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Odchodzimy,  
nie przemijamy

Kiedy przyjrzymy się bliżej tatarskiej społeczności w Polsce, to bez trudu za-
uważymy, że jej spoiwem jest religia. Kto traci z nią kontakt, ten zazwyczaj prędzej 
lub później traci też kontakt ze swoją wspólnotą. Jednak wiele osób, nieprzejawia-
jących na co dzień (a często nawet i od święta) zainteresowania praktykami reli-
gijnymi, stara się w jakiś sposób zaznaczyć fakt, że są, choćby nominalnie, muzuł-
manami. To odwieczna potrzeba osadzenia się w łańcuchu pokoleń, złączonym 
wspólnym pochodzeniem i wspólną wiarą. I ta potrzeba objawia się szczególnie 
wtedy, gdy nadchodzi czas rozliczenia się z życiem na tym świecie. Pragniemy 
spocząć obok przodków, pochowani w ten sam sposób, z tymi samymi modlitwa-
mi, aby w życiu ostatecznym nie błądzić samotnie, a spotkać się z dawnymi poko-
leniami.

Polskotatarska tradycja obrzędowości związanej z umieraniem i pogrzebem 
jest niewątpliwie szczególna. Przez stulecia zamieszkiwania w chrześcijańskim 
kraju, na ziemiach, gdzie mieszały się odwieczne zwyczaje i tradycje, wytworzy-
liśmy swoiste rytuały. Nie uwłaczały one w niczym naszej religii, były bowiem 
związane z tutejszością, z zasiedzeniem się z dala od muzułmańskich społecz-
ności. Dzisiaj więcej wiemy, więcej umiemy, oczyszczamy więc je po trochu, aby 
wykonywać wszystko w zgodzie z rzeczywistymi zasadami islamu. To, co nie jest  
z nimi sprzeczne, a nasze, to też pozostanie jako cenny swojski dodatek. 
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Ten album stanowi dowód pamięci, dowód trwania. Pomimo że wiąże się 
z odchodzeniem, my nie przemijamy! Pierwszy raz w dziejach naszej wspólnoty 
ukazuje się praca, w której przedstawione zostały dokładnie zasady postępowania 
ze zmarłymi, od przygotowania ciała do pochówku, po sam pochówek. I wszystko 
to oparte na naszym doświadczeniu, wykonywane przez nas, przez nas przeży-
wane, wśród nas obecne. Opis wzbogacono materiałem fotograficznym, tworząc 
wyjątkowy dokument, przekraczający daleko poza ramy pamiątkowego albumu. 
Dzięki naszym Autorkom utrwaliliśmy i ocaliliśmy tak ważny aspekt życia pol-
skich Tatarów. Ich praca, ale także życzliwość wielu osób, które w jakikolwiek spo-
sób im pomagały, jest bezcenna. Serdecznie za to dziękujemy.

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego 

Kolegium Muzułmańskiego
MZR w RP
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Nasze wspólne  
przeżywanie...

Ciało zmarłego ułożone na tabucie, czuwanie, modlitwa, pieśń wynośna, 
nagrobny kopczyk obłożony kamieniami, stare kamienie nagrobne na 
mizarze… 

Po przedstawieniu tradycji ślubnej1, postanowiłyśmy przygotować opra-
cowanie poświęcone kolejnemu rytuałowi przejścia, który jednocześnie stano-
wi kres naszej ziemskiej obecności. Album, który teraz przekazujemy czytelni-
kom, opisuje i ilustruje pogrzebowe tradycje polskich Tatarów. 

W pierwszej części zawarta została ceremonia pogrzebowa zgodna z trady-
cją tatarską, ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od imama 
Stefana Mustafy Jasińskiego i Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miś-
kiewicza, oraz ogólne zasady pochówku wskazane w religii islamu. Opis pokazuje, 
jak na podstawie zasad religijnych Tatarzy wzbogacili pogrzeb o własne działania 
i tradycje, których celem jest godne pożegnanie osoby zmarłej i wsparcie duszy  
w jej wędrówce do Raju. Druga część albumu to wybór fotografii, ułożonych zgod-
nie z etapami uroczystości pogrzebowej. Materiał ikonograficzny stanowi niezwy-
kły dokument, który prezentuje siłę tradycji w tatarskiej społeczności. Drobne de-
tale ulegają zmianie, ale zachowany jest porządek religijny. Najstarsze fotografie 
pochodzą z lat trzydziestych XX wieku, najnowsze datowane są na rok 2015. 

1  Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub, B. Pawlic-Miśkiewicz, A. Mucharska, L. Świerblewska, 
Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, Białystok 2016. 
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Dla wielu czytelników należących do wspólnoty tatarskiej album stanie się 
okazją do snucia wspomnień, przywołania nieżyjących przodków, rozpoznania  
w twarzach żałobników członków rodziny oraz przyjaciół. Pozostali czytelnicy 
będą natomiast mogli poznać misterium pogrzebowe i zwyczaje tatarskiej mniej-
szości muzułmańskiej, mieszkającej współcześnie w Polsce.

Wierzymy, że druga część książki, która zawiera fotografie pogrzebowe, nie 
będzie tylko źródłem autorefleksji i wspomnień członków tatarskiej wspólnoty, 
ale stanie się przyczynkiem do badań kulturoznawczych, etnograficznych czy też 
socjologicznych. 

Rozpoczynając prace nad albumem, bałyśmy się, że nie uda nam się zebrać 
odpowiednich zdjęć, przedstawiających poszczególne etapy pochówku, ze wzglę-
du na słuszne skądinąd przekonanie, że mało kto robi zdjęcia w takiej chwili, nie wy-
pada i nie powinno robić się zdjęć w czasie pogrzebu. Jednak do najczęstszych zdjęć  
z mizarów, przedstawiających same nagrobki, sposób ich usytuowania, wyryte na 
nich inskrypcje, lub bliskich pozujących w czasie odwiedzin na cmentarzu, stop-
niowo dołączały zdjęcia z pogrzebów. Podczas kilkumiesięcznej pracy zebrałyśmy 
prawie sześćset zdjęć. Ze wzruszeniem przeglądałyśmy fotografie przedstawiające 
jeden z najbardziej osobistych momentów w życiu człowieka: złożenie do grobu 
bliskiej osoby, będący jednocześnie źródłem żałoby i bólu najbliższych. I to wła-
śnie stanowi przewrotną zasadę zdjęcia pogrzebowego: jego tematem jest pochó-
wek konkretnej osoby zmarłej, natomiast obraz przedstawia żyjących żałobników, 
którzy mimo bólu i rozpaczy muszą godnie wypełnić rytuał. To ich tak naprawdę 
oglądamy jako wykonawców uświęconej tradycji. 
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Spotkałyśmy się z bardzo życzliwą pomocą wielu osób: zdjęcia z rodzinnych 
kolekcji udostępnili: Nina Aleksandrowicz, Tacjana Aleksandrowicz, Zofia Alek-
sandrowicz, Rozalia Bogdanowicz, Musa Czachorowski, Emilia Jabłońska, Lila  
i Stefan Jasińscy, Zofia Konopacka-Radkiewicz, Aleksander Miśkiewicz, Szymon 
Miśkiewicz, Maciej Mucha, Ewa i Mirosław Mucharscy, Krzysztof Mucharski, Ewa 
i Adam Muchlowie, Halina Szahidewicz i Zofia Szczęsnowicz. 

Jesteśmy ogromnie wdzięczne za przekazane wspomnienia i fotografie. 
Dzięki nim, razem z Państwem, mogłyśmy stworzyć ten album, upamiętniający 
tatarską tradycję! 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Anna Mucharska

 Lila Świerblewska
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Niech Raj  
świetlisty będzie 

Rytuał przejścia 

Obok życia jest i umieranie... Stanowi ono naturalny element cyklu naszego 
istnienia: narodzin, życia i śmierci. Człowiek, jak uczy nas islam, rodzi się bez grze-
chu, w stanie naturalnej zgodności z Bożą harmonią wszechrzeczy. To wszystko, 
z czym każdy z nas przychodzi na świat, rozwija się i kształtuje między innymi 
pod wpływem rodziny, wychowania, wykształcenia, przyjaciół, przeżyć: buduje 
się z tego nasza ludzka osobowość. Żyjemy, pobieramy się, płodzimy dzieci, zdo-
bywamy wiedzę, pracujemy. Jednak całe nasze istnienie sprowadza się do godne-
go przygotowania na śmierć, będącą wstępem do życia wiecznego. Każdego z nas 
czeka ten moment przejścia: akt złożenia ciała do grobu, pogrzeb.

Istnieje w antropologii termin rites de passage – obrzędy przejścia, stworzo-
ny przez Arnolda van Gennepa:

Życie jednostki niezależnie od typu społeczności zasadza się na sukce-
sywnym przechodzeniu z jednej grupy wieku do drugiej, od jednego typu 
zajęć do drugiego. […] Życie jednostki staje się serią etapów, których po-
czątek i koniec tworzą zamkniętą całość o niezmiennym porządku: naro-
dziny, dojrzałość społeczna, małżeństwo, rodzicielstwo, awans klasowy, 
specjalizacja zawodowa, śmierć. Każdemu z tych etapów towarzyszą ce-
remonie. Ich cel jest niezmienny: przeprowadzić jednostkę z jednego ści-
śle określonego stanu do drugiego – równie ściśle zdefiniowanego1. 

1  A. Van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-
wa 2006, s. 30. Koncepcja rytuałów przejścia była analizowana przez socjologa Victora Turnera (1920–1983), [patrz:]  
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Myśl ta była następnie rozwijana przez Victora Turnera. Do rytuałów przej-
ścia zaliczane są te związane z narodzinami, inicjacją i śmiercią; te, które zmieniają 
status człowieka, ustanawiając najbardziej podstawowe wyznaczniki tożsamości, 
a jednocześnie tworząc swoiste punkty orientacyjne codziennego doświadczenia  
i wielkiej narracji jednostkowego życia. Według badaczy dzielą się one na etapy – wy-
łączenia, zawieszenia-marginalizacji (albo liminalny – progowy, od łac. limen – próg) 
i włączenia. W trakcie pierwszej fazy człowiek opuszcza społeczność. W kolejnej zo-
staje uwolniony od wszelkich normatywnych wymogów, znajduje się w rytualnym 
zawieszeniu między światami, między kolejnymi przypisaniami do miejsc w sys-
temach polityczno-prawnych, w stanie liminalnym, niedookreślonym, bez statutu 
wyjściowego, ale jednocześnie bez cech statutu docelowego. Jak wskazuje Turner:

Byty liminalne nie przebywają ani tam, ani tu, Znajdują się pomiędzy po-
zycjami wyznaczonymi i uporządkowanymi przez prawo, zwyczaj, kon-
wencję i ceremoniał. W związku z tym, w wielu społeczeństwach, które 
zmianę kulturową i społeczną sankcjonują rytuałem, ich niejednoznaczne 
i trudne do zdefiniowania atrybuty znajdują wyraz w bogatej różnorodno-
ści symboli2. 

Natomiast w ostatniej fazie, po odbyciu odpowiednich czynności, powraca 
jako człowiek przemieniony i reintegruje się ze społecznością na nowych zasa-
dach. Zwykły porządek życia grupy łamią momenty przejścia, po których wiele 
relacji pomiędzy członkami może ulec znaczącej zmianie. 

Ostatnim rytuałem przejścia jest pogrzeb i wszelkie działania związane ze 
zmarłym. Jak pisze Kosiński, zgon nie oznacza przejścia w stan spoczynku i przy-
jęcia statusu przodka3. Niezbędne są działania, które dokonają tej przemiany. Po-
sługując się określeniami ustalonymi przez Van Gennepa, a rozwijanymi przez 
Victora Turnera, można przyjąć, że faza separacji następuje w momencie śmierci. 

V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010.
2  V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 18.
3  D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 
Warszawa 2010, s. 45.
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Dana osoba jest jeszcze wśród nas, ale zmienia swą właściwość biologiczną. Faza 
liminalna obejmuje wszystkie działania związane z przygotowaniem pochówku, 
w tym ze szczególnym uwzględnieniem ciała zmarłego, a kończy ją akt pochów-
ku. Gdy łopaty wyrównują kopiec ziemi nad zmarłym, jest on ponownie włączony 
do wspólnoty. Włączony w wymiarze symbolicznym, jako byt „zapamiętany”. Pa-
radoksalnie zmarły zyskuje nową tożsamość, choć przenoszony jest w czas prze-
szły. Koniec pogrzebu ostatecznie konstytuuje nową rzeczywistość. 
Śmierć w kulturze tradycyjnej stanowiła wydarzenie wspólnotowe. Przez zbioro-
we działanie i opłakiwanie każdy zapoznawał się z sytuacją, która jest nieunik-
niona. Jacek Wachowski, odwołując się do modelu pogrzebu obowiązującego nie-
zależnie od pochodzenia historyczno-kulturowego, wskazuje trzy fazy zabiegów, 
jakie dokonywane są wokół zmarłego:

•	ekspozycja ciała, wokół którego dokonują się czynności modlitewne,
•	ceremonia pochówku,
•	uroczystości rocznicowe lub upamiętniające związane ze zmarłym4.

W tych ramach zawiera się rytuał, ciało zmarłego jest punktem odniesienia dla 
czynności żałobników, które mają konwencjonalny charakter:

Opierają się one na wypracowanych kulturowo sekwencjach zachowań. 
Od żałobników nie oczekuje się w tym względzie inwencji, ale wypełnie-
nia umowy społecznej, określającej zakres, charakter i kolejność podej-
mowanych przez nich czynności5. 

W pierwszej części niniejszego tekstu przedstawiona zostanie tradycja po-
grzebowa Tatarów polskich. Rozbudowany ceremoniał tatarski wymaga zdecydo-
wanie większej uwagi, bowiem przenikają się w nim nakazy religii oraz tradycja 
tatarska. Opis oparty jest na wspólnym przekazie imama Stefana Mustafy Jasiń-
skiego6 oraz muftiego Tomasz Miśkiewicza. W dalszej części opisany został prze-
bieg pochówku zgodnie ze ścisłymi zasadami religii islamu. 

4  J. Wachowski, Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 254.
5  Ibidem, s. 255.
6  Stefan Mustafa Jasiński (1911–2015), w latach 80. imam w Kruszynianach, w latach 90. pełnił obowiązki imama 



14

Pogrzeb  
według tradycji tatarskiej 

W islamie śmierć traktowana jest tylko jako koniec ziemskiej wędrówki. 
Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha z Nim) powtarzał, że czło-
wiek nie przestaje istnieć, ale przenosi się z jednego domu do drugiego. Zgodnie 
z takim pojmowaniem śmierci, należy umiejętnie i szybko pomóc zmarłemu  
w przejściu między światami i dostaniu się przed oblicze Boga. 

Do człowieka ciężko chorego, umierającego, Tatarzy wzywają imama. Ten 
recytuje nad nim całą trzydziestą szóstą surę Koranu, Ja Sin. Następnie trzykrot-
nie wymawia wyznanie wiary – szahadę: La ilaha illa-llah Muhammadan rasulu-l-
lah (La ilaha illałłahu Muchammied resiulułłahu) oraz czyta imany (od arabskiego 
słowa iman – wiara, wyznanie wiary). Na imany składają się następujące formuły, 
odpowiadające dogmatom wiary:

 Amentu bi llahi Wierzę w Boga
 Ła malaikatihi i w jego aniołów
 Ła kutubihi w jego księgi
 Ła rasulihi w jego wysłanników
 Łal-jałmi al-achir w dzień ostateczny
 Łal-kadri hajrihi ła szarrihi w przeznaczenie dobre i złe
 Ła hayat bada małti w życie po śmierci.

Imam trzyma umierającego za palec wskazujący prawej ręki i czyta głównie 
siódmy iman. Chory, jeśli może, powinien powtarzać go razem z nim. W tradycji ta-
tarskiej iman ten jest rozbudowany i wymienia oprócz ogólnego stwierdzenia „życie 
po śmierci” wiarę w piekło, niebo, najwyższy stopień nieba, stawiennictwo przed 

meczetu w Bohonikach, po 2000 r. ponownie był imamem meczetu w Kruszynianach. Od 2006 r. był imamem  
w Domu Modlitwy w Białymstoku. Imam Jasiński przekazał opis pogrzebu w czasie spotkania we wrześniu 2012 
roku. Relacja imama na bieżąco została uzupełniona komentarzami muftiego Tomasza Miśkiewicza.
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Bogiem i akt rozliczenia życia doczesnego. Często powtarza się wyznanie wiary La 
ilaha illa-llah Muhammadan rasulu-llah (La ilaha illałłahu Muchammied resiulułłahu). 
Bardzo dobrze, jeśli umierający też je wypowie, o ile jest to możliwe, biorąc pod uwa-
gę stan osoby chorej bądź umierającej. 

Po stwierdzeniu zgonu7 zmarłemu należy zamknąć oczy i podwiązać dolną 
szczękę paskiem materiału lub bandażem, aby usta się nie otwierały, a ręce ułożyć 
wzdłuż ciała. Kiedyś po tych czynnościach zasłaniano całą twarz nieboszczyka. 
W tym momencie należało rozpocząć przygotowania do pogrzebu: zawiadomić 
imama oraz osoby, które będą się modliły, zakład pogrzebowy, przygotować miej-
sce do pochówku na mizarze (tj. muzułmańskim cmentarzu), ciało do obmycia  
i wszystkie rzeczy związane z pogrzebem (miejsce wystawienia zwłok, stół i po-
częstunek dla modlących się, wieczerzę i sadogę). 

Obmycie jest spełnieniem zasady rytualnej czystości, któ-
rej muzułmanie muszą przestrzegać przez całe życie. Ponieważ 
zmarły nie może sam wykonać guslu (kąpieli), za niego i dla nie-
go czynią to inni. Należy zatem znaleźć minimum dwie, a najle-
piej cztery osoby do obmywania, zwane „umywalnikami”. Dzieli 
się je na dwie pary, jedna ustawia się z prawej, a druga z lewej 
strony ciała. W tradycji tatarskiej przyjęło się, aby były to oso-
by obce zmarłemu. Przypuszczalnie łączyło się to z faktem, że 
w przypadku bliskich żal i lament mogą zwyciężyć nad powie-
rzonym wykonaniem rytuału religijnego. Islam zabrania podno-
szenia głosu, lamentowania, bicia się po policzkach, rwania szat. Zasady religijne 
głoszą, że osoba opłakująca zmarłego winna swój ból znosić cierpliwie i czekać na 
pocieszenie oraz łaskę Boga. I choć zgodnie z zasadami islamu wręcz wskazane 
jest, aby to najbliżsi zajmowali się ciałem zmarłego, Tatarzy czynią odwrotnie, za-
chowując jedynie religijną separację płci: zmarłego mężczyznę myją mężczyźni,  
a zmarłą kobietę kobiety. W szczególnych przypadkach dozwolone jest obmycie 

7  W tradycji tatarskiej przyjęte jest, że dobry czas śmierci to wszystkie dni miesiąca ramadan, miesiąca postu lub 
piątek w dowolnym miesiącu. Ze względu na specjalne znaczenie tych terminów zmarły mógł liczyć na wybaczenie 
grzechów.

1

2

1

2

Ustawienie  
umywalników

Osoby oznaczone nr 1 
polewają wodą,  

osoby oznaczone nr 2 
myją ciało.

W fazie ubierania 
uczestniczą wszystkie 

osoby.
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ciała żony przez męża i ciała męża przez żonę lub obmycie dziecka przed okresem 
pokwitania przez osoby odmiennej płci. 

Najważniejsze jest przygotowanie odpowiedniej ilości białego płótna (dla kobie-
ty przyjęte jest przygotowanie od 12 do 15 metrów podwójnego płótna, dla męż-
czyzny od 10 do 12 metrów) oraz sukna – pokrywała – do przykrycia ciała na czas 
ekspozycji w trakcie czuwania i modlitw (3,5 metra podwójnej szerokości). Sukno 
powinno być zielone, choć stosowane było także czarne. Można na nim wyhafto-
wać wersety z Koranu oraz imię i nazwisko zmarłego lub inne motywy religijne 
dozwolone przez islam.

Elementy do obmycia, ubrania i owinięcia ciała

MĘŻCZYZNA KOBIETA

Koszula o długości od ramion do połowy łydki Koszula o długości od ramion do kostek

Sawany – całuny do owinięcia, dwie sztuki o długości od 2 do 2,5 m  
(jednak zawsze odmierza się wzrost zmarłego i dodaje po 20–40 cm  

od strony głowy i od strony stóp)

Materiał do osuszania – wielkości prześcieradła

Fota – przepaski z materiału do zakrycia części intymnych, dwie sztuki po 50 cm każda

Małe szmatki zwane tahret służące do obmycia części intymnych – 6 sztuk

Zawiązki – 3 paski o szerokości 5 cm (służące do zawiązywania całunu przy glowie,  
nogach i po środku)

„Ręczniki” – 3 szersze pasy materiału o dlugości 3 m każdy (służące do podniesienia całunu  
podczas przenoszenia ciała i złożenia w grobie)

–

Chusta na głowę o wymiarach 50 × 50 cm

Kawałek materiału do wycięcia bielizny-majtki

Kawałek materiału o wymiarach 25 × 25 cm  
do wykonania wkładki higienicznej

Cztery fartuchy dla umywalników z paskami do przewiązania

Rękawice do mycia płócienne lub gumowe

Mydło, wata, nożyczki

Wiaderka i miski z wodą, miseczki do polewania
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Wyżej wymienione elementy umywalnicy powinni wyciąć z płótna. Zmar-
łego układa się na „tapczanie”, tak Tatarzy nazywają tabut, czyli złączone deski uło-
żone na drewnianych koziołkach, marach. Konstrukcję tę ustawia się w domu lub 
w domu parafialnym8. Umywalnicy nakładają fartuchy i rękawice. Imam Jasiński 
podkreślał, że na nowoczesne rękawice gumowe, lateksowe powinno się nałożyć 
rękawice z materiału lub choć owinąć je kawałkami płótna, aby w tym akcie oka-
zać szacunek zmarłemu. Następnie zdejmuje się z ciała wszystkie elementy garde-
roby, dbając o to, aby przed zdjęciem odzieży z części intymnych zakryć je wcze-
śniej przygotowanym kawałkiem płótna, zwanym fota. Czynność należy wykonać 
tak, aby nie odsłonić części intymnych. U kobiet jest to obszar od piersi do kolan, 
u mężczyzn od pępka do kolan. Zgodnie z zasadami islamu, te partie ludzkiego 
ciała, w terminologii muzułmańskiej nazywane ałra, są częściami intymnymi  
i nie mogą być odsłaniane przed innymi osobami. 

Obmycie rozpoczyna się od umycia rąk zmarłego, dalej trzeba podmyć go 
– umyć części intymne z przodu i z tyłu. Czynność ta nazywa się tahret, od arab-
skiego słowa tahara – czystość, do jej wykonania wykorzystuje się wcześniej na-
cięte szmatki z płótna polane ciepłą wodą. Tahret ma ustaloną technikę: osoba 
stojąca z prawej strony podnosi prawą nogę i naciska podbrzusze mejita – zmar-
łego (od arabskiego mejjit) – do góry, a osoba z lewej podmywa. Obmycie części 
intymnych powtarza się trzy razy, każdorazowo biorąc nową szmatkę, dbając  
o zakrycie części intymnych. Imam, który jest obecny przy obrzędzie, przy każ-
dym podmyciu odmawia modlitwę (w przypadku obmycia zmarłej kobiety – sie-
dzi lub stoi odwrócony tyłem w tym samym pomieszczeniu, lub stoi za drzwiami  
i głośno instruuje umywalników, co w danym momencie mają czynić), zadaje 
również pytania dotyczące stanu wykonania poszczególnych elementów:

8  Obecnie obmycie dokonywane jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w Domu Pielgrzyma w Bohoni-
kach, zarządzanym przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Bohonikach. W Białymstoku zaś prowadzone jest w 
Domu Modlitwy w sali dla kobiet, po uprzednim przygotowaniu sali.
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Allahumie tahir kelbi min nifak, 
Boże oczyść moje serce z zepsucia,
Allahuma ahsin ferdżi min al-fachisza ła al-haram 
O Boże ochroń moje miejsca intymne9 od obłudy i grzechu10.

Jeśli na materiale są jeszcze ślady nieczystości, które mogą wypływać z ciała, 
tahret należy powtórzyć kolejne trzy razy. Jeśli zaś nadal pojawia się nieczystość, 
czynność należy kontynuować do czasu uzyskania czystego materiału. Ważne, 
aby łączna ilość powtórzeń stanowiła liczbę nieparzystą. Kolejny etap to gusl, ry-
tualne oczyszczenie całego ciała. Zaczyna się od umycia włosów, stopniowo prze-
chodząc przez kolejne części ciała aż do stóp, z zachowaniem zasady, że najpierw 
myje się prawą, a później lewą stronę. Każdą część myje się trzy razy i spłukuje. 
Następnie dokonywana jest rytualna ablucja przed modlitwą, łudu. Umywalnicy 
w imieniu zmarłego szykują go do modlitwy. Łudu poprzedza wypowiedzenie 
intencji przez imama:

 Bismillahir rahmanir rahim W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
 Nełejtu łudu ila ibadati Intencja ablucji w celu oddania czci

 Lillahi taala ła muchlisan fi din  wobec Allaha najwyższego  
w szczerej wierze]11.

Poszczególnym czynnościom przy łudu, powtarzanym trzykrotnie, towarzyszy 
odpowiednia modlitwa, dua. Przy każdej obmywanej części wskazane jest tłu-
maczenie modlitwy, jaką wypowiadał imam Jasiński12:

•	Prawa dłoń (do nadgarstka):
 Boże, spraw by moja prawa dłoń zawsze była czysta, bez skazy!

9  Jest to tłumaczenie arabskiego słowa ferdż, które dosłownie oznacza męski członek lub pochwę w zależności, czy 
zmarły to mężczyzna, czy kobieta.
10 Modlitwa podana przez imama Jasińskiego na podstawie używanych przez niego chamaiłów. Tłumaczenie muftiego 
Tomasza Miśkiewicza.
11 Modlitwa podana przez imama Jasińskiego, tłumaczenie muftiego Tomasza Miśkiewicza.
12 Dua intencyjne zapisane są w języku tatarskim przy pomocy alfabetu arabskiego. Mufti Miśkiewicz pomógł ima-
mowi w tłumaczeniu poszczególnych tekstów.
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•	Lewa dłoń (do nadgarstka):
 Boże, spraw by moja lewa dłoń nigdy nie dotykała rzeczy zakazanych!
•	  Usta (zwilżyć, jeśli zachodzi potrzeba włożyć zwilżony palec prawej ręki 

do ust i usunąć nieczystości):
 Boże, spraw by moje usta zawsze głosiły Twą chwałę!
•	Nos (zwilżyć):

Boże, spraw bym lekko oddychał!
•	Twarz:

Boże, spraw by moja twarz była jasna w Dniu Sądu Ostatecznego!
•	Prawa ręka do łokcia:

 Boże, spraw, bym otrzymał w prawą rękę moją księgę13 w Dniu Sądu Osta-
tecznego! 
[to oznacza przyjęcie do Raju – przyp. red.].

•	Lewa ręka do łokcia:
Boże, spraw, bym nie dostał księgi w lewą rękę w Dniu Sądu Ostatecznego! 
[to oznacza skazanie na Piekło – przyp. red.].

•	Włosy od czoła w górę, w kierunku potylicy14:
Boże, obdarz mnie miłosierdziem!

•	Szyja:
 Boże, odwiąż moją szyję od piekła i nie uwiąż mojej szyi łańcuchem piekiel-
nym!

•	Uszy (zwilżyć):
Boże, uczyń, bym nie słyszał ognia piekielnego i łańcuchów piekielnych, bym 
nie słyszał tych, co zostali tam pochłonięci!

•	Prawa stopa (do kostki):
 Boże, wprowadź mnie moją prawą nogą na most prowadzący do Raju i wspo-
móż, by się nie zatrzęsła!

•	Lewa stopa (do kostki):

13  Wspomniana księga to księga uczynków, gdzie zapisywane są ludzkie czyny, dobre i złe, przez dwóch aniołów. Od 
bilansu zależy, czy wierny trafi do Raju, czy do Piekła.
14  Tatarzy jako sunnici szkoły hanafickiej uznają za osobną część łudu obmycie szyi.
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 Boże, wspomóż, by moja lewa noga wspomogła prawą przejść przez most 
przeznaczenia pod Twoim miłosierdziem, miłością i przebaczeniem. Chwała 
Bogu Najwyższemu!

Obmycie ust jest symboliczne, wyciera się je tylko z zewnątrz. Nos 
można delikatnie oczyścić palcem, aby nie pozostały w nim żadne zanie-
czyszczenia. Po zakończeniu łudu podnosi się delikatnie palec wskazujący 
prawej dłoni, a imam odmawia dua, modlitwę intencyjną. Następnie jeden  
z umywalników opuszcza palec, czemu również towarzyszy modlitwa – ajat 
z drugiej sury Koranu, al-Bakara (Krowa)15. Modlitwa kończy się formułą Wiel-
chamdu lillahi rebbil’ alemiń i „zagładzeniem” twarzy – dłonie umywalnika wy-
konują ten gest na twarzy mejita. Kolejne działanie zbliża do ubrania i zawinięcia 
w całun. Umyte ciało nakrywa się dużym kawałkiem płótna, fotę okrywającą 
części intymne wysuwa się i wkłada kolejny czysty kawałek materiału. Ciało 
oraz deskę, na której jest ułożone, należy osuszyć płótnem. Przechylanie ciała 
raz w prawą, raz w lewą stronę podczas osuszania jest konieczne, aby woda nie 
zalegała pod plecami. Ręce nieboszczyka układa się wzdłuż ciała i rozpoczyna 
się ubieranie, a sposób jego wykonania różni się w zależności od płci zmarłego. 
Mężczyźnie wkłada się koszulę, wykonaną z podwójnego kawałka płótna z wy-
ciętym otworem na głowę. Jej długość jest ściśle określona, od ramion do poło-
wy łydki, nie może sięgać kostek16. Przy nakładaniu usuwa się fotę, jednak nie 
należy odsłaniać miejsc intymnych. Następnie małymi kawałkami waty zatyka 
się dziurki w nosie, uszy, kładzie się ją również na ustach. Ponadto kulki z wa-
ty wkłada się pomiędzy palce dłoni i stóp17. Po tych czynnościach umywalnicy 
zwijają dwa kawałki całunów – sawany – w harmonijkę i umiejętnie podkładają 
je pod ciało z jednej strony, po czym przewracają zmarłego na jeden bok i wyj-
mują materiał od strony pleców. Płaty zwisające po bokach mejita należy ściśle 

15  Wersety o numerach 285–286.
16  Zgodnie z wierzeniami muzułmanów w długich szatach chodzili królowie, dostojnicy, którzy nie okazywali na-
leżytej czci Bogu, a przez własną pychę wywyższali samych siebie. Osoby ubrane w długie szaty w Dniu Sądu Osta-
tecznego zostaną od razu skierowane do Piekła.
17  Mufti Miśkiewicz dodaje, że można kawałek waty włożyć między pośladki. Miałaby ona wchłonąć nieczystości, 
jakie jeszcze mogłyby wypłynąć z ciała zmarłego.
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założyć jeden na drugi. Sawany muszą być naciągnięte, tak aby materiał dokład-
nie przylegał do ciała, przy czym nad głową i pod stopami zostawia się zapas 
tkaniny. Najczęściej zakłada się z lewej strony na prawą i z prawej na lewą. Imam 
Jasiński dodał, że przed ostatecznym zawinięciem ciała, w dłonie, na gołą pierś 
pod koszulę i na usta, można położyć daławary – małe kartki z wypisanymi mo-
dlitwami. Tatarzy wierzą, że daławary pomogą zmarłemu w czasie spotkania  
z aniołami i przed obliczem Boga. Zwyczaj ten, niejednokrotnie gorszący orto-
doksyjnych muzułmanów, został prawdopodobnie przejęty od chrześcijan, cho-
wających zmarłych z różańcem lub świętym obrazkiem. Obecnie nie zawsze jest 
przez Tatarów praktykowany. 

Zawinięte ciało należy obwiązać zawiązkami – paskami materiału. Wiąże się 
je nad głową i pod stopami, zbierając pozostawiony materiał. Trzeci pasek prze-
wiązuje się na wysokości bioder mejita. Dodatkowo podkładane są „ręczniki”, czyli 
długie pasy płótna, przy ramionach, w pasie i w połowie łydek, a ich końce układa 
się na całunie. Pełnią one funkcję techniczną, chwyta się za nie przy ułożeniu cia-
ła na tabucie, a później przy wkładaniu do grobu. Ubieranie zmarłej kobiety różni 
się od ubierania mężczyzny, wzbogacone jest o kilka elementów. Pierwsza różnica 
dotyczy długości nakładanej koszuli, musi ona sięgać do kostek. Następnie na gło-
wie zawiązywana jest chustka wykonana ze złożonego w trójkąt kawałka płótna. 
Imam Jasiński wskazał, iż dobrze, jeśli chusta jest na tyle duża, aby przykrywała 
piersi. Jeśli jest mniejsza, należy osobno zawiązać kawałek materiału na piersiach, 
tworząc swego rodzaju biustonosz. Kolejny element to wykonanie majtek z płót-
na, które imam określał mianem trusiki. Wsuwa się w nie wkładkę higieniczną ze 
zwiniętego w harmonijkę kawałka płótna. Musi mieć siedem zakładek, pomiędzy 
którymi układane są wąskie paski waty. Wkładka ma chronić sawany przed prze-
sączeniem się ewentualnych nieczystości, które mimo oczyszczenia nadal mogą 
wypływać z ciała, dlatego też powinna ściśle przylegać do części intymnych. Po-
zostałe etapy ubierania są identyczne jak u mężczyzny18.

18  Warto dodać, co należy zrobić z przedmiotami, jakie zostają po omyciu: fartuchami, płótnem, którym wycierane 
było ciało, rękawiczkami, szmatki do tahretu. Należy je spakować do szczelnego worka, następnie zakopać lub spalić.
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koszula majtki
trusiki

miejsca 
mocowania 
zawiązek

Elementy ubrania i umiejscowienie zawiązek

Tak przygotowane ciało układane było na tabucie wspartym na marach. 
Zwyczajowo przechowywane są w domach modlitwy, niegdyś w meczetach. 
Obecnie na drewnianych koziołkach ustawiona jest często dolna część trum-
ny, do której wkłada się zmarłego. Ciało przykrywa się suknem, pokrywałem. 
Na wysokości klatki piersiowej nieboszczyka niektórzy kładą Koran, chamaił 
lub daławary – zwoje z modlitwami. Wtedy też rozpoczynają się ustalone przez 
Tatarów modlitwy nad zmarłym. Imam oraz towarzyszący mu mężczyźni, na-
zywani modlącymi, przygotowują się do recytacji Koranu, jasieni i modlitw. 
Tatarzy uznają, że im więcej modlących, tym lepiej. Przyjęło się, że modlitwy 
zaczynały się późnym popołudniem i trwały do późnej nocy, a w południe na-
stępnego dnia, po godzinie trzynastej (po modlitwie al-zuhr) ciało chowano 
na cmentarzu, mizarze. Obecnie czas trwania modlitw zależy od tego, kiedy  
i gdzie zmarła dana osoba oraz ilu jest modlących. Jeśli zmarła w domu, ob-
rządek można rozpocząć natychmiast, jeśli w szpitalu, rodzina uzależniona 
jest od procedury administracyjnej. Warto zadać pytanie, dlaczego wśród Ta-
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tarów powstał zwyczaj czytania Koranu nad zmarłym. Przypuszczalnie jest to 
pośmiertną, zapośredniczoną realizacją obowiązku wiernego, który za życia 
powinien wyrecytować, przeczytać cały Koran. Tatarzy uznali, że na wszel-
ki wypadek, nawet po śmierci danej osoby, warto w jej intencji przeczytać Ko-
ran. Z czasem modlitwy rozbudowano, zamawiając u imama recytację Świę-
tej Księgi nie tylko za obecnego zmarłego, ale również w intencji przodków 
i żyjącej rodziny. Możliwe, że rozbudowanie obrzędu pogrzebowego o noc-
ne czuwanie oraz modlitwy wynikało z chęci upodobnienia go do bogatych  
i rozciągniętych w czasie obrzędów katolickich lub prawosławnych. Początkowo 
z czysto praktycznych względów zaczęto szykować poczęstunek. Halina Szahi-
dewicz wspomina:

Siedziano długo, zatem trzeba było poczęstować jedzeniem modlących się. 

Posiłek, nazywany wieczerzą, nie jest wymogiem religijnym, tylko działa-
niem praktycznym. Później przyjęło się, że należy poczęstować nie tylko najbliż-
szą rodzinę, która przybyła z daleka, ale każdego, kto przyjdzie na pogrzeb. 

Powróćmy jednak do głównego wątku, jakim jest początek modlitw za 
zmarłego. Imam, który towarzyszył przy obmyciu ciała, wykonuje łudu i przebie-
ra się w swój strój. Dołączają do niego pozostali mężczyźni – modlący. Wspólnie 
siadają za przygotowanym stołem (stoją na nim napoje, owoce, ciasto i obowiązko-
wo syta, woda sycona miodem, podawana ku wzmocnieniu modlących). Rodzina 
mówi, w jakiej intencji zamawia czytanie Koranu oraz jasieni – tak nazywana jest 
trzydziesta szósta sura Koranu, Ja Sin. Imam Jasiński przekazał, że przed przystą-
pieniem do modlitw czytał wstęp znaleziony w jednym z chamaiłów:

W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!
Boże nasz!
Przebacz wracającym na łono Twoje
i zbaw od ognia piekielnego,
dozwól wejść do ogrodu, który jest dla prawowiernych,
postępujących drogą przykazów Twoich
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i wysłuchaj modlitwy nasze.
O Boże, władco wszechświata! 

Następnie czytana jest modlitwa intencyjna, podczas której wspomina się 
imię osoby zmarłej oraz tych, w imieniu których prowadzona będzie recytacja. Po 
dua, po raz pierwszy recytowana jest sura Ja Sin, dalej sura al-Fatiha, pierwszych 
pięć wersetów sury al-Bakara (Tatarzy ze względu na jej początkowe słowa nazy-
wają ją modlitwą Alif lam mim). Imam przechodzi do części właściwej, czyli recy-
tacji całego Koranu. Świętą Księgę można podzielić na trzydzieści części – sufr, 
w języku arabskim dżuz. W zależności od liczby modlących każdy otrzymuje do 
wyrecytowania określoną ilość sufr. Nie ma wyznaczonego czasu na wykonanie 
tego etapu, a zależy on od liczby modlących oraz ich biegłości w czytaniu, recy-
tacji. Moment zakończenie czytania Koranu wieńczy dua wypowiedziana przez 
imama, Chatim Kuran Kerim (z arabskiego, dosłownie „zakończenie Świętego Ko-
ranu”). Po przerwie następuje równie ważna dla Tatarów część: recytacja sury Ja 
Sin. W tradycji tatarskiej przyjęło się recytowanie jasieni czterdzieści razy w odpo-
wiednich intencjach, które nazywane są jasieniami rejestrowanymi, czyli podsta-
wowymi. Tatarzy uważają, że każdy wierny powinien je przeczytać za życia, a ich 
odczytanie przez imama i modlących jest wykonaniem obowiązku, który niegdyś 
ciążył nad zmarłym. W kitabie Milkamanowicza czytamy na temat tejże sury:

W każdej rzeczy jest wnętrze i serce, a w Koranie wnętrzem i sercem jest 
siurej {rozdział} Jasień. {Kto by go odmawiał, Bóg zapisze mu przez to 
czytanie tyle, ile by miał odmawiając dziesięć razy Koran}. Kto by odma-
wiał Jasień, Pan Bóg zapisze mu takie zbawienie, jakby pięćdziesiąt razy 
odmawiał Koran19. 

Na zakończenie tej części recytowana jest dua, a następnie sura al-Ichlas, 
sura al-Falak, sura an-Nas, pięć pierwszych wersetów sury al-Bakara, sura al-Fati-
ha oraz ponownie ułożona przez imama dua. 

19 H. Jankowski, Cz. Łapicz (oprac.), Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, Wydawnictwo Aka-
demickie DIALOG, Warszawa 2000, s. 111–112.
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W czasie, gdy modlący kończą modlitwy, pozostali żałobnicy stoją lub sie-
dzą na krzesłach ustawionych nieopodal mejita, wspominają go, modlą się słowa-
mi znanych im sur. Żal i smutek sąsiadują z radością ze spotkania dawno niewi-
dzianych krewnych i – jak pisze Dariusz Kosiński: 

[…] jak to przy wszystkich zgromadzeniach bywa, pojawiały się też roz-
mowy na tematy nieprzewidziane regułami obrzędowymi, wspomnienia, 
plotki, czasem nawet żarty20.

Między rozmowami słychać pobrzękiwanie talerzy i nawoływania do 
wspólnego posiłku. Dom Pielgrzyma w Bohonikach jest tak urządzony, że nie-
opodal głównej sali, gdzie wystawiany jest nieboszczyk, znajduje się kuchnia,  
w której można przygotować poczęstunek i podawać go w dalszej mniejszej sal-
ce. Tatarzy, którzy na co dzień żyją wspólnie, w czasie tego rytuału przestrzega-
ją rozdzielności płci. Pierwsi zasiadają mężczyźni wraz z imamem i modlącymi,  
a gdy skończą, do stołu proszone są kobiety. Każdy posiłek rozpoczyna modlitwa 
wymawiana przez imama. Wśród potraw, podawanych w trakcie całego pogrze-
bu, najważniejsze bodaj są: dżajma, halwa i ryż na mleku, nazywany kaszką. Dżaj-
ma jeszcze do niedawna była jedną z głównych potraw rytualnych, rozdawanych 
podczas uroczystości pogrzebowych. Do przygotowania ciasta potrzebne są: mą-
ka, masło, jajka, woda i sól. Z pozoru proste danie, polegało na niekończącym się 
wałkowaniu małych krążków ciasta i smażeniu go naprzemiennie w sporej ilości 
roztopionego masła. Czas wałkowania placuszków i smażenia w maśle był okazją 
do wspomnień i przywołania mejita. Obecnie nie zawsze pojawia się dżajma, nato-
miast kaszka jest wykonywana do dziś, a żałobnicy potrafią na bieżąco wystawiać 
ocenę za jej wykonanie. Niezależnie od wcześniej podanych dań ciepłych, sałatek, 
surówek i ciast, brak kaszki wywołuje smutek i poczucie niewypełnionej tradycji. 
Kaszka – ryż na mleku z rodzynkami – podawana jest z roztopionym masłem oraz 
cukrem wymieszanym z cynamonem. 

20 D. Kosiński, op. cit., s. 52.
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Obowiązkowym elementem zestawu wręczanego wszystkim żałobnikom 
w intencji spokoju zmarłego jest halwa, zastygła masa zrobiona z mąki, masła  
i miodu w proporcji 1:1:1. W pierwszym etapie smaży się mąkę i masło, aby uzy-
skać zasmażkę, najlepiej w kolorze jasnobrązowym, ciemnozłotym. Następnie 
w osobnym naczyniu należy rozgrzać miód. Gdy jest gorący, całkowicie płynny, 
wlewa się go do zasmażki. Sztuka polega na tym, aby podczas wlewania miodu  
i później, całą masę intensywnie mieszać, aby składniki połączyły się w jednolitą 
masę bez grudek „surowej” mąki. Aksamitnie gładką masę wylewa się na perga-
min, sprawnie rozprowadza po całej powierzchni, formując prostokąt o grubości  
1 lub 1,5 centymetra. Po ostygnięciu należy pokroić halwę w pasy o szerokości 
2,5–3 centymetrów, a każdy pas w kawałki w kształcie rombów. Wykrojenie ka-
wałków w kształcie kwadratów czy prostokątów byłoby złamaniem tradycji. 

Niektórzy Tatarzy sami zaczęli dostrzegać niezręczność sytuacji, gdy  
w jednej sali leży opuszczony zmarły, a w drugiej jedzą wspólnie żałobni-
cy, imam i modlący. Posiłek przed pochówkiem miał odróżniać ceremonię od 
chrześcijańskiej tradycji stypy, która odbywa się po powrocie z cmentarza. Pró-
by odwrócenia kolejności w obrządku spotykają się z krytyką szczególnie star-
szego pokolenia, które nie chce innowacji w przyjętej tradycji. Jednak w ostat-
nich latach poczęstunek coraz częściej organizowany bywa już po powrocie  
z cmentarza. Wtedy wszyscy żałobnicy i goście mogą spokojnie zjeść obiad, po-
rozmawiać, bez pośpiechu i nerwów.

Po posiłku imam wraz z modlącymi powraca do stołu, do rozłożonych 
Koranów i chamaiłów. W odpowiednim momencie imam ogłasza, że nastąpi 
modlitwa wynośna, zwiastująca pożegnanie zmarłego i zbliżający się pochó-
wek. Mówi Ja Allah, ja rabbi Allah, następnie dua dotyczącą miłosierdzia – ajat 
Bojaźń21, dalej: surę al–Ichlas, surę al-Falak, surę an-Nas, pięć pierwszych wer-
setów sury al-Bakara, surę al-Fatiha oraz dua w języku tatarskim lub arabskim, 
podczas której wspomina się imię zmarłego oraz imię jego matki lub ojca (na 
przykład: Ibrahim ibn Mehmed, Ajsza binte Hadydża). Ostatnim elementem są 
słowa jedności bożej, kończące się frazą: Bi rachmetika ja archema arrachimin, 

21  Ajat Bojaźń – sura al-Haszr (Zebranie), wersety 18–24.
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Ła alhamdu lillahi Rabbi al-Alamin (W imię miłosierdzia Twego, O najmiłościw-
szy, niech będzie chwała Allahowi, Panu Światów, Amin) i zagładzeniem twarzy. 
Między modlitwami modlący powtarzają frazę: Kirgir namaz, kirgir namaz, co 
oznacza, że zaraz będzie modlitwa.

Imam ogłasza, że nastąpi wyniesienie zwłok. Rodzina podchodzi i żegna 
się ze zmarłym; tu wciąż aktualny jest opis Kryczyńskiego:

[...] jedni całują go w przykryte suknem czoło, inni w usta lub nogi (za-
leżnie od tego, gdzie kto stoi), jeszcze inni „dają sielam” (pozdrowienie) 
nieboszczykowi, kładąc rękę na jego sercu22. 

Często ciało całowane jest trzy razy. Najbliżsi i wszystkie osoby, które tego 
sobie życzą, składają pocałunek na pokrywale na wysokości ust, serca i stóp. Gdy 
dokonają symbolicznego pożegnania, imam rozpoczyna śpiewać pieśń wynośną23:

 Rabbun Allah, rabbun din islam  Bóg jest Allahem, religią Boga  
jest islam,

 Kitabul Kuran księgą Koran,
 Nabij Muhammed Mustafa Prorokiem Muhammed Mustafa24,
 Salla lahu alejhi ła sallam pokój niech będzie z Nim.

Po trzykrotnym powtórzeniu śpiewa się dodatkową frazę:

Rasulan nabijan we bej Kuran imama. 
Posłaniec Prorok z Koranem – moim przewodnikiem25.

22 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” t. III, Rada Central-
na Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1938, s. 247.
23 Określenie wskazane przez muftiego Tomasza Miśkiewicza, gdyż nie jest to ani modlitwa z Koranu, ani typowy 
tekbir.
24 Drugie imię Proroka Muhammada (saał).
25 Tekst pieśni wynośnej podany przez imama Stefana Jasińskiego, tłumaczenie na język polski muftiego Tomasza 
Miśkiewicza.
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Pieśń żałobna trwa, ciało w całunie jest wynoszone, imam powinien iść za 
zmarłym, za nim modlący i żałobnicy. Śpiew ustaje w chwili wstawienia ciała do 
auta zakładu pogrzebowego (kiedyś stawiano je na wóz ciągnięty przez konia,  
a nierzadko niesiono trumnę na ramionach, aż do bramy cmentarza). Charakte-
rystyczne dla Tatarów jest sypanie ziaren zboża lub ryżu na wychodzących ża-
łobników. Czyni to osoba, która będzie wychodzić jako ostatnia. Wierni szepczą 
między sobą i nakazują jedni drugim, aby się nie odwracać przy wychodzeniu 
ani nie cofać się po zapomnianą rzecz. Zwyczaj ten prawdopodobnie przeniknął 
z przesądów ludności białoruskiej. Sypanie ziaren miało uchronić dom przed ko-
lejną śmiercią. Imam Jasiński tłumaczył, że sypano ziarno, żeby zmarły nie pocią-
gnął kolejnej osoby za sobą, żeby domostwo pozostało bez zmian. 

Przy wyjęciu ciała z karawanu pogrzebowego przed bramą mizaru 
imam, modlący i zebrani intonują pieśń wynośną, która rozbrzmiewa do mo-
mentu ustawienia ciała przy wykopanym grobie. Ma ona przypomnieć zmar-
łemu podstawy wiary. Według wierzeń każdy muzułmanin będzie musiał je 
wskazać aniołom, które przyjdą do niego do grobu po pochówku. Pochód na 
cmentarzu prowadzi imam i modlący, następnie niesione jest ciało i kroczą 
wszyscy żałobnicy. Przy grobie odbywa się najważniejsza część, zgodna z za-
sadami religii: modlitwa pogrzebowa al-dżenaza, w tatarskiej wymowie dże-
nazie namaz. Imam ustawia się w kierunku modlitwy, w stronę Mekki. Mo-
dlitwa ta jest obowiązkiem grupowym. Zgodnie z tradycją, jeśli jakaś grupa 
wypełni ten obowiązek, inni nie muszą go wykonywać, natomiast jeśli nikt 
go nie wypełni, to grzech spadnie na wszystkich członków wspólnoty. Modli-
twa składa się z czterech tekbirów26, wypowiadanych w pozycji stojącej, bez 
pokłonów w pasie i bez czołobicia. Warunki, które należy spełnić, są takie jak  
w przypadku innych modlitw. Ważne jest, aby ciało zmarłego było obecne przy 
modlitwie i ustawione przed imamem. Sposób jej wykonania jest następujący: 

– wygłoszenie intencji;
–  wygłoszenie tekbiru Allah Akbar przy podnoszeniu rąk (przy czym męż-

czyźni podnoszą dłonie  na wysokość uszu, a kobiety na wysokość klatki 

26  Tekbir to słowa rozpoczynające modlitwę – fraza Allah Akbar, wymawiana także Allahu Akbar.
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piersiowej), recytacja sury Fatiha, ręce w czasie  modlitwy złożone są jedna 
na drugiej, prawa na lewej;

–  wygłoszenie drugiego tekbiru z podniesieniem rąk, prośba o błogosławień-
stwo dla Proroka, modlitwa al-Ibrahimijja;

–  wygłoszenie trzeciego tekbiru z podniesieniem rąk i zwrócenie się do Boga  
z prośbami dla zmarłego. Według przekazu Muslima Prorok (saał) prosił 
następująco: 

O Boże, wybacz mu i zmiłuj się. Uzdrów i przebacz. Przygotuj dla niego 
przybytek i ułatw mu wejście. Oczyść wodą, śniegiem i chłodem. Oczyść  
z grzechów, jako oczyszczasz białe ubranie z brudów. Daj mu dom lepszy 
niż miał, rodzinę lepszą niż miał, żonę lepszą niż miał. Wprowadź do ra-
ju, uchroń od kary w grobie i kary ognia27

oraz
O Boże, przebacz grzechy żyjącym i zmarłym – obecnym i nieobecnym, 
małym i dorosłym, mężczyznom i kobietom. Boże, kogo ożywiłeś, ożyw 
go w islamie, a kogo uśmierciłeś, uśmierć w wierze. Boże nie broń nam 
jego nagrody i nie sprowadzaj na manowce po nim28;

– wygłoszenie czwartego tekbiru z podniesieniem rąk, a następnie wypo-
wiedzenie słów pozdrowienia, salam (tak jak na końcu modlitwy obowiąz-
kowej), kierując głowę najpierw w prawą, a później w lewą stronę. 

Przyjęte jest, że dla mężczyzn jest to modlitwa obowiązkowa, a dla kobiet 
nadobowiązkowa. Jeśli kobiety ją wykonują, muszą być w stanie czystości rytual-
nej, nie mogą być w czasie połogu i menstruacji. Mężczyźni powinni ustawić się 
najlepiej w trzech rzędach, natomiast imam staje naprzeciw mejita w części po-
między klatką piersiową a brzuchem. Nie powinien stawać na linii biegnącej ku 
środkowej części zmarłego, gdyż tam znajdują się części intymne. Wierni postę-

27  F. Mawlawi, Prosty wykład głównych praktyk religijnych islamu, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich  
w Polsce, Białystok 2003, s. 60. 
28  F. Mawlawi, op. cit, s. 61.
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pują tak jak imam, cicho recytując modlitwy, jedynie czterokrotne powtórzenie 
tekbiru wymawia się głośno. 

Skoro wspomniana została kwestia obecności kobiet w czasie modlitwy 
nad zmarłym, warto wskazać, jaka była wcześniejsza tradycja. Przed drugą woj-
ną światową kobiety nie brały udziału w pochówku na cmentarzu. Odprowadza-
ły kondukt do bram cmentarza lub granicy wsi, o ile mizar usytuowany był poza 
nią. Szczególnie przestrzegano, aby w uroczystościach pogrzebowych nie brały 
udziału kobiety w ciąży i młode mężatki. Przesąd ten wywodził się z kultury ludo-
wej. Kobieta – nosicielka i dawczyni życia – nie mogła być niepokojona sprawami 
ostatecznymi. Obecnie nie przestrzega się tego zwyczaju, kobiety uczestniczą we 
wszystkich etapach rytuału29.

Po modlitwie dżenazie wyznaczone osoby podnoszą dno trumny w stronę 
grobu i lekko nachylają w kierunku dołu, odkładają na bok lub na ciało zmarłego 
pokrywało30 i chwytają za pasy materiału (tzw. ręczniki), aby przenieść ciało do 
grobu. Wcześniej należy przygotować dół o głębokości 1,2 metra oraz szerokości 
80 cm. Imam Jasiński uważał, że głębokość może być nawet dziesięć centyme-
trów mniejsza. Jeśli krawędź grobu sięga do połowy piersi mężczyzny stojącego  
w środku, grób ma odpowiedni wymiar. Ponadto należy przygotować deski do ob-
łożenia złożonego w ziemi ciała. W chwili przenoszenia całunu ze zmarłym z ta-
butu lub z dna trumny do grobu, imam recytuje surę al-Fatiha (ale bez unoszenia 
dłoni) i bezpośrednio po niej sześćdziesiątą siódmą surę al-Mulk, zwaną potocznie 
przez Tatarów Tabarak od pierwszego słowa, które oznacza „błogosławiony”. Ciało 
składane jest na gołą ziemię; imam Jasiński mówi, że piaseczek jest jak pierzynka. 
Zgodnie z zasadami islamu, ciało chowa się w ziemi tylko w całunie, niedozwolo-
ne są trumny, podkładki z desek, dywaniki31. 

29  Rytuał pogrzebowy jest rytuałem religijnym i tak jak przy modlitwie obowiązkowej kobiety powinny być odpo-
wiednio ubrane: zakryte włosy, ręce i nogi. Odpowiedni strój to długa spódnica lub spodnie, bluzka z długim ręka-
wem, chustka przykrywająca włosy.
30  Pokrywało, czyli sukno, którym okryty był mejit, kiedyś zabierał imam i szył sobie garnitur, szatę. Ewentualnie 
zabierał i przekazywał do meczetu – jako dywanik do modlenia albo oprawiał i zawieszał w meczecie jako element 
wystroju. Na dole pokrywału zwykle wyszyte było imię i nazwisko oraz data śmierci osoby, dla której pokrywał zo-
stał przygotowany. Por. S. Kryczyński, op. cit., s. 192.
31 Wyjątek czyniono jedynie, jeżeli ciało znajdowało się w zbyt dużym rozkładzie. Pozwalano wtedy na pochówek  
w dolnej części trumny lub w całej trumnie.
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Zwyczaju niechowania zwłok w trumnach Tatarzy polscy przestrzegali po-
wszechnie i dość rygorystycznie aż do drugiej wojny światowej. Jedynie w nie-
licznych przypadkach odstępowano od tradycji, chowając zmarłych w trumnach 
okrytych zielonym suknem. Dotyczyło to pogrzebów zasłużonych Tatarów, głów-
nie wojskowych, w których brali udział przedstawiciele władz państwowych oraz 
Wojska Polskiego. Współcześnie wielu Tatarów zostało pochowanych w trum-
nach. Powodów takiego działania można upatrywać w chęci upodobnienia się do 
lokalnej społeczności chrześcijańskiej. Ponadto Tatarzy chowani na kwaterach 
muzułmańskich cmentarzy komunalnych lub po prostu na cmentarzach komu-
nalnych podlegali ogólnie przyjętym przepisom sanitarnym, które nakazują grze-
banie zwłok w szczelnie zamkniętych trumnach. 

Zazwyczaj dwie lub trzy osoby wskakują do wykopanego dołu, a kolejne 
dwie lub trzy podają na ręcznikach całun z mejitem lub przechylają dno trumny 
na brzeg grobu, aby ułatwić przeniesienie ciała. Gdy zmarły leży już na ziemi, roz-
wiązywane są zawiązki, aby nic nie krępowało ciała. Następnie w grobie pozostaje 
tylko jedna osoba.

Według tradycji tatarskiej głowa zmarłego powinna być zwrócona w kierun-
ku modlitwy, aby w Dniu Sądu Ostatecznego, powstawszy z grobu na głos trąby 
archanioła Izrafila, mógł stanąć przed obliczem Boga.

Rozpoczyna się obłożenie mogiły wcześniej wyciętymi deskami. Deski dość 
szczelnie osłaniają ciało, tworząc ostrosłup. W czasie budowania tak zwanego 
„domku”, do jednej z desek można przybić muhir z modlitwą, ponadto tradycyj-
nie Tatarzy rozwijają zwoje modlitewne – daławary i kładą je na całunie w obrębie 
od ramion do pasa. Po ułożeniu desek i wyjściu ostatniej osoby układającej deski, 
imam jako pierwszy rzuca siedem garści piasku do grobu, wymawiając przy tym 
każdorazowo krótkie dua oparte na przymiotach Boga: 

Allah rahim, Allah rahman, Allah gafur, Allah gufran 
Bóg miłosierny, Bóg litościwy, Bóg przebaczający, Bóg to przebaczenie.

Następnie garstkę ziemi rzucają kolejno najbliżsi i pozostali uczestnicy po-
grzebu. Gdy mężczyźni na zmianę zasypują mogiłę, imam ponownie czyta lub 



32 recytuje surę Ja Sin. Z chwilą rzucenia ostatnich garści ziemi powinien zakończyć 
recytację. Dodatkowo może jeszcze wypowiedzieć dua intencyjne. Po usypaniu 
podłużnego kopczyka Tatarzy okładają go po bokach drobnymi kamieniami. 
Przyjęło się, że ilość ułożonych rzędów powinna być nieparzysta, na przykład 
trzy, pięć, siedem; tak samo jak ilość kamieni w danym rzędzie. U głowy zmarłe-
go tradycyjnie umieszczano duży kamień i trochę mniejszy u jego nóg. Obecnie 
ułożenie mejita zaznacza się, wbijając tabliczkę na drewnianym paliku w miejscu 
głowy, a krótki palik w miejscu stóp. Kolejne działanie podejmował imam. Modląc 
się, polewał mogiłę trzy razy wodą, od głowy do nóg. Jest to symbol ostatniego gu-
slu. Potem nakazuje zebranym oddalić się od grobu na czterdzieści kroków. Sam 
odchodzi na siedem kroków i wraca do mogiły. Wykonuje krótkie dua i salam kie-
rowane do wszystkich osób pochowanych na mizarze, a następnie „daje sielam” 
chowanej osobie. Zgodnie z tatarską tradycją, imam, pozostając sam przy zmar-
łym, przekazuje ostatnie pouczenie dla zmarłego, modlitwę tałkin32. Wskazówki, 
których udziela, mają pomóc w drodze pośmiertnej. 

32 Tałkin od arabskiego talkin, co oznacza „powtarzanie”. Zatem tałkin to wypowiadanie słów, które zmarły powinien 
powtórzyć.

1

2

3

ciało

Ułożenie ciała i desek w grobie. Numery 1, 2 i 3 wskazują kolejność układania desek
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Imam Jasiński tłumaczył, że w pierwszej części tekst jest podany w formie narra-
cji pierwszoosobowej. Mejit powinien powtórzyć te słowa jako własne, po wypo-
wiedzeniu szahady:

Raj jest prawdą, Piekło jest prawdą, przeznaczenie jest prawdą, życie po-
zagrobowe jest prawdą, bez przymusu przyznaję się, że Bóg jest jeden, 
Muhammad jest jego prorokiem, a Koran księgą. Wierzyłem w zakat, 
post, hadżdż oraz w jednego Boga, któremu nic nie dorównuje. On jest 
stwórcą tronu najwyższego, na którym zasiada. 

W drugiej części imam zwraca się bezpośrednio do zmarłego: 

Powiedz, nie ma Boga prócz Allaha i powiedz, że Muhammad jest proro-
kiem, Koran jest księgą, a islam jest twoją religią. 

Po czym kieruje modlitwę do Boga:

Obdarz go Boże najwyższym Rajem i ochroń go przed ogniem piekiel-
nym i wprowadź do Raju. 

Kiedy imam kończy recytację, wszyscy wracają do grobu i również wyko-
nują „dawanie sielam” – najbliżsi dotykają usypanej mogiły prawą ręką. Pozosta-
li wypowiadają modlitwę w miejscu, gdzie stoją. Układane są wieńce i wiązanki 
kwiatów. Niegdyś po pochówku, jeszcze na cmentarzu, obowiązkowo rozdawano 
sadogę w intencji odchodzącej duszy. Obecnie również jest to praktykowane, choć 
zdecydowanie częściej rodzina rozdaje przygotowane pakiety z sadogą podczas 
czuwania przed wyniesieniem ciała na mizar, a krewnym i przyjaciołom, którzy 
nie mogli uczestniczyć w uroczystości, dostarczają sadogę do domu. 

Przedstawiona wyżej modlitwa tałkin ma pomóc zmarłemu w przyszłym 
działaniu, które według religii islamu stanie się jego udziałem. Otóż muzułma-
nie wierzą, że po śmierci do zmarłej osoby przybywają dwaj aniołowie, Munkir  
i Nekir. W tradycji tatarskiej określani są mianem „pytalników”, czyli tych, „co 
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odpytują”. Oznacza to działanie, jakie mają do wykonania – wypytanie zmarłego  
o jego ziemskie czyny, co jest podstawą dalszej decyzji, czy dusza zmarłego trafi 
do Raju, czy do Piekła. Wiara, iż dwaj aniołowie przybywają do zmarłego, a ten sia-
da podczas ich wizyty i spowiada się z dobrych i złych czynów, została wypaczona 
w przekazach ludności polskiej i białoruskiej. Nie widząc, jak dokładnie przebiega 
sam pochówek, przekazywali sobie w formie lokalnej sensacji, że Tatarzy chowają 
zmarłych w pozycji siedzącej. 

Arabista, prof. Marek M. Dziekan, tak przywołuje scenę odpytania, przedsta-
wioną w jednym z klasycznych arabskich dzieł teologicznych:

Kiedy ktoś z was zostanie pochowany, przyjdą do niego dwaj czarno-niebie-
scy aniołowie. Jeden z nich to Al-Munkar, drugi An-Nakir. Zapytają oni: Co mówiłeś  
o tym oto człowieku, Muhammadzie, Niech Bóg modli się za niego i jego ród? 

Pytany odpowiada. Jeśli był bogobojny, mówi: To Sługa Boga i Jego wysłannik. 
Świadczę, że nie ma bóstwa oprócz Boga jedynego i że Muhammad jest Jego Sługą  
i Prorokiem. 

– Wiedzieliśmy, co mówiłeś!
Wtedy jego grób staje więc wielki siedemdziesiąt na siedemdziesiąt łokci i świa-

tło go rozjaśnia.
– Zaśnij! – mówią aniołowie.
Ten zaś odpowiada: 
– Powrócę do moich bliskich, aby ich ostrzec!
– Śpij, odpowiadają, jak panna młoda, którą tylko jej ukochany może obudzić, 

aż Bóg cię wskrzesi. 
Jeśli natomiast człowiek jest niewierny, na pytanie odpowiada:
– Nie wiem. Słyszałem, że ludzie coś mówili, powtarzałem więc za nimi.
– Już wcześniej znaliśmy twoją odpowiedź – powiedzą aniołowie, a potem roz-

każą ziemi przykryć go i przygnieść i cierpiał będzie, aż po dzień zmartwychwstania33.

33  Ibn Kajjim al-Dżauzijja, Kitab ar-ruh, Bagdad 1985, s. 76–77 za: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Meczety i cmen-
tarze Tatarów polsko-litewskich, Katalog zabytków tatarskich t. II, Res Publica Multiethnica, Warszawa 1999, s. 10–11.
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Żałoba według zwyczaju tatarskiego trwa czterdzieści dni, aczkolwiek wie-
le osób na wzór chrześcijan żałobę po najbliższych osobach rozciąga na cały rok.  
W tym czasie codziennie powinna odbywać się modlitwa na mizarze. Obecnie  
o wykonanie tego obowiązku prosi się imama, który za odpowiednią opłatą modli 
się w domu, w intencji zmarłej osoby. Najbliżsi przez czterdzieści dni palą świa-
tełko w oknie (kiedyś świece lub lampy naftowe, dziś małe lampki elektryczne) 
oraz zostawiają na noc na stole kawałek chleba z solą oraz wodę lub sytę. Tatarzy 
wierzyli, że światełko ma pomóc duszy zmarłego, uchronić ją przed błądzeniem, 
szczególnie, gdy zostanie wyrzucona z Raju. Dzięki zaś pozostawionemu poży-
wieniu mogła się posilić. Mufti Miśkiewicz wskazuje na pogańskie podłoże tych 
przekonań. Halina Szahidewicz zauważa, że te działania powoli zanikają, nato-
miast niegdyś skrupulatnie ich przestrzegano.

Zasłaniano również wszystkie powierzchnie, które odbijają wizerunek 
człowieka – lustra, oszklone drzwiczki. Prawdopodobnie chodziło o to, aby ża-
łobnicy skupili się na duchowym wymiarze pogrzebu i żałoby, a nie zajmowali 
się sprawami doczesnymi – własnym wyglądem. A może dlatego, aby w błysz-
czących powierzchniach nie odbijała się wędrująca dusza zmarłego. Trudno 
wskazać tu jednoznaczną odpowiedź. 

Podczas trwania żałoby starano się nie chodzić do kina, teatru, do klubów, 
kawiarni, na przyjęcia, wesela. Ograniczano rozrywki. Okres żałoby kończy wie-
czerza nazywana czterdzieści dni. Po czterdziestu dniach rodzina zmarłego orga-
nizuje poczęstunek dla gości. Ponownie angażowani są imam i modlący. Czytają 
cały Koran oraz jasienie w intencji zmarłego, jego rodziców i żyjących krewnych. 
Wśród obecnych rozdawana jest sadoga. Nazwa „wieczerza” jest zdecydowanie 
myląca, gdyż uroczystość zazwyczaj rozpoczyna się rano, a kończy pod wieczór, 
wyznacznikiem trwania jest to, ile osób czyta, recytuje Koran. Obecnie zapra-
szana jest rodzina i bliscy znajomi. Przed drugą wojną światową zapraszano 
wszystkich, którzy byli na pogrzebie, łącznie z osobami innych wyznań. Przyję-
te również jest wyprawianie uroczystego spotkania w pierwszą rocznicę śmier-
ci. Ma ono podobny przebieg jak „czterdzieści dni”. 
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Pochówek w islamie

Zgodnie z zasadami islamu przygotowania i sam pochówek nie są tak skom-
plikowane jak w tradycji tatarskiej. Nie celebruje się tak tego momentu. Niedozwo-
lone jest lamentowanie i inne działania podkreślające ból i żal po śmierci danej 
osoby. Wynika to z przekonania, że po śmierci człowiek przenosi się pod opiekę 
Boga. Śmierć nie jest kresem życia, a dzięki łasce Boga wszyscy, którzy byli mu 
prawdziwie poddani, będą cieszyć się życiem w Raju. 

Przygotowaniem do pochówku jest obmycie, wykonywane zgodnie z wcze-
śniej przywołanym opisem, tyle, że wszelkie modlitwy odmawiane w jego trak-
cie, używanie waty, wsuwanie karteczek z modlitwami absolutnie nie jest prakty-
kowane (jest to dodatek tatarski). Osoba, która dokonuje obmycia, wypełnia tym 
samym obowiązek nałożony na wszystkich muzułmanów. Musi ona być pełnolet-
nim muzułmaninem, dobrowolnie decydującym o wypełnieniu rytuału. Ponadto 
musi być uczciwa i godna zaufania, gdyż nie może rozpowiadać szczegółów doty-
czących wyglądu ciała zmarłego, zachowując wyłącznie dla siebie wiedzę o jego 
wadach i niedoskonałościach. W islamie wyróżnia się kategorie osób, które mogą 
podjąć się obmycia zmarłego. Zatem do obmycia zmarłego mężczyzny, najbardziej 
odpowiednią osobą będzie ojciec, dziadek, następnie męscy krewni z linii ojca,  
a na końcu z linii matki. Żonie zezwala się obmyć ciało swego męża. Przy obmy-
ciu zmarłej kobiety stosuje się analogiczną zasadę. Najbardziej wskazane osoby to  
w kolejności matka, babka, kobiety z dalszej rodziny. Mężowi również zezwala się 
na obmycie ciała żony. Jeśli zmarłym jest dziecko, nie jest konieczne przestrze-
ganie segregacji płciowej. Podobnie, gdy w danym środowisku osobą zmarłą jest 
jedyny mężczyzna bądź jedyna kobieta, osoby płci przeciwnej mogą tę osobę ob-
myć, pamiętając o założeniu rękawic tak, aby nie dotykać bezpośrednio ciała34. 

Po obmyciu i owinięciu ciała w całun następuje modlitwa al-dżanaza  
i pochówek. Odmówienie tej modlitwy jest jedynym warunkiem wynikają-

34  Zatem Tatarzy postępują odwrotnie, wybierając umywalników spośród obcych osób.
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cym z zasad. Podane we wcześniejszym opisie modlitwy stosowane przed po-
chówkiem, w jego trakcie i po pochówku, to naleciałości tatarskie. Pochówek 
musi się odbyć jak najszybciej; w krajach muzułmańskich ciało grzebie się na-
stępnego dnia, a jeśli warunki są sprzyjające, to nawet w dniu śmierci. Na ten 
temat wypowiedział się Prorok Muhammad:

Pośpieszcie się z pogrzebem. Uczyńcie to dla dobra zmarłego, jeśli był on 
dobrym człowiekiem; jeżeli nim nie był, uczyńcie, aby uwolnić się od złego35.

Grób powinien mieć głębokość sięgającą co najmniej piersi stojącego w nim 
człowieka, jednak zalecane jest, aby był głębszy. Sunna wskazuje, aby w grobie 
wykopać niszę, do której złożony zostanie całun ze zmarłym, jak było w grobie 
Proroka. Nisza36 musi być na tyle wysoka, aby zmarły mógł usiąść, kiedy przybędą 
aniołowie Munkir i Nakir, aby wypytać go o uczynki. Zasypane miejsce zaznacza 
się dużym kamieniem. 

Islam reguluje kwestię żałoby, wskazując na słowa Proroka: 

Kobieta nie może nosić żałoby po zmarłym dłużej niż trzy dni, oprócz 
żałoby po mężu, która wynosi cztery miesiące i dziesięć dni37.

W tym czasie nie może ona wyjść ponownie za mąż38. Będąc w żałobie, wdo-
wa nie może używać perfum, malować oczu, ozdabiać się dla podkreślenia urody 
czy okazywać względów innym mężczyznom. Nie może też nosić biżuterii, prócz 
tej, która jej nie ozdabia. Ubranie winna mieć w kolorze czarnym lub zbliżonym, 

35  Hadis cytowany przez Buchariego i Muslima, za: Zasady grzebania zmarłych wyznawców islamu, Wydawnictwo 
„Życie Muzułmańskie”, Gdańsk 1991, s. 12.
36  Wśród Tatarów żyjących w Polsce, na Litwie czy Białorusi groby mają odmienny kształt. Grób kopany jest na głę-
bokość 1,20–1,50 metra, w kształcie wąskiego prostokąta. Ze względu na rodzaj gleby i położenie cmentarzy nie two-
rzy się dodatkowej niszy. Jej wykopanie w piaszczystej, zapadającej się glebie lub w plątaninie korzeni rosnących 
drzew nastręczałoby zbyt wiele problemów.
37  H. Abu-Rub, B. Zabża, Status kobiety w islamie, Muzułmańskie Stowarzysznie Kształtowania Kulturalnego w RP, 
Światowe Zgromadzenie Młodzieży Muzułmańskiej, Wrocław 2002, s. 81–82.
38  Okres żałoby służy sprawdzeniu, czy kobieta nie jest w ciąży ze swoim zmarłym mężem. Dopiero gdy minie wy-
znaczony czas, może ona wstąpić w nowy związek małżeński.
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gdyż jest to kolor żałoby. Zabronione jest noszenie jedwabiu. Ponadto żałoba ko-
biety nie powinna oznaczać nieustannego płaczu, tak jak to było w zwyczaju ko-
biet u ludów przedislamskich, gdy płakały, lamentowały i rozdzierały szaty. Pro-
rok stanowczo zakazał takiego zachowania39. 

Groby i mizary 

Istotne jest również przyjrzenie się wyglądowi grobów i cmentarzy. Tatarzy 
usypują kopczyki z ziemi obłożone rzędami kamieni. Później obstalują nagrobek 
z kamienia. Mogiły wykopywano na osi wschód-zachód, co miało stanowić od-
wzorowanie ustawienia wiernych w czasie modlitwy w meczecie – w równoległe 
rzędy, safy. Poszczególnych grobów nie otaczano ogrodzeniem – dla podkreślenia 
równości wszystkich muzułmanów. Na mogile ustawiano dwa kamienie, większy 
od strony głowy, mniejszy w nogach, na większym umieszczano napis epitafijny, 
a boki okładano mniejszymi kamieniami. W XVIII wieku na ziemiach Rzeczypo-
spolitej utrwalił się nagrobek w postaci pionowo stojącego kamienia w kształcie 
płyty u wezgłowia mogiły. Wykonywano ją najczęściej z piaskowca, u bogatszych 
Tatarów ze szlachetniejszego kamienia. W XIX wieku zaczęły pojawiać się nowe 
wzory nagrobków, obce wzorom muzułmańskim, w formie obelisków, kolumn, 
graniastosłupów. Wygląd nagrobka zależał od zamożności rodziny zmarłego, jed-
ni ustawiali płytę piaskowca na usypanej z ziemi mogile, inni stosowali granit 
lub marmur40. Obecnie Tatarzy stosują typowe dla cmentarzy chrześcijańskich 
nagrobki z betonu, lastrico albo w wersji szlachetniejszej z granitu. Na mizarach 
w Bohonikach, Kruszynianach i w Warszawie można zobaczyć, jak wyglądają 
wszystkie typy pomników. Na epitafium nagrobne składa się zazwyczaj wyzna-
nie wiary w języku arabskim: Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego 
Wysłannikiem oraz inwokacja W imię Boga Miłosiernego, Litościwego. Imię i nazwi-

39  Por. Ibidem, s. 81–-82.
40  Więcej: A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Polsce, Studia i materiały, Cmentarze 7 (10), Ośrodek Ochro-
ny Zabytkowego Krajobrazu Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1998, s. 32–34.
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sko pisano w języku polskim, daty urodzenia i zgonu podawano niegdyś według 
kalendarza muzułmańskiego, a od XX wieku według gregoriańskiego. Ponad na-
pisami ryto półksiężyc z gwiazdą. Na wielu nagrobkach znajduje się również imię 
matki zmarłego, co jest pomocne w czasie odwiedzin grobu i odmawianiu dua za 
duszę zmarłego. 

Mizary zajmują ważne miejsce w tradycji Tatarów. Zwyczaj odwiedzania 
grobów, prace porządkowe wyróżniają ich od pozostałych wyznawców islamu.  
W odłamach islamu – szyizmie i sufizmie – praktykowane jest pielgrzymowanie do 
grobów poszczególnych osób uznanych za święte, ale nie występuje kult cmen-
tarza. Tymczasem dla Tatarów cmentarze są miejscem szczególnym, ziemia mi-
zaru jest nietykalna, co przejawia się np. w praktyce opiekowania się mogiłami 
nawet długie lata po tym, jak opuszczą daną miejscowość. Na mizarach czysto 
tatarskich, choćby opuszczonych, nie można było chować osób innej wiary, gdyż 
groziło to klątwą. Mustafa Aleksandrowicz przywołał legendę związaną z opusz-
czonym, chętnie odwiedzanym jeszcze w okresie międzywojennym, mizarem we 
wsi Sieniawka pod Nowogródkiem: 

Bardzo dawno temu pewien żyd pogrzebał na tym polu swoje dziecko, 
lecz ziemia wyrzuciła zwłoki na powierzchnię. Potem pop prawosławny 
kazał zaorać pole cmentarne, ale woły wysłane z pługiem na cmentarz 
połamały sobie nogi; stało się tak trzy razy. Na koniec przyśnił się po-
powi głos zakazujący mu przywłaszczania sobie mizaru. Tejże nocy pole 
mizaru samo się otoczyło fosą41 i pokryło się kurhanami42. 

Homogeniczne mizary, na których nadal chowani są Tatarzy, zachowały się 
jedynie w Bohonikach, Kruszynianach i w Warszawie43. Po roku 1945 Tatarzy, któ-

41  Niegdyś cmentarze otaczano wałem ziemnym, fosą lub murem z polnych kamieni, w XIX–XX wieku płotem drew-
nianym lub słupkami połączonymi drutem. Cmentarze w większych miastach posiadały drewniane ogrodzenia, 
później murowane. Nekropolię zamykała drewniana lub żelazna brama z półksiężycem u góry. Przy większych 
cmentarzach stawały domki dla dozorców, pełniące funkcję kaplic przedpogrzebowych.
42  M. Aleksandrowicz, Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu muzułmańskiego w Polsce, [w:] „Rocznik Tatarski”  
t. II, Rada Centralna Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Zamość 1935, s. 370.
43  We wsiach Studzianka i Zastawek (woj. lubelskie) zachowane są dwa zabytkowe mizary, w Warszawie zachowany 
jest muzułmański Cmentarz Kaukaski przy ul. Młynarskiej 60.



40

rzy osiedlili się w miastach na zachodzie i północy Polski, korzystali z pochówku 
na wydzielonych kwaterach cmentarzy komunalnych44. Współobecność chrze-
ścijan na cmentarzu wymuszała również inne zachowanie. Otóż wśród Tatarów, 
którzy pochowali swoich bliskich na cmentarzach komunalnych, zauważa się 
zwyczaj odwiedzania grobów przed lub w czasie katolickiego święta Wszystkich 
Świętych, obchodzonego w Polsce pierwszego listopada. Na grobach palone się 
znicze i kładzione kwiaty. Jest to zwyczaj przejęty od chrześcijan, uwarunkowany 
psychologicznie. Niektórzy Tatarzy nie chcą, aby sąsiedzi-katolicy posądzali ich  
o zaniedbanie i porzucenie grobów najbliższych. Aby więc nie wyróżniać się od 
pozostałej społeczności, porządkują nagrobki oraz inne tatarskie mogiły i przy-
ozdabiają zgodnie z obowiązującym zwyczajem polskim, łącznie z paleniem zni-
czy, co w tradycji muzułmańskiej jest niedopuszczalne. 

Odwiedzanie grobów pierwszego listopada jest podyktowane życiem 
wśród większości katolickiej. Samo odwiedzanie grobów Tatarzy praktykowali 
podczas świąt religijnych oraz dodatkowych spotkań w okresie letnim, podczas 
tzw. czynów: wspólnego sprzątania wszystkich mogił, prac konserwatorskich 
przy ogrodzeniu lub bramie. Ponadto rodziny odwiedzają groby swoich bliskich 
przy okazji rocznic urodzin czy śmierci, wiosennych bądź jesiennych porząd-
ków. 

W czasie odwiedzania grobów bliskich na mizarze czynione jest „dawanie 
sielam” (od arab. salam, znaku przywitania, pozdrowienia). Osoby, które podcho-
dzą do grobu, ustawiają się w rzędzie z prawej strony głowy zmarłego. Każdy, do-
tykając prawą dłonią ziemi na grobie lub pomnika, odczytuje odpowiednią mo-
dlitwę. Najczęściej wygląda to tak, że pierwsza osoba czyta modlitwę z chamaiłu 
albo przygotowanej karteczki z modlitwą, pozostali zaś słuchają lub powtarzają 
za nią. Ważnym elementem jest wymówienie imienia zmarłego w wersji muzuł-
mańskiej, o ile dana osoba posiadała takie imię nadane podczas azanu, np. Mu-
stafa zamiast Stefan, Jusuf zamiast Józef, Mierjema zamiast Maria. Często jest to 

44  Tatarzy chowają swoich bliskich na zabytkowych, wciąż czynnych mizarach we wsiach Bohoniki i Kruszyniany 
(woj. podlaskie), na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie przy ulicy Tatarskiej 8. Ale także na kwate-
rach muzułmańskich stanowiących część cmentarzy komunalnych m.in. we Wrocławiu – Cmentarz Osobowicki oraz 
w Gdańsku – Cmentarz Srebrzysko. Kwatery lub nagrobki tatarskie można odnaleźć na cmentarzu garnizonowym 
w Gdańsku, na cmentarzach komunalnych w Trzciance, Krośnie Odrzańskim, Rybocicach, Szczecinku i Szczecinie.
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imię inne niż to, którego zmarły używał na co dzień. Wymieniane jest również 
imię matki zmarłego. Działanie takie powtarza się przy grobach wszystkich bli-
skich, a także znajomych. Przyjęte jest, że nawet obca osoba, która znała zmarłe-
go, może podejść do stojącej przy grobie rodziny i „dać sielam”.

W środowisku tatarskim, mimo przywiązania do własnej tradycji, będącej 
wypadkową zasad islamu i kultury lokalnej – chrześcijańskiej, zauważalne jest 
stopniowe odrzucanie naleciałości, szczególnie tych niezgodnych z religią. Coraz 
częściej, zamiast granitowych płyt, groby obsiewane są trawą i okalane rzędem 
niewielkich, kamiennych otoczaków. Nie pali się zniczy i nie umieszcza się po-
dobizn zmarłych, co przez dziesięciolecia w XX wieku było niezwykle modne. 
Oprócz niezgodnych atrybutów zewnętrznych całkowicie zrezygnowano z odpra-
wiania deuru, będącego obrzędem o niezwykłej sile i symbolice. Samo słowo deur 
oznacza w języku arabskim „obrót”. Po obu stronach mejita ustawili się modlący  
i, piejąc Koran, podawali sobie z rąk do rąk egzemplarz Świętej Księgi owinięty ma-
teriałem, chustką. Modlitwę wykonywano w intencji opuszczonych przez zmarłe-
go modlitw dziennych i postów w miesiącu ramadan. Celem tego było przejęcie 
grzechów zmarłego na siebie, co pozwoliłoby mu na wejście do Raju. Należało so-
wicie wynagrodzić modlących za to, że przejmują grzechy na siebie45. W jednym  
z chamaiłów znalazła się następująca informacja o tym zwyczaju: 

Osoba podająca Koran z pieniędzmi pytała: «zmarły w zamian za niewy-
konane obowiązkowe modlitwy przekazał te pieniądze czy zgodzisz się je 
przyjąć»? Osoba odbierająca Koran odpowiadała: «zgadzam się i ponow-
nie tobie przekazuję»46.

45  Selim Chazbijewicz wskazuje, iż w działaniu tym można odnaleźć nawiązanie zarówno do okultyzmu huru-
fitów, jak i obrzędów bektaszi. Por. S. Chazbijewicz, Elementy sufizmu w tradycji i obrzędowości Tatarów polskich, 
[w:] S. Chazbijewicz (red.), Tatarzy – historia i kultura. Sesja naukowa (26–27 czerwca, Szreniawa), Muzeum Naro-
dowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2009, s. 18.
46  Za: A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku, Wydawnic-
twa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 69.
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Obrzęd ten jest sprzeczny z zasadami islamu. Jak podkreśla mufti Miśkiewicz:

Nie można tego robić, gdyż każdy odpowiada za swoje grzechy. 

Został on ostatecznie zniesiony około roku 2000, po naukach i wyjaśnieniach 
czynionych przez imama gminy Bohoniki Nusreta Kujrakovica, który wskazywał 
na łamanie zasad islamu przez praktykowanie deuru. 

Wśród rytuałów przejścia pogrzeb jest najbardziej złożonym, ale też najbar-
dziej skrupulatnie wypełnianym obrzędem przez Tatarów. Wiąże się to z odda-
niem czci zmarłemu, ale również z pomocą jego duchowi w przejściu do innego 
świata. Przypuszczalnie skrupulatność ta wynika ze strachu przed własną śmier-
cią i z refleksji na temat własnej religijności. Nawet jeśli ktoś nie wypełni za życia 
dokładnie obowiązków przypisanych wyznawcom islamu, może mieć nadzieję, 
że tak jak sam pomagał zmarłym w odpowiednim przejściu przed oblicze Boga, 
to i inni postąpią wobec niego tak, aby odpowiednim działaniem przyszykować 
go do nowego stanu. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
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[…] ale Bóg wybawi ich od zła tego Dnia i roztoczy nad nimi jasność i radość,
i wynagrodzi za ich cierpliwość Ogrodem i jedwabiem.

Spoczywając tam, wsparci wygodnie na łożach, nie zobaczą ani słońca, ani zimna.
Nisko nad nimi ułoży się ich cień i kiście owoców zwieszą się nisko.
I będą krążyć między nimi naczynia ze srebra i puchary jak butelki,

butelki ze srebra, miarą odpowiednią wymierzone.
I napoją ich tam z pucharu napojem wymieszanym z imbirem,

ze źródła zwanego Salsabil.
Między nimi krążyć będą młodzieńcy nieśmiertelni. 
Gdy ich zobaczysz, to weźmiesz za rozsypane perły.

A gdziekolwiek spojrzysz, tam ujrzysz szczęśliwość i królestwo wielkie.
Będą na nich szaty zielone z jedwabiu i brokatu i ozdobieni będą bransoletami ze srebra. 

Napoi ich Pan napojem czystym.
„Zaprawdę, to jest nagroda dla was, wasze staranie zyskało wdzięczność!”

sura Człowiek, 76:11-22

Koran, tłum. M. Czachorowski, Muzułmański Związek Religijny w RP.
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, Białystok 2018
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Raj światły
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Wystawienie tabutu  
z ciałem zmarłego

Pogrzeb Stefana Milkamanowicza, 
Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie, 1998 r.



47

Pogrzeb Rozalii Mucharskiej (z domu Jabłońskiej),
Sorok Tatary (Litwa), 2000 r. 



48

Pogrzeb Marii (Mieriemy) 
Jabłońskiej (z domu Mucharskiej), 
Białystok (modlitwy)/
Bohoniki (pochówek), 2006 r.



49

Pogrzeb imama Konstantego Szczęsnowicza, Bohoniki, 2012 r.



50



51

Pogrzeb Zofii Józefów  
(z domu Assanowicz), 
Białystok (modlitwy) /  

Bohoniki (pochówek), 2015 r.



52

Pogrzeb Amurata Mucharskiego, Bohoniki, 1978 r.

Modlitwy pogrzebowe 
(Koran, Jasienie, dua)



53

Pogrzeb Leona Szczęsnowicza, Sokółka (modlitwy)/ Bohoniki (pochówek), 1991 r.

Modlitwy pogrzebowe 
(Koran, Jasienie, dua)



54

Pogrzeb Ajszy Szahidewicz (z domu Smajkiewicz), Bohoniki, 1996 r.



55

Pogrzeb Abdula Kibira Aleksandrowicza, Bohoniki, 2009 r. 



56

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r. 



57



58

Sadoga 
(przygotowanie  
i modlitwa)

Szykowanie dżajmy



59

Wałkowanie
dżajmy



60

Smażenie
dżajmy



61

Mieszanie halwy



62

Przygotowanie 
sadogi



63

Przemodlenie sadogi



64

Wieczerza

Słubice, lata 70. XX wieku 



65

Słubice, lata 70. XX wieku 



66

Modlitwa  
przy zmarłym

Pogrzeb Konstantego Mucharskiego, Gdańsk, Cmentarz Komunalny „Srebrzysko”, 1994 r. 



67

Pogrzeb Abdula Kibira Aleksandrowicza, 
Bohoniki, 2009 r.



68

Pogrzeb imama Konstantego Szczęsnowicza, 
Bohoniki, 2012 r.



69

Pogrzeb imama Konstantego Szczęsnowicza, 
Bohoniki, 2012 r.



70

Pożegnanie  
rodziny ze zmarłym

Pogrzeb Azymy Muchli (z domu Mucharskiej), 
Bohoniki, 1956 r.



71

Pogrzeb Jakuba Rodkiewicza, 
Słubice (modlitwy)/ Warszawa (pochówek), 1980 r.

Pogrzeb Fatymy Muchli  (z domu Alijewicz), 
Sokółka (modlitwy)/ Bohoniki (pochówek), 1969 r.  



72

Pogrzeb Konstantego  
Jabłońskiego,
Białystok (modlitwy) /
Bohoniki (pochówek),  
1994 r. 



73

Pogrzeb Sofiei Jakubowskiej (z domu Szahidewicz), Niemież (Litwa), 2002 r. 



74

Przeniesienie  
ciała na mizar

Wyprowadzenie zmarłego z domu parafialnego, 
pochód prowadzi imam Sulejman Safarewicz, Bohoniki, 1972 r. 



75

Pogrzeb Aleksandra Muchli, Sokółka (modlitwy)/ Bohoniki (pochówek), 1988 r.



76

Pogrzeb Leona Szczęsnowicza, Sokółka (modlitwy) / Bohoniki (pochówek), 1991 r.



77

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r.



78



79

Pogrzeb Aleksandra 
Assanowicza, Wilno 
(Polska, obecnie 
Litwa), 1939 r.



80

Pogrzeb Amurata Mucharskiego, Bohoniki, 1978 r.



81Pogrzeb Aleksandra 
Muchli, Sokółka  
(modlitwy) / Bohoniki  
(pochówek), 1988 r.

Pogrzeb Aleksandra 
Muchli, Sokółka  
(modlitwy) / Bohoniki  
(pochówek), 1988 r.



82

Pogrzeb Leona Szczęsnowicza, Sokółka (modlitwy)/ Bohoniki (pochówek), 1991 r.



83

Pogrzeb Leona 
Szczęsnowicza, 
Sokółka (modlitwy) / 
Bohoniki (pochówek), 
1991 r.

Wniesienie zmarłego 
na mizar, Bohoniki, 
lata 70. XX wieku 



84

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r.

Pogrzeb Stefana Milkamanowicza, Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie, 1998 r.



85

Pogrzeb imama Konstantego Szczęsnowicza, Bohoniki, 2012 r.



86

Dżenazie  
namaz 
(modlitwa  
pogrzebowa)

Pochówek prochów Aleksandra Sulkiewicza,  
Mufti dr Jakub Szynkiewicz modli się nad trumną,  
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, 1935 r.
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)



87



88

Modlitwa dżenazie prowadzona przez imama Macieja Mahmeda Olejkiewicza, 
Bohoniki, lata 60. XX wieku 



89



90

Pogrzeb Ajszy Szahidewicz (z domu Smajkiewicz), 
Bohoniki, 1996 r., modlitwę prowadzi imam Aleksander Chalecki 

Pogrzeb Leona Szczęsnowicza, Bohoniki, 1991 r., 
modlitwę prowadzi imam Stefan Mustafa Jasiński 



91

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r., 
modlitwę prowadzi imam Stefan Mustafa Jasiński

Pogrzeb Marii (Mieriemy) Jabłońskiej (z domu Mucharskiej), 
Bohoniki, 2006 r., modlitwę prowadzi imam Stefan Mustafa Jasiński



92

Pochówek
Modlitwa przed pochówkiem /
Złożenie ciała do grobu /
Modlitwa / Daławary / 
Ułożenie desek / Zasypanie grobu /
Uformowanie grobu i obłożenie 
kamieniami / Guślowanie /  
Czterdzieści kroków 

Pogrzeb Konstantego Półtorzyckiego, Szczecin, 1962 r., 
prowadzi imam Bekir Rodkiewicz

Modlitwa  
przed pochówkiem



93



94

Pogrzeb Leona Szczęsnowicza, Bohoniki, 1991 r., 
prowadzi imam Stefan Mustafa Jasiński 

Modlitwa  
przed pochówkiem

Pogrzeb Marii Aleksandrowicz, Trzcianka, 1967 r., 
prowadzi imam Bekir Rodkiewicz



95



96

Pogrzeb imama Aleksandra Chaleckiego, Kruszyniany, 2006 r.,  
prowadzi imam Konstanty Szczęsnowicz

Modlitwa  
przed pochówkiem



97

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r., 
prowadzi imam Stefan Mustafa Jasiński 



98

Pogrzeb Konstantego  
Jabłońskiego,  
Bohoniki, 1994 r.

Złożenie  
ciała  
do grobu



99

Pogrzeb Ajszy  
Szahidewicz (z domu  
Smajkiewicz),  
Bohoniki, 1996 r.



100

Pogrzeb Sadyki 
Konopackiej (z domu 
Sorguč), Bohoniki, 2006 r.

Pogrzeb Farydy  
Radlińskiej (z domu  
Aleksandrowicz),  
Bohoniki, 2010 r.

Złożenie  
ciała  
do grobu



101

Pogrzeb Józefa  
Jusufa Konopackiego,  
Bohoniki, 2012 r.



102

Modlitwa



103

Pogrzeb imama Konstantego Szczęsnowicza, Bohoniki, 2012 r.

Pogrzeb Sadyki Konopackiej (z domu Sorguč), Bohoniki, 2006 r.



104

Daławary



105

Pogrzeb Józefa  
Jusufa Konopackiego, 

Bohoniki, 2012 r.



106

Pogrzeb Rozalii Bajraszewskiej, 
Kruszyniany, 2012 r.

Pogrzeb Konstantego Jabłońskiego, Bohoniki, 1994 r.

Ułożenie desek



107

Pogrzeb Sadyki Konopackiej (z domu Sorguč), Bohoniki, 2006 r.



108

Pogrzeb  
Sadyki Konopackiej  
(z domu Sorguč), 
Bohoniki, 2006 r.

Pogrzeb  
Ajszy Murawskiej 
(z domu Murawskiej),
Kruszyniany, 2007 r.

Ułożenie desek



109

Pogrzeb Jerzego 
Tatarynowicza, 
Bohoniki, 2007 r.



110

Pogrzeb Sadyki Konopackiej 
(z domu Sorguč), Bohoniki, 2006 r.

Zasypanie grobu



111

Pogrzeb Jerzego Tatarynowicza, 
Bohoniki, 2007 r.

Pogrzeb Jerzego Tatarynowicza, 
Bohoniki, 2007 r.

Pogrzeb Ajszy Murawskiej (z domu Murawskiej),
Kruszyniany, 2007 r.



112

Pogrzeb Adama 
Szahidewicza, 
Bohoniki, 2010 r.

Pogrzeb  
Abdula Kibira
Aleksandrowicza, 
Bohoniki, 2009 r.

Uformowanie grobu i obłożenie kamieniami



113

Pogrzeb Zofii Józefów (z domu Assanowicz), 
Bohoniki, 2015 r.



114

Pogrzeb Ajszy 
Murawskiej (z domu 
Murawskiej), 
Kruszyniany, 2007 r.

Uformowanie grobu i obłożenie kamieniami



115Pogrzeb Sadyki Konopackiej 
(z domu Sorguč), Bohoniki, 2006 r.

Guślowanie

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r.

Pogrzeb Rozalii Mucharskiej (z domu Jabłońskiej), 
Sorok Tatary (Litwa), 2000 r.
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Pogrzeb Adama 
Szahidewicza, 
Bohoniki, 2010 r.

Guślowanie
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„Czterdzieści kroków”

Pogrzeb 
w Trzciance, 
2. poł. XX w.



118

Pogrzeb Kiebiry Aleksandrowicz (z domu Milkamanowicz), Bohoniki, 2000 r.

„Czterdzieści kroków”



119

Pogrzeb Jerzego 
Tatarynowicza, 
Bohoniki, 2007 r.



120

Pogrzeb Konstantego Jabłońskiego, 
Bohoniki, 1994 r.

Dawanie 
sielam



121



122

Pogrzeb Ajszy 
Szahidewicz (z domu  
Smajkiewicz), 
Bohoniki, 1996 r.



123

Pogrzeb Ajszy Murawskiej  
(z domu Murawskiej),
 Kruszyniany, 2007 r.



124

Sadoga

Pogrzeb Leona Gembickiego, Bohoniki, 1982 r.



125

Przy grobie Leona Gembickiego, Bohoniki, 1982 r. 



126

Zakończenie 
ceremonii 
pogrzebowej 

Pochówek prochów Aleksandra Sulkiewicza, 
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, 1935 r.
Narodowe Archiwum Cyfrowe



127



128

Pogrzeb Jakuba Miśkiewicza, Bohoniki, 1969 r.



129

Pogrzeb Marii (Mieriemy) Jabłońskiej (z domu Mucharskiej), Bohoniki, 2006 r.



130

Pogrzeb Zofii Józefów (z domu Assanowicz), Bohoniki, 2015 r.

Pogrzeb Adama Szahidewicza, Bohoniki, 2010 r.



131



132

Wieczerza – 
czterdzieści dni  
i rocznice

„Czterdzieści dni” po Jakubie Smajkiewiczu, 1983 r.



133

„Czterdzieści dni” po Abdulu Kibirze Aleksandrowiczu, Białystok, 2009 r.

Dziesiąta rocznica śmierci Leona Szczęsnowicza, Sokółka, 2001 r.



134



135

„Czterdzieści dni” po Abdulu Kibirze Aleksandrowiczu, Białystok, 2009 r.



136

Pierwsza rocznica śmierci Abdula Kibira Aleksandrowicza, Białystok, 2010 r.



137

Pierwsza rocznica śmierci Abdula Kibira Aleksandrowicza, Białystok, 2010 r.



138

Odwiedzanie  
grobów 

W drodze na mizar i z mizaru, Bohoniki, 1955 r.

Z twarzą do nieba wzniesioną – śród lasu,
Nad muzułmańskim cmentarzem ty stoisz
I słuchasz sosen smętnego hałasu…
A złotą z twych rąk rosą – kwiaty poisz… 
Aż groby życia płaczące i czasu,
Ty spokojnością swoją uspokoisz,
Jak smutny obóz kamiennych namiotów,
Ten smutny cmentarz, bez bram i bez płotów...

(Juliusz Słowacki, Beniowski. Poema, 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996) 



139

Odwiedzanie  
grobów 



140

Przed bramą mizaru, Bohoniki, 1957 r.



141

Dawanie sielam  
w czasie odwiedzin 
na mizarze,
Bohoniki, 1960 r., 
modlący Sulejman 
Milkamanowicz



142

W drodze na mizar i z mizaru, Bohoniki, lata 60. XX wieku
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144

Dawanie sielam w czasie odwiedzin na mizarze,  
Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie, 1963 r., modlący imam Bekir Radkiewicz



145

Dawanie sielam w czasie odwiedzin na mizarze, Bohoniki, 
lata 60. XX wieku, modlący Stefan Radkiewicz



146

Dawanie sielam  
w czasie odwiedzin 
na mizarze, 
Bohoniki, lata 50.  
XX wieku 



147

Dawanie sielam w czasie odwiedzin na mizarze, Łowczyce (Białoruś), lata 60. XX wieku



148

Przy grobie Józefa Szahidewicza, 
Muzułmański Cmentarz Tatarski w Warszawie, 2002 r.

Przy grobie 
Jana Jasińskiego, 
Bohoniki, lata 80. 
XX wieku



149

Dawanie sielam w czasie odwiedzin na mizarze, Bohoniki, lata 50. XX wieku 
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Grób Aleksandra Assanowicza, Wilno  (Polska, obecnie Litwa), 1939 r.
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Grób Mieriemy Milkamanowicz, Bohoniki, 1961 r.
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Bohoniki, lata 70. 
XX wieku

Grób Bronisława 
Aleksandrowicza, 
Gdańsk, Cmentarz 
Komunalny 
„Srebrzysko”, lata 
90. XX wieku
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Wizyta przy grobie Aleksandra Sulkiewicza w setną rocznicę śmierci, 
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, 2016 r.
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Mizary 
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Mizar 
w Bohonikach
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Mizar w Bohonikach
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Mizar 
w Bohonikach
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Mizar  
w Kruszynianach
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Mizar w Kruszynianach
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Muzułmański Cmentarz  
Tatarski w Warszawie, 
ul. Tatarska 8 (Powązki)
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Muzułmański Cmentarz  
Tatarski w Warszawie, 
ul. Tatarska 8 (Powązki)
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Muzułmański Cmentarz Tatarski  
w Warszawie, ul. Tatarska 8 (Powązki)
(„Tygodnik Ilustrowny” 1892, nr 108, s. 53)
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Muzułmański Cmentarz Tatarski  
w Warszawie, ul. Tatarska 8 (Powązki),  

grób symboliczny  
imama Alego Woronowicza



172

Warszawa, Muzułmański  
Cmentarz Kaukaski,  
ul. Młynarska 60
Grób generała  
Kieńskiego (Narodowe  
Archiwum Cyfrowe)
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Warszawa,  
Muzułmański  
Cmentarz Kaukaski,  
ul. Młynarska 60
(„Tygodnik Ilustrowny”  
1892, nr 108, s. 53)
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Warszawa, Muzułmański Cmentarz Kaukaski, ul. Młynarska 60
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Warszawa, Muzułmański Cmentarz Kaukaski, ul. Młynarska 60
Brama wejściowa, ok. 1876 r.
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Gdańsk, kwatera muzułmańska, Cmentarz Komunalny „Srebrzysko”
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Gdańsk, kwatera muzułmańska, Cmentarz Komunalny „Srebrzysko”
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Gdańsk, kwatera muzułmańska, Cmentarz Garnizonowy
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Wrocław, kwatera muzułmańska, Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice
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Wrocław, kwatera muzułmańska, Cmentarz Komunalny Oddział Osobowice
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Cmentarz w Rybocicach
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Cmentarz w Trzciance
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Mizar w Zastawku
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Mizar w Studziance
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Summary 

The latest book published by the Muslim Highest Board of the Muslim Reli-
gious Union in Poland – Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia polskich Ta-
tarów – pogrzeb Bright be the Paradise. The rites of passage of Polish Tatars – fune-
ral”) – examines the tradition and customs related to funeral. It is one of the rites of 
passage, resulting in an earthly being undergoing transformation.

The first part of the album contains a description of a funeral ceremony. 
According to the religious tradition and Tatar customs, funeral rites start from 
bathing and enshrouding of the deceased person's body; later, the imam and the 
congregation read the entire Quran and pray for the intention of the deceased. Pre-
paration of a treat for mourners, as well as of sadoga, is an indispensable part of 
the tradition. Another essential part of the religious ritual is the dżenazie prayer 
(Arabic al-Janazah), usually celebrated as early as at the cemetery (mizar), before 
laying the body in the grave. It is important to lay the body in an appropriate man-
ner, and the grave should be lined with planks from the inside, backfilled, formed 
and covered with stones. For forty days since the death and on its anniversaries, 
the Tatars hold so-called suppers, the imam and the congregation read the entire 
Quran as well as the Ya Sin surah again and pray for the intention of the deceased 
person.
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An important part of the Tatar tradition is the memory of ancestors and vi-
siting of graves of the loved ones; in particular, they are visited on the occasion of 
the Ramadan Bayram (Eid al-Fitr) and the Kurban Bayram (Eid al-Adha). Families 
gather around the grave of their close ones, put their right hands on the grave and 
pray together. This is known as the 'giving of sielam', from the Arabic word salam, 
greeting.

The second part of the album is a selection of photographs set in a double or-
der: according to the sequential stages of the funeral ceremony and to the chrono-
logy of individual pictures. The iconographic material constitutes an unique docu-
ment showing the changing ceremonial with unchanging care for preservation of 
the correct religious order. The oldest photographs have been made in the 1930s, 
while the most recent ones are dated 2015.

For many readers from the Tatar community, the album will become a per-
fect opportunity to recall memories, to invoke deceased ancestors, to recognize 
family members or friends in the focused faces of mourners. Other readers will be 
able to learn the customs of the Tatar Muslim minority living in today’s Poland.
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Indeks autorów zdjęć 

ZDJĘCIA POGRZEBOWE
CECYLIA BACH-SZCZAWIŃSKA
pogrzeb Ajszy Murawskiej, s. 108, 111, 114, 123
KRZYSZTOF MUCHARSKI 
pogrzeb i wspominki Abdula Kibira Aleksandrowicza, s. 55, 67, 112, 133, 134-135, 136-137
pogrzeb Aleksandra Chaleckiego, s. 96
pogrzeb Zofii Józefów, s. 50-51, 113, 130-131
pogrzeb Józefa Konopackiego, s. 101, 105
pogrzeb Sadyki Konopackiej, s. 100, 102, 103, 107, 108, 110, 115
pogrzeb Adama Szahidewicza, s. 77, 84, 91 
ADAM SAFAREWICZ
pogrzeb imama Konstantego Szczęsnowicza, s. 48-49, 68-69, 85, 103
MICHAŁ HELLER
pogrzeb Adama Szahidewicza, s. 56-57, 97, 112, 115, 116, 130

ZDJĘCIA NAGROBKÓW I MIZARÓW 
ANDRZEJ IGNATOWSKI, s. 155, 157, 158, 164, 166-167, 171, 176, 177, 178-179
MICHAŁ ŁYSZCZARZ, s. 182
KRZYSZTOF MUCHARSKI, s. 126, 153, 159, 168-169, 183, 184-185, 186-187
BARBARA PAWLIC-MIŚKIEWICZ, s. 45, 154, 156, 159, 160-161, 163, 165, 180, 181
PAWEŁ PAWLIK, s. 86

•			Zdjęcia inskrypcji i mizarów użyte jako tła – Andrzej Ignatowski,  
Barbara Pawlic-Miśkiewicz

•		Zdjęcia z zasobów Narodowego Archwium Cyfrowego, s. 86-87, 126-127, 172, 174
•		Akt (s. 10) i daławar (s. 104) pochodzą ze zbiorów Haliny Szahidewicz
•		Rysunki autorstwa Ewy Zalewskiej, s. 15, 22, 32
•		Zdjęcie na okładce – Andrzej Ignatowski
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