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Wyznacznik tożsamości

Oto przed nami trzeci już album – po ślubnym i pogrzebowym – prezen-

tujący kolejny z rytuałów przejścia: nadanie imienia dziecku i tym samym 

przyjęcie go do muzułmańskiej społeczności polskich Tatarów. Być może, 

jest z nich najważniejszy, bowiem dokonuje się u zarania życia i niezależnie 

od dalszych losów azanionej osoby na zawsze określa jej status pochodzenio-

wy oraz wyznaniowy, stając się niezbywalnym wyznacznikiem tożsamości. 

Imię azanowe, nawet wtedy, gdy jest odmienne od tego urzędowego, zapisa-

nego w Urzędzie Stanu Cywilnego, pozostaje nierozłącznym swojskim mia-

nem, używanym wśród najbliższych, w rodzinnym i przyjacielskim gronie. 

Łączy nas nie tylko z tatarską przeszłością, z pokoleniami przodków, ale rów-

nież z muzułmańską współczesnością, z ogromną wspólnotą wiernych na ca-

łym świecie.
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Ceremonia azanienia stanowi przede wszystkim uroczystość domową, 

rodzinną, chociaż zaangażowane w nią bywa też szersze grono. Jest kontynu-

acją naszych odwiecznych zwyczajów religijnych, pozostających obrzędami 

specyficznymi, występującymi jedynie w środowisku polskich Tatarów. Za-

chowaliśmy je przez stulecia i – in sza Allah – nadal będziemy kontynuować. 

Bez wątpienia pomoże nam w tym ten album, zawierający opis przeprowa-

dzenia azanienia według dwóch rytów: starszego i współczesnego – obu jed-

nak osadzonych w polskotatarskiej tradycji. Starajmy się je kultywować, aby 

przyszłe pokolenia mogły odnaleźć się i umiejscowić w łańcuchu, który łączy 

minione i nadchodzące, aby nasze dzieci mogły przekazać tę tradycje swoim 

dzieciom, te zaś później swoim, coraz dalej i dalej.

Redaktorki albumu wykonały ogromną pracę, najpierw w poszukiwaniu 

materiału zdjęciowego, następnie identyfikowaniu go, wyboru oraz opisywa-

nia. Dzięki zaangażowaniu naszej społeczności z różnych stron Polski udało 

się zebrać unikatowe fotografie, które nadają całej publikacji wyjątkowy cha-

rakter. W efekcie powstał dokument, ukazujący nas, Tatarów, wchodzących 

w życie zgodnie z tradycją przodków, niezapominających skąd pochodzimy 

i dokąd zmierzamy. Przekazuję serdeczne słowa uznania i wdzięczności tym 

wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego albumu.
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Początek nowego 

Dziecko ułożone na baraniej skórze, Koran,  

chleb, sól, woda, tort, tekbiry, recytacja azanu  

i ikamy, szahada i charakterystyczna formuła  

„Pamiętaj imię swoje do Dnia Sądnego”…

Po przedstawieniu tradycji ślubnych1 i pogrzebowych2, postanowiłyśmy 

przygotować opracowanie poświęcone kolejnemu rytuałowi przejścia, który 

rozpoczyna naszą życiową drogę i określa tożsamość. Album, który przeka-

zujemy czytelnikom, opisuje i ilustruje tradycje polskich Tatarów związane  

z azanem, czyli ceremonią nadania imienia. 

W pierwszej części zawarty został opis jego przebiegu zgodny z trady-

cją tatarską, ze szczególnym uwzględnieniem informacji otrzymanych od 

imama Stefana Mustafy Jasińskiego i Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej To-

masza Miśkiewicza, oraz ogólne zasady przeprowadzenia azanu wskazane  

w religii islamu. Druga część albumu to wybór fotografii, ułożonych w podwój-

nym porządku: zgodnym z etapami uroczystości oraz z chronologią kolejnych 

1 Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub, B. Pawlic-Miśkiewicz, A. Mucharska,  
L. Świerblewska, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzuł-
mańskie, Białystok 2016. 
2 Niech Raj świetlisty będzie. Rytuały przejścia Tatarów polskich – pogrzeb, B. Pawlic-Miśkiewicz, A. Mucharska,  
L. Świerblewska, Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Najwyższe Kolegium Muzuł-
mańskie, Białystok 2017.
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azanów. Materiał ikonograficzny stanowi niezwykły dokument, który prezen-

tuje siłę tradycji w tatarskiej społeczności. Drobne detale ulegają zmianie, ale 

zachowany jest porządek religijny. Najstarsze fotografie azanów pochodzą  

z roku 1960, najnowsze zaś datowane są na rok 2017. 

Podczas kilkumiesięcznej pracy zebrałyśmy prawie trzysta pięćdzie-

siąt zdjęć. W trakcie pracy nad albumem zauważyłyśmy, że pierwsze da-

towane są dopiero na lata sześćdziesiąte, a następne dekady nie są wca-

le nadzwyczaj bogato reprezentowane. Zapewne mogło to wynikać  

z traktowania azanu jako intymnej, rodzinnej uroczystości, ale także z ogra-

niczonego dostępu do własnych aparatów fotograficznych. Uznałyśmy za-

tem, że warto uzupełnić przedstawienia azanowe o fotografie tatarskich 

dzieci. Dzięki temu pomysłowi, wiele osób, które nie posiadają pamiątki 

z własnego azanu, z radością przekazało zdjęcia. I tak wybór fotografii uzu-

pełnia galeria dziecięca, w tej części najstarsze zdjęcia pochodzą z roku 1910,  

a najnowsze z roku 2003. 

Dla wielu czytelników należących do wspólnoty tatarskiej album stanie 

się doskonałą okazją do rozpoznania w dziecięcych twarzach członków ro-

dziny bądź przyjaciół, a także snucia wspomnień o pozostałych uczestnikach 

uroczystości uwiecznionych na fotografiach. Pozostali czytelnicy będą nato-

miast mogli poznać zwyczaje tatarskiej mniejszości muzułmańskiej mieszka-

jącej współcześnie w Polsce.

Wierzymy, że druga część książki, która zawiera fotografie z azanów, bę-

dzie nie tylko źródłem autorefleksji i wspomnień członków tatarskiej wspól-

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

nych czy też socjologicznych. 

Bardzo dziękujemy za przekazane wspomnienia i fotografie. Zdjęcia 

z rodzinnych kolekcji udostępnili: Irena i Emir Aleksandrowiczowie, Nina 
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Aleksandrowicz, Tacjana Aleksandrowicz, Zofia Aleksandrowicz, Lila Asano-

wicz, Rozalia i Aleksander Bogdanowiczowie, Musa Czachorowski, Kamila Ilja-

siewicz-Leszczyńska, Emilia Jabłońska, Helena Jakubowska, Helena Jasińska, 

Lila i Stefan Jasińscy, Zofia Konopacka-Radkiewicz, Elżbieta Korycka, Halima 

Korycka, Elżbieta Lecointe, Emilia i Tomasz Ledzińscy, Jolanta i Adam Miśkie-

wiczowie, Aleksander Miśkiewicz, Elżbieta Miśkiewicz, Tomasz Miśkiewicz, 

Szymon Miśkiewicz, Emilia i Maciej Muchowie, Ewa i Mirosław Mucharscy,  

Zina i Aladyn Mucharscy, Anna i Krzysztof Mucharscy, Ewa i Adam Muchlo-

wie, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Felicja i Daniel Popławscy, Maria i Lucjan Ra-

deccy, Joanna i Adam Smolscy, Sylwia i Roman Smolscy, Dagmara Sulkiewicz, 

Halina Szahidewicz, Mirosława Szehidewicz, Stefan Szehidewicz, Monika  

i Tomasz Szczęsnowiczowie, Zofia Szczęsnowicz, Lilla i Adam Świerblewscy, 

Zabiejda i Aleksander Świerblewscy i Emilia Ziółkowska.

Z Państwa pomocą mogłyśmy stworzyć ten album, upamiętniający tatar-

ską tradycję. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

Anna Mucharska

Lilla Świerblewska
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I pamiętaj imię swoje! 

Azan, obok ślubu i pogrzebu, jest jednym z rytuałów przejścia w tradycji 

tatarskiej. W jego efekcie dziecko zostaje włączone w krąg wspólnoty muzuł-

mańskiej, a co równie istotne, zbiorowość poznaje imię wybrane przez rodzi-

ców, stanowiące od tej chwili nieodłączny element tożsamości dziecka. 

Istnieje w antropologii termin rites de passage – obrzędy przejścia, stwo-

rzony przez Arnolda van Gennepa:

Życie jednostki niezależnie od typu społeczności zasadza się na suk-

cesywnym przechodzeniu z jednej grupy wieku do drugiej, od jedne-

go typu zajęć do drugiego. […] Życie jednostki staje się serią etapów, 

których początek i koniec tworzą zamkniętą całość o niezmiennym 

porządku: narodziny, dojrzałość społeczna, małżeństwo, rodziciel-

stwo, awans klasowy, specjalizacja zawodowa, śmierć. Każdemu  

z tych etapów towarzyszą ceremonie. Ich cel jest niezmienny: prze-

prowadzić jednostkę z jednego ściśle określonego stanu do drugiego 

– równie ściśle zdefiniowanego 1.

1  A. Van Gennep, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Państwowy Instytut Wydawniczy,  
Warszawa 2006, s. 30. Koncepcja rytuałów przejścia była analizowana przez socjologa Victora Turnera  
(1920–1983), [patrz:] V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2010.
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Myśl ta była następnie rozwijana przez Victora Turnera. Do rytuałów 

przejścia zaliczane są ceremonie związane z narodzinami, inicjacją, śmiercią; 

te, które zmieniają status człowieka, ustanawiające najbardziej podstawowe 

wyznaczniki tożsamości, a jednocześnie tworzące swoiste punkty orientacyjne 

codziennego doświadczenia i wielkiej narracji jednostkowego życia2. Istotne jest, 

że rytuały przejścia nie tylko wyznaczają rytm życia każdego członka wspól-

noty, ale wpływają na zwykły porządek życia grupy, albowiem w ich efekcie 

wiele wzajemnych relacji ulega znaczącej zmianie. Według badaczy dzielą się 

one na etapy – wyłączenia, zawieszenia-marginalizacji (albo liminalny – progo-

wy, od łac. limen – próg) i włączenia. W trakcie pierwszej fazy człowiek opusz-

cza społeczność. W kolejnej zostaje uwolniony od wszelkich normatywnych 

wymogów, znajduje się w rytualnym zawieszeniu między światami, między 

kolejnymi przypisaniami do miejsc w systemach polityczno-prawnych, w sta-

nie liminalnym, niedookreślonym, bez statutu wyjściowego, ale jednocześnie 

bez cech statutu docelowego. Jak wskazuje Turner:

Byty liminalne nie przebywają ani tam, ani tu, Znajdują się pomię-

dzy pozycjami wyznaczonymi i uporządkowanymi przez prawo, 

zwyczaj, konwencję i ceremoniał. W związku z tym, w wielu społe-

czeństwach, które zmianę kulturową i społeczną sankcjonują rytu-

ałem, ich niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania atrybuty znaj-

dują wyraz w bogatej różnorodności symboli 3. 

2  D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego, Warszawa 2010, s. 31.
3  V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010, s. 18.
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Natomiast w ostatniej fazie, po odbyciu odpowiednich czynności, powra-

ca jako człowiek przemieniony i reintegruje się ze społecznością na nowych 

zasadach. 

Cykl życia się rozpoczyna, rodzi się dziecko. Radość rodziców i krewnych, 

traktujących potomstwo jako łaskę Allaha i wypełnienie obowiązków wiernego, 

od początku łączyła się z szeregiem zasad, jakich należało przestrzegać. Dziec-

ko przed azanem, czyli rytuałem włączenia w krąg wspólnoty muzułmańskiej  

i uroczystym nadaniem imienia, znajduje się w stanie liminalnym. To, że się 

narodziło, nie oznacza, że jest członkiem społeczności w znaczeniu religij-

nym. Należy podjąć działanie, które dziecko przemieni i nada mu odpowied-

nie znaczenie. Zadaniem azanu, podobnie jak chrztu w tradycji chrześcijań-

skiej, jest przekształcenie nowo narodzonej istoty w niepowtarzalną osobę, 

pobłogosławioną i obdarzoną imieniem 4. Dziecko, jako główny bohater obrzę-

du, koncentruje na sobie całą uwagę zgromadzonych. Czy tego chce, czy nie, 

na mocy ustalonych działań stanie się teraz  muzułmaninem, jednym z człon-

ków społeczności. Jednocześnie zostanie dookreślone poprzez imię. Rodzice, 

rodzice azanowi oraz imam realizują obrzęd, który nadaje dziecku nową toż-

samość – z bytu biologicznego przekształca je w podmiot kulturowy. Wszyscy 

zebrani uznają je za swoje 5.

4  D. Kosiński, op. cit., s. 46.
5  Por. ibidem, s. 47.
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Po narodzinach 
Okres przed azanem naznaczony był rozmaitymi działaniami o charak-

terze wspólnotowym i magicznym. Pierwszy spełniał się w odwiedzinach 

młodej matki, a drugi w praktykach i działaniach chroniących dziecko. We-

dług Stanisława Kryczyńskiego6, niegdyś, szczególnie w środowisku wiej-

skim, po narodzinach dziecka ojciec zawiadamiał o tym wydarzeniu sąsiad-

ki. Przekazywał zaproszenie do odwiedzenia młodej matki wraz z chlebem  

i solą. Podobny dar przynosiły odwiedzające. Obecnie praktykowany jest zwy-

czaj zwany „odwietkami”. Na zaproszenie matki przybywają kobiety – rodzina, 

przyjaciółki, sąsiadki, najlepiej, aby były mężatkami. Przynoszą prezenty – naj-

lepiej coś słodkiego – dla dziecka i położnicy. Zofia Aleksandrowicz – Tatarka  

z Oleśnicy obecnie mieszkająca w Białymstoku – wspomina, że kiedyś zano-

szono torebkę cukru, żeby dziecku było słodko, ale dodaje, że wynikało to ra-

czej z konieczności, biedy. Współcześnie odwietki stały się kilkugodzinnym 

przyjęciem, z wielodaniowym poczęstunkiem i prezentami, które albo mają 

sprawić przyjemność dziecku, albo być pomocne w pielęgnacji noworodka.  

Z okresem niemowlęctwa Tatarzy wiążą różne przesądy. Wszystko mo-

że się wtedy zdarzyć, zamiast wiary duszą może zawładnąć szatan i jego 

podszepty do czynienia zła. W związku z strachem, aby „licho” czy „zło” nie 

zawładnęło dzieckiem, aby nic złego mu się nie przydarzyło, nie wolno zosta-

wiać malucha bez opieki (najlepiej, żeby stałe baczenie miała matka) ani też 

wyprowadzać go na dwór przed azanieniem. S. Kryczyński pisał, że jeżeli to 

konieczne, to na świeże powietrze dziecko powinno być wynoszone tylko 

w czwartek, w przeddzień dnia świątecznego. Do pierwszego roku życia nie 

6  Por. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, „Rocznik Tatarski” t. III, Ra-
da Centralna Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1938, s. 241.
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powinno się obcinać mu paznokci, pokazywać lustra ani czegokolwiek nad 

nim przenosić.7 Wszystkie te działania mają uchronić dziecko przed rzuce-

niem uroku – złym okiem. Niektóre Tatarki wskazywały, że nie należy obcinać 

włosów dziecku przez pierwszy rok jego życia. Żadna nie wskazała paznokci. 

Zofia Aleksandrowicz opowiada:

Dziecko, jak skończyło rok, to się dopiero obcinało włosy. Niektórzy 

zalecali, żeby włosy były mocne, zgolenie włosów. 

Halina Szahidewicz, Tatarka z Białegostoku, dodaje, że mówiono:

Nie można obciąć dziecku włosów, bo się rozum odbiera!

Owe paznokcie i włosy wykorzystywane są do ogólnomuzułmańskich 

praktyk magicznych, w których idealnie nadają się do rzucenia uroku na oso-

bę, od której pochodzą. 

Stanisław Kryczyński podaje również zakaz kołysania pustej kołyski, któ-

ry może wywodzić się z tradycji ludowej8. Ponadto wkładało się dziecku pod 

poduszkę chamaił, co również miało właściwości ochronne. Dopiero, gdy ry-

tuał włączenia się wypełni, można uznać, że dziecko jest już w mocy boskiej. 

7  Por. S. Kryczyński, op. cit., s. 242–243. Wiele z tych praktyk nie jest już stosowanych.
8  Por. ibidem, s. 242.
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Azan 
Obrzęd nadania imienia dziecku, który jest jednocześnie aktem włącze-

nia do społeczności muzułmańskiej, ummy, jest wśród Tatarów uroczyście 

celebrowany. Tradycyjnie odbywał się w domu rodziców nowo narodzonego 

dziecka. Obecnie nadal przeprowadzany jest w domach, choć zdarza się, że or-

ganizowanie uroczystości w wynajętej sali restauracyjnej, gdzie przygotowa-

ny jest też poczęstunek. Przed przystąpieniem do rytuału wielu Tatarów de-

cydowało się na tak zwanych rodziców azanowych, co stanowi zapożyczenie 

z tradycji chrztu w Kościele katolickim, w której niezwykle ważną rolę pełnią 

rodzice chrzestni. Zgodnie z zasadami islamu nie ma takich osób. Wielu Tata-

rów wybiera rodziców azanowych, chcąc dodać rangi obrzędowi, ale równie 

wielu samodzielnie kładzie dziecko na stole. Przyjęło się, że jeśli azaniony jest 

chłopiec, to matka azanowa niesie go na stół i kładzie na baranią skórkę, a oj-

ciec azanowy bierze na ręce po uroczystości. W przypadku dziewczynki, naj-

pierw zajmuje się nią ojciec azanowy, a później matka azanowa. 

Przed rozpoczęciem obrzędu należało, zgodnie z zasadami islamu, wyką-

pać dziecko, a następnie ubrać. Przyjęło się, że ubranko powinno być w kolo-

rze białym. Tak przygotowane dziecko, zawinięte w beciku, kładziono na le-

żącej na stole skórze, najlepiej baraniej. Skóra bowiem bądź barani kożuch to 

symbol bogactwa i dostatku. Dodatkowo szykowano poduszkę, na której kła-

dziono główkę dziecka, skierowaną na południowy-wschód, w stronę Mekki. 

Na przykryty białym obrusem stół stawiany jest chleb, sól, szklanka z wodą 

lub z sytą (woda nasycona miodem), sadoga oraz Koran.  

Gdy dziecko leży już na stole, imam wita wszystkich zebranych i roz-

poczyna się właściwa  uroczystość, która usankcjonuje byt dziecka, osadzi  

w społeczności. 
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Opis tego rytuału przejścia nastręcza pewnych trudności, które wynika-

ją z rozbieżności nawet pomiędzy tatarskimi imamami. W roku 2012 mufti 

Tomasz Miśkiewicz9 oraz imam Stefan Mustafa Jasiński10 w czasie dyskusji 

stwierdzili, że o ile starsi imamowie korzystali z nauk zawartych w starych 

chamaiłach, często pisanych w języku tatarskim alfabetem arabskim, łączą-

cych rozmaite wpływy: tureckie, krymskie, kazańskie, o tyle młodsi imamo-

wie wywodzący się ze społeczności tatarskiej swe praktyki opierają często na 

wiedzy uzyskanej podczas studiów i kursów prowadzonych przez Arabów.  

W tekście przedstawiony zostanie przebieg ceremonii zgodnie z nakazami re-

ligii i tradycją tatarską w dwóch wersjach, przekazanych przez imama Jasiń-

skiego oraz muftiego Miśkiewicza. W dalszej części opisany zostanie azan 

zgodnie ze ścisłymi zasadami religii islamu. 

Przed rozpoczęciem azanienia, należało wyznaczyć odpowiedni dzień. 

Dawniej imam w oparciu o stare chamaiły i zawarte tam informacje na temat 

„dobrych” i „złych” dni lub godzin dobierał odpowiedni termin i czas uroczy-

stości. Obecnie imamowie dostosowują się do próśb rodziny, która rytuał uza-

leżnia od wolnych terminów w lokalu albo też od własnego wolnego czasu. In-

na sprawa, że starsi imamowie krępowali się podawać wybrane daty w obawie 

przed posądzeniem o zabobonność, a młodsi imamowie zazwyczaj tego już 

nie potrafią.

9  Tomasz Miśkiewicz (1977), ukończył studia teologiczne – prawo muzułmańskie na Islamskim Uniwersytecie 
w Medynie, w Arabii Saudyjskiej, imam w Białymstoku od 2001 r., od 2004 roku jest Muftim Rzeczypospolitej 
Polskiej i przewodniczącym Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.
10  Stefan Mustafa Jasiński (1911–2015), w latach 80. Imam w Kruszynianach, w latach 90. Pełnił obowiązki ima-
ma meczetu w Bohonikach, po 2000 r. ponownie był imamem meczetu w Kruszynianach. Od 2006 r. był 
imamem w Domu Modlitwy w Białymstoku.
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Wzorzec według imama  
Stefana Mustafy Jasińskiego:

Obrządek rozpoczyna się od odczytania intencji, która w tym przypadku 

jest w języku tatarskim. W czasie jej głoszenia imam zaznacza, czy azanione 

dziecko to chłopiec, czy dziewczynka. Następnie siedem razy powtarza słowa 

La illaha illa-llah, dalej wyznanie wiary – szahadę –  oraz słowa jedności bożej, 

wywiedzione z sunny i wygłasza dua – modlitwę dobrowolną:

La illaha illa-llah Nie ma Boga prócz Allaha,

Łahduhu la szerika lah  On jest Jeden, nie ma Jemu 

równego, 

Lahu l-mulk do Niego należy królestwo,

Ła lahu l-hamd  do Niego należy 

błogosławieństwo,

Juchi ła jumit  wskrzesza i uśmierca,

Ła huła ala kulli szej in kadir  i nie ma dla Niego rzeczy   

niemożliwych.

Bi rachmatika ja archema arrachimin      Pod Twoje miłosierdzie,  

o Miłosierny, Litościwy,

Ła alhamdu lillahi Rabbi l-alamin  pod Twoje błogosławieństwo 

Allahu, Panie całego świata 

(Słowa jedności bożej) 11.

11  Transkrypcja arabska oraz tłumaczenie na język polski dokonane przez muftiego Tomasza Miśkiewicza.
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Po tym czas na sedno uroczystości. Imam delikatnie ujmuje prawe ucho 

dziecka i recytuje azan, co jest symbolicznym wezwaniem go do modlitwy ja-

ko muzułmanina: 

Allahu Akbar (4 x) Bóg jest wielki!

Aszhadu an la ilaha illa-llah (2 x)  Wyznaję, że nie ma Boga prócz 

Allaha!

aszhadu anna Muhammadan Wyznaję, że Muhammad jest

Rasulu-llah (2 x) Jego Wysłannikiem!

Hajja ala-salat (2 x) Przybywajcie na modlitwę!

Hajja ala-falah (2 x) Spieszcie ku zbawieniu!

Allahu Akbar (2 x) Bóg jest wielki!

La ilaha illa-llah (1 x) Nie ma Boga prócz Allaha!

Kolejna czynność polega na trzymaniu lewego ucha i odmawianiu ikamy,  

w wymowie tatarskiej „kamiet”:

Allahu Akbar (1 x) Bóg jest wielki!

Aszhadu an la ilaha illa-llah (1 x)  Wyznaję, że nie ma Boga prócz 

Allaha!

Aszhadu anna Muhammadan Wyznaję, że Muhammad jest

Rasulul-llah (1 x) Jego Wysłannikiem!

Hajja ala-salat (1 x) Przybywajcie na modlitwę!

Hajja ala-falah (1 x) Spieszcie ku zbawieniu!

Kad kamati as-salat (2 x) Zostanie odprawiona modlitwa!

Allahu Akbar (1 x)   Bóg jest wielki!

La ilaha illa llah (1 x)   Nie ma Boga oprócz Allaha!
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Następnie imam ujmuje dziecko za palec wskazujący prawej dłoni, pod-

nosi lekko do góry i wymawia szahadę. Ta czynność jest swoistym działaniem 

zastępczym. Przyjmuje się bowiem, że głos imama jest niejako głosem dziec-

ka, a słowa wyznania wiary odzwierciedlają jego własne pragnienie przyjęcia 

islamu i stania się częścią ummy. Imam Jasiński zaznaczał, że często bardzo 

trudno wysunąć jeden paluszek z zaciśniętej piąstki dziecka, zatem dotykał  

jedynie tego palca. Jednocześnie z wyznaniem wiary, imam trzykrotnie wy-

mawia formułę: 

Pamiętaj swoje imię … (tu pada wybrane imię – przyp. red.) do Dnia 

Sądnego.

Imam Jasiński dodawał, że według niepraktykowanej przez niego starej 

tatarskiej tradycji, imamowie chuchali do ucha dziecka, żeby pamiętało swo-

je imię od dnia azanu do Dnia Sądu Ostatecznego. Niepojęte było dla niego, że 

często starzy, brodaci i wąsaci imamowie nachylali się i dmuchali w małe, de-

likatne dziecko. On sam tylko dotykał płatków uszu. 

Wypowiedziana formuła to w czystej postaci wypowiedź performa-

tywna, zgodnie z propozycjami Johna L. Austina12. W swej istocie nie tylko 

stwierdza stan faktyczny, ale dokonuje czynności, o której mówi. Tworzy rze-

czywistość, gdyż powołuje do istnienia nowego członka społeczności muzuł-

mańskiej. Od tej chwili dziecko posiada imię wypowiedziane przez imama. 

Należy podkreślić, że padało tu imię muzułmańskie, które może się różnić od 

12  Przykłady wypowiedzi performatywnych, jakie opisał Austin, to wypowiedzenie słów: „Nadaję ci imię Kró-
lowa Elżbieta” przy jednoczesnym rozbijaniu butelki szampana o burtę statku, oznajmienie przez urzędnika 
stanu cywilnego wobec stojących przed nimi osób: „Od tej chwili jesteście mężem  i żoną”. Więcej w: J.L. Au-
stin, Jak działać słowami, [w:] J.L. Austin, Mówienie i poznanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
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imienia zarejestrowanego w Urzędzie Stanu Cywilnego, na przykład na azanie 

nadano imię Raszyd, a w dokumentach urzędowych zapisano Adam. Sytuacje 

takie czasem pojawiają się współcześnie, gdy rodzicom zależy na codzien-

nym posługiwaniu się imieniem znanym w społeczeństwie polskim. Niegdyś 

nadawano jedno imię, zgodne z tradycją muzułmańską. Stanisław Kryczyński 

w swej monografii odnotował, że Tatarzy nosili prawie wyłącznie imiona mu-

zułmańskie: Muchamed, Achmed, Mustafa, Omar, Osman, Ali, Chasień (Ha-

san), Husein; imiona proroków biblijnych Adam, Ibrahim (Abraham), Jakub, 

Jusuf (Józef), Musa (Mojżesz), Sulejman (Salomon), Dawid, Jachia (Jan), Isma-

il; od nazw miesięcy roku księżycowego: Mucharrem, Safar, Redżeb, Szaban, 

Ramazan oraz inne: Amurat, Bekir, Chalil, Dżemil, Fuad, Kamber, Lut. Imio-

na dziewczęce również wywiedzione były z tradycji muzułmańskiej i Koranu:  

Ajsza, Mierjema, Fatma, Chawa, Szaryfa, Chanifa, Zejnab, Chadydża.13

Po wypowiedzeniu formuły nadania imienia zgromadzeni podnoszą dło-

nie jak do modlitwy, imam czyta dwie duajki w języku tatarskim, następnie 

recytuje surę al-Fatiha, surę al-Ichlas oraz intonuje jednokrotny tekbir. To koń-

czy rytuał. Imam winszuje rodzicom i zgodnie z ich życzeniem „przepiewa” 

sadogę. Po rozdaniu sadogi goście składają życzenia rodzicom, przekazują pre-

zenty i rozpoczyna się przyjęcie. 

13  S. Kryczyński, op. cit., s. 111.
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Wzorzec według muftiego  
Tomasza Miśkiewicza:

Uroczystość rozpoczyna się od słowa wstępnego imama:

Szanowni Państwo, zebraliśmy się dzisiaj, żeby wspólnie uczestni-

czyć w azanie, nadaniu imienia dziecku Państwa… (tu wymieniane 

jest nazwisko – przyp. red).

Następnie odbywa się czytanie Koranu: sury al-Fatiha, al-Ichlas oraz 

pierwszych pięć wersetów sury al-Bakara:

Alif, lam, mim.

 Księga ta z całą pewnością jest wskazaniem drogi prostej dla  

bogobojnych.

 Dla tych, którzy wierzą w to, co niewidzialne, odprawiają modlitwy  

i rozdają z tego, co im daliśmy na  utrzymanie. 

 Dla tych, którzy wierzą w to, co ci zesłaliśmy, i w to, co zesłaliśmy  

przed tobą, i są pewni życia ostatecznego.

 Oni są na drodze prostej, wskazanej im przez ich Pana.  

Oni osiągną powodzenie (2: 1–5) 14. 

Ponadto czytana – za zdrowie dziecka – jest cała trzydziesta szósta sura 

Koranu, Ja sin, zwana przez Tatarów Jasień. Potem imam dotyka prawego 

ucha dziecka i recytuje azan, później dotyka lewego ucha i wymawia ikamę. 

14  Koran, tłum. M. Czachorowski, Muzułmański Związek Religijny w RP. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 
Białystok 2018, s. 7.  
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Następnie bierze palec wskazujący prawej dłoni dziecka i wymawia szahadę – 

wyznanie wiary oraz trzy razy formułę:

Pamiętaj swoje imię do Dnia Sądnego. 

Wszyscy zebrani śpiewają zaintonowane przez imama tekbiry, hymny 

głoszące wyznanie wiary, powtarzane trzykrotnie:

Allahu ekber                Bóg jest wielki,

Allahu ekber                Bóg jest wielki,

La illaha illallah         Nie ma Boga prócz Allaha!

Huła llahu ekber         Bóg jest wielki,

Allahu ekber                Bóg jest wielki,

Ła lillahi łalhamd       Jemu należy się chwała!

Po nich imam recytuje ułożoną dua, a następnie znów wszyscy wypowia-

dają surę al-Fatiha. Na czas modlitwy zebrani podnoszą otwarte dłonie na wy-

sokość klatki piersiowej. Recytację pierwszej sury Koranu kończy formuła:

Wesalli ala aszrafa dżemija

Ambija ła ałlija łal mursalin

Wielchamdu lillahi rebbil alemiń 

połączona z gestem „zagładzenia” twarzy. Rytuał dopełnia „przemodle-

nie”15 sadogi. W tym miejscu warto wspomnieć, jak wygląda modlitwa nad 

15  „Przemodlenie” sadogi zwane także „przepianiem” sadogi. 
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sadogą. Imam wzywa zgromadzonych do przemodlenia sadogi. Określenie 

„przemodlenie” jest zwrotem typowo tatarskim. W momencie rozpoczęcia 

modlitwy, wierni unoszą dłonie na wysokość klatki piersiowej.  Imam odma-

wia dua – modlitwę intencyjną o przyjęcie sadogi. Następnie goście recytują za 

imamem surę al-Fatihę. Następnie imam powtarza trzykrotnie sto dwunastą 

surę al-Ichlas:

Kul hułallahu ahad

Allahus samad

Lam jalid ła lam julad

Ła lam jakul  lahu kufułan ahad.

  

Po surze śpiewane są wspólnie trzy razy tekbiry, poprzedzone jednokrot-

nym 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-rachamanir-rahim  W imię Boga Miłosiernego, 

Litościwego! 
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Po właściwych tekbirach wymawiana jest formuła: 

Wesalli ala aszrafa dżemi’a

Ambija ła ałlija łal mursalin

Wielchamdu lillahi rebbil alemiń  (Chwała Bogu, Panu Światów)

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

Wielchamdu lillahi rebbil alemiń. 

Przy wypowiadaniu tej formuły Tatarzy dotykają twarzy w charaktery-

stycznym geście, który przypomina obmycie oblicza całymi dłońmi; ruch za-

czyna się przy czole, a kończy pod brodą. „Przepianą” sadogę rozdaje się go-

ściom, zebrani składają życzenia rodzicom, przekazywane są podarunki dla 

dziecka. Po zakończeniu części religijnej rozpoczyna się przyjęcie azanowe. 
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Azan w islamie 
Oba przywołane wzorce tradycji tatarskiej oprócz tego, że różnią 

się między sobą, różnią się od zwyczaju azanu praktykowanego w kra- 

jach muzułmańskich, zgodnego z zasadami islamu. Tam azan nie 

jest tak uroczysty. Przede wszystkim do jego wypełnienia nie jest po-

trzebny imam, a jedynie najstarsza osoba z rodu lub najbardziej po-

bożna, najlepiej z rodziny. Musi to być mężczyzna po linii męskiej, 

zatem ojciec, dziadek, stryj. Bez dodatkowych modlitw i tym bardziej ce-

remonialnej oprawy, mężczyzna ten, przytrzymując prawe ucho dziecka, 

wypowiada azan, następnie mówi do lewego ucha ikamę, a na końcu pod-

nosi delikatnie palec wskazujący prawej dłoni i wypowiada szahadę wraz  

z wybranym dla dziecka imieniem. Na tym azan się kończy. Zgodnie z trady-

cją religijną przygotowuje się również poczęstunek. 

Niegdyś tatarskie niemowlęta płci męskiej dodatkowo poddawano rytu-

ałowi obrzezania, które nazywane było siunniet od arabskiego słowa sunnat. 

Obecnie przez Tatarów nie jest już praktykowane, a nawet w okresie między-

wojennym ten niegdyś rygorystycznie przestrzegany zwyczaj był na ogół za-

rzucany, zwłaszcza wśród inteligencji tatarskiej16. Osoby wykonujące obrzeza-

nie, tak zwani siunniedżeje, cieszyły się w społeczności sporym szacunkiem. 

Mufti T. Miśkiewicz podaje jeszcze drugą nazwę – sunnietczy babaj – co moż-

na przetłumaczyć jako dziadek rzezak, jako że słowo ‘babaj’ w języku tatar-

skim oznacza dziadka. Jeśli wśród społeczności nie było odpowiedniej osoby, 

zabieg wykonywali często lekarze lub rytualiści żydowscy 17. Podczas dru-

giej wojny światowej zdarzały się przypadki, że niemieccy żołnierze uzna-

16  S. Kryczyński, op. cit., s. 242.
17  Więcej: S. Kryczyński, op. cit., s. 242-243.  
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wali obrzezanych tatarskich mężczyzn za Żydów. Najbardziej prawdopodob-

nym uzasadnieniem dla całkowitego zarzucenia zwyczaju obrzezania wśród 

Tatarów było doświadczenie drugiej wojny światowej i holocaustu18. Halina 

Szahidewicz wspomina, że zabieg ten było praktykowany wybiórczo, na przy-

kład jeden syn w rodzinie był mu poddawany, a drugi już nie: 

Wykonywali starsi imamowie, jakiś dziadek albo osoba ze społecz-

ności żydowskiej. 

Samo obrzezanie nie jest obowiązkiem religijnym, ale jedynie uznane za 

praktykę wskazaną. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

18  Stwierdzone podczas łapanek (aresztowania) obrzezanie było kluczowym dowodem uznania kogoś za Żyda.
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PRZYGOTOWANIE 
OBRZĘDU

32
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Azan Aleksandra 
Świerblewskiego,  

ur. 1992 rok, imam 
Aleksander Chalecki
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UŁOŻENIE 
DZIECKA

Azan Alicji Szahidewicz,  
ur. 1965 rok, imam Lut Muchla
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Azan Emilii Temizkan (z domu Muchla),  
ur. 1976 rok, imam Sulejman Safarewicz 

Azan Kamila Radeckiego,  
ur. 1991 rok, imam Nusret Kujrakovič
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Azan Emilii Koryckiej, ur. 1996 rok, imam Nusret Kujrakovič
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Azan Aleksandry 
Koryckiej,  

ur. 1999 rok,  
Tomasz Miśkiewicz 

(obecny Mufti RP) 

Azan Bengü Dilary 
Temizkan,  

ur. 2008 rok,  
imam Janusz 

Aleksandrowicz 
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STÓŁ 
AZANOWY

40

Azan Juliana Muchy, ur. 2010 rok,  
imam Konstanty Szczęsnowicz
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Azan Stefana Szczęsnowicza, ur. 1995 rok,  
imam Nusret Kujrakovič
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Azan Emilii Mucharskiej,  
ur. 2000 rok, imam Aleksander 
Chalecki

Azan Selima Mucharskiego,  
ur. 2004 rok, imam Aleksander 
Chalecki
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Azan Laury Smolskiej, ur. 2016 rok,  
imam Aleksander Bazarewicz
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Azan Mateusza Szczęsnowicza, ur. 2016 rok, imam Aleksander Bazarewicz
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Azan Ewy Marii Smolskiej, ur. 2011 rok, 
imam Janusz Aleksandrowicz
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Azan Aleksandra Radeckiego, ur. 1981 rok, imam Sulejman Safarewicz

PIERWSZE 
MODLITWY 
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Azan Felicji Popławskiej  
(z domu Aleksandrowicz), ur. 1989 rok, 

imam Aleksander Chalecki
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Azan Michała Rodkiewicza, ur. 1992 rok, 
imam Stefan Mustafa Jasiński

Azan Ewy Świerblewskiej, ur. 1994 rok, 
imam Aleksander Chalecki
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Azan Elżbiety Świerblewskiej, 
ur. 1995 rok, imam 
Aleksander Chalecki
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Azan Aleksandry Koryckiej, ur. 1999 rok, Tomasz Miśkiewicz (obecny Mufti RP)
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Azan Emilii 
Mucharskiej,  
ur. 2000 rok,  
imam 
Aleksander 
Chalecki

Azan Selima Mucharskiego,  
ur. 2004 rok,  

imam Aleksander Chalecki
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Azan Selima Mucharskiego, ur. 2004 rok, imam Aleksander Chalecki
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Azan Aleksandry Smolskiej,  
ur. 2010 rok, imam Stefan 
Mustafa Jasiński

Azan Ewy Marii Smolskiej, 
ur. 2011 rok, imam Janusz 

Aleksandrowicz
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RECYTACJA  
AZANU  
DO PRAWEGO  
UCHA DZIECKA

Azan Emilii Ziółkowskiej (z domu Szahidewicz),  
ur. 1960 rok, imam Lut Muchla



59



60

Azan Adama Jasińskiego,  
ur. 1974 rok, imam  

Sulejman Safarewicz 
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Azan Aleksandra Radeckiego, 
ur. 1981 rok, imam  

Sulejman Safarewicz
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Azan Aleksandra 
Świerblewskiego, 
ur. 1992 rok, 
imam Aleksander 
Chalecki
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Azan Emilii Koryckiej, 
ur. 1996 rok, imam 
Nusret Kujrakovič
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Azan Aleksandry Koryckiej,  
ur. 1999 rok, Tomasz Miśkiewicz 
(obecny Mufti RP)
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Azan Emilii 
Mucharskiej,  

ur. 2000 rok, imam 
Aleksander Chalecki
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Azan Aleksandry Smolskiej,  
ur. 2010 rok, imam  
Stefan Mustafa Jasiński
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Azan Juliana Muchy,  
ur. 2010 rok, imam  
Konstanty Szczęsnowicz
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RECYTACJA  
IKAMY  
DO LEWEGO  
UCHA DZIECKA

Azan Emilii Ziółkowskiej  
(z domu Szahidewicz), ur. 1960 rok, 

imam Lut Muchla
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Azan Jakuba Miśkiewicza, ur. 1994 rok,  
imam Nusret Kujrakovič

Azan Aleksandry Koryckiej, ur. 1999 rok,  
Tomasz Miśkiewicz (obecny Mufti RP)
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Azan Emilii Mucharskiej,  
ur. 2000 rok, imam  
Aleksander Chalecki
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Azan Juliana Muchy, ur. 2010 rok, imam Konstanty Szczęsnowicz
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SZAHADA  
I NADANIE  
IMIENIA
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Azan Alicji Szahidewicz, ur. 1965 rok,  
imam Lut Muchla



78

Azan Macieja Jasińskiego, ur. 1972 rok,  
imam Sulejman Safarewicz
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Azan Marcina 
Mucharskiego,  

ur. 1984 rok, imam 
Aleksander Chalecki
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Azan Felicji Popławskiej (z domu Aleksandrowicz),  
ur. 1989 rok, imam Aleksander Chalecki



81

Azan Emila Miśkiewicza,  
ur. 1997 rok, imam  

Konstanty Szczęsnowicz
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Azan Emilii Mucharskiej, ur. 2000 rok,  
imam Aleksander Chalecki

Azan Emilii Mucharskiej, ur. 2000 rok,  
imam Aleksander Chalecki



83



84



85

Azan Bengü Dilary Temizkan, ur. 2008 rok,  
imam Janusz Aleksandrowicz

Azan Juliana Muchy, ur. 2010 rok,  
imam Konstanty Szczęsnowicz
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Azan Sofii Smolskiej, ur. 2015 rok, imam Aleksander Bazarewicz

Azan Hanny Popławskiej, ur. 2017 rok,  
imam Janusz Aleksandrowicz
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MODLITWY 
KOŃCOWE
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 Imam Sulejman Safarewicz, 1980 rok
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Azan Emilii Ziółkowskiej (z domu Szahidewicz),  
ur. 1960 rok,  imam Lut Muchla
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Azan Elżbiety Radeckiej,  
ur. 1978 rok,  
imam Sulejman Safarewicz



93

Azan Aleksandra 
Świerblewskiego,  

ur. 1992 rok, imam 
Aleksander Chalecki



94

Azan Aleksandra Świerblewskiego, ur. 1992 rok, imam Aleksander Chalecki



95

Azan Michała Rodkiewicza, ur. 1992 rok, imam Stefan Mustafa Jasiński



96

Azan Jakuba Miśkiewicza, 
ur. 1994 rok, imam Nusret 
Kujrakovič

Azan Jakuba Miśkiewicza, 
ur. 1994 rok, imam Nusret 
Kujrakovič
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Azan Juliana Muchy, ur. 2010 rok, imam Konstanty Szczęsnowicz
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Azan Hanny Popławskiej, ur. 2017 rok,  
imam Janusz Aleksandrowicz
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Azan Soni Popławskiej, ur. 2015 rok, imam Janusz Aleksandrowicz
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WPIS  
DO KSIĘGI  
AZANÓW

Azan Kamila Radeckiego,  
ur. 1991, imam Nusret 

Kujrakovič
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Akt urodzenia Emilii Konopackiej (z domu Bajraszewskiej) wystawiony przez imama meczetu 
w Juwkowcach (obecnie Ukraina), 12 stycznia 1908 r. (ze zbiorów Krzysztofa Mucharskiego) 
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Wyciąg z księgi gminy wyznaniowej w Nowogródku, 1925 rok 
(ze zbiorów Haliny Szahidewicz) 
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TATARSKIE 
DZIECI
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Dokument z lat trzydziestych  
XX w. zatytułowany: Wykaz imion 
męskich i żeńskich, których należy 
używać przy azanach. Oprócz 
wskazanych, można dawać imiona 
napotykane w Koranie; imiona 
powinny być tylko muzułmańskie. 
Oryginał podpisał Mufti RP  
dr Jakub Szynkiewicz, natomiast 
na odpisie widnieje oryginalny 
podpis Sekretarza Najwyższego 
Kolegium MZR w RP Stefana 
Tuhan-Baranowskiego (ze 
zbiorów Haliny Szahidewicz)
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LATA 10. XX WIEKU

Józef Szahidewicz  
na kolanach mamy  
Marii i jego siostra Maria, 
Nowogródek (obecnie 
Białoruś), 1910 rok
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LATA 10. XX WIEKU

Józef Szahidewicz, Nowogródek (obecnie Białoruś), 1910 rok
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LATA 20.  
XX WIEKU

Maria Aleksandrowicz 
(z domu Radkiewicz) 
i Zinaida Bazarewicz 
(z domu Radkiewicz), 
Daugieliszki (obecnie 
Litwa), 1928 rok
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LATA 30.  
XX WIEKU

Aladyn Korycki  
z mamą Fatmą, 

Nowogródek  
(obecnie Białoruś),  

1933 rok
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LATA 30. XX WIEKU

Bronisław Aleksandrowicz (z lewej) na rękach mamy Marii, Aleksander Aleksandrowicz na rękach babci Emilii,  
Zinaida Bazarewicz (z domu Radkiewicz) i Aleksander Aleksandrowicz, Daugieliszki (obecnie Litwa), 1933 rok
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Maria Mucharska  
(z domu Konopacka)  

z rodzicami Emilią  
i Bronisławem,  

Kuźnica, 1934 rok
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LATA 30. XX WIEKU

Aleksander Świerblewski z mamą Sabirą, Nowogródek (obecnie Białoruś), 1938 rok

Tamara Bajraszewska (z domu Krynicka), 
Grodno (obecnie Białoruś), 1938 rok
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LATA 30. XX WIEKU Halina Szahidewicz (z domu 
Jabłońska) (z lewej),, Mirosław 

Jabłoński na kolanach babci 
Ajszy i Zofia Krynicka (z domu 

Mucharska), Niekraszuńce 
(obecnie Białoruś), 1938 rok 
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Aleksander Mucharski  
(z lewej) z mamą Zofią  

i kuzynką Marią Mucharską, 
Niekraszuńce (obecnie 

Białoruś), 1939 rok
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LATA 40. XX WIEKU

Roman Mucharski, 
Białystok, 1945 rok
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LATA 40. XX WIEKU

Aleksander Miśkiewicz, Szczecin, 1947 rok
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Aleksander 
Miśkiewicz  
z rodzicami 
Farydą  
i Ibrahimem, 
1948 rok
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LATA 40. XX WIEKU

Lila Asanowicz (z domu Milkamanowicz), Sokółka, 1948 rok
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LATA 50. XX WIEKU

Aleksander Bogdanowicz, Białystok, 1954 rok



123

Helena Jasińska, Sokółka, 1951 rok
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LATA 50. XX WIEKU

Lila Jasińska (z domu Szczęsnowicz), Sokółka, 1951 rok 



125

Zinaida Jakubowska (z domu Aleksandrowicz) na kolanach mamy Zofii i rodzina, 
Daugieliszki (Litwa), 1952 rok
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LATA 50. XX WIEKU
Tacjana Aleksandrowicz  
(z domu Jasińska), Witnica, 1952 rok
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Rozalia Bogdanowicz (z domu 
Szczęsnowicz) z bratem Stefanem, 
Sokółka, 1953 rok
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Józef Konopacki, 
Sokółka, 1954 rok
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LATA 50. XX WIEKU

Zofia Józefów (z domu Assanowicz), Białystok, 1954 rok
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Sabira Miśkiewicz (z domu 
Aleksandrowicz), Suchowola, 
1955 rok
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LATA 50. XX WIEKU

Lucjan Radecki, Suchowola, 1956 rok
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LATA 50. XX WIEKU

Ewa Szehidewicz  
(z domu Czechowicz) 
i Halina Jasińska  
(z domu 
Czechowicz),  
Gorzów Wlkp.,  
1957 rok



133

LATA 50. 
XX WIEKU

Zinaida Jakubowska (z domu 
Aleksandrowicz) i Nina 

Aleksandrowicz z rodzicami Zofią  
i Bronisławem, Oleśnica, 1958 rok
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Musa Czachorowski, 
Wrocław, 1958 rok



135

LATA 50. XX WIEKU

Ajsza Elżbieta Lecointe (z domu Sobolewska), Białystok, 1959 rok
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Rodzeństwo: Lila Jasińska (z domu Szczęsnowicz), Ewa Muchla (z domu Szczęsnowicz),  
Adam Szczęsnowicz i Maria Radecka (z domu Szczęsnowicz), Sokółka, lata 50. XX wieku
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LATA 50. XX WIEKU

Jan Muchla, Adam Muchla i Stefan Jasiński, Sokółka, lata 50. XX wieku
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LATA 50. XX WIEKU

Stefan Jasiński, Sokółka, lata 50. XX wieku Sabira Miśkiewicz (z domu Aleksandrowicz) 
na rękach ojca Jana i Faryda Radlińska 
 (z domu Aleksandrowicz) obok mamy 

Felicji, Suchowola, lata 50. XX wieku
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LATA 60. XX WIEKU

Zofia Konopacka-Radkiewicz (z domu Bogdanowicz), Sokółka, 1960 rok



141

Mirosława Szehidewicz (z domu Korycka), Gorzów Wlkp., 1960 rok



142

Emilia Ziółkowska  
(z domu Szahidewicz), 
Białystok, 1961 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Emilia Ziółkowska (z domu Szahidewicz) z rodzicami Haliną i Adamem, Białystok, 1961 rok
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Adam (Mirek) Jakubowski z mamą Heleną, Gorzów Wlkp., 1963 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Adam (Mirek) Jakubowski z mamą Heleną, Gorzów Wlkp., 1963 rok



146

Lucjan Radecki i Mirosław 
Radecki z rodzicami 
Zejnab i Aleksandrem, 
Suchowola, 1963 rok



147

LATA 60. XX WIEKU

Ewa Mucharska (z domu Murawska) z mamą Ajszą, Młynary, 1963 rok



148

Elżbieta Włodarczyk (z domu 
Bogdanowicz), Gorzów Wlkp.,  
1963 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Raszyd Jabłoński i Maciej Jabłoński, Białystok, 1964 rok
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Mirosław Mucharski, 
Gdańsk, 1964 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Emir Aleksandrowicz, Lidzbark Warmiński, 1965 rok



152

Aleksander Bogdanowicz z mamą 
Miriemą, Gorzów Wlkp., 1965 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Adam Świerblewski, Białystok, 1968 rok
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Adam Świerblewski  z rodzicami 
Zabiejdą i Aleksandrem, Białystok, 
1968 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Lilla Świerblewska (z domu Bogdanowicz) z mamą Miriemą, 
Gorzów Wlkp., 1968 rok
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LATA 60. XX WIEKU

Janusz Asanowicz, Sokółka, 1969 rok



157

Raszyd Jabłoński  
i Maciej Jabłoński, 

Białystok, 1969 rok
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LATA 70. XX WIEKU

Alina Rodkiewicz (z domu Bogdanowicz), Sokółka, 1970 rok
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LATA 70. XX WIEKU

Krzysztof Mucharski z mamą Ziną i prababcią Aliną, Gorzów Wlkp., 1970 rok



160

Anna Mucharska (z domu Aleksandrowicz), Witnica, 1971 rok
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LATA 70. XX WIEKU

Krzysztof Mucharski, Gorzów Wlkp., 1972 rok
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LATA 70. XX WIEKU

Lilla Świerblewska (z domu Bogdanowicz), Gorzów Wlkp., 1972 rok
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Janusz Mucharski, Gdańsk, 1973 rok
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LATA 70. XX WIEKU

Maciej Jasiński, Sokółka, 1973 rok
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Adam Jasiński, Sokółka, 1974 rok
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LATA 70. XX WIEKU

Rodzeństwo: Iwona Iljasiewicz (z domu Miśkiewicz), 
Roman Miśkiewicz i Adam Miśkiewicz, Suchowola,  
połowa lat 70. XX wieku
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LATA 80. XX WIEKU

Adam Jasiński, Elżbieta Radecka, Emilia Temizkan (z domu Muchla), Izabela  
Muchla-Półtorzycka, Maciej Jasiński z babcią Almirą, Sokółka, 1981 rok
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 Tomasz Miśkiewicz, 
Suchowola, 1982 rok
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Mariusz Konopacki na kolanach 
mamy Zofii, Tomasz Konopacki 
na kolanach taty Józefa, na dole 
siedzą Artur Konopacki i Mirosław 
Konopacki, Sokółka, 1982 r.
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LATA 80. XX WIEKU

Kamil Szehidewicz, Białystok, 1983 rok
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LATA 80. XX WIEKU

Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Oleśnica, 1983 rok
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz z mamą Niną  
i babcią Zofią, Oleśnica, 1984 rok



174

Elwira Kudrzycka (z domu Szehidewicz), Białystok, 1984 rok



175

Tomasz Miśkiewicz z mamą Sabirą, Suchowola, 1985 rok

LATA 80. XX WIEKU



176

Stefan Szehidewicz, 
Białystok, 1987 rok
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LATA 80. XX WIEKU

Adam Aladyn Szehidewicz, Białystok, 1987 rok



178

Emilia Ledzińska (z domu Mucharska), Krynki, 1987 rok

LATA 80. XX WIEKU



179

Dagmara Sulkiewicz z mamą  
Zofią, wakacje w Szczawnicy  
Zdroju, 1987 rok LATA 80. XX WIEKU
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LATA 90. XX WIEKU

Elwira Szehidewicz (z domu Miśkiewicz)  
z mamą Elżbietą, Białystok, 1990 rok
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LATA 90. XX WIEKU

Emilia Aleksandrowicz (z domu Szehidewicz)  
z mamą Dżenetą, Białystok, 1994 rok 



182

LATA 90. XX WIEKU

Kamila Iljasiewicz-Leszczyńska,  
Suchowola, 1998 rok
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XXI WIEK

Dżaneta Miśkiewicz  
i Jakub Miśkiewicz, 
Bohoniki, 2003 rok
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Summary 

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

Religious Union in  Poland – “I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia polskich 

Tatarów – azan” (“And remember your name. The rites of passage of Polish Ta-

tars – azan”) – examines the tradition and customs related to the azan. It is one 

of the rites of passage, the essence of which consists in inclusion of a child in-

to the Muslim community through name-giving. 

The first part of the album contains a description of the azan ceremony. 

For decades, the invariable parts of this celebration have been: a table covered 

with white cloth, on which the Quran, bread, salt, water, sadoga and additio-

nally some flowers or a cake are placed, as well as a peculiar element: a sheep-

skin representing wealth and prosperity, on which the child is laid. This sho-

uld be the same sheepskin on which the child’s parents have previously stood 

during their wedding ceremony. The course of the religious celebration is mar-

ked by the appropriate prayers, surahs from the Quran, the words of the azan 

being spoken by the imam into the child’s right ear and the words of the iqa-

ma into the left ear, the recitation of the shahada and the peculiar formula Re-

member your name until the Day of Judgment, complemented by uttering the 

name of the new member of the community, followed by singing of takbirs 

and sharing of sadoga. 
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The second part of the album is a selection of photographs set in a do-

uble order: according to the sequential stages of the azan ceremony and to 

the chronology of individual pictures. The iconographic material constitutes 

a unique document showing the unchanging care for preservation of the cor-

rect religious order. The oldest azan photographs have been made in 1960, 

while the most recent ones are dated 2017. The selection is supplemented by 

photographs of Tatar children; in this part, the oldest pictures date back to 

1910 and the most recent ones come from 2003. 

For many readers from the Tatar community, this album will become a 

perfect opportunity to recognize their family members or friends in the faces 

of the children, or to recall memories about other participants of the ceremo-

nies immortalized in the photographs. Other readers will be able to learn the 

customs of the Tatar Muslim minority living in today’s Poland.
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Zapraszamy do lektury książek i czasopism wydawanych  

przez Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP 

Biblioteka tatarska on-line

www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka muzułmańska on-line

www.bibliotekamuzulmanska.pl



192

Spis treści:

Wyznacznik tożsamości ........................................................ 5

Początek nowego  .....................................................................7

I pamiętaj imię swoje!  ........................................................... 11

Przygotowanie obrzędu ....................................................... 32

Ułożenie dziecka ................................................................... 34

Stół azanowy ..........................................................................40

Pierwsze modlitwy  ..............................................................48

Recytacja azanu do prawego ucha dziecka .................... 58

Recytacja ikamy do lewego ucha dziecka .......................70

Szahada i nadanie imienia ................................................. 76

Modlitwy końcowe ...............................................................88

Wpis do księgi azanów .......................................................100

Tatarskie dzieci ....................................................................104
Lata 10. XX wieku .............................................................. 108
Lata 20. XX wieku ...............................................................110
Lata 30. XX wieku ................................................................111
Lata 40. XX wieku .............................................................. 118
Lata 50. XX wieku ...............................................................122
Lata 60. XX wieku ............................................................. 140
Lata 70. XX wieku .............................................................. 158
Lata 80. XX wieku ............................................................. 168
Lata 90. XX wieku ............................................................. 180
XXI wiek .............................................................................. 185

Summary  .............................................................................. 186


