darz i podstawy chronologii muzułmańskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 21-29. 
4  Przykładem jest czas święta Ramadan Bajram: w roku 2015 – 17 lipca, w roku 2016 – 6 lipca, w 2017 
– 25 czerwca, w 2018 – 15 czerwca. 
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święta występują w całkowicie odmiennych porach roku, co wpływa na cha-

rakter i styl świętowania w danym okresie. 

Warto dodać, że muzułmanie rozpoczynają liczenie czasu od dnia wyj-

ścia, migracji  Proroka Muhammada z Mekki do Medyny, czyli od 15 lipca 622 

roku według chrześcijańskiej rachuby czasu. Wydarzenie to nazwano hidżra, 

a muzułmanie system obliczania czasu określają kalendarzem hidżry, po łaci-

nie Anno Hegirae (skrót AH). 

Kalendarz muzułmański obejmuje dwanaście następujących miesięcy:

1. miesiąc – muharram (mucharrem) 5

2. miesiąc – safar (safar) 

3. miesiąc – rabbi al-ałłal (rebi-ul-ewwiel)

4. miesiąc – rabi as-sani

5. miesiąc – dżumada al-ałłal (dżemazil ewwiel) 

6. miesiąc – dżumada al-ahira (rebi-ul-achyr) 

7. miesiąc – radżab (redżeb) 

8. miesiąc – szaban (szaban)

9. miesiąc – ramadan (ramazan)

10. miesiąc – szałłal (szewwal)

11. miesiąc – zu al-kada (zil-kaad) 

12. miesiąc – zu al-hidżdża (zil-chadż). 

5   Nazwy miesięcy w nawiasach podane za Stanisławem Kryczyńskim według wymowy Tatarów 
litewskich. Kryczyński wymienia tylko jedenaście miesięcy, pominięty jest czwarty miesiąc. Por. 
S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” t. 
III, Rada Centralna Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Warsza-
wa 1938, s. 181. 
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W islamie nie ma zbyt wielu świąt, podobnie nierozbudowana jest ich 

symbolika i sposób celebracji. Konserwatywne stanowisko zakłada celebro-

wanie tylko dwóch świąt: Id al-Fitr, czyli Święta Zakończenia Postu, nazywa-

nego przez Tatarów Ramadan Bajramem, oraz Id al-Adha, Święta Ofiarowa-

nia, tatarskiego Kurban Bajramu. Pozostałe uroczystości uznawane są dniami 

świątecznych lub wyjątkowymi. Zgodnie z kalendarzem, w pierwszym mie-

siącu muharram obchodzone są dwa wydarzenia: pierwszego dnia – nowy rok 

muzułmański, a dziesiątego – Dzień Aszura, nazywany przez Tatarów Aszu-

rejnym Bajramem. Dwunastego dnia trzeciego miesiąca (rabbi al-ałłal) ob-

chodzony jest dzień narodzin Proroka Muhammada, Miełlud. Przez cały dzie-

wiąty miesiąc (ramadan) wierny ma obowiązek pościć, a na pierwsze trzy dni 

dziesiątego miesiąca (szałłal) przypada Święto Zakończenia Postu. Ostatni 

miesiąc (zu al-hidżdża) jest szczególnie ważny w kalendarzu wyznawców isla-

mu, jest to bowiem czas obowiązkowej pielgrzymki do Mekki, hadżdżu, oraz – 

od dziesiątego do trzynastego dnia miesiąca – Święta Ofiarowania. Obok świąt 

religijnych i dni świątecznych muzułmanie celebrują wyjątkowe dni i noce6, 

podczas których miały miejsce nadzwyczajne wydarzenia. Są to w kolejności 

chronologicznej: narodziny Proroka Muhammada, noc podróży niebiańskiej, 

noc odpuszczenia win i noc przeznaczenia. 

Narodziny Proroka Muhammada (Miełlud, Lajlat al-Małlid, Mawlid  

an-Nabi) obchodzone są dwunastego dnia trzeciego miesiąca, rabi al-ałłal. 

Jest to dla muzułmanów na tyle doniosłe wydarzenie, że w tradycji utrwaliło 

6  W literaturze można odnaleźć informację o pięciu świętych nocach. Jedna z nich to noc poczęcia 
Proroka, przypadającą w pierwszych dniach siódmego miesiąca, radżab. Zgodnie z przekazem bo-
skie światło pojawiło się na czole ojca Muhammada, a następnie przeniosło się i dotarło do łona jego 
matki Aminy. Mufti Miśkiewicz z trwogą czytał informacje o tym, jednoznacznie określając to jako 
herezję. Noc poczęcia opisana jest w książce Moniki i Udo Tworuschki, Islam, seria Religie Świata t. 
III, 2009, Agora, Warszawa, s. 39.
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się traktowanie go jako dnia świątecznego oraz świętej nocy. Wśród teologów 

sunnickich głosy są podzielone, jedni przeciwstawiają się tej praktyce (głów-

nie wahabici i salafici), inni opowiadają się za. Polscy Tatarzy uznali to wyda-

rzenie za dzień świąteczny.

Noc podróży niebiańskiej (Miradż, Lajlat al-Miradż) przypada na dwu-

dziesty siódmy dzień miesiąca radżab. Potocznie mówi się święto Isra i Mi-

radż, a upamiętnia ono isrę – nocną podróż Muhammada na uskrzydlonym 

wierzchowcu Buraku (arab. ‘błyskawica’) z Mekki do Jerozolimy. Według 

tradycyjnych przekazów Muhammad spotkał tam wcześniejszych proro-

ków: Ibrahima (Abrahama), Musę (Mojżesza) i Issę (Jezusa). W miejscu, gdzie 

znajdowała się świątynia jerozolimska, nastąpiło jego wniebowstąpienie 

(miradż): 

Chwała Temu, który przeniósł Swego sługę nocą ze Świętego Mecze-

tu do Meczetu Dalekiego, którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby 

pokazać mu niektóre z Naszych znaków! Zaprawdę, On jest Słyszą-

cy, Widzący!

(sura al-Isra, Podróż nocna, 17:1) 7.

Muhammad został wzniesiony przez siedem sfer niebieskich, gdzie spo-

tkał proroków: Adama, Issę (Jezusa), Jahję (Jana), Jusufa (Józefa), Idrisa (Eno-

cha), Haruna (Aarona), Musę (Mojżesza), a w szóstym niebie – Ibrahima (Abra-

hama). Następnie dostał się do siódmego nieba. Tam stanął przed samym 

Bogiem i otrzymał trzy dary dla wspólnoty: pięciokrotną modlitwę w ciągu 

7  Koran, przekład Musa Çaxarxan Czachorowski, Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Muzułmań-
ski Związek Religijny w RP, Białystok 2018, s. 213.  
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dnia (Muhammadowi udało się przekonać Boga do zmniejszenia wcześniej 

nałożonego obowiązku odmawiania codziennie pięćdziesięciu modlitw 8), 

dwa ostatnie wersety drugiej sury al-Bakara i możliwość odpuszczenia przez 

Boga wszystkich grzechów z wyjątkiem politeizmu. Otrzymał również szcze-

gółowy nakaz odnośnie sposobu oddawania czci i wypełniania obowiązków 

religijnych.

Noc odpuszczenia win (Lajlat al-Barat), zwana również nocą przebacze-

nia lub nocą niewinności, przypada między czternastym a piętnastym dniem 

szabana, ósmego miesiąca kalendarza muzułmańskiego. Ma charakter wybit-

nie pokutny, gdyż wtedy muzułmanie proszą Boga o odpuszczenie wszyst-

kich popełnionych grzechów oraz o błogosławieństwo, aby następny rok mo-

gli przeżyć bez grzechu. 

Noc przeznaczenia (Lajlat al-Kadr), czyli noc potęgi lub noc losu, obcho-

dzona jest dwudziestej siódmej nocy miesiąca ramadan, kończącej dwudzie-

sty szósty dzień postu. Tej nocy muzułmanie modlą się i czuwają w mecze-

tach, wspominając pierwsze objawienie pięciu wersetów Koranu. 

Tatarzy traktowali wyżej wymienione wydarzenia jako święta. Dzięki te-

mu kalendarz liturgiczny zyskiwał na znaczeniu, co i tak wypadało skrom-

nie w porównaniu z lokalną ludnością katolicką, prawosławną lub żydowską. 

Wszystkie te dni nazywali  bajramami (z języka tureckiego ‘święto’) i odpra-

wiali modlitwy świąteczne w meczetach bądź domach modlitwy 9, a później 

zasiadali do tradycyjnych świątecznych obiadów. Upodobanie do świętowania 

8  M. Tworuschka, U. Tworuschka, Islam. Mały słownik, Wydawnictwo Księży Werbistów VERBI-
NUM, Warszawa 2005, ss. 60-63. 
9  Przed drugą wojną światową istniało 17 meczetów i 2 domy modlitwy. Obecnie społeczność tatar-
ska i muzułmańska skupiona przy Muzułmańskim Związku Religijnym w RP korzysta z trzech me-
czetów (dwa zabytkowe w Bohonikach i Kruszynianach oraz współczesny w Gdańsku) oraz z do-
mów modlitwy w Białymstoku, Suchowoli, Warszawie i Krakowie.
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nie zawsze było zgodne z zasadami islamu, które wyraźnie określały znacze-

nie danego dnia. Obecnie, dzięki edukacji religijnej, dostępowi do materia-

łów oraz kontaktom z wyznawcami z krajów muzułmańskich, polscy Tatarzy 

obchodzą święta Ramadan Bajram i Kurban Bajram, podczas postu spotyka-

ją się na modlitwach podczas Kadyr Nocy i organizują spotkania modlitewne  

w Dzień Aszura i Miełlud. 
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Ramadan Bajram 

Dzisiaj jest Bajram 

Dzisiejszy poranek przedziwnym skończył się dniem.

Dlaczego? Czemu? Czy ja to wiem? – Tak, wiem,

Bo dziś jest Bajram! Dziś mamy Bajram! Wie o tem cały świat!

Wiedzą me pieśni i głosi o tem, rozkwitłych uczuć kwiat!

Dzisiaj jest Bajram! Dziś mamy Bajram! Ach, jawa to czy baśń?

Zda się, słońce, chcąc uczcić Bajram, świetniej roztacza jaśń…

Zaś najpośledniejszy z wielu nędzarzy, na pastwę niedoli zdan,

W objęciach Pana znalazł współczucie, litosnym jest dzisiaj Pan…

Bo dziś jest Bajram! Dziś mamy Bajram!!! Radosna wieść dąży w dal,

Słyszę jak wartkie wody strumienia ją niosą z poszumem fal – 

I w rannym wietrze tchnienia najcichsze śród śpiewnych szemrzą gam,

że dziś jest Bajram, że nadszedł Bajram, że Bajram dziś nastał nam! 10.

Czy ten egzaltowany wiersz pasuje do opisu jednego ze świąt muzułmań-

skich obchodzonych przez polskich Tatarów? Zdecydowanie tak! Bajram, jak 

to zazwyczaj święto, jest niezwykle podniosłym, radosnym wydarzeniem. 

Po dwudziestodziewięcio- lub trzydziestodniowym poście w ramadanie, bę-

10  Z języka tatarskiego przełożył Kiembir Kiembirow, ułożyła Irena Vorel, [w:] „Życie Tatarskie”  nr 
12/1935, s. 13.  
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dącym podstawowym obowiązkiem każdego prawowiernego muzułmanina,  

z nadzieją, że Bóg przyjmie modlitwy i post, wybaczy grzechy i obdarzy swą 

łaską, wszyscy bawią się wspólnie i cieszą. Święto Zakończenia Postu, w ję-

zyku arabskim Id al-Fitr, w języku tureckim Ramadan Bajram, a w tradycyj-

nej wymowie tatarskiej Ramazan Bajram, trwa trzy dni. Zgodnie z tradycją 

jego ważny element stanowi wspólna uroczysta modlitwa w meczecie oraz 

odwiedzanie krewnych i przyjaciół. Wcześniej należy przekazać jałmużnę na 

rzecz potrzebujących. Dla Tatarów święto jest okazją nie tylko do uniesień re-

ligijnych, ale także do wspólnej zabawy z najbliższymi, aby podtrzymać więzi 

międzypokoleniowe i etniczne. W pierwszy dzień świąt uczestniczą w modli-

twie, spotykają się z rodzinami, ale także odwiedzają groby bliskich. Świątecz-

na radość okazywana jest ponadto podczas organizowanych wówczas balów 

tatarskich. Należy zauważyć, że kanon tatarski znacznie różni się od sunny 

(tradycji). Sposób obchodzenia święta, jaki przyjął się w społeczności, poka-

zuje bowiem specyfikę grupy żyjącej dziesiątki lat w odseparowaniu od świa-

ta muzułmańskiego. 

Zanim jednak skupimy się na przebiegu święta, warto przyjrzeć się temu, 

co je poprzedza. Święto, w swym ludzkim wymiarze, zapewne nie byłoby tak 

cenione, gdyby nie fakt, że wcześniej, w czasie ramadanu wierni w imię pod-

dania się woli Boga muszą poddać się rygorowi postu. Sam post ma określoną 

strukturę i czas, każdy wierny wykonuje go na swój sposób; albo w skupieniu 

go celebruje, albo manifestuje trud „poszczącego”.

Koran i sunna oraz wywiedzione z nich prawa dokładnie precyzują, co 

jest dozwolone, co zakazane, co wpływa na unieważnienie postu, a w jakich 

przypadkach można post odroczyć i wykonać go w późniejszym terminie: 
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O wy, którzy wierzycie! Przepisany jest wam post, tak jak był prze-

pisany tym, którzy byli przed wami. Być może, będziecie wytrwali!

To są dni odliczone. Jeśli ktoś z was choruje lub przebywa w podró-

ży, niech pości później taką liczbę dni, jakiej nie pościł. Ci, którzy 

mogą to uczynić, niech się wykupią nakarmieniem ubogiego. Kto 

zaś z własnej woli uczyni więcej, to jest lepsze dla niego, ale post bę-

dzie lepszy dla was. O, gdybyście tylko wiedzieli!

Ramadan to miesiąc, w którym został zesłany Koran jako przewod-

nictwo dla ludzi, jasne wskazanie drogi prostej i rozróżnienie mię-

dzy prawdą a kłamstwem. Kogo zastanie ten miesiąc, niechaj w nim 

pości. Kto jest chory lub w podróży, niech pości później taką liczbę 

dni, ile nie pościł. Bóg pragnie dla was ułatwienia, a nie utrudnie-

nia, abyście dopełnili liczbę dni postu i abyście chwalili Boga za to, 

że skierował was na drogę prostą. Być może, będziecie wdzięczni.

  (sura al-Bakara, Krowa, 2:183-185). 11

Miesiąc postu przesuwa się każdego roku o dziesięć lub jedenaście dni, 

w ten sposób pojawia się w każdej z pór roku. Jest to swego rodzaju błogo-

sławieństwo dla muzułmanów zamieszkujących różne strefy geograficzne, 

co ma spore znaczenie także dla wyznawców islamu w Polsce. Gdy ramadan 

przypada w lecie, czas postu, rozpoczynający się tuż przed świtem, a kończą-

cy natychmiast po zachodzie słońca, wynosi prawie dziewiętnaście godzin. 

W zimie natomiast tylko osiem. Głównym celem postu jest odwrócenie my-

śli człowieka od doczesności i dóbr materialnych, umacnianie wewnętrznej 

11   Koran, przekład Musa Çaxarxan Czachorowski, Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Muzułmań-
ski Związek Religijny w RP, Białystok 2018, ss. 25-26. 
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dyscypliny i siły moralnej. Człowiek wyzwala się z pierwotnych instynktów, 

przestaje ulegać pokusom za każdym razem, gdy czegoś zapragnie. 

Poszczący podkreślają, że gdy dokucza pragnienie, organizm domaga się 

pożywienia, często nie ma ochoty na cokolwiek poza biernym oczekiwaniem 

na zachód słońca. Wtedy w pełnej sile przejawia się główne przesłanie – prak-

tyka duchowa, samodyscyplina, walka z fizycznymi słabościami oraz doce-

nienie stanu posiadania. Świadomość losu milionów ludzi, zmagających się 

z niedostatkiem, bólem, głodem, pragnieniem, na których nie czeka codzien-

nie ciepły posiłek z deserem jest wyzwalająca. W tym objawia się istota tego 

obowiązku – na odwróceniu perspektywy. Dzięki doświadczeniu przeżytego 

postu wierny z większą gorliwością może wypełnić kolejny obowiązek, czy-

li przekazanie jałmużny, sadaki. Niegdyś Tatarzy, szczególnie na obszarze dzi-

siejszej Białorusi i Litwy, starali się pościć. Halina Szahidewicz wspomina: 

Starsze osoby pościły i dzieciaki starsze starały się pościć. Dużo 

osób pościło, niektórzy starali się cały post wytrzymać. Nie prakty-

kowało się odrabiania postu. 

W opracowaniu przedwojennego badacza, Juliana Talko-Hryncewicz, 

znajduje się informacja, że: 

cały post rzadko kto pości, natomiast zwykle podtrzymywana jest 

tradycja poszczenia przez pierwsze, środkowe i ostatnie dni 12. 

12  J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Księgarnia Geograficzna „Or-
bis”, Kraków 1924, s. 75. 
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Istotnie, zwyczaj takiego symbolicznego zaznaczenia postu jest nadal 

żywy wśród społeczności tatarskiej. Tatarzy szczególne znaczenie przypisali 

ostatniemu dniu miesiąca szaban, zwanemu zapośnikiem, pierwszemu dniu 

postu, piętnastemu oraz Nocy Przeznaczenia – w wymowie tatarskiej Kadyr 

Nocy (arab. Lajlat al-Kadr). Niemniej i przed drugą wojną światową, i w kolej-

nych dziesięcioleciach była spora grupa Tatarów, która starała się odpowied-

nio wypełnić obowiązek i pościła zgodnie z zasadami. Obecnie grupa osób 

poszczących systematycznie rośnie, co niewątpliwie stanowi efekt samoświa-

domości i coraz lepszej znajomości zasad własnej religii. 

Wieczorem, przed rozpoczęciem ramadanu, Tatarzy spotykają się  

w meczetach, domach modlitwy i wspólnie wykonują złożoną z czterech ra-

katów modlitwę isza oraz pierwszy terałich, czyli dodatkowe modlitwy odpra-

wiane w czasie postu. Schemat terałichu jest identyczny dla zapośnika oraz 

kolejnych nocy. Przed samym terałichem odmawiana jest czterorakatowa mo-

dlitwa isza, poprzedzona azanem i ikamą. Po zakończeniu czwartego raka-

tu wyjątkowo nie odmawia się modlitw zwanych tespichowymi, tylko imam 

ogłasza rozpoczęcie modlitw terałichowych. Ich nazwa pochodzi od tego, że 

po każdych czterech rakatach modlący chwilę odpoczywali (arab. jatarawwa-

hun), co zwykło się praktykować po modlitwie isza, aż do modlitwy fadżr. 

Zgodnie z sunną modlitwy te składają się z ośmiu lub dwudziestu rakatów 13, 

podczas których recytuje się cały dżuz (Koran zwyczajowo podzielony jest na 

trzydzieści części – dżuzów). Każdego wieczoru powinno się recytować jeden 

dżuz, co po miesiącu daje całą Świętą Księgę. Sposób recytacji dżuzu polega na 

tym, że w pierwszym rakacie po surze al-Fatiha wypowiada się fragment Ko-

ranu, podobnie kolejno w następnych rakatach. W zależności od informacji, 

13  Ilość zależy od cytowanych przekazów. 
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jaką przekazał imam: „Będziemy się modlić osiem rakatów” lub „Będziemy się 

modlić dwadzieścia rakatów”, wierny powinien podzielić jeden dżuz odpo-

wiednio na osiem lub dwadzieścia fragmentów. Po zakończeniu terałichu Ta-

tarzy praktykują kolejną modlitwę, którą często wykonywał Prorok Muham-

mad, zwaną łitr. Podobnie jak modlitwa maghrib, złożna jest z trzech rakatów, 

jedynie w ostatnim rakacie, po modlitwie al-Fatiha i dowolnej surze lub frag-

mencie Koranu – ajacie, przed przejściem do pokłonu wznosi się ręce i odpra-

wia dua, modlitwę intencyjną. 

Wieczór poprzedzający ramadan był znakiem dla społeczności, że zaczy-

na się szczególny czas. Halina Szahidewicz opowiada, że wszyscy starali się 

uczestniczyć w zapośniku, traktując go jako najważniejszą modlitwę. 

Następnych dwadzieścia dziewięć lub trzydzieści dni postu (ramadanu) 

przebiega w podobnym rytmie. Zgodnie z tradycją islamu każdy wieczór po 

zachodzie słońca ma ustalony przebieg wyznaczany czasem modlitwy:

-   wezwanie do modlitwy – azan, wierni wykonują dua i modlitwę 

nadobowiązkową, 

-  po zachodzie słońca tradycyjnie, tak jak to czynił Prorok Muhammad, 

spożywane są daktyle oraz pije się mleko lub wodę 14, 

-  modlitwa maghrib,

-  wspólny posiłek zwany iftar  – najczęściej spożywane są wówczas ciepłe 

dania obiadowe, czasem typowe potrawy tatarskie oraz słodycze i ciasta, 

- modlitwa isza,

- modlitwa terałich,

14  Dawniej post przerywano, pijąc wodę i jedząc kawałek chleba czy bułki drożdżowej. Od kilku lat 
ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej przekazuje paczki z daktylami gminom Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP. 
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- modlitwa łitr,

-  przed świtem, już w domach, sunna zaleca spożycie lekkiego posiłku, 

śniadania zwanego suhur. Moment, do kiedy można się posilać, wskaza-

ny jest w Koranie:

Jedzcie i pijcie, aż odróżnicie białą nitkę świtu od nitki czarnej. Po-

tem utrzymujcie post do nadejścia nocy. I nie zbliżajcie się do swo-

ich żon, ale przebywajcie w meczetach. Takie są granice Boga, nie 

przekraczajcie ich! 

       (sura al-Bakara, Krowa, 2:187) 15.

Halina Szahidewicz wspomina, że na terałichy członkowie społeczności 

przychodzili w miarę systematycznie. Wcześniej gospodynie piekły i szyko-

wały się do wspólnych kolacji. Praktyka ostatnich lat wskazuje, że w codzien-

nych wieczornych modlitwach nie każdy może uczestniczyć, ale pierwsze-

go i piętnastego dnia ramadanu oraz w czasie Kadyr Nocy meczety i  domy 

modlitwy wypełniają się wiernymi, którzy starają się podtrzymywać tatarską 

tradycję. 

 Dla Tatarów, tak jak dla muzułmanów na całym świecie, najważniejszym 

bodaj momentem w ramadanie jest Kadyr Noc. W ten wieczór w meczetach  

i domach modlitwy spotyka się najwięcej wiernych. Używana przez Tata-

rów nazwa pochodzi od arabskiego określenia Lajlat al-Kadr. Owa Noc Prze-

znaczenia należy do wyjątkowych nocy islamu i przyjęło się wśród Tatarów, 

że przypada na dwudziestą siódmą noc ramadanu (noc po dwudziestym 

15 Koran, op. cit., s. 26. 
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szóstym dniu postu). Jednak różne szkoły rozmaicie podchodzą do tematu, 

kierując się hadisem, w którym imam Buchari relacjonował:

Szukajcie nocy przeznaczenia w nieparzystych ostatnich nocach ra-

madanu 16.

Kadyr Noc jest upamiętnieniem pierwszego objawienia pięciu wersetów 

Koranu Prorokowi Muhammadowi przez anioła Dżibrila (Gabriela). Nadrzęd-

nym zadaniem wiernych podczas jej trwania są rozważania nad treścią sury, 

która opisuje to wydarzenie:

Zaprawdę, zesłaliśmy ten Koran w Noc Przeznaczenia.

Skąd miałbyś wiedzieć, co to jest Noc Przeznaczenia?

Noc Przeznaczenia jest lepsza od tysiąca miesięcy!

Zstępują wówczas Aniołowie i Duch za pozwoleniem swego Pana, 

aby wypełnić każde polecenie. 

Ona jest pokojem aż do nastania brzasku.

             (sura al-Kadar, Noc Przeznaczenia, 97) 17. 

Zgodnie z religią islamu, noc ta ma szczególną moc, a muzułmanie nie 

powinni ustawać w modlitwie w nadziei na wybaczenie grzechów. Przebieg 

wieczoru jest identyczny z wcześniej podanym schematem. Dodatkowo Tata-

rzy praktykują całonocne czuwanie, aż do modlitwy porannej fadżr. W ciągu 

16  Za: F. Mawlawi, Prosty wykład głównych praktyk religijnych islamu, Stowarzyszenie Studentów 
Muzułmańskich w Polsce, Białystok 2003, s. 96. 
17  Koran, op. cit., s. 503.
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kilku godzin jedzą posiłek, najczęściej „koszyczkowy”. Każdy przynosi danie, 

ciasto przygotowane w domu, a następnie wszystkie potrawy są dzielone i po-

dawane zebranym. Między modlitwami rozmawiać się powinno o kwestiach 

wiary, ale wielokroć rozmowy dotyczą bieżących problemów społeczności  

i co najbardziej lubiane – informacji towarzyskich. Spełnienie wszystkich tych 

elementów pozwala stwierdzić, że „odbyło się Kadyr Noc w całości” 18. Wyjście  

z budynku o świcie uprawomocnia udział wiernego w obrzędzie. 

Warto przywołać relację z obchodów zamieszczoną w przedwojennym 

miesięczniku  „Życie Tatarskie”:

Słonim. Dn. 10 grudnia 35 r. Tatarzy Słonimscy obchodzili uroczy-

ście „Kadyr-noc” w świetlicy. Zebrało się około 40 osób dorosłych 

i 28 dzieci. Rozpoczęto obchód o g. 21 odczytaniem „fatyhi” przez 

Imama, następnie czytał Koran hodży. Potem młodzież odśpiewała 

„zikry”, a kilka osób starszych czytało Kitab. Później urządzono her-

batkę dla dzieci z funduszu ofiarowanego przez imam, a Ali Woro-

nowicz wygłosił odczyt p.t. „Obrzędy religijne w Egipcie i u muzuł-

man polskich”. Po północy część starszego społeczeństwa rozeszła 

się, reszta zaś pozostała do końca nocy, jak to nakazuje uczynić na-

sza relig ja w czasie „Kadyr-nocy” 19.

Opis potwierdza niezmienność kultywowanej do dziś tradycji. Wydaje 

się, że najistotniejsza jest jej kolektywność, wspólnotowość. W czasie rozmów 

18  Por. A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005, Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 87. 
19  „Życie Tatarskie” nr 2/1937, s. 14.
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mufti Tomasz Miśkiewicz wskazał dodatkowo na różnicę pomiędzy tradycją 

tatarską a sposobem obchodzenia Kadyr Nocy w krajach muzułmańskich, na 

przykład w Arabii Saudyjskiej. Polega ona na tym, że modlitwa łitr wykony-

wana jest półtorej godziny przed modlitwą poranną fadżr. Dzieje się tak, po-

nieważ pomiędzy terałichem i łitrem ogłaszane są także dodatkowe modlitwy, 

kijam – czuwanie nocne. Kijam nie ma określonej liczby rakatów, najmniej mo-

że liczyć dwa. 

Zgodnie z zasadami Lajlat al-Kadr rozpoczyna okres itikafu – dziesięciu 

ostatnich dni ramadanu. Termin itikaf oznacza wycofanie się do meczetu al-

bo innego ustronnego miejsca, gdzie można czcić Boga. Podczas jego wyko-

nywania należy stosować się do określonych reguł: należy mówić tylko dobre 

rzeczy, czytać Koran i uczyć się sur na pamięć, a także poznawać dzieje proro-

ków i teksty teologiczne 20. Całe dziesięć dni wierny powinien spędzić w me-

czecie, a jeśli nie może, to chociaż od zachodu do wschodu słońca. W tradycji 

tatarskiej itikafów w meczetach nie było i nie są praktykowane, oprócz wspo-

mnianej już Kadyr Nocy, która jest lepsza niż tysiąc miesięcy. 

Kolejnym działaniem wyróżniającym Tatarów jest powoli zanikająca już 

tradycja obchodu domów przez imama. Zgodnie z ustalonym przebiegiem,  

w połowie ramadanu imam odwiedzał wszystkie tatarskie domy w swojej pa-

rafii i zbierał fitre – opłatę za krótką modlitwę w intencji gospodarzy i całej ro-

dziny. W oczekiwaniu na imama nakrywano stół białym obrusem, stawiano 

na nim chleb, szklankę wody i sól. Jeżeli rodzina dysponowała własnym Ko-

ranem lub chamaiłem, również układała go na stół. Obok leżała koperta z pie-

niędzmi dla imama. Jak wspomina Halina Szahidewicz: 

20  Por. A. Budak, Wszechstronny przewodnik. Post w islamie i miesiąc Ramadan, The Light, Izmir 
(Turcja) 2006, s. 47-48. 
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Był taki czas, że imamowie chodzili sami. A później zapowiadali 

swoją wizytę. Obecnie rodzina pyta o dogodną datę jego przybycia. 

Imam usadzał się w kierunku modlitwy. Imam Muchla czy imam 

Chalecki zostawiali sobie zebrane pieniądze na utrzymanie. Ale by-

li imamowie, którzy zebrane środki przekazywali ubogim. Ludzie 

uważali, że pieniądze fitre to spełnienie zasady zakat. Można było 

dać środki na Jasienie i Koran: „A panie imamie, czy przy okazji 

można dać na Jasienie za zmarłego”. 

Istotne jest tu stwierdzenie, że ludzie traktowali fitre jako spełnienie za-

sady zakat al-fitr, czyli jałmużny ramadanowej. Jest to kolejne odstępstwo od 

zasad islamu, gdyż zakat miał wspomagać ubogich i potrzebujących, a tym-

czasem zebrane środki były przekazywane imamowi jako rodzaj zapłaty. Pra-

widłowo zakat al-fitr jest obowiązkiem, należy go oddać przed modlitwą świą-

teczną, a najlepiej w dzień świąteczny przed samą modlitwą. Można dać dzień 

lub dwa przed dniem świątecznym, ale nie wolno później. Złożenie zakatu po 

modlitwie świątecznej traktowane jest jako zwykła sadaka. Tradycyjnie jał-

mużnę ramadanową daje się w ilości saa (ok. 2,04 kilograma), w postaci głów-

nego produktu odżywczego, który jedzą najczęściej ludzie w danym kraju. 

Abu Said al-Chudri powiedział: 

„W dzień świąteczny, za życia Proroka, dawaliśmy [jako jałmużnę 

ramadanową] pożywienie w ilości saa. A naszym pożywieniem jest 

jęczmień, rodzynki, laktoza i daktyle 21”.

21  Hadis w zbiorach Buchariego i Muslima, za: Post w Ramadanie, Muzułmańskie Stowarzyszenie 
Kształtowania Kulturalnego, b. m.w. 2001, s.7. 
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Obecnie w krajach muzułmańskich oraz wśród Tatarów praktykuje się 

przekazywanie zakatu w formie pieniężnej. W krajach Bliskiego Wschodu bar-

dzo popularne jest kupowanie „cegiełek” przez wiernych, a dochód uzyska-

ny ze sprzedaży przekazuje się organizacjom charytatywnym, które zajmują 

się dystrybucją dóbr. Niegdyś w Polsce fitre przekazywano bezpośrednio ima-

mowi, ale wraz z postępem i lepszym zrozumieniem zasad islamu, Tatarzy 

zaczęli wpłacać środki finansowe na konto poszczególnych gmin wyznanio-

wych, bądź umieszczać je w skarbonkach stojących w meczetach i domach 

modlitwy. 

W tradycyjnym obchodzie imama „po fitre” można rozpoznać odbicie ka-

tolickiego zwyczaju „chodzenia po kolędzie”, gdy to ksiądz odwiedza swoich 

parafian, aby ich bliżej poznać, pobłogosławić i otrzymać datki na utrzymanie 

parafii i kościoła. 

Ramadan się kończy! Czas zatem świętować. Trzydniowe święto było dla 

Tatarów niezwykłym czasem, a w jego strukturze można wyróżnić cztery róż-

ne działania: modlitwę, wizytę na cmentarzu, wizyty rodzinne oraz zabawę – 

bal. W pierwszym dniu realizowano wszystkie z nich, kolejne dwa poświęco-

ne były odwiedzinom krewnych i znajomych lub ich goszczeniu we własnym 

domu. Wieczór przed rozpoczęciem miesiąca szałłal, czyli przed pierwszym 

dniem świąt, był pracowity. Tatarzy wykonywali rytualną kąpiel, aby w sta-

nie czystości przystąpić do porannej modlitwy świątecznej. Halina Szahide-

wicz wspomina, że w czasach, gdy w domach nie było kanalizacji i bieżącej 

wody, było to skomplikowane przedsięwzięcie. Należało przynieść odpowied-

nią ilość wody ze studni, następnie zagrzać ją w kotłach do gotowania bielizny. 

Później zaś przelać do baleji, balii z drewna lub metalu. Ponadto należało przy-

gotować odświętne ubranie, najlepiej nowe. 
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Modlitwa świąteczna musi się odbyć w ściśle określonym przedziale cza-

sowym, półtorej godziny po wschodzie słońca, aż do czasu modlitwy połu-

dniowej. W krajach muzułmańskich zazwyczaj rozpoczyna się o godzinie 

siódmej lub ósmej rano. U Tatarów na Podlasiu przyjęło się, że modlitwa w Bo-

honikach i Kruszynianach rozpoczyna się o godzinie dziesiątej, podobnie jak 

w domu modlitwy w Białymstoku. Mufti Miśkiewicz wskazuje, że wynika to 

z praktycznego podejścia: chciano, aby wszyscy, szczególnie przyjezdni, mogli 

spokojnie dojechać do meczetów. 

Modlitwa świąteczna nieznacznie różni się od modlitwy obowiązkowej, 

codziennej:  nie poprzedza jej żadna modlitwa nadobowiązkowa, sunna. Mo-

gą być jedynie wykonane dwa rakaty tahijat al-mazdżid, modlitwy na wej-

ście do meczetu. Nie intonuje się azanu ani ikamy. Imam lub muezin zaczy-

nają śpiewać tekbiry, formuły ku chwale Boga, a pozostali wierni dołączają do 

nich. Śpiewanie tekbirów można rozpocząć po modlitwie porannej fadżr, a ich 

zakończenie oznacza rozpoczęcie modlitwy. Przyjęło się, że tekbiry trwają od 

pięciu do dziesięciu minut: 

Tekbir w wersji 
ogólnomuzułmańskiej

Allahu akbar 
Allahu akbar
Allahu akbar

La illaha illa llah 
Allahu akbar 
Allahu akbar 

Ła lillahi l-hamd

Tekbir  
w wersji tatarskiej

Allahu ekber 
Allahu ekber 

La illaha illallah
Huła llahu ekber

Allahu ekber 
ła lillahi łalhamd 

Tłumaczenie

Bóg jest wielki
Bóg jest wielki 

Nie ma Boga prócz Allaha
i Bóg jest wielki
Bóg jest wielki  

i Jemu należy się chwała. 
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Po ich zakończeniu imam wstaje i ogłasza rozpoczęcie modlitwy. U Tata-

rów przyjęte jest, że mówi wtedy głośno: 

Rozpoczniemy modlitwę bajramową, dwa rakaty. 

Modlitwa przebiega według schematu, różnica polega na tym, że  

w pierwszym rakacie jako znak rozpoczęcia modlitwy siedmiokrotnie głosi 

się Allah akbar wraz z podnoszeniem dłoni na wysokość uszu lub klatki pier-

siowej, a w drugim rakacie pięć razy, także podnosząc ręce. Przy modlitwie 

obowiązkowej formuła ta wypowiadana jest tylko raz. Kolejnym odstępstwem 

jest to, że na zakończenie nie wykonuje się modlitwy tespichowej. Imam po-

nownie intonuje tekbiry, które powtarzane są trzy razy. Śpiewa pierwszy tek-

bir i zaczyna wchodzić na minbar, kazalnicę, a zgromadzeni kończą śpiewać 

pozostałe dwa. W czasie, gdy wybrzmiewają dwa ostatnie tekbiry, musi wejść 

na minbar i obrócić się przodem do wiernych. Następnie rozpoczyna się ka-

zanie w języku arabskim oraz polskim. Kończy je wypowiedzenie dua – mo-

dlitwy intencyjnej w języku arabskim i polskim. Po skończeniu dua imam 

znów intonuje tekbiry. Wierni dołączają do niego i powtarzają tekbir trzy razy.  

W tym czasie imam  powinien zejść z minbaru i usiąść na kolanach na dywanie,  

w miejscu, w którym wcześniej się modlił. Po zakończeniu tekbirów obraca 

się w stronę wiernych, ogłaszając zakończenie modlitwy i składając życze-

nia dla całej wspólnoty. Należy przypomnieć, że imam modli się w części mę-

skiej. Kobiety modlące się w meczetach w Bohonikach oraz Kruszynianach, 

stojąc w pierwszych rzędach mogą obserwować imama i modlących się męż-

czyzn zza firan przez wąskie okienko. Powyżej opisana modlitwa stanowi ka-

non, wedle którego odprawiana jest we wszystkich krajach muzułmańskich. 

Natomiast to, co się dzieje po niej, jest u Tatarów lokalną specyfiką. Chodzi 
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mianowicie o dzielenie sadogi. Jeszcze przed rozpoczęciem śpiewania tekbi-

rów, osoby, które chcą podzielić sadogę, układają worki, torebki, koszyki, kar-

tony ze słodyczami, bułeczkami drożdżowymi, owocami przy minbarze. Na-

zwa sadoga wywodzi się od arabskiej nazwy sadaka, jałmużna dobrowolna. 

W środowisku Tatarów jest swoistym przetworzeniem jednego z obowiązków 

każdego muzułmanina – corocznego przekazania jałmużny na rzecz potrze-

bujących, zakatu. Po złożeniu życzeń imam prosi zgromadzonych do „prze-

modlenia” sadogi. Określenie „przemodlenie” jest typowo tatarskim zwrotem.  

W momencie rozpoczęcia modlitwy, wierni unoszą dłonie na wysokość klatki 

piersiowej.  Imam odmawia dua – modlitwę intencyjną o przyjęcie sadogi, od 

słów Amin wplatając w tekst arabski 22 polskie stwierdzenie:

Sadoga ofiarowana jest zgodnie z intencją ofiarodawców. 

Imam Stefan Mustafa Jasiński tłumaczył, że sadogę składa zazwyczaj 

wiele osób i wymienianie wszystkich ofiarodawców, a także wszystkich osób, 

którym została dedykowana, byłoby zbyt skomplikowane. Podczas wymawia-

nia tej formuły, każdy ofiarodawca powinien w myślach wypowiedzieć inten-

cję. Następnie wierni za imamem recytują surę al-Fatihę: 

Bismillahir rahmanir rahim

Alhamdu lillahi rabbil alamin

Arrahmanir rahim

Maliki jałmid-din

22  Jak się okazało imam Stefan Mustafa Jasiński odczytywał dua w języku tatarskim zapisaną alfa-
betem arabskim. 
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Ijjaka  na’a budu ła ijjaka nastain

Ihdinas siratal mustakim

Siratal lazina anamta alajhim

Ghajril maghdubi alajhim 

Ła lad dallin

Amin 

W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!

Chwała Bogu, Panu światów,

Miłosiernemu, Miłościwemu,

Władcy Dnia Sądu!

Tylko Ciebie czcimy i tylko u Ciebie szukamy pomocy.

Prowadź nas drogą prostą,

drogą tych, którym błogosławisz, a nie tych, którzy zasłużyli 

na Twój gniew, i nie tych, którzy błądzą 23.

 Potem imam trzykrotnie wypowiada sto dwunastą surę al-Ichlas, Czy-

stość wiary:

Kul hułallahu ahad

Allahus samad

Lam jalid ła lam julad

Ła lam jakun lahu kufułan ahad 

Powiedz: „On, Bóg Jedyny,

23  Koran, op. cit., s. 7. 
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Bóg Samoistny.

On nie rodził i nie został zrodzony.

I nie ma nikogo, kto byłby Mu równy!” 24

Po surze śpiewane są wspólnie trzy razy tekbiry, poprzedzone 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

Bilara tekbir Bóg jest wielki

Bismillahir rahamanir rahim W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!25

Po właściwych tekbirach wymawiana jest formuła: 

Wesalli ala aszrafa dżemija

Ambija ła ałlija łal mursalin

Wielchamdu lillahi rebbil alemiń 

(Chwała Bogu, Panu Światów)26.

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

Wielchamdu lillahi rebbil alemiń. Przy wypowiadaniu tej formuły Tata-

rzy dotykają twarzy charakterystycznym gestem, przypominającym obmycie 

24  Koran, op. cit., ss. 510-511. 
25  Tekst wstępu oraz tłumaczenie podane przez muftiego Tomasza Miśkiewicza.
26  Zapis zgodnie z wymową tatarską. 
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oblicza całymi dłońmi; zaczyna się przy czole, a kończy pod brodą. Ruch ten, 

nazywany „zagładzeniem”, można interpretować właśnie jako gest obmycia, 

czystości rytualnej, wywiedzionej z wykonywanego przed modlitwą łudu. 

Gdy sadoga jest już przemodlona, każdy bierze swoje dary i rozpoczyna się 

składanie świątecznych życzeń. Wierni prowadzą luźne rozmowy, dzielą się 

sadogą. Przyjęło się, że ilość daru musi wynosić najmniej czterdzieści sztuk 27, 

a następnie dowolną wielokrotność tej liczby. Mówi się, że podstawową mia-

rą jest „sorok”, co jest zapożyczeniem z języka białoruskiego i rosyjskiego,  

w których oznacza „czterdzieści”. W tatarskich domach słychać: Przygotowa-

łam dwa soroki. Sam akt dzielenia sadogi polega na tym, że ofiarodawca po-

winien podejść po kolei do wszystkich zgromadzonych, a nie tylko do osób  

z rodziny i znajomych. Osoba obdarowywana nie może, zgodnie z tradycją, 

odmówić przyjęcia daru. Przyjęło się również, że nie należy za nią dziękować. 

Wypada wziąć co najmniej dwie sztuki ofiarowanych produktów. Każdemu, 

we wcześniej przygotowanych woreczkach lub torebkach, powiększa się ilość 

otrzymanych cukierków, wafli, jabłek, mandarynek, bułeczek drożdżowych, 

wszędzie też słychać świąteczne życzenia. W przypadku Białegostoku skła-

dana się je w budynku, ale w tradycji bohonickiej i kruszyniańskiej przyjęło 

się, że o ile pogoda sprzyja, wszyscy wychodzą na plac przed meczetem, aby 

na świeżym powietrzu składać sobie życzenia, krążąc między zebranymi, aby  

w miarę możliwości nikogo nie pominąć. Życzenia dotyczą zdrowia, po-

myślności, szczęścia lub konkretnych planów. Przyjęto też, że osoby pod-

chodzące do siebie z intencją złożenia życzeń, mówią „Z bajramem” lub  

27  Liczba czterdzieści uznana jest przez Tatarów za magiczną. Obecna jest w wielu sytuacjach, np. 
jest czterdzieści elementów sadogi, na czterdzieści kroków odchodzi się od świeżo usypanej mo-
giły, po czterdziestu dniach od śmierci organizuje się wieczerzę w intencji zmarłego. 
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„Z bajramczykiem” i podają sobie dłonie, całują i ściskają się, w zależności od 

stopnia pokrewieństwa i zażyłości.   

Kolejnym działaniem jest odwiedzanie grobów bliskich na mizarze, 

cmentarzu. Czynione jest wtedy „dawanie sielam”, znaku przywitania, po-

zdrowienia – od salam, pokój. Osoby, które podchodzą do mogiły, ustawiają 

się w rzędzie z prawej strony głowy zmarłego. Każdy, dotykając prawą dłonią 

pomnika lub ziemi na grobie, odczytuje odpowiednią modlitwę. Najczęściej 

pierwsza osoba czyta modlitwę z chamaiłu albo z przygotowanej karteczki, 

pozostali zaś słuchają lub za nią powtarzają. Ważnym elementem jest wymó-

wienie imienia zmarłego w wersji muzułmańskiej, o ile dana osoba posiadała 

takie, nadane podczas azanu, np. Mustafa zamiast Stefan, Jusuf zamiast Józef, 

Mierjema zamiast Maria. Często jest ono odmienne od tego, którego zmarły 

używał na co dzień. Wymieniane jest również imię matki zmarłego. Działanie 

to powtarza się przy grobach wszystkich bliskich, a także znajomych. Przyjęte 

jest, że nawet obca osoba, która znała zmarłego, może podejść do stojącej przy 

grobie rodziny i „dać sielam”. 

Odwiedzenie mizarów jest czymś oczywistym dla Tatarów, którzy 

uczestniczyli w modlitwie świątecznej w którymś z podlaskich meczetów. Mi-

zar w Bohonikach położy jest za wsią, a ze świątyni można dojść tam w kilka 

minut. Obecnie spod meczetu jedzie sznur samochodów. W Kruszynianach 

zaś odległość między meczetem a cmentarzem jest tak niewielka, że więk-

szość osób decyduje się na krótki spacer. Tatarzy białostoccy, uczestniczący 

w modlitwie świątecznej w lokalnym domu modlitwy, aby wypełnić ten zwy-

czaj często decydują się na przejazd na mizary, gdzie pochowani są ich bliscy. 

Po powrocie z meczetu i mizaru rozpoczyna się czas wizyt oraz podejmo-

wania gości. Wszystkie święta u Tatarów mają wymiar bardzo rodzinny, gro-

madny. W pierwszy dzień zazwyczaj wyprawiane są obiady, będące popisem 
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umiejętności kulinarnych, szczególnie w zakresie opanowania przygotowa-

nia potraw tatarskich. Halina Szahidewicz wspomina, że po obiedzie koniecz-

nie musiały być podane bułki drożdżowe. Ciasto na nie powinno być idealnie 

wyrobione, co jej babcia ordynowała pokrzykiwaniem: Mieś, mieś do siódmych 

potów! 28. 

Przy okazji Ramadan Bajramu warto wspomnieć o tradycji balów tatar-

skich. Pierwszego dnia wieczorem urządzano huczną zabawę, co praktykowa-

ne również z okazji Kurban Bajramu, a także z pomniejszych okazji, szczegól-

nie w okresie letnim. Stanisław Kryczyński odnotował tatarskie upodobanie 

do zabawy:

Instynkt towarzyski rozwinięty u nich w wysokim stopniu. Lubią od-

wiedzać się wzajemnie, podejmować, bawić się i tańczyć na wieczo-

rynach, na które uczęszczają także i starzy dla pogadania z sąsia-

dami i zebrania nowin 29. 

Bale były czynnikiem integrującym wewnętrznie społeczność tatarską. 

Stanowiły przy okazji swoistą giełdę matrymonialną, sprzyjając tym samym 

utrzymaniu endogamii. Halina Szahidewicz mówi, że każdy bal miał swo-

je małżeństwa. Pierwszą zabawę dla członków tej mniejszości etnicznej zor-

ganizowano pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku w Wilnie. Był to 

wielki bal, na który ściągnęła ludność nie tylko z ziem kresowych czy Króle-

stwa Polskiego, ale także z odległych guberni rosyjskich. W Polsce między-

wojennej kontynuowano tę tradycję; balom patronowały oddziały Związku 

28   Miesić, inaczej wyrabiać. 
29   S. Kryczyński, op. cit., s. 128. 
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Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, a także zarządy gmin wyznaniowych  

i tatarskie drużyny Związku Strzeleckiego. Z największych zabaw słynęły Wil-

no, Nowogródek, Słonim oraz Iwje-Murawszczyzna. Odbywały się również  

w Klecku, Lachowiczach, Mirze, Iwanowie i Kruszynianach. W Wilnie bale or-

ganizowane były w wynajętych lokalach, w mniejszych miejscowościach –  

w świetlicach ludowych, remizach strażackich, a nawet w domach prywat-

nych. Tańczono wtedy poloneza, walca, mazura. Ciekawie brzmią notatki z te-

go okresu zamieszczone w „Życiu Tatarskim”:

(…) Zgodnie z tradycją słonimską na święta Ramazan – Bajram zo-

stał zorganizowany doroczny bal, na którym Oddział Strzelecki za-

inscenizował krótką rewję p.t. „Obozowe ognisko strzeleckie” z de-

klamacjami własnej twórczości i z własną reżyserją 30. 

W sprawozdaniu z działalności Wileńskiego Oddziału Z.K.O.T.R.P. 

za rok 1935 czytamy: (…) Zabaw tanecznych odbyło się w r. 1935 

dwie: dn. 16 marca na drugi dzień Kurban Bajramu i dn. 27 grudnia 

na pierwszy dzień Ramazan - Bajramu 31.

Na zabawie tanecznej w Warszawie w dniu 20 stycznia r.b., urzą-

dzonej staraniem Związku Tatarów z okazji Ramazan – Bajra-

mu byli obecni Ambasador Turecki Achment Ferit Bey z małżon-

ką, konsul turecki Ridwan Safa Bey, sekretarz Ambasady Farzan 

30  „Życie Tatarskie” nr 5/1934, s. 16
31  „Życie Tatarskie” nr 2/1936, s. 47
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Sulczuk Bey i Sekretarz Poselstwa Perskiego Husein Chan – Sini-

dżani 32 .

Jak wyglądał bal, opisuje we wspomnieniach Maria Radecka: 

Tradycją parafii w Słonimiu były bale na bajramy, na które nie 

wpuszczano innowierców i nietrzeźwych. Odbywały się w najwięk-

szych salach w mieście. Na bale panny udawały się wraz z rodzica-

mi. Młodzież tańczyła, a starsi siedzieli pod ścianami na krzesłach  

i patrzyli na młódź 33. 

Po drugiej wojnie światowej tradycja zabaw tatarskich ponownie odży-

ła – rozpoczęto od skromnych potańcówek w Bohonikach i Sokółce. Na więk-

szych zabawach zaczęto spotykać się dopiero w drugiej połowie lat pięćdzie-

siątych XX wieku. Organizatorami byli Tatarzy z Sokółki, później zajęli się 

tym Tatarzy z Białegostoku. Podobne spotkania organizowali również Tatarzy, 

którzy osiedlili się na Ziemiach Zachodnich i Pomorzu. Do najsłynniejszych 

należały: bal w sierpniu 1962 roku w Gorzowie Wielkopolskim, w którym 

wzięli udział Tatarzy z Ziem Zachodnich i Pomorza; bal 20 września 1969 roku  

w Gdańsku z udziałem osób z całej Polski;  bal 21 lipca 1974 roku w Białym-

stoku, uznany za największą imprezę w dziejach powojennych Tatarów, oraz 

bal 20 lipca 1979 roku, również w Białymstoku, urządzony na zakończenie ob-

chodów 300-lecia osadnictwa tatarskiego na Podlasiu. W sierpniu 1980 roku 

32  „Życie Tatarskie” nr 3/1934, s. 10. 
33  M. Radecka, Moje wspomnienia (I), [w:] „Przegląd Tatarski” nr 3/2011, s. 18. 
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w Białymstoku zorganizowano bal podczas świąt Ramadan Bajram, wracając 

tym samym do tradycji uroczystych spotkań w czasie świąt muzułmańskich. 

Bale nie różniły się od zabaw polskich. Już przed drugą wojną światową 

uczestnicy tańczyli w rytm obowiązujących szlagierów, w repertuarze znajdo-

wały się m.in. walc, polka, mazur i oberek oraz melodie ludowe. Niekiedy wiel-

kie bale rozpoczynano polonezem. Tancerzom towarzyszyła muzyka grana,  

w zależności od miejsca, przez wynajęte zespoły lub wiejskich grajków 34. Jak 

pisze Aleksander Miśkiewicz: 

Według tradycji słonimskich na każdą większą zabawę zaprasza-

no orkiestrę wojskową. Próbowano też sięgać do melodii ludowych: 

krymskich i powołżańskich, propagowanych głównie przez emi-

grantów tatarskich wywodzących się z Rosji. Ale nie znajdowały one 

u Tatarów polskich większego uznania. Budziły, co prawda, emocje 

i wzruszenia, lecz większość z nich wolała melodie polskie, które to-

warzyszyły im przez całe życie 35. 

Po roku 1945 bawiono się przy polskich przebojach, chętnie wracano do 

przedwojennych hitów, a także śpiewano kresowe przyśpiewki – często w ję-

zyku białoruskim. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 

i obecnie podczas balów grają wynajęte zespoły muzyczne, a w repertuarze 

są największe przeboje polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. W ostat-

nim okresie powrócono do tradycji balów organizowanych z okazji Ramadan 

34  Por. A. Miśkiewicz, Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945-1990, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Białystok 1993, ss. 56-58; A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, TA-
iWPN Universitas, Kraków 2004, ss. 147-150. 
35  A. Miśkiewicz, Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945-1990, Białystok 1993, s. 58.
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Bajramu; zadania tego podjął się komitet wyłoniony z Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Od roku 2009 bale odbywają się 

stale w pierwszy dzień świąt, gromadząc Tatarów z Polski i z zagranicy. Współ-

czesne bale sprzyjają konsolidacji społeczności tatarskiej z różnych miast Pol-

ski, integracji międzypokoleniowej i zachowaniu tradycji kultywowanej od 

dziesięcioleci. Dziś, tak jak i dawniej, bale są doskonałą okazją do wzajemne-

go poznania panien i kawalerów tatarskich – wiele par zawiera po nich związ-

ki małżeńskie. W czasie balu nieocenioną osobą jest sprawny organizator. Do 

niedawna w Białymstoku takim swoistym spiritus movens była Mierjema 

Chalecka-Giembicka 36, która organizacją balów i swataniem par zajmowała się 

od lat siedemdziesiątych XX wieku. Dobrze orientowała się w koligacjach ro-

dzinnych, nie tylko wśród rodów podlaskich. Przy selekcji uczestników balu 

kierowała się odpowiedzią na jedno pytanie: 

Czy ten co chce jeszcze się zapisać, to kawaler czy żonaty/ panna 

czy mężatka? Bo wpuszczam tylko kawalerów i panny, a małżeń-

stwa, które na czas się nie zapisały, niech siedzą w domu. 

Podczas rozmów na temat zabaw okazało się, że wiele par, które zapozna-

ły się na balu, zawarło następnie związki małżeńskie. Zauważyć można przy 

tym ciekawą  prawidłowość: zwykle jedna osoba pochodziła z Podlasia, naj-

częściej z Białegostoku lub Sokółki, a druga z Ziem Zachodnich: z Gorzowa 

Wielkopolskiego, Trzcianki, Wrocławia lub Oleśnicy. 

36  Mierjema Chalecka-Giembicka (1944-2016), działaczka tatarska, długoletnia członkini Najwyż-
szego Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. 
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Mufti Tomasz Miśkiewicz,  
Dom Kultury Muzułmańskiej  
w Białymstoku, 2011 rok 

MODLITWA  
I KAZANIE  
ŚWIĄTECZNE



43

Imam Stefan 
Mustafa Jasiński, 
Dom Kultury 
Muzułmańskiej  
w Białymstoku,  
2011 rok
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Imam Ismail Çaylak, 
meczet w Gdańsku,  
2015 rok 
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SADOGA

„Przemodlenie” sadogi,  
mufti Tomasz Miśkiewicz  
i imam Ramil Khayrov,  
Dom Kultury Muzułmańskiej  
w Białymstoku, 2015 rok
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Sadoga, Dom Kultury Muzułmańskiej  
w Białymstoku, 2015 rok

„Przemodlenie” sadogi, imam Aleksander Bazarewicz, meczet w Bohonikach, 2016 rok 
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„Przemodlenie” sadogi, imam Aleksander Bazarewicz, meczet w Bohonikach, 2016 rok 
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Rozdanie sadogi, meczet w Bohonikach, 2014 rok Rozdanie sadogi, meczet w Bohonikach, 2016 rok
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Rozdanie sadogi, meczet w Bohonikach, 2016 rok
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Maciej Szczęsnowicz rozdaje sadogę  
przed meczetem w Bohonikach, lata 90. XX wieku
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Życzenia i rozmowy przy rozdawaniu sadogi przed meczetem w Bohonikach, 2014 rok 
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SPOTKANIE 
BAJRAMOWE

Nowogródek, 1939 rok 
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Bohoniki, 1952 rok 
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Imam Maciej 
Mahmed 
Olejkiewicz  
z wiernymi, 
Bohoniki,  
1953 rok 
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Bohoniki, 1953 rok 
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Halina Szahidewicz (z domu Jabłońska) z bratem Mirosławem Jabłońskim, 
Bohoniki, 1953 rok
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Bohoniki, 1957 rok
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Imam Bekir Radkiewicz z wiernymi, Gorzów Wlkp., połowa lat 50. XX wieku Imam Bekir Radkiewicz z wiernymi, Gorzów Wlkp., 1966 rok 
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Imam Bekir Radkiewicz z wiernymi, Gorzów Wlkp., 1966 rok 
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WIZYTA NA MIZARZE

W drodze na mizar, Bohoniki, połowa lat 50. XX wieku
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W drodze na mizar, Bohoniki, połowa lat 50. XX wieku

Bohoniki, lata 60. XX wieku, modlący Stefan Radkiewicz
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Bohoniki,  
lata 50. XX wieku

Bohoniki,  
lata 60. XX wieku
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Bohoniki, lata 80. XX wieku
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BAL

Nowogródek lub Wilno (?), lata 30. XX wieku
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Białystok, 2014 rok 
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Białystok, 2015 rok Białystok, 2017 rok 
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Białystok, 2017 rok 
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Białystok, 2017 rok 
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Białystok, 2018 rok
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Kurban Bajram

Drugim świętem jest Kurban Bajram (w języku arabskim Id al-Adha) – 

Święto Ofiarowania. Trwa ono cztery dni, od dziesiątego do trzynastego dnia 

miesiąca zu al-hidżdża. Wierni w tym czasie odbywają pielgrzymkę do Mekki. 

Święto nawiązuje do opowieści o składającym ofiarę Abrahamie:

Abraham powiedział: „Pójdę do mego Pana, aby mnie poprowadził!

Panie mój! Obdaruj mnie sprawiedliwym!”

I My uradowaliśmy go dobrą wieścią o synu wyrozumiałym.

A kiedy doszedł do wieku, gdy mógł pracować razem z nim, Abra-

ham powiedział: „Synu mój! Widziałem we śnie, że składam cię  

w ofierze. Powiedz, co o tym myślisz?” Odpowiedział: „Ojcze 

mój, czyń to, co ci nakazano. Jeśli Bóg zechce, to znajdziesz mnie 

cierpliwym”.

I kiedy obaj poddali się Bogu, i Abraham ułożył go czołem ku ziemi,

zawołaliśmy do niego: „O Abrahamie! 

Potwierdziłeś już swoje widzenie. Tak oto nagradzamy czyniących 

dobro!

Była to próba oczywista”.

(sura as-Saffat, Szeregi, 37:99-106) 37.

37  Koran, przekład Musa Çaxarxan Czachorowski, Najwyższe Kolegium Muzułmańskie. Muzułmań-
ski Związek Religijny w RP, Białystok 2018, ss. 355-356. 
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Bóg zażądał od Ibrahima (Abrahama), aby na potwierdzenie swego posłu-

szeństwa złożył mu w ofierze syna Ismaila (Izmaela) 38. W ostatnim momen-

cie Bóg zrezygnował jednak z tej ofiary, a na miejsce dziecka posłał koźlaka 

(lub baranka). Zgodnie z wierzeniami chłopiec miał być złożony przy Kaabie, 

uważanej za dom boży na ziemi, odtworzony przez Ibrahima na podstawie 

fundamentów postawionych za czasów Adama, pierwszego człowieka. W niej 

mieszkał Ismail z rodziną oraz matką Hagar. Obecnie wizyta przy Kaabie jest 

jednym z punktów hadżdżu, obowiązkowej pielgrzymki. Wspominając ofia-

rę Ibrahima, do dziś muzułmanie składają ofiarę ze zwierzęcia. Według reli-

gii mięso ofiarowanego zwierzęcia powinno być podzielone na trzy części: 

do rozdania ubogim, dla ofiarodawcy i rodziny (używa się jej podczas świąt) 

oraz na przyszłe miesiące. Z mięsa, które pozostaje do bieżącego użytku, na-

leży przygotować potrawy i zaprosić większą ilość gości. Kurban jest symbo-

lem posłuszeństwa wobec Allaha i dowodem poszanowania dogmatów isla-

mu. Składając kurbana, muzułmanin odrzuca fałszywe bóstwa, jednocześnie 

okazując symboliczny dowód gotowości do oddania wszystkiego, nawet wła-

snego życia, za swego Stwórcę i Pana, poddania się jego władzy i woli.  

Podejmowane podczas tego święta działania zgodne z tatarską tradycją 

są podobne do tych w czasie Ramadan Bajramu. W pierwszym dniu odprawia 

się uroczystą modlitwę świąteczną – identyczną dla obu świąt – w meczecie 

lub domu modlitwy, dzielona jest sadoga, idzie się na groby bliskich, odwiedza 

rodzinę i znajomych. Kulminacją jest złożenie ofiary zwierzęcej, wzorowane 

na działaniu Ibrahima, które dokonuje się po rozdaniu sadogi, na terenie przy 

meczecie. Aby uwypuklić swoistość praktykowanego przez Tatarów składania 

ofiary, warto wiedzieć, jak zgodnie z zasadami islamu wygląda to w krajach 

38   W tradycji judeochrześcijańskiej – Izaaka. 
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muzułmańskich. Mufti Tomasz Miśkiewicz przedstawił przebieg ofiarowa-

nia na podstawie własnych obserwacji poczynionych w Arabii Saudyjskiej. 

Najlepiej, gdy zwierzę, wybrane spośród kopytnych dozwolonych przez pra-

wo islamu, jest płci męskiej. Nie może być uszkodzone, chore ani dopuszczane 

do spółkowania na dziesięć dni przed świętem. Zwierzę kładzie się na ziemi,  

a jego łeb kieruje w stronę Mekki. Osoba, która dokonuje rytualnego uboju,  

w myślach, „w sercu”, wypowiada intencję, a następnie szybkim cięciem za-

rzyna zwierzę. Intencją jest zazwyczaj pomyślność i zdrowie rodziny, bliż-

szych i dalszych krewnych, ale przede wszystkim oddanie czci Bogu. W mo-

mencie cięcia podcinający wypowiada słowa:

Bismillah, Allahu akbar            W imię Boga, Bóg jest wielki. 

Następnie oprawia się zwierzę i rozdziela mięso na kawałki. Prawo ści-

śle określa czas złożenia ofiary, co jest dozwolone od zakończenia modlitwy 

świątecznej do południa trzeciego dnia świąt. Zwierzę złożone przed mo-

dlitwą świąteczną nie jest uważane za ofiarę, a jedynie za sadakę. W krajach 

muzułmańskich panuje powszechność tego obrzędu. Dokonywany jest przy 

domach, bez obecności imama. Każdy odpowiednio ubija, porcjuje, pakuje  

i rozdaje mięso. 

W tradycji tatarskiej złożenie kurbana ma bardziej podniosły charakter  

i wiąże się z całym osobnym ceremoniałem. W dalszej części zostanie przed-

stawiony kanoniczny rytuał,  a także odstępstwa, które stosują sami Tatarzy. 

Najważniejszą różnicą względem prawa islamu jest to, że przy uboju musi być 

obecny  imam. Jednak zanim do tego dojdzie, należy odpowiednio wybrać  

i przygotować zwierzę, które klasyfikowane jest według płci, wieku i czystości 

seksualnej. Jako ofiary dopuszczone są również koguty, a na Wschodzie także 
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wielbłądy. U Tatarów przyjęte jest składanie ofiary z rogacizny, byków i bara-

nów. Przed drugą wojną światową, a nawet w latach późniejszych pozwalano 

na ofiarę z koguta, jeśli ofiarodawcy nie stać było na inne zwierzę. Jeśli wybie-

rano rogaciznę, to baran lub byk musiał być płci męskiej, w wieku od roku do 

trzech lat, niedopuszczony do rozpłodu, czysty seksualnie, a najlepiej w trak-

cie hodowli trzymany w oddzielnej zagrodzie, bez dostępu do samicy. Halina 

Szahidewicz pamięta, jak w jej rodzinnym domu w Niekraszuńcach ojciec po-

stępował przed Kurbanem Bajrmamem: 

Zwierzę wybierano, odpowiednio hodowano, odseparowywano od 

innych zwierząt. Musiało być czyste, przewiązywano rogi chustecz-

ką. Imam odmawiał modlitwę, a później ubijano zwierzę. Później 

oprawiano mięso. 

Obecnie trudno spełnić wszystkie te kryteria, zatem wybiera się osobni-

ka męskiego i u hodowcy zaznacza się, aby choć na dziesięć dni przed świę-

tem nie dopuszczał go do spółkowania. Ponadto znacznie obniżono wymóg 

wieku zwierzęcia. W przypadku byka okres hodowli powinien wynosić jeden 

rok, a czasem w drodze wyjątku dopuszczane są młodsze osobniki. Zwierzę 

musi być zdrowe, nieuszkodzone, czyste, łącznie z genitaliami. Ofiarodawca 

też musiał spełnić pewne wymogi, mógł np. zgodnie z tradycją pościć dzie-

sięć dni przed świętem, choć nie było to obowiązkiem. W tym czasie nie po-

winien obcinać włosów i paznokci, co stanowi nawiązanie do zasad hadżdżu, 

kiedy to pielgrzymi nie mogą również dokonywać tych zabiegów. Po modli-

twie świątecznej i życzeniach ofiarodawca zawiązywał na rogach zwierzęcia 

biały materiał, chustę. Następnie imam święcił zwierzęta, podchodząc do każ-

dego z nich i czytając z chamaiłu krótką modlitwę, po czym skrapiał je wodą. 
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Tak przygotowane zwierzęta prowadzono w procesji wokół meczetu. Okrążeń 

było siedem, tyle bowiem razy okrąża się Kaabę w Mekce w czasie pielgrzym-

ki. Uzasadnione więc wydaje się interpretowanie tego działania jako formy za-

stępczej rytuału pielgrzymkowego. Do niedawna spełnienie tego obowiązku 

było rzadkością wśród Tatarów. Odległość i koszty sprawiały, że mimo szcze-

rych chęci, mało kto mógł sobie na to pozwolić 39. 

Tatarzy, nie mogąc pielgrzymować do Mekki, ustalili działanie zastępcze 

w postaci procesji wokół meczetu, a także kolejny sposób na wypełnienie ha-

dżdżu poprzez odwiedzanie Bohonik i Kruszynian, zwanych „polską Mekką  

i Medyną”, oraz cmentarza w Łowczycach, gdzie znajdował się grób Ewiji Kon-

tusia, pastuszka, któremu przypisywano magiczne umiejętności bilokacji  

i wielokrotne pielgrzymowanie do Mekki 40. 

Niektórzy badacze w wiązaniu na rogach zwierzęcia białego materia-

łu – symbolu niewinności i czystości – skrapiania go wodą, a także w procesji 

39  Relacje z pielgrzymek odbywanych w XVI wieku i późniejszych okresach opisał Leon Najman 
Mirza Kryczyński – Tatarzy polscy a Wschód muzułmański [w:] „Rocznik Tatarski”, Rada Centralna 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Zamość 1935, ss. 22-29. W la-
tach 1993-2018 spora grupa polskich Tatarów i muzułmanów dopełniła obowiązku religijnego dzię-
ki wyjazdom na hadżdż fundowanym przez króla Arabii Saudyjskiej. 
40  Cudowne umiejętności Kontusia polegały na tym, że potrafił być w dwóch miejscach równocze-
śnie: w Łowczycach i Mekce. Zgodnie z przekazem uratował swego pana, który udał się faktycz-
nie do Arabii Saudyjskiej, ale w wyniku różnych okoliczności stracił wszystkie środki na podróż 
powrotną. Ludzie opowiedzieli mu o Tatarze, który regularnie bywa w Mekce i podsunęli mu po-
mysł, aby poprosił go o pomoc. Tak też się stało, Kontuś pomógł panu, wziął go na swe ramiona i 
przeniósł bezpiecznie do Łowczyc. Jednakże wymógł na nim przysięgę, że dopiero po jego śmierci 
będzie mógł wyjawić tajemnicę. Pan z wdzięczności zaczął traktować Kontusia jak równego sobie, 
a prawdę o nim wyjawił po jego śmierci. Mogiła świętego została otoczona wielką czcią przez mu-
zułmanów, a przypisywane mu uzdrowicielskie właściwości sprowadzały na mizar okoliczną lud-
ność bez względu na wyznanie. Por. R. Vorbich, Pielrzymka do grobu św. Ewliji Kontusia (Kondeja) 
w kontekście globalnym i lokalnym [w:] S. Chazbijewicz (red.), Tatarzy – historia i kultura. Sesja na-
ukowa (26-27 czerwca, Szreniawa), Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w Szreniawie 2009. 
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wokół meczetu, dopatrują się naleciałości chrześcijańskich, które Tatarzy ży-

jący od wieków w katolicko-prawosławnym otoczeniu zaadaptowali do swojej 

religii. Czy tak jest w istocie? Trudno jednoznacznie określić. 

Ostatni raz okrążono meczet ze zwierzętami w roku 1989. Wielki Mufti 

Libanu, który odwiedził wtedy społeczność muzułmańską i był obecny w Bo-

honikach, zanegował ten zwyczaj jako całkowicie sprzeczny z islamem. Cóż, 

zwyczaje tatarskie powstawały w izolacji od świata muzułmańskiego. 

Po procesji imam podchodził do ofiarodawców, pytając, w jakiej intencji 

chcą złożyć ofiarę. Pytał o imię i nazwisko zmarłej osoby, w intencji której skła-

dane są ofiary, gdyż wśród Tatarów nie jest przyjęte składanie ofiary w intencji 

żywych. Przed cięciem imam wraz ze zgromadzonymi recytuje surę al-Fati-

ha, następnie trzykrotnie surę al-Ichlas oraz modlitwę intencyjną, dua. Po tym 

barana lub byka powala się na ziemię, pętając mu trzy nogi sznurem, pozosta-

wiając lewą tylną wolną. Zgodnie z zasadami uboju rytualnego zwierzę kła-

dzie się na bok, głową skierowaną na południe, symbolicznie w stronę Mekki. 

Powinno być zarżnięte jednym szybkim cięciem i pozostawione do całkowite-

go wykrwawienia. Tryskającą krew tamuje się wiązką słomy, ale tylko na tyle, 

aby nie opryskała uczestników święta. Rzezak musi być w stanie czystości, po 

ablucji. Przed drugą wojną światową, gdy nie wszyscy Tatarzy znali dokład-

nie reguły uboju rytualnego, do fachowego podzielenia tuszy angażowani by-

li żydowscy rzeźnicy. Następnie kawałki mięsa, kurbaninę, rozdawano zgro-

madzonej społeczności. Imam zgodnie z tatarskim zwyczajem otrzymywał 

skórę i całą tylną łopatkę, łącznie z nogą. Halina Szahidewicz wspomina, że 

imamowi wręczało się podroby i serce, z czego powinien był przyrządzić posi-

łek. Według innych przekazów, serce należało usmażyć i dać do spróbowania 

imamowi. Obecnie nie jest to praktykowane, a dla imama wybiera się najład-

niejszy kawałek i wręcza mu w pierwszej kolejności. Wnętrzności, których nie 
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rozdano, bądź które nie nadawały się do spożycia, zakopywano na terenie zło-

żenia ofiary. W tradycji Tatarów wszystko to, co nie nadaje się do jedzenia, po-

winno być spalone lub głęboko ukryte. Przyjęło się, aby – zgodnie z tradycją –  

z otrzymanej kurbaniny przygotować jedną  z potraw świątecznych w kolej-

nych dniach. 

Współcześnie ofiary składano w Bohonikach i Kruszynianach, a w ostat-

nich latach głównie w Bohonikach. Członkowie społeczności tatarskiej ob-

serwują cały akt, słuchają modlitwy imama, a następnie śledzą każdy ruch 

rzezaka i osób, które mu pomagają. Sam ubój wykonany tradycyjnie często po-

przedza szarpanina z kilkusetkilogramowym zwierzęciem.  Później wkracza-

ją udogodnienia techniczne. Martwe zwierzę jest zawieszane na specjalnym 

wysięgniku przymocowanym do ciągnika. Ułatwia to proces zdjęcia skóry  

i wstępnego dzielenia. Niegdyś skóra była pożądanym elementem, szczegól-

nie gdy większość rodzin zajmowała się garbarstwem. Dziś koszt wyprawie-

nia skóry znacznie przewyższa jej wartość. Mimo specyficznego widoku, wier-

ni traktują go naturalnie, toczące się czynności nie przeszkadzają w wymianie 

informacji towarzyskich, plotkowaniu, dalszemu składaniu życzeń albo nawet 

jedzeniu słodyczy z sadogi. Niezależnie od tego, jak długo trwa oporządzanie 

zwierzęcia, całe tatarskie rodziny czekają w kolejce, aby otrzymać w foliowej 

torebce kawałek dla siebie 41. Po otrzymaniu kurbaniny Tatarzy wracają do do-

mów, żeby w gronie najbliższych dalej świętować. Podobnie jak przy Święcie 

Zakończenia Postu organizowane były bale i zabawy taneczne. Świadectwem 

tego są zachowane wpisy: 

41  Zmiany w unijnym i polskim prawie doprowadziły w ostatnich latach do zmian w sposobie skła-
dania ofiary. Nakaz prowadzenia uboju w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu, czyli w rzeź-
ni spowodował, że Tatarzy dokonują podcięcia i oprawienia ofiary w rzeźni, a następnie gotowe pa-
kiety z mięsem są rozdawane wśród społeczności w Białymstoku, Sokółce, Suchowoli i Warszawie.  
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W czasie Kurban Bajramu odbyły się zabawy taneczne w Klecku, 

Nowogródku i Słonimie 42.

Sokółka. Na cześć przybyłych do Sokółki gości na Bajram, odbyła 

się 22 lutego zabawa taneczna. Słonim. (…) W czasie Kurban – Baj-

ramu odbyły się trzy zabawy taneczne 43.

42  „Życie Tatarskie” nr 4/1934, s. 16. 
43  „Życie Tatarskie” nr 3/1937, s. 15.
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MODLITWA I KAZANIE 
ŚWIĄTECZNE

Imam Stefan Mustafa Jasiński, meczet w Kruszynianach, 2002 rok
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Mufti Tomasz Miśkiewicz, Dom Kultury 
Muzułmańskiej w Białymstoku, 2014 rok  Imam Ismail Çaylak, meczet w Gdańsku, 2015 rok
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Mufti Tomasz Miśkiewicz, Dom Kultury 
Muzułmańskiej w Białymstoku, 2016 rok 

Imam Aleksander Bazarewicz,  
meczet w Bohonikach, 2017 rok 
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SADOGA

„Przemodlenie” sadogi,  
imam Aleksander Bazarewicz,  
meczet w Bohonikach, 2013 rok
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„Przemodlenie” sadogi,  
mufti Tomasz Miśkiewicz,  
Dom Kultury Muzułmańskiej  
w Białymstoku, 2014 rok

Życzenia świąteczne 
od muftiego Tomasza 
Miśkiewicz,  
Dom Kultury 
Muzułmańskiej  
w Białymstoku, 2016 rok
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Rozdanie sadogi, meczet w Kruszynianach, 2011 rok
Życzenia przy rozdawaniu sadogi,  
Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, 2014 rok
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Rozdanie sadogi, meczet w Kruszynianach, 2011 rok



88 Rozdanie sadogi, Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, 2016 rok

Rozdanie sadogi, przed meczetem w Bohonikach, 2000 rok
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Rozdanie sadogi przed meczetem w Bohonikach, 2017 rok



9090



91

Życzenia i rozmowy  
przy rozdawaniu  
sadogi przed  
meczetem  
w Bohonikach,  
2015 rok 
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WIERNI  
Z KURBANEM

Gorzów Wlkp., 1956 rok 
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Gorzów Wlkp., 1957 rok 
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Bohoniki, lata 50. XX wieku 

Gorzów Wlkp., 1965 rok 
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Gorzów Wlkp., lata 60. XX wieku

Gorzów Wlkp., lata 60. XX wieku
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Stefan Jasiński przy kurbanie ufundowanym przez niego i żonę Lilę, Bohoniki, 1992 rok

Kurban Rozalii Bogdanowicz, Bohoniki, 2009 rok
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Kurbany przy meczecie  
w Bohonikach, 2006 rok  
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Szymon Miśkiewicz 
ze swoim kurbanem, 
Bohoniki, 2010 rok
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OPROWADZENIE 
KURBANA  
WOKÓŁ  
MECZETU

Imam Sulejman Safarewicz 
prowadzi procesję wokół 
meczetu, Bohoniki,  
lata 70. XX wieku
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Imam Sulejman Safarewicz  
na czele procesji z kurbanem,  
Bohoniki, lata 70. XX wieku 

Kurban w trakcie okrążania  
meczetu, Bohoniki,  
lata 70. XX wieku
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Ofiarodawcy ze 
zwierzętami, Bohoniki, 
lata 70. XX wieku
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Oprowadzanie kurbana ofiarowanego przez Jakuba Smajkiewicza, Bohoniki, 1979 rok 
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GUŚLOWANIE  
OFIARY

Imam Bekir Radkiewicz guśluje zwierzę, Gorzów Wlkp., lata 60. XX wieku 
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Imam Bekir Radkiewicz guśluje zwierzę, Gorzów Wlkp., lata 60. XX wieku

Stefan Jasiński guśluje swego kurbana, Bohoniki, 1992 rok
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MODLITWA  
INTENCYJNA

Imam Bekir Radkiewicz, Gorzów Wlkp., 1950 rok 
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Imam Bekir Radkiewicz, Gorzów Wlkp.,  
lata 60. XX wieku

Imam Stefan Mustafa Jasiński,  
Bohoniki, lata 90. XX wieku
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ZŁOŻENIE 
OFIARY

Gorzów Wlkp.,  
początek lat 60.  
XX wieku
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Gorzów Wlkp., 
1961 rok 

Stefan Jasiński 
podcina 
ofiarnego 
koguta, 
Bohoniki, lata 
80. XX wieku 
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Bohoniki, 
początek lat 80. 
XX wieku 

Imam Konstanty 
Szczęsnowicz 
prowadzi 
ostatnie 
modlitwy przed 
złożeniem 
zwierzęcia, 
Bohoniki,  
2000 rok 
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 Bohoniki, lata 50.  
XX wieku 

Gorzów Wlkp., 
początek lat 70.  
XX wieku

Imam Bekir Radkiewicz ze społecznością  
po złożeniu ofiary, Gorzów Wlkp., 1973 rok 
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ROZDANIE  
KURBANINY

Kurban ofiarowany przez Ryszarda Szczęsnowicza, Bohoniki, 2000 rok 
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Kurban ofiarowany przez Rozalię Bogdanowicz, Bohoniki, 2009 rok 
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Miełlud, Aszurejny Bajram  
i nowy rok muzułmański 

Wymienione powyżej dni mają dla naszych Tatarów wymiar szczegól-

ny. Uczynili z nich święta, bajramy, chociaż zgodnie z zasadami islamu po-

winny to być tylko dni świąteczne. Zapewne wyniesienie ich rangi wynika-

ło ze skromnego kalendarza liturgicznego, chęci stworzenia sfery sacrum, na 

wzór świąt chrześcijańskich z całą ich bogatą oprawą i znaczeniem. Po raz ko-

lejny można w tym odnaleźć nie tylko zjawisko porowatości, pojmowane jako 

wpływ społeczności lokalnej na życie i działania mniejszości, ale także prze-

nikanie wewnątrzislamskie. 

Zgodnie z tatarską tradycją specyfika tych dni oparta była przede wszyst-

kim na wspólnej modlitwie świątecznej. Wierni gromadzili się o godzinie 

dziesiątej rano w meczetach, domach modlitwy, gdzie rozbrzmiewały tekbi-

ry i dzielono sadogę. Wyraźne zmiany nastąpiły w roku 2004. Mufti Tomasz 

Miśkiewicz wspomina, że wtedy rozpoczął proces edukowania społeczności, 

co jest świętem, a co dniem świątecznym. Zmianie uległy godziny i charakter 

odprawianych wówczas modlitw. Zamiast o godzinie dziesiątej, rozpoczynają 

się o dwunastej i traktowane są jako obowiązkowa modlitwa południowa zuhr 

wraz z dodatkową modlitwą intencyjną, dua. 

Tatarzy obchodzą nowy rok muzułmański w symbolicznym wymiarze. 

Wieki temu przyjęli rachubę czasu opartą na kalendarzu słonecznym, a proce-

sy asymilacji i akulturacji sprawiły, że współczesne pokolenie znacznie więk-

szą wagę przykłada do celebracji Sylwestra i obchodów nowego roku zgod-

nie z kalendarzem gregoriańskim. Jednak pamiętają również o  nowym roku, 
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wypadającym pierwszego dnia muzułmańskiego miesiąca muharram. Daw-

niej spotykano się na modlitwie świątecznej, a następnie dzielona była sadoga. 

W miesiącu muharram, dokładnie dziesiątego dnia, przypada Dzień 

Aszura. Nazwa pochodzi od arabskiego liczebnika aszar, ‘dziesięć’. I tu wła-

śnie ujawnia się owo wewnątrzislamskie przenikanie. Otóż Tatarzy, choć są 

sunnitami, zaadaptowali na swój użytek święto, które ściśle wiąże się z pod-

walinami szyizmu, drugiego odłamu islamu. Dla szyitów jest to bardzo waż-

ny dzień żałoby i opłakiwania męczeńskiej śmierci trzeciego imama – Husaj-

na, wnuka Proroka Muhammada, syna Fatimy i Alego. Rocznica jego śmierci 

stanowi nie tylko czas smutku, ale również zadumy nad bohaterstwem oraz 

poświęceniem życia w imię poszanowania dobra i sprawiedliwości. Husajn, 

zgodnie z zasadą szyizmu, która przyznawała schedę po Muhammadzie tyl-

ko jego krewnym, podjął walkę o kalifat z władcą Jazidem. Z niewielkim od-

działem, liczącym siedemdziesiąt dwie osoby (w tym członkowie jego rodzi-

ny, także kobiety i dzieci), wyruszył do Kufy. Mieszkańcy miasta zapewniali 

go o swym poparciu. Jednakże, zanim tam dotarł, wojska umajjadzkiego kali-

fa Jazida wkroczyły do Kufy, pozbawiając Husajna ibn Alego wcześniej obieca-

nej pomocy. Husajn zdecydował się na zaatakowanie wojsk wroga pod Karba-

lą. Dziesiątego dnia miesiąca muharram 680 roku doszło do krwawego starcia, 

a właściwie rzezi, w czasie której zginął wnuk Proroka i wszyscy jego towa-

rzysze. Szyici wierzą, że Husajn wiedział, że czeka go klęska, bo brał pod uwa-

gę przewagę liczebną Jazida. Tym bardziej stanowi dla nich symbol bohate-

ra – męczennika, który wykazał się odwagą i nadzwyczajnym męstwem 44.  

W tradycji szyickiej, kultywowanej głównie w Iranie i w Iraku, organizowane 

44  Por. S. Surdykowska, Idea szahadatu w kulturze Iranu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskie-
go, Warszawa 2006, ss. 51-52. 
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są uroczystości żałobne, będące zbiorem różnorodnych działań i przedsta-

wień. Żałoba wyrażana jest poprzez specjalne procesje, powszechne jest 

umartwianie się – biczowanie, publiczne samookaleczanie (rozcinanie czoła 

mieczem) i lament. Najważniejszym bodaj elementem są widowiska pasyjne 

zwane taziye, odtwarzające sceny z życia i śmierci imama Husajna 45. 

Tatarzy przyjęli to święto, dobrowolnie poszcząc podczas niego, a tak-

że dzień przed i dzień po nim. Świątecznym symbolem jest dla nich kompot 

gotowany z suszonych owoców, jagód, a nawet ryżu, i spożywany jako znak 

żałoby. Skąd wzięła się ta tradycja? Tatarzy przyjęli rozczulające wyjaśnienie 

oparte na legendzie, według której  Fatima, matka Husajna i Hasana, na wieść 

o śmierci obu synów w wyprawie wojennej z rozpaczy pomieszała wszyst-

kie potrawy, jakie przygotowywała na ich powrót. Dlatego Tatarki miesza-

ły rozmaite owoce, suszone i świeże, jako odpowiedniki poszczególnych po-

traw przygotowanych przez Fatimę. Przyjęte jest, że liczba owoców musi być 

nieparzysta. Halina Szahidewicz pamięta, jak jej mama suszyła owoce, a do 

kompotu używała jabłek, śliwek, gruszek, a także rodzynek i migdałów. Pod-

kreśla, że jeśli wychodziła parzysta ilość składników, można było dodać zia-

renka ryżu. Niektórzy badacze podają arbitralnie konkretną liczbę owoców.  

I tak Maciej Konopacki wskazuje siedem rodzajów owoców, jagód oraz ryż 46. 

Aleksander Miśkiewicz za Stanisławem Kryczyńskim podaje, że kompot przy-

rządza się z dziewięciu owoców, jagód i ryżu 47. Najbliżej prawdy był Julian 

45  Struktura taziye, ich przebieg, scenariusz, aktorzy i uczestnicy są zupełnie osobnym tematem, 
któremu wielu współczesnych badaczy poświęciło dokładne studia m.in. Peter Chelkowski.
46  M. Konopacki, Białostocki szlak tatarski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1977, s. 19. 
47  S. Kryczyński, op. cit., s. 181



117

Talko-Hryncewicz, pisząc, że na aszure-bajramie w każdym domu musi być 

koniecznie kompot z nieparzystej ilości owoców z domieszką ryżu 48. 

Legenda nijak się ma do faktów historycznych, które wskazują, że Ha-

san został otruty z rozkazu Mu’awiji, ojca Jazida w roku 669 49. Matka zmar-

ła zaś wiele lat wcześniej, w roku 632. Skąd zatem błędny przekaz dotarł do 

Tatarów? Drogi mogą być dwie. Pierwsze źródło to kontakty z szyitami, któ-

rzy otaczali czcią imamów, potomków Proroka Muhammada, a w szczególno-

ści męczenników takich jak Husajn, który poległ w nierównej walce w obronie 

czystości władzy. Drugie źródło to kontakty z Turkami, obchodzącymi Aszu-

rę jako święto odnalezienia arki Noego. Zgodnie z tradycją, gdy osiadła na gó-

rze Ararat, przygotowano uroczysty posiłek ze wszystkich wiktuałów, jakie na 

niej pozostały. Nawiązując do tego przekazu, tureccy muzułmanie przygoto-

wują słodką potrawę z czterdziestu składników, a następnie rozdzielają wśród 

sąsiadów i przyjaciół. Tatarzy, oddaleni od centrów świata muzułmańskiego, 

poskładali fragmentaryczną, uzyskaną od muzułmanów innych nacji wiedzę, 

odpowiednio ją uzasadniając, w logiczną dla siebie całość. 

W literaturze można znaleźć rozmaite uzasadnienia odnoszące się do 

faktu, że dzień ten obchodzą też sunnici. Mianowicie, w muharramie pierw-

szy człowiek i prorok prosił Boga o wybaczenie, Nuh (Noe) i jego arka zna-

leźli schronienie przed potopem, a Musa (Mojżesz) ocalił lud izraelski przed 

gniewem faraona. Turcy, podążając za tą interpretacją, obchodzą Aszurę ja-

ko święto uratowania arki Noego, która zatrzymała się na górze Ararat. Mufti 

Tomasz Miśkiewicz, wyjaśniając tę kwestię, wskazuje na historię Musy (Moj-

żesza). Po czterdziestu dniach wędrówki ze swym ludem, która trwała cały 

48  J. Talko-Hryncewicz, op. cit., s. 75. 
49  S. Surdykowska, op. cit,, s. 53. 
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miesiąc zu al-hidżdża oraz pierwszych dziesięć dni miesiąca muharram. ży-

dowski prorok spotkał się z Bogiem. Dlatego też dziesiąty dzień muharrama 

uznano za święto i poszczono na jego pamiątkę. Gdy Bóg w kolejnych obja-

wieniach wskazał Muhammadowi, że obowiązkowy post ma obejmować mie-

siąc ramadan, Prorok ogłosił, że obowiązkowy post obejmuje dwa dni, dzie-

siąty dzień miesiąca muharram wraz z dniem poprzedzającym lub kolejnym, 

aby odróżnić się od Żydów. Zwyczaj poszczenia Tatarzy przyjęli zatem zgod-

nie z sunną Proroka i hadisami. 

Miełlud, w języku arabskim Al-Maulid an-Nabawi, czyli dzień narodzin 

Proroka Muhammada, obchodzony jest dwunastego dnia rabi al-ałłala, trze-

ciego miesiąca kalendarza muzułmańskiego. Wtedy to, według przekazów, 

Muhammad przyszedł na świat w Mekce na Półwyspie Arabskim, a moment 

ten obfitował w liczne cuda: ziemię rozjaśniło niezwykłe światło, rozbrzmie-

wały głosy z niebios, aniołowie rozpostarli swe skrzydła.

Muhammad dostąpił boskich objawień, stał się prorokiem głoszącym sło-

wo Boga. Nawołując do braterstwa i pojednania w imię boże, połączył wszyst-

kie plemiona arabskie. Po dwudziestu trzech latach misji proroczej stanął na 

czele pierwszego państwa muzułmańskiego i okazał się zdolnym politykiem, 

dyplomatą i dowódcą. Hołdując idei monoteizmu, jeszcze przed śmiercią 

Muhammad zakazał wznoszenia na swoim grobie budowli i świętowania przy 

nim. Bał się, że zachwieje to podstawowym dogmatem islamu, a jego grób sta-

nie się celem pielgrzymek i będzie czczony jak mogiły innych proroków. Cóż, 

tak poniekąd się stało, wizyta przy jego grobie w Medynie stała się ostatnim, 

nadobowiązkowym elementem pielgrzymki. 

Muzułmanie na całym świecie do dziś w wyjątkowy sposób traktują Pro-

roka, stąd też oprócz wizyty przy grobie obchodzony jest jeszcze dzień jego 

urodzin. Najbardziej ortodoksyjna szkoła prawna, hanbalicka, zwalcza Miełlud, 
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uznając, że nadmierna cześć w stosunku do Muhammada to rozmywanie mo-

noteizmu, tałhidu. Mniej ortodoksyjne szkoły prawne dopuszczają jednak 

świętowanie dnia urodzin, jako jeden z przejawów uznania osoby Muhamma-

da i jego czynów. 

Polscy Tatarzy obchodzą Miełlud, którego tradycja przekazywana była  

z pokolenia na pokolenie i trwa do dnia dzisiejszego. Trzeba wszakże przy-

znać, że w społeczności tatarskiej wiedza o nim jest raczej niewielka. Co praw-

da bardzo chętnie i dość licznie zjeżdżano się na świąteczną modlitwę, lecz 

charakter tego święta oraz jego obrządek odbiegał od przyjętych ogólnie wzo-

rów. W odróżnieniu od krajów muzułmańskich nie ma recytacji Koranu, wy-

kładów o historii Proroka, jego narodzinach i życiu, specjalnych pieśni. Do 

czasu wprowadzenia zmian przez muftiego T. Miśkiewicza, odprawiana by-

ła modlitwa świąteczna. Obecnie charakter tego dnia podkreślany jest jedy-

nie modlitwą południową wraz z okolicznościową modlitwą, dua. Dodatko-

wo, zgodnie z tradycją krajów muzułmańskich, organizowane są spotkania na 

temat życia i działalności Muhammada. Zazwyczaj w programie znajdują się 

występy dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia religii muzułmańskiej, 

przedstawiającej wybrane punkty z życiorysu Proroka, a także informacje o fi-

larach wiary. 

Tak wyglądają święta i dni świąteczne obchodzone przez polskich Tata-

rów. Ich celebracja stanowi potwierdzenie tożsamości, jest czynnikiem kon-

solidującym wspólnotę, wpływającym na ciągłe odradzanie się w momencie 

zbiorowego świętowania. We współczesnym świecie święta pozwalają nie tyl-

ko na refleksję, ale przede wszystkim na działanie, które jasno wskazuje „kim 

jestem – kim jesteśmy”. Tych pięć wyjątkowych, uroczystych wydarzeń w cią-

gu roku pomaga w budowaniu samoświadomości religijnej i etnicznej. 
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MIEŁLUD I ASZURA

Miełlud – imam Stefan Mustafa Jasiński i Józef Jasiński,  
Dom Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku, 2008 rok 
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Miełlud – Selim Mucharski i Adam 
Półtorzycki recytują sury z Koranu,  
Dom Kultury Muzułmańskiej  
w Białymstoku, 2015 rok

Aszura – tradycyjny kompot i halwa, 
Dom Kultury Muzułmańskiej  

w Białymstoku, 2017 rok
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 Summary 
Z Bajramem! Tatarskie tradycje świąteczne [With the Festival of Sacrifice! Ta-

tar’s festive traditions] is the latest publication by the Highest Muslim Board of the 

Muslim Religious Union in Poland. It presents Muslim festivities and the tradi-

tions related therewith, still cherished by Polish Tatars. 

The Muslim religious calendar is not sophisticated, the rhythm of the year 

is set by two festivities and two festive days. The album includes descriptions of 

the following festivities: the Festival of Sacrifice (Ramadan), the Festival of Sacri-

fice (Kurban) and the festive days of Mawlid and Ashura. Ramadan (Id al-Fitr) is 

a three-day festivity ending the fast in the month of Ramadan, the period of sac-

rifices and prayer. The other festivity, the Festival of Sacrifice, Kurban (Id al-Ad-

ha) is established in memory of the sacrifice offered by Ibrahim (Abraham) and as 

evidence of an absolute surrender to the will of God. An inseparable part of these 

festivities is prayer held at mosques or houses of prayer in the morning. After-

wards, the time of joy, meetings in the circle of family and friends begins. 

The text is complemented by the selection of photographs arranged in  

a double order: in line with the characteristic elements and stages of a particu-

lar festivity, and with the chronology of taking the individual photographs. The 

iconographic material is an extraordinary document showing constant care in 

maintaining the correct religious order. The oldest photographs date back to 1939, 

the latest ones are dated to 2018. 

For many readers belonging to the Tatar community, the album will be  

a great opportunity to recognize family or friends, as well as to tell stories about 

the Tatar celebration caught in the photographs. The remaining readers will be 

able to learn about the traditions of the Tatar Muslim minority living currently in 

Poland.
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