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Mogłoby się wydawać, że w skromnej muzuł-
mańskiej obrzędowości polskich Tatarów nie ma za 
bardzo miejsca na wyrażanie osobistej ekspresji i to 
w formie zdecydowanie artystycznej. Że wszystko 
przecież odbywa się zgodnie z określonymi zasada-
mi, które regulują zarówno przebieg każdej modli-
twy, jak i nasze postępowanie w rozmaitych sytu-
acjach. Jest jednak działalność, która z jednej strony 
wykracza poza te ramy, z drugiej zaś umiejscawia 
się w ich wnętrzu. Stanowi przy tym jedyną bodaj-
że dziedzinę, którą z całym przekonaniem nazwać 
można polskotatarską ludową sztuką plastyczną 
o charakterze sakralnym. Chodzi tu o muhiry, pie-
czołowicie rysowane i kolorowane na papierze lub 
tekturze, malowane wodnymi farbkami, wyszywane 
na suknie albo tkane, wiszące przed laty w większo-
ści, a może nawet we wszystkich tatarskich domach. 
Oprawione w mniej lub bardziej bogate ramki ofia-
rowywane były także do meczetów, gdzie nadal mo-
żemy je podziwiać. 

Wyobraźnia i możliwości artysty podsuwają 
mu wybór motywu: czasem jest to skromny napis 
w liturgicznym języku arabskim, języku Świętego 
Koranu – czasem natomiast wyobrażenie miejsco-
wego tatarskiego meczetu, przyozdobionego kwia-
tami, półksiężycami z gwiazdą, rozetami, palmami 
i obowiązkowo krótszym lub dłuższym zapisem po 
arabsku. Zazwyczaj jest to wyznanie wiary, fragment 
Koranu, piękne imiona Boga. Nie ma na muhirach 
postaci ludzkich ani zwierzęcych: zgodnie z muzuł-
mańskim zakazem przedstawiania istot żywych. Co 

ciekawe w środowisku np. chrześcijańskim sztuką 
sakralną, także tą w wydaniu ludowym, zajmują się 
głównie mężczyźni. Tymczasem nieprofesjonalna 
twórczość plastyczna polskich muzułmanów była 
zajęciem zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Muhiry, wykonywane niegdyś w tatarskich 
wioskach i miasteczkach na Kresach, traktowano 
niczym relikwie przekazywane z pokolenia na po-
kolenie. Wiele rodzin, opuszczając w latach powo-
jennych swe ojcowizny w poszukiwaniu nowego 
miejsca do życia, zabrało je ze sobą – często jako 
jedyną pamiątkę, jedyny talizman. Niestety, o ile 
w wielu jeszcze mieszkaniach, zwłaszcza na Pod-
lasiu, wiszą na ścianach muhiry, to rękodzielnicze 
dzieła wypierane są przez gotowe produkty, zazwy-
czaj przywożone z wycieczek do krajów muzułmań-
skich. Pewnie są nawet i ładniejsze, zgrabniej wyko-
nane, ale czy jest w nich tyle uczucia, czy jest w nich 
tyle serca… 

Wielka szkoda, że ta unikatowa sztuka pol-
skich Tatarów nie ma kontynuatorów wśród naszej 
młodzieży. Niechaj ten album, w którym zebrano 
kilkadziesiąt muhirów, ocali dla potomności skrom-
ne dzieła polskotatarskiej sztuki, będącej też dowo-
dem umiłowania wiary. 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

PrzewodniczącyNajwyższego Kolegium  
Muzułmańskiego MZR w RP
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Skarby  
polskotatarskiej sztuki

ważniejszą sprawą staje się docenienie naszych 
muhirów, często skromnych i bezpretensjonalnych, 
oraz skatalogowanie ich i ochrona.

W roku 2018 przygotowywaliśmy kalendarz 
muzułmański na rok 2019. Uznaliśmy, że znakomi-
tym tematem będzie zaprezentowanie na kolejnych 
dwunastu stronach tatarskich muhirów. Kilkana-
ście osób udostępniło wówczas swoje rodzinne pa-
miątki i udało nam się sfotografować czternaście 
obiektów. Pomyśleliśmy później, że warto rozwinąć 
ten temat, zebrać wśród społeczności więcej ma-
teriału źródłowego i odpowiednio opisać. W ciągu 
kilku miesięcy muhiry zostały sfotografowane i opi-
sane.  

Najważniejszą część albumu stanowi pre-
zentacja pięćdziesięciu czterech muhirów, podzie-
lonych według kategorii: Bohoniki, Kruszyniany, 
Białystok, Suchowola, Muzeum Podlaskie w Bia-
łymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 
Muzeum Ziemi Sokólskiej, zbiory prywatne. Czte-
ry pierwsze kategorie odnoszą się do meczetów lub 
domów modlitwy, w których odwiedzający mogą 
zobaczyć tradycyjne tatarskie muhiry. Kolejne trzy 
wskazują instytucje, które udostępniły muhiry ze 
swych zbiorów tatarianów. Ostatnia kategoria – 

Gdy kierujemy wzrok na ściany meczetów lub 
mieszkań oraz domów zamieszkanych przez ta-
tarskie rodziny i osoby pragnące podkreślić swą 
tożsamość religijną, widzimy wiszące tam muhiry. 
Stare, tradycyjnie malowane lub wyszywane ręko-
ma członków tatarskiej społeczności, stanowiące 
emanację wiary, muzułmańskiej drogi życia. Od za-
wsze jasno komunikowały, jakie wartości i zasady są 
ważne i przestrzegane w domostwie. Identyfikowa-
ły twórcę i posiadacza z islamem, chroniły poprzez 
wypisaną świętą treść – wersety z Koranu, wyzna-
nie wiary, basmalę czy formułę ochronną. Stanowi-
ły też ceniony, bo wprowadzający istotny walor du-
chowy, element dekoracyjny. Zawieszane w domach 
prywatnych, meczetach oraz domach modlitwy 
towarzyszą tatarskim rodzinom od pokoleń, przez 
całe życie.

Niestety, w ostatnich dziesięcioleciach ta sa-
morodna sztuka polskich Tatarów zanika, coraz rza-
dziej pojawiają się w naszych domach i meczetach 
współcześnie wykonywane rękopiśmienne muhiry. 
Wypierane są przez przemysłową wręcz produk-
cję religijnych pamiątek m.in. w krajach Bliskiego 
Wschodu. Przywozi się je chociażby z pielgrzymki 
do Mekki lub wakacyjnych wojaży do Turcji. Tym 
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najcenniejsza – ukazuje muhiry dostępne zazwyczaj 
tylko wąskiemu gronu rodziny i znajomych domo-
stwa, w którym wiszą na co dzień. Swoisty katalog 
poprzedza rozdział opowiadający o genezie, treści, 
typach, technikach twórczych i wykonawcach tych 
wyjątkowych obrazów religijnych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 
które wspierały nas w pracy nad książką i zgodziły 
się na udostępnienie muhirów: Emirowi Aleksan-
drowiczowi, Zofii Aleksandrowicz, Lili i Maciejowi 
Asanowiczom, Rozalii i Aleksandrowi Bogdano-
wiczom, Helenie Jakubowskiej, Zofii Konopackiej
-Radkiewicz, Arturowi Konopackiemu, Adamowi 
Miśkiewiczowi, Mirosławowi Mucharskiemu, Dże-
mili Smajkiewicz-Murman, Dagmarze Sulkiewicz, 
Halinie Szahidewicz, Almirze Szczęsnowicz, Irenie 
i Tomaszowi Szczęsnowiczom, Zofii Szczęsnowicz. 

Dziękujemy Waldemarowi Wilczewskiemu, 
dyrektorowi Muzeum Podlaskiego w Białymsto-
ku, Arturowi Gawłowi, dyrektorowi Podlaskiego 
Muzeum Kultury Ludowej, Barbarze Maj, dyrektor 
Sokólskiego Ośrodka Kultury, przy którym dzia-
ła Muzeum Ziemi Sokólskiej, za wyrażenie zgody 
i udostępnienie fotografii obiektów znajdujących się 
w zbiorach wymienionych instytucji. 

Dziękujemy również Dagmarze Sulkiewicz, 
Mirzogolibowi Radzhabalievowi i Ramilowi Khay-
rovowi za pomoc w odczytaniu i przekładzie in-
skrypcji kaligraficznych. 

W naszej ocenie prezentowane zdjęcia stano-
wią doskonały sposób utrwalenia obiektów, które 
narażone są na rozmaite niekorzystne czynniki, 
m.in. naturalne starzenie się papieru czy tkaniny, 
uszkodzenia mechaniczne, nieodpowiednie prze-
chowywanie. Wierzymy, że przedstawiony zbiór 
stanie się inspiracją do przejrzenia rodzinnych 
pamiątek i zadbania o tatarskie dziedzictwo ma-
terialne. Mamy też nadzieję, że widok tych polsko-
tatarskich dzieł sakralnej sztuki nieprofesjonalnej, 
wykonanych rękoma naszych krewnych, zachęci 
młodsze osoby do samodzielnego stworzenia wła-
snego muhiru.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Musa Çaxarxan Czachorowski
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Święte obrazy  
polskich Tatarów 

(arab. muhr an-nabawwat) – umieszczone w dzie-
ciństwie przez aniołów1. 

W nielicznych polskotatarskich chamaiłach 
i kitabach można znaleźć wzory tego rodzaju pie-
częci przypisanych „kalifom sprawiedliwym” – Abu 
Bakrowi, Omarowi, Osmanowi, Alemu – i oczywi-
ście Muhammadowi. Na ogół jednak w chamaiłach 
znajdują się Pieczęcie Muchammieda Proroka w po-
staci wyłącznie tekstowej, jako zestawy powtarzają-
cych się formuł modlitewnych, inwokacji, wyrazów 
i liter – bez wkomponowania ich w koło lub inną 
figurę. 

Oglądając polskotatarskie muhiry, zawiera-
jące np. wymalowane wyznanie wiary – szahadę, 
dekoracje kwiatowe lub architektoniczne, trudno 
dostrzec związek pomiędzy nimi a magicznymi 
pieczęciami mühür. Pomagają uchwycić tę więź 
niezbyt liczne egzemplarze, które przedstawiają 
geometryczne figury – koła, rozety z wypisanymi 
modlitwami i formułami magicznymi. Użyte mo-
tywy i znaki są swoistym powieleniem elementów 

1  A. Drozd, Na pograniczu piśmiennictwa i sztuki religijnej: muhiry 
Tatarów polsko-litewskich, w: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Ka-
talog zabytków tatarskich: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-li-
tewskich, t. III, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, s. 38. 

W tradycji polskich Tatarów muhir to ozdob-
na plansza albo tkanina z inskrypcją bądź sym-
bolicznym lub realistycznym przedstawieniem 
przedmiotu, budowli czy miejsca, którym zgodnie 
z wyznawaną religią wspólnota nadawała szczegól-
ną wartość, zwykle sakralną, czasem zaś magicz-
ną. Muhiry stanowiły dekorację wnętrza domów 
i miejsc modlitwy, będąc przy tym wyrazem poboż-
ności ich autorów oraz posiadaczy. Miały ponadto 
zadanie magiczne: ochronę domostwa i mieszkań-
ców przed nieszczęściami. 

Sama nazwa – muhir – pochodzi od arabskie-
go słowa muhr (w języku tureckim ma ono formę 
mühür, w tatarskim мѳһер, turkmeńskim möhür, 
uzbeckim muhr, kazachskim мѳр) – ‘pieczęć’. 
Wyrazem tym muzułmanie – oprócz właściwe-
go znaczenia – określali figurę magiczną, złożoną 
z zestawów formuł liter wpisanych w formę geome-
tryczną, zazwyczaj okrąg. Przypisywanie magicznej 
wartości takim figurom opierało się na tradycji, we-
dług której prorok Muhammad nosił pomiędzy ło-
patkami znamię proroctwa – właśnie ową „pieczęć” 
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stosowanych do zdobienia wybranych kart  w ręko-
piśmiennych chamaiłach. W niektórych muhirach, 
gdzie dominują kompozycje architektoniczne bądź 
kaligraficzne, spotkać można teksty Pieczęci Mu-
chammieda Proroka (il. 15). Przeważnie jednak za-
wartość i forma muhirów tego rodzaju nie ma już 
nic wspólnego ze źródłem ich nazwy. 

Podobne zjawisko utrzymania się nazwy wska-
zującej na magiczne zastosowanie planszy, pomimo 
całkowitej zmiany zawartości, nastapiło w przypad-
ku plansz Tatarów kazańskich, nazywanych szama-
iłami. Pierwotnie miały charakter amuletów, z cza-
sem jednak zaczęły pełnić rolę przedstawieniową 
i dewocyjną – tak samo jak polskotatarskie muhiry. 

Zwracamy uwagę na funkcjonowanie plansz- 
-tablic talizmanicznych u Tatarów kazańskich nie-
przypadkowo, bowiem w wiekach XIX i XX one to 
docierały najczęściej do Tatarów osiadłych na Kre-
sach. Obecnie zaś dostarczają bogatego materiału 
porównawczego. Kazańskie szamaiły wydają się 
być najbliższe muhirom polskotatarskim, przynaj-
mniej pod względem funkcji. Plansze z inskrypcja-
mi modlitewnymi i kompozycjami kaligraficznymi, 
w których wykorzystywano ozdobne dukty pisma 
arabskiego, zawierającymi głównie wersety z Ko-
ranu, hadisy, sentencje, znane były od dawna na 
Bliskim Wschodzie oraz w Turcji osmańskiej. Peł-
niły przeważnie funkcję dekoracyjną i dewocyjną. 
Jednakże wśród Tatarów kazańskich przybrały for-
mę szczególnie oryginalną, a od końca XIX wieku, 

dzięki masowemu rozpowszechnieniu druku, ich 
popularność i dostępność była daleko większa niż 
na Bliskim Wschodzie, gdzie do pierwszej połowy 
XX wieku dominowała ręczna kaligrafia. Kazańskie 
plansze, zarówno rękopiśmienne – malowane na 
szkle, lustrze, kartonie – jak i drukowane, pełniły 
zwykle funkcje magiczne. Zawierały często ob-
szerne teksty – ajaty, modlitwy magiczne, imiona 
„siedmiu braci śpiących”, kalifów, proroków oraz 
objaśnienia w języku tatarskim, wkomponowane 
w rysunek. Dość częstym motywem były symbo-
liczne wyobrażenia świętych przedmiotów Proroka 
Muhammada: płaszcza, laski, pierścienia, różańca, 
grzebienia, wykałaczki, sandałów2. Z czasem ka-
zańskie szamaiły zaczęły służyć celom przedsta-
wieniowym: ukazywały miejsca znaczące w islamie 
oraz lokalne ośrodki kultu. 

W kazańskich szamaiłach można dostrzec po-
dobieństwo do polskotatarskich muhirów. Jednak 
w tym samym okresie Tatarzy zamieszkujący za-
chodnie kresy imperium rosyjskiego mieli już wła-
sne doświadczenia w tworzeniu rysunków do swoich 
świętych ksiąg, o czym wcześniej wspominaliśmy. 
Muhiry polskotatarskie wywodzą się ze zdobnic-
twa kitabów, chamaiłów oraz karteczek pełniących 
funkcję amuletu3. Niewykluczone, że z osmańskiej 
Turcji lub Krymu pochodzą najstarsze datowane 

2  Tamże, s. 39.
3  Więcej: S. Czerwonnaja, Muhiry tatarskiej jako dzieła sztuki – se-
mantyka, stylistyka, poetyka, w: „Nurt” 2, 2019, s. 23–42. 
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rysunki talizmaniczne lub emblematyczne, znane 
z chamaiłu. Dziś trudne jest precyzyjne ustalenie 
kierunków przepływu inspiracji i zapożyczeń. Ma-
giczna moc emanowała poprzez spoglądanie na 
owe rysunki. Właściwość ta uzasadniła w naturalny 
sposób przeniesienie figur z rękopiśmiennych ksiąg 
na plansze i zawieszanie ich we wnętrzach domów 
i meczetów. Nastąpiło to jednak stosunkowo póź-
no. Polscy Tatarzy wieszali i nadal wieszają muhiry 
w meczetach, salach modlitwy i własnych mieszka-
niach, wierząc w ich moc ochrony przed nieszczę-
ściami. W meczetach umieszcza się je na ścianach 
sal modlitwy, w części przeznaczonej dla mężczyzn 
i osobnej dla kobiet, czasem w przedsionku. Zazwy-
czaj (jeden lub więcej) zawieszano na minbarze oraz 
we wnętrzu niszy wskazującej kierunek modlitwy, 
mihrabie. Najbardziej popularnymi inskrypcjami 
umieszczanymi na muhirach były: wyznanie wiary 
– szahada – basmala, formuła ochronna, inwokacje 
do Boga i Proroka Muhammada, imiona Allaha, wy-
brane ajaty z Koranu. 

Dawniejsze relacje wskazują, że wnętrz me-
czetów nie ozdabiano muhirami4. Mając na uwa-
dze, że najstarsze datowane muhiry we właściwej 
postaci, tj. zawieszane plansze, pochodzą z połowy 
XIX wieku, możliwe jest przyjęcie tezy, że zwyczaj 
ten przyjął się wśród społeczności tatarskiej, za-
mieszkującej pogranicze polsko-litewskie, w pierw-

4  Więcej: A. Drozd, Na pograniczu…, s.  39. 

szej połowie XIX wieku, a na pewno nie wcześniej 
niż na przełomie XVIII i XIX wieku. Stanisław 
Kryczyński, badacz historii i tradycji Tatarów, tak 
przedstawił stan z lat 30. XX wieku: 

W mieszkaniach Tatarów litewskich, które na 
ogół niczym się nie różnią od mieszkań ludno-
ści chrześcijańskiej, widzi się na ścianach tzw. 
muhiry, czyli wersety z Koranu wypisane mniej 
lub więcej ozdobnie na papierze lub kartonie 
i oprawione w ramki. Takie muhiry w miesz-
kaniach  uboższych Tatarów na wsi lub po 
miasteczkach wiszą zwykle na „pokuciu” czyli 
w rogu pokoju, w miejscu, gdzie na półce przy-
twierdzonej do ściany leżą książki modlitewne 
i Koran. Muhiry zastępują Tatarom obrazy 
religijne jakie znajdują się w domach chrześci-
jańskich. Poza tym często nad drzwiami wisi 
werset z Koranu. Wnętrza domów tatarskich 
odznaczają się zwykle schludnością.5

Na ścianach [meczetów – red.] wiszą tzw. 
muhiry, czyli wersety z Koranu i modlitwy, 
oprawione w ramki, a wykaligrafowane lub wy-
malowane ozdobnie przez pobożnych Tatarów, 
oraz obrazy (oleodruki), przedstawiające wido-
ki Mekki i Medyny, a szczególnie słynną Ka-
abę. Takie oleodruki nabywali Tatarzy litew-
scy w końcu ubiegłego i na początku bieżącego 

5  S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etno-
graficznej, „Rocznik Tatarski”, t. III, Rada Centralna Związku Kultu-
ralno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 1938, s. 164. 
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stulecia u wędrownych przekupniów tatarskich 
z nad Wołgi. Spotyka się je w każdym prawie 
meczecie.6

Treść 
Muhiry są zróżnicowane pod względem za-

wartości inskrypcyjnej, ale stosunkowo łatwe jest 
wskazanie powtarzających są tekstów. Najstarsze 
muhiry pieczęciowe oraz niektóre późniejsze za-
wierały tekst magicznych Pieczęci Muchammied 
Proroka (il. 15, 22), występujących w chamaiłach. 
Z tychże rękopiśmiennych modlitewników pocho-
dził także tekst modlitwy pokutnej w języku tu-
reckim Tauba istigfaar, modlitwa teubiejna (il. 19), 
w której wierny prosi o odpuszczenie grzechów. 
W dwóch muhirach (il. 17, 18) dodano również 
tekst modlitwy w języku polskim o analogicznej 
treści zaczerpnięty z Wykładu wiary machometań-
skiej czyli islamskiej Józefa Sobolewskiego: 

W imię litościwego i miłosiernego Boga!  Boże! 
jeśli jaką uczyniłem niewierność w ustach lub 
w złej myśli mojej; jeślim w czemkolwiek przy-
kazania Twoje, lub wiarę, którą mam od Pro-
roka Machometa objawioną naruszył, to tego 
wszystkiego serdecznie żałuję i zrzekam się: 
przyjm Panie prośby moje i odpuść mnie winy, 

6  S. Kryczyński, Tatarzy litewscy…, s. 192. 

gdyż ja co tylko jest od Naywyższego przykaza-
no i objawiono prawdziwie wierzę7. 

Słowo Boże przekazane Prorokowi Muham-
madowi za pośrednictwem anioła Dżibrila (Ga-
briel) zostało zapisane pismem arabskim, a co za 
tym idzie język i pismo arabskie stały się wspól-
nym skarbem ogólnoświatowej społeczności mu-
zułmańskiej. Język arabski jest językiem Koranu, 
językiem modlitw. Tatarzy w praktyce religijnej 
zachowali ten język, nie zawsze znając go czynnie. 
Do najbardziej popularnych i typowych inskrypcji 
umieszczanych na muhirach należą formuły religij-
ne w języku arabskim:

1.  Wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illal-
laah, Muhammadan rasuulullaah (Nie ma 
żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha). 

     Występuje jako samodzielny napis (il. 8, 21, 
31, 34, 40) lub część kompozycji inskrypcyj-
nej (il. 2, 22, 30, 38, 39, 43, 44, 45, 54). 

2.  Basmala: Bismillaahir rahmaanir rahiim 
(W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!), 
formuła modlitewna, od której zaczynają się 
wszystkie sury Koranu (z wyjątkiem dzie-
wiątej). Występuje jako samodzielny napis 
(il. 9, 41, 42, 48, 51, 52, 53) lub część kompo-

7  J. Sobolewski, Wykład wiary machometańskiej czyli islamskiej, Wil-
no 1830, s. 104. 
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zycji inskrypcyjnej (il. 7, 13, 14, 19, 24, 27, 30, 
32, 33, 38, 39, 43, 44, 45, 54). 

3.  Formuła ochronna A’uuzu billaahi minasz 
szaajtanir radżiim (Uciekam się pod opiekę 
Boga przed szatanem przeklętym) (il. 22, 24, 
27, 32, 36, 39, 44, 54). 

4.  Inwokacje: Jaa Allaah (O Boże!) (il. 14, 22, 
27, 28, 29, 35, 39, 44), Jaa Rabbi (O Panie!) 
(il. 14, 35), Jaa Muhammad (O Muhamma-
dzie!) (il. 14, 27, 39, 44), Jaa Hajju, Jaa Kaj-
jum, Jaa Allaah (O Wiecznie żywy! O Samo-
istny! O Boże!) (il. 26, 35, 49, 50). 

W kompozycjach, oprócz głównego zapisu, 
umieszczane są często same imiona: Boga – Allaah 
(il. 2, 32, 43 ), Muhammada – Muhammad (il. 2, 32, 
39, 43,  a także imiona proroków, towarzyszy Proro-
ka Muhammada lub jego rodziny (np. Fatima, Ali) 
(il. 36, 39, 43). 

Na wielu muhirach znajdują się fragmenty 
Świętej Księgi – Koranu: sura pierwsza Otwierająca 
(il. 12, 44) oraz inne (il. 4, 7, 13, 14, 15, 20, 32, 33, 36, 
44). Wykorzystywane są też dua (il. 14, 35, 39). Po-
jawiają się także słowa uczonych: Ar-rizki alaallaah 
(Dostatek pochodzi od Boga), co zostało wywiedzio-
ne z sury Hud (11:6): Nie ma żadnego stworzenia na 
ziemi, aby jego zaopatrzenie nie zależało od Boga (il. 
1, 3), a także hadisy np.: Rasul hikmati machaafa-
tullaah (Głową mądrości jest bojaźń przed Allahem) 
(il. 11, 16, 46, 47). 

Typy muhirów

Różnorodna zawartość muhirów często spra-
wia problemy w  czasie próby opisu i odpowiedniej 
klasyfikacji. W muhirach pojawiają się zazwyczaj 
wyszywane lub wypisywane wersety Koranu albo 
przedstawienie budowli sakralnych o szczególnym 
znaczeniu, czemu towarzyszą dekoracje kaligra-
ficzne, geometryczne, roślinne, architektoniczne 
lub ornamentyka muzułmańska. Twórcy muhirów 
przestrzegają zakazu przedstawiania postaci ludz-
kich i zwierzęcych, który dotyczy wszelkiej twór-
czości artystycznej: malarstwa, rysunku, rzeźby itd. 
Został on wprowadzony w VIII wieku, w pierw-
szym stuleciu islamu zasada ta nie obowiązywała. 
Stopniowo zaprzestano malowania ludzi i zwierząt, 
powołując się na odpowiednie hadisy, jasno wska-
zujące, że odtwarzanie postaci ludzkich i zwierzę-
cych jest próbą naśladowania Boga w jego dziele 
stworzenia i człowiek nie może się z tym mierzyć:

Prorok Muhammad (saał) powiedział: „Za-
prawdę, ze wszystkich ludzi największym mę-
kom w Dniu Zmartwychwstania zostaną pod-
dani malujący wizerunki!”8. 
„Każdy malujący wizerunki (znajdzie się) 
w ogniu, gdzie za każdy stworzony przez niego 
obraz będzie stworzone to, co będzie go męczyć 
w Piekle”.

8  Al-Buchari, Libas, 89, 91, 92, 95; Muslim, Libas, 96, 97, 98.
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Ibn Abbas powiedział9: „Jeśli już rzeczywi-
ście musisz to robić, to (przedstawiaj) drzewa 
i wszystko to, co nie ma ducha”10. 
Prorok Muhammad (saał) przekazał: „Bóg 
Najwyższy powiedział: »A kto jest bardziej nie-
sprawiedliwy, niż (człowiek) próbujący stworzyć 
coś na Moje podobieństwo? Niech oni stworzą 
mrówkę lub ziarno pszenicy, lub niech stworzą 
ziarno jęczmienia!«”11.          

Ikonoklazm w islamie przyczynił się do roz-
woju zdobnictwa opartego na ornamentyce roślin-
nej i geometrycznej oraz piśmie kaligraficznym. 
Elementy te łatwo dostrzec w tatarskich muhirach. 

Na podstawie klasyfikacji wypracowanej przez 
Andrzeja Drozda12, w zależności od tematu i zdo-
bienia muhiry można podzielić na trzy kategorie: 
pieczęciowe, inskrypcyjne oraz przedstawieniowe.  

1. Muhiry pieczęciowe – o zawartości zgodnej 
z etymologią ich nazwy. Ta kategoria reprezento-
wana jest najrzadziej (il. 23). Zdecydowanie więcej 
przykładów – rysunków tego typu – można odna-
leźć w chamaiłach i kitabach. Ich zawartość składa 
się właśnie z owych pieczęci mühür – figur (okrę-

9  Zwrócił się do mężczyzny, który mu powiedział, że może zarabiać na 
życie tylko malując obrazy, gdyż nic innego nie potrafi.
10  Al-Buchari, Buju, 104; Muslim, Libas, 99.
11  Al-Buchari, Libas, 90; Muslim, Libas, 101.
12  Patrz: A. Drozd, Na pograniczu…, s. 40–42. 

gów, rozet) z wpisanymi modlitwami, świętymi 
imionami i magicznymi kombinacjami liter. Taki 
typ reprezentował również muhir z Łowczyc (obec-
nie Białoruś), znaleziony przez Stanisława Kryczyń-
skiego: centralnie umieszczony półksiężyc wpisany 
w okrąg z modlitwą w środku, pod nim i nad cztery 
typowe pieczęcie mühür – okręgi z modlitwami, po 
bokach kolumny z tekstami objaśnień lub modlitw, 
między półksiężycem a pieczęciami inskrypcje ka-
ligraficzne13. 

Niektóre ornamenty łączą formę magicznej 
pieczęci z symboliką kosmologiczną. Takie i spiry-
tualne koncepcje (powiązane także z numerologią), 
prezentowane przy pomocy struktur geometrycz-
nych, będących kombinacją łuków, okręgów i wpi-
sanych wielokątów, wywodzą się z mistycznego 
nurtu islamu (sufizmu). Formy te upowszechniły się 
także w ornamentyce. Jednym z przykładów są wie-
lolistne rozety zbudowane z precyzyjnie zestawio-
nych lub nakładających się łuków, być może sym-
bolizujące ciała astralne: słońce, gwiazdy, planety. 
Można je odnaleźć na wybranych muhirach oraz 
na rysunkach zdobiących rękopisy. 

Na prezentowanym w albumie (il. 23) muhirze 
datowanym na XIX wiek, znalezionym w latach sie-
demdziesiątych XX wieku na strychu bohonickiego 

13  S. Kryczyński zamieścił ilustrację i wzmiankę o muhirze z meczetu 
w Łowczycach w Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etno-
graficznej, datując jego powstanie na XVIII w. Nie można współcze-
śnie potwierdzić tego stanu z uwagi na zaginięcie obiektu.
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meczetu, motywy kosmologiczne są bardzo wy-
raźne. Widać tu figurę złożoną z dwunastu scho-
dzących się centralnie okręgów symbolizujących 
prawdopodobnie sfery niebios, z Ziemią pośrodku. 
Wokół umieszczono trzynaście sześciopłatkowych 
rozet, a pomiędzy nimi cztery półksiężyce z wielo-
listnymi gwiazdami. Zatarcie napisów w okręgach 
oraz na brzegach muhiru nie pozwala na pełniejszą 
interpretację jego zawartości. W kompozycji istotne 
są również użyte kolory, pełniące ważną rolę w su-
fickich rozważaniach kosmologicznych i spirytual-
nych – symbolizując żywioły natury, stany ducha, 
planety i ich wpływ na odpowiednie dni miesiąca14. 
Muhir ten znajduje się w zbiorach Muzeum Podla-
skiego w Białymstoku (sygnatura MBH/1107). 

Interesującym przykładem muhiru pieczęcio-
wego jest egzemplarz zdobiący niegdyś ściany me-
czetu w Bohonikach, widoczny na jednym z ujęć 
filmu dokumentalnego Roberta Standy Kurban 
Bajram, z roku 1958. Jego obecne losy nie są zna-
ne. Na fotosie widać dziesięć charakterystycznych 
rozet oraz cztery (?) półksiężyce z wielolistnymi 
gwiazdami. Zachowane czarno-białe zdjęcia nie 
pozwalają określić palety użytych kolorów, niemoż-
liwe jest również odczytanie inskrypcji. 

Muhiry pieczęciowe wykonywano stosunko-
wo rzadko. Andrzej Drozd domniemuje, że odejście 
od tej formy wiązało się ze zbytnią abstrakcyjnością 

14  Więcej: A. Drozd, Na pograniczu…, s. 41. 

figur i tekstów magicznych, które stopniowo, w po-
czątkach XX wieku, wypierały muhiry o bardziej 
realistycznych elementach – dekoracjach kwiato-
wych, przedstawieniu budowli i miejsc świętych15.

15  Tamże, s. 41.

Muhir z meczetu w Bohonikach. 

Muhir z meczetu w Łowczycach. 
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2. W podstawowej postaci muhiry inskrypcyjne 
zawierały tekst, któremu starano się nadać ozdob-
ną, kaligraficzną formę. Często sięgano po gotowe 
wzory orientalne (wyszywane muhiry, na których 
użyto duktów kaligraficznych typowych dla Turcji 
osmańskiej, il. 8, 21), ale także stylizowano litery po-
przez ich zaokrąglanie i pogrubianie albo nadawa-
nia kanciastych kształtów – zabiegi te służyły pod-
kreśleniu „orientalności” pisma arabskiego. Jest to 
ciekawe doświadczenie, ponieważ autorzy muhirów 
często nie znali zasad klasycznej kaligrafii arabskiej, 
a na co dzień posługiwali się łacinką lub cyrylicą (il. 
19, 17, 18). W muhirach tej kategorii tekst inskrypcji 
był wzbogacany elementem półksiężyca z gwiazdą 
(il. 2, 9, 12, 16, 19, 24, 30, 31, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 
53) lub dekoracją kwiatową (il. 8, 21, 38, 48). 

W grupie zebranych egzemplarzy warto zwró-
cić uwagę na muhir (il. 48) należący do Rozalii Bog-
danowicz, w którym dominującym elementem jest 
kompozycja kwiatowa (lustrzane odbicie). W pozo-
stałych obrazach tego zestawu kluczowa jest sama 
inskrypcja bez dodatkowych ornamentów. 

W przypadku szerszej rozbudowy elementów 
dekoracyjnych, możliwe jest wyróżnienie trzech ty-
pów:
a)  muhir inskrypcyjny, typ kaligraficzny – domi-

nującym elementem jest kompozycja lub figura 
utworzona z liter, najczęściej odrysowanych ze 
wzoru orientalnego, choć spotykane są własne 
próby układu. Nierzadko odmiana ta może być 

trudna do rozgraniczenia od podstawowego 
muhiru inskrypcyjnego. 

b)  muhir inskrypcyjny, typ winietowy – nazwa po-
chodzi od podobieństwa kompozycji z początko-
wymi iluminowanymi stronami ksiąg religijnych 
– Koranów – lub druków kazańskich. Inskrypcja 
otoczona jest przez dekoracje architektoniczne: 
kopuły meczetów i minaretów (il. 22), kolumny 
(il. 17, 18) lub też drzewce ze wstęgami tworzą-
cymi układ transparentu. Typ ten można odna-
leźć wśród dawniejszych zabytków z XIX wieku. 
Podobny styl dekoracji był rozpowszechniony 
m.in. w zdobnictwie tureckim i kazańskim. Na 
rewersie muhiru (il. 22) znajduje się informacja 
od darczyńcy: Ten mugir pisany przez mego ojca 
Dawida / Mucharskiego w roku 1854 w m. Ka-
zań n/Wołgą. /Dar od Mucharskiego Józefa/ m. 
Gołdap, dn. 16.VII.-1975 r. Jeśli podana data jest 
prawdziwa, wówczas mamy do czynienia z naj-
starszym datowanym muhirem polskotatarskim 
wykonanym w Kazaniu. Obiekt ten znajduje się 
w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 
(sygnatura MBH/1115). 

c)  muhir inskrypcyjny, typ kartuszowy – inskryp-
cja wpisana jest w kartusz otoczony kompozycją 
kwiatową. W albumie prezentowany jest tylko je-
den przykład (il. 15), muhir z roku 1930, zdobiący 
do dziś wnętrze sali męskiej meczetu w Kruszy-
nianach, zachwycający precyzją wykonania i do-
borem żywych barw.
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3. Muhiry przedstawieniowe, zgodnie z nazwą 
przedstawiają miejsca lub budowle sakralne 
o szczególnym znaczeniu. Mogły mieć charakter 
symboliczny lub realistyczny, do ich stworzenia 
wykorzystywano wzorce tureckie i kazańskie. Czę-
sto wykonywane były zgodnie z dawną konwencją 
przedstawieniową sztuki islamu, odrzucającą trój-
wymiarowość, perspektywę i światłocień. Najpo-
pularniejszym jednak tematem muhirów przedsta-
wieniowych były meczety, m.in. stambulska Hagia 
Sophia, widok Kaaby, Mekki i Medyny, panorama 
Stambułu (il. 37), lokalne meczety (Bohoniki, il. 10, 
25; Kruszyniany, il. 25, 29). Czasem pojawiają się 
wizerunki obiektów trudnych do zidentyfikowa-
nia (np. meczet-mauzoleum Proroka Muhammada 
w Medynie (?), il. 39) lub architektury wymyślonej. 
Zdecydowanie wyróżniają się przedstawienia ar-
chitektury lokalnej, ważnej dla społeczności tatar-
skiej, rysowane z natury: meczet w Iwiu (obecnie 
Białoruś) ze sceną Kurban Bajramu (il. 27), me-
czet w Bohonikach (il. 44), meczet w Nowogródku 
(obecnie Białoruś), być może narysowany w opar-
ciu o fotografię M. Szymenowicza z 1931 roku (il. 
14, 35). Malowane obiekty utrzymane są w typie 
ludowym, brak im trójwymiarowości, jedynie cza-
sem pojawia się  światłocień czy perspektywa line-
arna. 

Muhir ze sceną Kurban Bajramu (il. 27) stano-
wi jedyne odstępstwo od przyjętego w sztuce isla-

mu zakazu przedstawiania postaci ludzkich i zwie-
rząt. 
a)  muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskryp-

cyjno-przedstawieniowy – w większości  wystę-
pują na nim inskrypcje. Zdarza się, że mają cha-
rakter informacyjny (nazwa ukazanego obiektu), 
zazwyczaj są to jednak inskrypcje modlitewne 
bądź kaligraficzne. Nieraz stanowią drugi temat 
muhiru, równoległy do przedstawienia architek-
tonicznego (il. 14, 27, 35, 43, 45). W takich przy-
padkach można wskazać na typ mieszany, in-
skrypcyjno-przedstawieniowy. Niejednokrotnie 
obecność napisów wykonanych alfabetem arab-
skim pozwala rozgraniczyć muhir od zwykłego 
obrazu prezentującego meczet. 

b)  muhir przedstawieniowy, typ medalionowy – ty-
pem szczególnym jest ten, w którym dominantę 
stanowi medalion-emblemat z wizerunkiem me-
czetu, otoczony kompozycją z chorągwi i rogów 
obfitości oraz gwiazdą orderową i inskrypcja-
mi. W albumie znajdują się dwa muhiry, gdzie 
w medalionie znajduje się meczet (il. 39 – me-
czet Proroka Muhammada w Medynie, il. 44 – 
meczet w Bohonikach). Ciekawym przykładem 
jest muhir (il. 32), podarowany przez jednego 
z Tatarów Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce, 
będący stosunkowo wiernym odwzorowaniem 
dekoracji znajdującej się na murze pałacu sułtań-
skiego Topkapı Sarayı w Stambule. 
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Techniki twórcze

Twórcy muhirów stosowali rozmaite techniki pla-
styczne. I tak tatarskie obrazy religijne malowano 
na papierze, kartonie, na desce lub sklejce, a także 
na szkle. W wieku XIX używano gwaszu i atramen-
tu, a w wieku XX farb plakatowych lub akwareli, 
rzadziej farb olejnych, a także kredek. 

W albumie największą grupę stanowią muhiry 
malowane i rysowane na papierze. Grupa ta pre-
zentuje szeroką skalę obrazów: malowane jednym 
kolorem (il. 5, 6, 26, 34, 49, 50), malowane tuszem 
i kredkami (farbami?)  (il. 15, 16, 17, 41, 42), malo-
wane farbami (il. 18, 19, 23, 27, 28, 29, 37, 40, 46, 47), 
wykonane przy użyciu farb, kredek, tuszu (il. 14, 22, 
32, 35, 36,  39, 43, 44, 45). Wśród tej bogatej grupy 
kilka muhirów przyciąga zdecydowanie uwagę pre-
cyzją wykonania, zastosowaniem różnych narzędzi 
(il. 14, 32, 35, 39, 44). Ciekawym przykładem jest 
także muhir (il. 48) z domu rodzinnego Rozalii Bog-
danowicz – na sklejce użyto farb olejnych. Stanowi 
jedyny przykład użycia jednocześnie dwóch rzadko 
spotykanych materiałów – sklejki zamiast papieru 
oraz farb olejnych, które do dziś świetnie zachowa-
ły swoje barwy. 

Sporą reprezentację mają również muhi-
ry wykonane techniką haftu. Zazwyczaj uży-
wano dostępnych materiałów – nici wełnianych 
lub bawełnianych, sukna. Haft na jedwabiu bądź 
jedwabnymi nićmi występował rzadziej. W albu-

mie prezentowane są obrazy wyszyte na trzech 
podłożach: wełnianym suknie (il. 1, 2, 3, 21, 30, 
31, 52, 53), jedwabiu (il. 4, 8) oraz płótnie (il. 11). 
Zastosowano też różne techniki haftu: haft płaski 
(il. 1, 3, 53), haft płaski i bordiura wykonana ście-
giem przeplatanym (il. 8, 21), haft płaski i ścieg 
sznureczkowy (il. 2, 4, 11), ścieg łańcuszkowy (il. 
31, 52 – w muhirze 52 dodatkowo użyta jest taśma 
pasmanteryjna), ścieg łańcuszkowy i sznureczko-
wy (il. 30). 

Współczesną odsłoną muhirów są trzy przy-
kłady obrazów wykonanych technikami tkackimi. 
Pierwszy muhir (il. 25) to powstała na Podlasiu 
kompozycja tkana z wełny i lnu, datowana na la-
ta 60.–70. XX wieku, znajdująca się w zbiorach 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (sygnatu-
ra MBH/7799). Drugi (il. 10) to makata z tkaniny 
dwuosnowowej, wykonana z przędzy wełnianej. 
Ten rodzaj ozdobnej tkaniny był wykonywany na 
Podlasiu, a w szczególności na terenie gminy Janów. 
Wiszący w bohonickim meczecie muhir przedsta-
wiający bryłę meczetu zapewne stanowi dar lub 
zakup od lokalnych twórczyń ludowych. Ostatnim 
przykładem jest wełniany kilim (il. 33) z wyszytym 
fragmentem sury Krowa, wykonany przez uczenni-
cę Liceum Plastycznego w Supraślu w 1992 r. Kilim
-praca dyplomowa znajduje się w zbiorach Muzeum 
Ziemi Sokólskiej. 

Innym materiałem wykorzystywanym zamiast 
podłoża drewnianego lub tekturowego (papierowe-
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go) jest szkło (il. 7, 12, 13, 54), na którym malowa-
no inskrypcje kaligraficzne i zdobienia. Wyjątkowy 
w kolekcji jest muhir malowany na szkle, a następ-
nie podklejony cynfolią (il. 38) – stanowiący rzadki 
przykład tego rękodzieła. Niegdyś podobne malo-
widła na szkle podklejonym cynfolią, z inskrypcją 
kaligraficzną z wyznaniem wiary, basmalą lub for-
mułą ochronną w otoczeniu kwiatów, sprzedawali 
Tatarzy z Kazania, a po drugiej wojnie światowej 
rozpowszechnione były zwłaszcza na Białorusi, 

Warte uwagi są trzy muhiry, gdzie drewno jest 
nie tylko podłożem, ale stanowi istotny element 
wyrazu artystycznego. Pierwszy pochodzi (il. 24) ze 
zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (sy-
gnatura MBH/1114), datowany na lata 1925–1939, 
wykonany techniką reliefu, litery oraz zdobienia 
wycięte są w drewnie i pomalowane na czarno 
i złoto, a następnie naklejone na deskę obciągniętą 
niebieską satyną. W okresie międzywojennym wzór 
takiego muhiru był dostarczany do gmin wyznanio-
wych przez Muftiat. Do dziś zachowały się w Iwiu 
i Widzach na Białorusi16. Drugi to muhir wykonany 
w latach 70.–80. XX wieku, zdobiący salę modlitwy 
w Domu Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. 
Obramowanie zostało sporządzone z drewna, wy-
pełnione krzyżującymi się listewkami, wewnątrz 
rozciągnięta jest tkanina, na której techniką reliefu 

16  Por. A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Katalog zabytków tatar-
skich: Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, t. III, Res Pu-
blica Multiethnica, Warszawa 2000. Ilustracje nr 132 i 133. 

naklejono wyciętą ze sklejki i pomalowaną inskryp-
cję, fragment sury Pióro. Trzeci przykład (il. 51) to 
współczesna twórcza interpretacja tradycyjnego 
muhiru – basmala została wyrzeźbiona dłutem na 
drewnianym, lakierowanym talerzu w stylu zako-
piańskim. 

Pozostając przy technice rzeźbienia, warto 
zwrócić uwagę na kolejną niestandardową formę, 
ryt w mosiądzu (il. 9). Tabliczka z basmalą w języku 
arabskim i polskim przekładem zdobi boczną ścia-
nę sali męskiej meczetu w Bohonikach. 

Muhiry zazwyczaj oprawiane były w drewnia-
ne ramy i szkło, także te wykonane techniką haftu, 
co chroniło je przed działaniem czynników atmos-
ferycznych, zabrudzeniami, uszkodzeniami. Wy-
jątkiem są muhiry, które w założeniu twórców nie 
posiadają odrębnej ramy i szkła (np. il. 40, 48) lub 
takie, w których w czasie użytkowania rozbiło się 
szkło (np. il. 41, 42, 44).

Wykonawcy 
W opisach muhirów prezentowanych w albumie 
pojawia się kategoria „wykonawca”. W wielu przy-
padkach nie jesteśmy w stanie określić autorstwa 
z powodu braku podpisu, czy to na awersie, czy re-
wersie. W dużej jednak mierze właśnie dzięki pod-
pisom, umieszczanym zazwyczaj w dolnej części lub 
dolnych rogach muhirów, udaje się zidentyfikować 
część osób zajmujących się tą twórczością. W tym 
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miejscu pojawia się też istotne pytanie: jak należy 
określić owego wykonawcę – twórcą, a może raczej 
kopistą? Rozważanie nad istotą autorstwa odnosi 
się do kategorii kreacji autorskiej, wyobraźni, zmy-
słu twórczego zastosowanego w pracy, nie budzi zaś 
wątpliwości rękodzielnicza praca – haft, rysunek, 
ryt, tkactwo. Wiele muhirów zawiera powtarzają-
ce się motywy zdobnicze (ornamenty, kwiaty) lub 
układ kompozycyjny inskrypcji (użyte liternictwo, 
zdobienia). Trudno określić, który muhir był tym 
pierwszym, a które są kolejnymi wariantami „pisa-
nymi” przez tę samą osobę bądź inne. Kto kreuje, 
a kto powiela. Przy czym nawet w powielaniu kryje 
się zamysł twórczy – wystarczy inne pociągnięcie 
piórkiem, pędzlem, igłą z nicią. Pozostawiamy więc 
tę kwestię otwartą, do osobistego namysłu. 

W odniesieniu do naszego zbioru muhirów 
możemy wskazać kilkunastu autorów. Na pod-
stawie podpisów i zebranych informacji udało się 
ustalić, kim byli wykonawcy dwudziestu dziewięciu 
muhirów – dwudziestu twórców. Grupę tę tworzy 
dziewięciu mężczyzn i jedenaście kobiet. Jest to sta-
tystyka potwierdzająca wcześniejsze badania pro-
wadzone przez Andrzeja Drozda, który wśród auto-
rów, znanych tylko z podpisu lub jeszcze żyjących, 
znalazł porównywalną liczbę mężczyzn i kobiety, 
tworzących na terenach II Rzeczypospolitej17, a roz-

17  Por. A. Drozd, Na pograniczu…, s. 43.

dzielonych po drugiej wojnie światowej między Pol-
skę, Litwę i Białoruś. 

Autorem najstarszego prezentowanego w al-
bumie muhiru, datowanego na rok 1854, jest Dawid 
Mucharski (il. 22). Kolejni twórcy to: Ali Muklewicz 
(il. 34), Józef Korycki, sprawujący w latach 30. XX 
wieku posługę imama w parafii w Kruszynianach 
(il. 15, 36), Lut Muchla z Białegostoku, imam bia-
łostocki, dawniej imam w Dowbuciszkach, który 
oprócz rysowania muhirów zajmował się opraco-
wywaniem i przepisywaniem chamaiłów – modli-
tewników oraz daławarów (il. 16, 41, 42), Tymote-
usz Aleksandrowicz z Białegostoku: ten miłośnik 
pamiątek i posiadacz bogatego zbioru tatarianów 
wykonał przynajmniej kilka muhirów, dwa datowa-
ne na rok 1957 i 1963 i podpisane przez niego (il. 17, 
19) znajdują się w meczecie w Kruszynianach, ko-
lejny (il. 18), ze względu na motyw zbieżny z muhi-
rem (il. 17), przypuszczalnie też jest jego autorstwa; 
Husain Adamowicz (il. 26), Jan Adamowicz z Bia-
łegostoku (11, 53). Na dwóch muhirach znajduje się 
sygnatura M. Jakubowski, niestety nie jest znane 
imię twórcy (il. 28, 29). Ciekawym przykładem jest 
muhir – we współczesnej formie rytego talerza (il. 
51) – wykonany przez Mariana Murmana, polskie-
go artystę fotografa, męża długoletniej przewodni-
czącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w RP w Gdańsku, Dżemili Smajkiewicz-Murman. 

Silną grupę tworzą autorki, ukazujące, że 
w świecie tatarsko-muzułmańskiej tradycji, gdzie 
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rola imama, muezzina zarezerwowana jest dla męż-
czyzn, kobiety sprawnie odnalazły się w amator-
skiej twórczości plastycznej, służącej podtrzymy-
waniu i praktykowaniu religii przodków – islamu. 
Wyróżnikiem kobiecej twórczości jest użycie tech-
niki haftu, wymagającej precyzji i czasu. Autorkami 
wyszywanych inskrypcji są: Miejrema Półtorzycka 
(il. 21), Rozalia Jasińska z Suchowoli, żona Józefa 
Jasińskiego, wieloletniego muezzina przy MGW 
MZR w Białymstoku (il. 30), Zofia Miśkiewicz 
z Białegostoku (il. 8). Haftowane muhiry wykonu-
je Dżangara Kiewlicz (z domu Fiłon) mieszkająca 
w Łagowie (il. 52). Wybór tej techniki był oczywi-
sty szczególnie kiedyś, gdy wiele elementów garde-
roby, a także bielizny pościelowej czy ozdób szyto 
samodzielnie z dostępnych materiałów, często 
ozdabiając je własnoręcznym haftem. Dziś haft nie 
jest już konieczną umiejętnością w gospodarstwie 
domowym, a wyrazem twórczych potrzeb, czę-
sto stanowiąc odprężające hobby. Kobiety również 
malowały i rysowały muhiry: Emilia Półtorzycka (z 
domu Lebiedź) mieszkająca w latach 30. XX wieku 
w Ignalinie (obecnie Litwa), a następnie w Lidzbar-
ku Warmińskim i Białymstoku (il. 35), Chalima Ra-
decka (po mężu Korycka) z Suchowoli (il. 43), Ajsza 
Olejkiewicz (po mężu Szczęsnowicz) z Bohonik (il. 
44), córka imama Macieja Mahmeda Olejkiewicza, 
pełniącego posługę w Muzułmańskiej Gminie Wy-
znaniowej MZR w Bohonikach w latach 50.–60. 
XX wieku; Zaira Aleksandrowicz (z domu Milka-

manowicz) z Bohonik (il. 45) uwieczniona w trak-
cie malowania w filmie dokumentalnym Roberta 
Standy Kurban Bajram; Mierjema Szczęsnowicz 
(z domu Bohdanowicz) z Białegostoku, urodzona 
w Bohonikach (il. 46). Obecnie muhiry malowane 
na szkle wykonuje Emilia Szabanowicz z Iwia, sil-
nego ośrodka tatarskiego na Białorusi (il. 12, 13, 
54). Ze względu na więzi towarzyskie i rodzinne 
Tatarów mieszkających w Polsce i na Białorusi, 
obrazki te są przywożone w darze lub kupowane 
od twórczyni przez Tatarów z Sokółki. Ciekawym 
obiektem, będącym swoistym hołdem złożonym 
tradycji sąsiadów – Tatarów – wtopionych w pod-
laski krajobraz, jest muhir – kilim (il. 33), wykonany 
w roku 1992 jako praca dyplomowa przez ówczesną 
uczennicę Liceum Plastycznego w Supraślu, Ewę 
Soszko (obecnie Soszko-Dziwisińską, konserwator-
kę tkanin, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie). 

Współczesność 
W tatarskich domach nadal można znaleźć ręcznie 
wykonywane muhiry, przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. Jednakże coraz częściej te ręczne, nie 
zawsze doskonałe wykonawczo prace, od kilkuna-
stu lat są wypierane przez powielane mechanicznie 
plansze z kaligrafią, przedstawieniami świętych 
meczetów czy mekkańskiej Kaaby. Tureckie plan-
sze kaligraficzne trafiały do meczetów już w okresie 
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powojennym. Tatarzy na własny użytek przywozili 
też drukowane muhiry z Turcji, z  wyjazdów han-
dlowo-turystycznych w latach 60. i 70. XX wieku. 
W latach 90. XX i na początku XXI wieku szczegól-
nie popularne stały się ozdobne dywaniki do mo-
dlitwy wieszane na ścianach, wyszywane, zdobione 
brokatem makatki, plansze z wersetami z Koranu 
oraz wielkoformatowe fotografie świętych mecze-
tów i świętych miejsc (Mekka). Wszystkie te no-
we, kolorowe, mieniące się złotem i zdobieniami, 
przywożone z krajów arabskich, stopniowo wy-
pierały tradycyjne rękopiśmienne muhiry. Wielo-
kroć stare tatarskie muhiry chowane są w szafach, 
a na ścianach w pokoju stołowym, salonie, sypial-
ni z dumą prezentowane są te nowe, przywiezione 
z pielgrzymki, z wakacyjnego wyjazdu, otrzymane 
w prezencie. Potrzeby i gusta estetyczne ulegają 
zmianie, jednakże warto pochylić się nad tatar-
skimi muhirami, dostrzec w nich pasję, potrzebę 
twórczej ekspresji, swoisty urok, a nade wszystko 
chęci pielęgnowania i praktykowania religii –  isla-
mu, która od wieków stanowi wyróżnik tatarskiej 
wspólnoty i trzon jej tożsamości. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
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Muhiry 

Wnętrze meczetu w Bohonikach.
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Muhiry Bohoniki 

1.
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: Ar-rizki alaallaah (Dosta-
tek pochodzi od Boga).
Haft płaski żółtą nicią na ciemnozielonym suknie. 
W prawym dolnym rogu podpis łacinką: Z. L. 
W lewym dolnym rogu podana data: 11.6.1934. 

Wykonanie: Z. L. (Zofia Ledzińska?), 11.06.1934 r. 
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 29,5 x 41 cm.
Własność: meczet w Bohonikach. 
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2. 
Muhir inskrypcyjny. 
Na górze haftem płaskim wyszyty żółtą nicią pół-
księżyc z gwiazdą na zielonym suknie. 
Pod półksiężycem inskrypcje kaligraficzne wyszyte 
ściegiem sznureczkowym:
[1]: Allaah i Muhammad, rozdzielone poziomą li-
nią, 
[2]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, 
Muhammad rasuulullaah
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
W prawym dolnym rogu inicjały łacinką: Z. L. 

Wykonanie: Z. L. (Zofia Ledzińska?), 
prawdopodobnie lata 30. XX w. 
Haft na suknie. 
Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 47,5 x 65 cm.
Własność: meczet w Bohonikach.  

Muhiry Bohoniki 
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3. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: Ar-rizki alaallaah (Dosta-
tek pochodzi od Boga).
Haft płaski żółtą nicią na zielonym suknie. 
W prawym dolnym rogu podpis łacinką: Z. L. 
W lewym dolnym rogu wyszyty podpis literami 
arabskimi (od prawej): Muhammad Halid. Prawdo-
podobnie znajdował się on na pierwowzorze muhi-
ru, który wyszyła Z. L. (Zofia Ledzińska?). 

Wykonanie: Z. L. (Zofia Ledzińska?), prawdopo-
dobnie lata 30. XX w.
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 36 x 46 cm.
Własność: meczet w Bohonikach. 

Muhiry Bohoniki 
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4. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna: 
Innamal mu’minuuna ichłatun (Wierzący są bo-
wiem dla siebie braćmi!) (sura Komnaty, 49:10).
Litery wykonane haftem płaskim nicią w dwóch 
odcieniach niebieskiego, z konturami wyszytymi 
ściegiem sznureczkowym czerwoną nicią. 
Materiał kremowy (beżowy). 
Bordiura z bladoróżowych pasków materiału i rzę-
du haftowanych białych trójkątów. 

Wykonawca nieznany, II poł. XX w. 
Haft na jedwabiu. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 45 x 59 cm. 
Własność: meczet w Bohonikach.

Muhiry Bohoniki 
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5. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna (od prawej): Muhamma-
dun rasuulullaah (Muhammad Posłaniec Boga).
Brązowe litery arabskie namalowane na zielonym 
papierze, widoczne pociągnięcia pędzla. 

Wykonawca nieznany, poł. XX w. (?). 
Papier, tusz. Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 
28 x 35 cm. 
Własność: meczet w Bohonikach. 

Muhiry Bohoniki 
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6. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna namalowana na zielonym 
papierze, (od prawej): 
Allaahu dżalla dżalaaluhu (Bóg Wszechmocny).
Kontury liter brązowe, środek wypełniony złocistą 
farbą. 

Wykonawca nieznany, poł. XX w. (?). 
Papier, tusz. Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 
28 x 35 cm. 
Własność: meczet w Bohonikach. 

Muhiry Bohoniki 
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7. 
Muhir inskrypcyjny.  
Inskrypcje kaligraficzne wykonane czarną farbą na 
żółtym szklanym tle, pole tekstowe obwiedzione 
poczwórną ramką (czarną, złocistą, czarną i jasno-
czerwoną): 
[1]: górna część po prawej stronie: 
Innahuu min Sulajmaana ła innahuu bismillaahir 
rahmaanir rahiim.
(Jest od Salomona i oto ono: „W imię Boga Miłosier-
nego, Miłościwego!”) (sura Mrówki, 27:30).
[2]: główny zapis: basmala: Bismillaahir rahmaanir 
rahiim (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
W dolnej linii, bliżej lewego rogu, prawdopodobnie 
kolofon, cyframi i literami arabskimi (od prawej): 
1344, Muhammad Halid. 
Widoczne pęknięcia czarnej farby w inskrypcji, 
pod widać dyktę (tekturę) zabezpieczającą tył.  

Wykonanie: możliwe, że jest to przerysowana wer-
sja muhiru, gdzie w dolnej części widnieje podpis 
kaligrafa Muhammad Halid. Nazwisko kopisty nie-
znane, poł. XX w. 
Szkło, farby. Oprawiony w drewnianą ramę, 30 x 
62,5 cm.
Własność: meczet w Bohonikach.  

Muhiry Bohoniki 



37



38

8. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna oparta na wzorze wschod-
nim: wyznanie wiary, szahada: 
Laa ilaaha illallaah, Muhammadun rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Haft płaski żółto-złotą i białą nicią na zielonym 
jedwabiu. Bordiura – żółte podwójne obramowanie 
wykonane ściegiem przeplatanym, pomiędzy nim 
haftowane ornamenty roślinne, żółte i białe. 
Na środku dolnej ramy tabliczka donacyjna w j. pol-
skim: Dar Białostoczan. Białystok 22 lipca 1964 r. 

Wykonanie: Zofia Miśkiewicz z Białegostoku, lata 
60. XX w. 
Haft na jedwabiu. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 63 x 89 cm.
Własność: meczet w Bohonikach. 

Muhiry Bohoniki 
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9. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna, basmala w języku arab-
skim i tłumaczenie na język polski, rozdzielone pół-
księżycem z gwiazdą. 
[1]: Bismillaahir rahmaanir rahiim
[2–3]: W imię Boga litościwego i miłosiernego. 
Bordiura w postaci wyraźnie oddzielonego rzędu 
pionowych nacięć. 

Muhiry Bohoniki 

Inskrypcja i zdobienia wyryte na mosiężnej blaszce, 
przy górnej krawędzi zamocowane dwa kółeczka 
z łańcuszkiem do zawieszenia.  
Na odwrocie informacja donacyjna: Świątyni wiary 
przodków swych ofiarował W. Hanasiewicz. 

Wykonawca nieznany, II poł. XX w. (?).
Ryt w mosiądzu, 21 x 30 cm. 
Własność: meczet w Bohonikach. 



41



42

10. 
Muhir przedstawieniowy. 
Makata z tkaniny dwuosnowowej, wykonanej na 
krosnach tkackich. Składa się z dwóch pojedyn-
czych warstw o kolorach zielonym i jasnożółtym. 
Naturalna, barwiona przędza bawełniana.  
Wyobrażenie meczetu w Bohonikach. Na dole pod-
pis: Bohoniki, po dwóch stronach gałązki. 
Bordiura po prawej i lewej stronie z poprzecznych 
zielonych pałeczek. 
Na dole i na górze wykończenie z białych i brązo-
wych wełnianych frędzli. 

Wykonawca nieznany, prawdopodobnie lata 90. XX 
w. Janów na Podlasiu.
Wełna. Bez oprawy, 78,5 x 40–42 cm. 

Muhiry Bohoniki 
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11. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: 
Rasul hikmati machaafatullaah (Głową mądrości 
jest bojaźń przed Allahem). 
Białe litery arabskie wyszyte haftem płaskim na zie-
lonym płótnie, obszyte białą nicią.  
Bordiura wyszyta białą nicią – ściegiem sznurecz-
kowym, układająca się w geometryzowany wzór. 
Na odwrocie informacja o donatorze i wykonawcy: 
Jan Adamowicz, 27.07.2017, Białystok. 

Wykonanie: Jan Adamowicz z Białegostoku, 2017 r.
Haft na płótnie. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 36 x 46 cm. 
Własność: meczet w Bohonikach. 

Muhiry Bohoniki 
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12. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna, sura Otwierająca (1:1–7): 
Bismillaahi rahmaanir rahiim, alhamdu lillahi rab-
bil aalamiin, arrahmaanir rahiim, maaliki jałmid 
diin, Ijjaaka na’budu ła ijjaaka nasta’iin. Ihdinas 
siraatal mustakiim, siraatal laziina an’amta alaj-
him gajril magduubi alajhim ła lad daaliin.
1. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!
2. Chwała Bogu, Panu światów,
3. Miłosiernemu, Miłościwemu,
4. Władcy Dnia Sądu!
5. Tylko Ciebie czcimy i tylko u Ciebie szukamy po-
mocy.
6. Prowadź nas drogą prostą,
7. drogą tych, którym błogosławisz, a nie tych, którzy 
zasłużyli na Twój gniew, i nie tych, którzy błądzą.

Tekst sury zapisany w centrum czarnym flama-
strem na szkle. Prawie w całości otacza go żółty 
półksiężyc z także wykonanych flamastrem arab-
skich liter, tworzących napis: sallallaahu alajhi ła 
sallaam (pokój i błogosławieństwo Boga z Nim), czy-
li pozdrowienie Proroka Muhammada. Całość oko-
lona białym ornamentem z arabskich liter, jednak 
obcięcie tekstu uniemożliwia właściwe odczytanie. 
Od  spodu podklejony czerwony papier. 

Wykonanie: Emilia Szabanowicz z Iwia (Białoruś), 
początek XXI w. 
Szkło, flamastry. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 30 x 30 cm. 
Własność: meczet w Bohonikach. 

Muhiry Bohoniki 
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13. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna:
(na górze): basmala: Bismillaahir rahmaanir rahiim 
(W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!), 
następnie sura Świt (113:1–5):
Kul a’uudu bi rabbil falak, min szarri maa chalak. 
Ła min szarri gaasikin izaa łakab, ła min szarrin 
nafaasaati fil ukad, ła min szarri haasidin izaa ha-
sad.
1. Powiedz: „Szukam schronienia u Pana świtu
2. przed złem tego, co stworzył,
3. i przed złem ciemności, gdy się rozszerza,
4. i przed złem tych, którzy dmuchają na węzły,
5. i przed złem zazdrosnego, gdy zaczyna zazdro-
ścić”.
Inskrypcje namalowane czarnym flamastrem na 
szkle, każda litera obwiedziona żółtą linią. Znaki 
diakretyczne żółte. W każdym rogu dekor żółto
-fioletowy. 
Tło jasnoróżowe – karton, podłożony pod szkło. 

Wykonanie: Emilia Szabanowicz z Iwia (Białoruś), 
początek XXI w. 
Szkło, flamastry. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 28 x 41 cm. 
Własność: Dom Pielgrzyma w Bohonikach.  

Muhiry Bohoniki 
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Wnętrze meczetu w Kruszynianach. 
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[5]: Tabbat jadaa Abii Lahabin ła tabb (Niech prze-
padną ręce Abu Lahaba!) (sura Palmowe włókna, 
111:1).
[6]: Summa ałrasnal kitaabal laziinas tafajnaa (Po-
tem daliśmy tę Księgę w dziedzictwo tym z Naszych 
sług, których wybraliśmy) (sura Stwórca, 35:32).  
[7]: Dżannaatu adnin jadchuluunaa (Ogrody Raju, 
do których wejdą) (sura Grom, 13:23).  
[8]: Haa miim. Ajjn siin kaaf (Ha, mim, ajn, sin, kaf ) 
(sura Narada, 42:1–2).
[9]: Chatamallaahu alaa kuluubihim (Bóg nałożył 
pieczęć na ich serca) (sura Krowa, 2:7).
[10]: Dammarallaahu alajhim (Zniszczył ich Bóg) 
(sura Muhammad, 47:10).
[11]: Zarnii ła man chalaktu ła hiidan (Zostaw 
Mnie i tego, którego stworzyłem) (sura Okryty płasz-
czem, 74:11). 
[12]: Rubbamaa jaładdul laziina kafaruu (Może ci, 
którzy nie wierzą) (sura Kamienna, 15:2).
[13]: Zujjina linnaasi hubbusz szahałaati (Upiększe-
niem dla ludzi jest miłość do rzeczy) (sura Rodzina 
Imrana, 3:14).
[14]: Salaamun alaa nuhuhin fil aalamiin („Pokój 
Noemu pomiędzy światami!”) (sura Szeregi, 37:79).
[15]: Szahidallaahu anna huu laa ilaaha illaa huła 
(Bóg zaświadcza, że nie ma boga oprócz Niego) (sura 
Rodzina Imrana, 3:18).
[16]: Saad. Łal Kur’aani ziz zikr (Sad. Na Koran, za-
wierający napomnienie) (sura Sad, 38:1).

14. 
Muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskrypcyj-
no-przedstawieniowy.
Kompozycja z inskrypcją modlitewną i przedsta-
wieniem meczetu w Nowogródku. W dolnej części 
realistycznie przedstawiona fasada meczetu w No-
wogródku (obecnie Białoruś), w otoczeniu zieleni. 
Nad meczetem otwarta księga rękopiśmienna, na 
dole otoczona półksiężycem, z gwiazdą i promie-
niami wpisanymi w lewy górny róg otwartej strony.
Na kartach księgi tekst zaczerpniętej z chamaiłów 
modlitwy alif dua, składającej się z fragmentów 
ajatów zaczynających się na kolejną literę arabskie-
go alfabetu.
W obejmujący księgę złoty półksiężyc wpisane in-
wokacje: 
Jaa Allaah (O Boże!), Jaa Muhammad (O Muham-
madzie!), Jaa Rabbi (O Panie!).
Inskrypcje, prawa strona księgi (na górze numer za-
pisany cyframi arabskimi 1234):
[1]: Haadaa dua’i alif budur (To jest modlitwa alif 
[tur.] oto jest).
[2]: Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga 
Miłosiernego, Miłościwego!).
[3]: Allaahu laa ilaaha illaa hułal hajjul kajjum 
(Bóg! Nie ma boga oprócz Niego, Istniejącego!) (sura 
Krowa, 2:255).
[4]: Baraa’atum minallaahi ła rasuulihii (To jest 
uwolnienie od Boga i Jego Wysłannika) (sura Skru-
cha, 9:1).   

Muhiry Kruszyniany
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[17]: Ła zaraballaahu masalan (I Bóg przytacza 
przypowieść o mieście) (sura Pszczoły, 16:112).
[18]: Maa anzalnaa alajkak Kur’aana litaszkaa (Nie 
zesłaliśmy ci Koranu, abyś znosił cierpienie) (sura 
Ta ha, 20:2). 
[19]: Zaharal fasaadu fil barri łal bahri (Pojawiło 
się zepsucie na lądzie i morzu) (sura Bizantyjczycy, 
30:41).
[20]: Amma jatasaa aluun? Anin naba il aziim (O co 
oni się wypytują? O wieść wielką) (sura Wieść, 78:1–2).  
[21]: Gaafiriz zambi ła kaabilit tałbi szadiidil ikaab 
(przebaczającego grzechy, przyjmującego skruchę, 
surowego w karaniu) (sura Wierzący, 40:3).

Inskrypcje, lewa strona księgi (na górze numer za-
pisany cyframi arabskimi 1235):
[1]: Falaa ła rabbika laa ju’minuuna hattaa (Nie! Na 
twego Pana! Oni nie uwierzą) (sura Kobiety, 4:65).
[2]: Kaaf. Łal Kur’aanil madżiid (Kaf. Na Koran 
Chwalebny!) (sura Kaf, 50:1).  
[3]: Kalla saja lamuun (Ależ nie, oni się nie dowiedzą).
[4]: Lał anzalnaa haazal Kur’aana (Gdybyśmy ze-
słali ten Koran) (sura Zgromadzenie, 59:21).  
[5]: Muhammad rasulullaahu (Muhammad jest 
prorokiem Boga).
[6]: Nuun. Łal kalami ła maa jasturuun (Nun. Na 
pióro i na to, co zapisują!) (sura Pióro, 68:1).
[7]: Ła lillaahil  asmaa-ul husnaa (Bóg ma Najpięk-
niejsze imiona).

[8]: Hułallaahu allazi laa ilaaha illaa huła (Bóg! 
Nie ma boga, jak tylko on).
[9–16]: Allaahu laa ilaaha illaa huu, al hajjul kaj-
juum. Ja’lamu maa bajna ajdiihim ła maa chalfa-
hum, ła laa juhiituuna bi szaj’im min ilmihii illaa 
bimaa szaa. Łasi’a kursijjuhus samaałaati łal ard; 
ła laa ja’uuduhuu hifzuhumaa ła hułal alijjul aziim 
(Bóg! Nie ma boga oprócz Niego, Istniejącego! On 
wie, co było przed nimi i co będzie po nich. Ludzie 
zaś nie mogą pojąć niczego z Jego wiedzy, chyba że 
On zechce. Jego Tron rozciąga się ponad niebiosami 
i ziemią i nie męczy Go ich pilnowanie. On jest Wy-
niosły, Wspaniały!) (sura Krowa, 2:255).
[17]: Birahmatika jaa arhamu (Przez Twoją łaskę, 
o Najłaskawszy).
[18]: arrahiimiina (z łaskawych).
[19]: Łalhamdu lillaahi (Chwała Bogu).
[20]: Rabbil aalamiin (Panu światów).
[21]: Tammat tamaam (Koniec, skończono).

Wykonawca nieznany (z kręgu rodziny Koryckich?), 
lata 30. XX w. 
Papier, farby wodne, tusz. Oprawiony w drewnianą 
ramę i szkło, 57 x 43 cm.
Własność: meczet w Kruszynianach.
Zdjęcie i opis na podstawie: A. Drozd, M. M. Dzie-
kan, T. Majda, Katalog zabytków tatarskich: Pi-
śmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich, t. 
III, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000. 
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15. 
Muhir inskrypcyjny, typ kartuszowy. 
W centralnej części sercowaty kartusz z czerwo-
nym obramowaniem obwiedzionym czarną linią. 
Wewnątrz wpisana modlitwa Pieczęć Muhammad 
Proroka w j. arabskim. 
Z górnej części kartusza rozchodzą się łodyżki pa-
proci w kilku odcieniach zieleni, nad którymi czar-
nymi literami arabskimi wypisana jest inskrypcja:
At taa’ibuunal aabiduunal haamiduunas saa’ihu-
unar raaki’uunas saadżiduunal aamiruuna bil 
ma’ruufi łan naahuuna anil munkari łal haafizu-
una li huduudillaah, ła baszsziril mu’miniin.
(Ci, którzy zwracają się ku Bogu, oddają cześć, wy-
chwalają,  podróżują, skłaniają się, padają na twarz, 
nakazują dobro, powstrzymują się od zła i zachowu-
ją granice Boga. Głoś wierzącym dobrą nowinę!) 
(sura Skrucha, 9:112). 
Dół i boki kartusza zdobi dekoracja z kwiatów: róż, 
tulipanów i chabrów w kolorach czerwonym i nie-
bieskim oraz zielonych gałązek i liści. 
Na dole kolofon w j. polskim: Rysował i pisał imam 
Józef s. Samuela Korycki 1930. 2/IV.

Wykonawca: Józef Korycki (imam w Kruszynia-
nach), 2.04.1930 r. 
Papier, tusz, farby wodne. Oprawiony w drewnianą 
ramę i szkło, 47 x 56 cm.
Własność: meczet w Kruszynianach. 
 
Zdjęcie za: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Ka-
talog zabytków tatarskich: Piśmiennictwo i muhiry 
Tatarów polsko-litewskich, t. III, Res Publica Mul-
tiethnica, Warszawa 2000. 

Muhiry Kruszyniany
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16. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: 
Rasul hikmati machaafatullaah (Głową mądrości 
jest bojaźń przed Allahem). 
Czarnego koloru litery arabskie obwiedzione cien-
ką czarną linią, tworzącą efekt głębi. 
W lewym górnym rogu półksiężyc z gwiazdą. Bor-
diura z nachodzących na siebie półkoli, widać wy-
pełnienie kolorami (obecnie trudne do identyfika-
cji), w rogach przecięcia zdobione jakby listkami/
płatkami. 
Na dole z lewej strony kolofon w j. polskim: Wyko-
nał Muchla Lut w Białymstoku 1950 r. 
Na dole z prawej strony kolofon zapisany literami 
arabskimi podpis: Lut Muchla. 

Wykonanie: Lut Muchla z Białegostoku (imam bia-
łostocki, dawniej imam w Dowbuciszkach), 1950 r.
Papier, tusz, kredki (?). Oprawiony w drewnianą ra-
mę i szkło, 31 x 45 cm. 
Własność: meczet w Kruszynianach. 

Zdjęcie za: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Ka-
talog zabytków tatarskich: Piśmiennictwo i muhiry 
Tatarów polsko-litewskich, t. III, Res Publica Mul-
tiethnica, Warszawa 2000. 

Muhiry Kruszyniany
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17. 
Muhir inskrypcyjny, typ winietowy.
Inskrypcje kaligraficzne z dekoracją architekto-
niczną wokół: 
[1]: (od prawej) Tauba istigfaar (modlitwa pokutna).
Wyrazy rozdzielone czerwonym półksiężycem 
z gwiazdą, podkreślone czerwoną linią. 
[2–3]: modlitwa zapisana w języku tureckim – 
osmańskim. 
[4–7]: zapis polskiego znaczenia fragmentu poda-
nego w wersie 2–3:
Boże! Jeśli jaką uczyniłem niewierność w ustach lub 
w złej myśli mojej jeślim w czemkolwiek przykaza-
nie Twoje lub Wiarę przez Mahometa objawioną nie 
spełnił tego wszystkiego żałuję. Przyjm Panie prośby 
moje i odpuść mnie winy, gdyż ja co tylko jest od Bo-
ga przykazano prawdziwie wierzę. 
[7]: po prawej stronie, na końcu ostatniego wersu, 
zapisano w j. polskim Kopia z 1830 r. Możliwe, że 
data odnosi się do źródła modlitwy w języku pol-
skim, zaczerpniętego z Wykładu wiary mahome-
tańskiej Józefa Sobolewskiego (Wilno 1830). 
Prostokątne pole tekstowe zwieńczone łukiem trój-
listnym, nadwieszonym. Potrójne obramowanie 
w kolorach żółtym i zielonym. Na górze i na dole 
ornament paciorkowy.
Po bokach identyczne kręcone kolumny (lub owinię-
te żółto-zielono-niebiesko-brązową wstęgą) zwień- 
czone półksiężycami. 

W lewym dolnym rogu kolofon w j. polskim: Ti-
mothe Aleksandrowicz. 1957 r. 1 V.

Wykonanie: Tymoteusz Aleksandrowicz z Białego-
stoku, 1.05.1957 r.  
Papier, tusz, kredki. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 33 x 50 cm.
Własność: meczet w Kruszynianach. 

Zdjęcie za: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Ka-
talog zabytków tatarskich: Piśmiennictwo i muhiry 
Tatarów polsko-litewskich, t. III, Res Publica Mul-
tiethnica, Warszawa 2000. 

Muhiry Kruszyniany
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18. 
Muhir inskrypcyjny, typ winietowy.
Inskrypcje kaligraficzne z dekoracją architekto-
niczną wokół: 
[1]: (od prawej) Tauba istigfaar (modlitwa pokutna). 
W wyrazie istigfaar brakuje litery faa (f).
Wyrazy rozdzielone żółtym półksiężycem z gwiaz-
dą w zielonym pierścieniu, podkreślone grubą czar-
ną linią. 
[2–3]: modlitwa zapisana w języku tureckim – 
osmańskim. 
[4–9]: zapis polskiego znaczenia fragmentu poda-
nego w wersie 2–3:
Boże! Jeśli jaką uczyniłem niewierność w ustach lub 
w złej myśli mojej, jeślim w czym kolwiek przykaza-
nie Twoje lub wiarę przez Mahometa objawioną nie 
spełnił tego wszystkiego żałuje. Przyjm Panie prośby 
moje i odpuść mnie winy, gdyż ja, co tylko jest od Bo-
ga przykazane, prawdziwie wierzę. 
Modlitwa w języku polskim odpowiadająca tek-
stowi tureckiemu, zaczerpnięta została z Wykładu 
wiary mahometańskiej Józefa Sobolewskiego (Wil-
no 1830, s. 104). 
Prostokątne pole tekstowe zwieńczone łukiem trój-
listnym, nadwieszonym. Obramowanie podwójną 
linią wypełnioną żółtym kolorem. Na dole i na gó-
rze żółty paciorkowy ornament. 
Po bokach pola tekstowego identyczne kręcone 
kolumny (lub owinięte pomarańczowo-czerwono- 

-białą wstęgą), zwieńczone żółtymi półksiężycami 
z gwiazdą wpisanymi w zielone pierścienie.

Wykonawca nieznany (przypuszczalnie Tymoteusz 
Aleksandrowicz z Białegostoku), poł. XX w. (?).
Papier, tusz, farba, kredki. Oprawiony w drewnianą 
ramę i szkło, 53 x 68 cm.
Własność: meczet w Kruszynianach. 

Zdjęcie za: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Ka-
talog zabytków tatarskich: Piśmiennictwo i muhiry 
Tatarów polsko-litewskich, t. III,  Res Publica Mul-
tiethnica, Warszawa 2000. 

Muhiry Kruszyniany
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19. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcje kaligraficzne:
[1]: basmala: Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię 
Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[2]: (od prawej) Tauba istigfaar (modlitwa pokutna). 
W wyrazie istigfaar brakuje litery faa (f).
Wyrazy rozdzielone żółtym półksiężycem z gwiaz-
dą, podkreślone brązowo-złotą linią. 
[3–4]: modlitwa zapisana w języku tureckim – 
osmańskim. 
W meczecie w Kruszynianach wiszą muhiry z tą 
samą inskrypcją oraz tłumaczeniem w j. polskim, 
zatem fragment ten oznacza: 
Boże! Jeśli jaką uczyniłem niewierność w ustach lub 
w złej myśli mojej, jeślim w czymkolwiek przykaza-
nie Twoje lub wiarę przez Mahometa objawioną nie 
spełnił tego wszystkiego żałuję. Przyjm Panie prośby 
moje i odpuść mnie winy, gdyż ja, co tylko jest od Bo-
ga przykazane, prawdziwie wierzę. 
Modlitwa odpowiadająca tekstowi tureckiemu za-
czerpnięta została z Wykładu wiary mahometań-
skiej Józefa Sobolewskiego, Wilno 1830, s. 104. 
W lewym dolnym rogu kolofon w j. polskim: Tymo-
teusz Aleksandrowicz 4.06.1963. 

Wykonanie: Tymoteusz Aleksandrowicz z Białego-
stoku, 4.06.1963 r.  
Papier, tusz, farba. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 31 x 45 cm.
Własność: meczet w Kruszynianach. 

Zdjęcie za: A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, Ka-
talog zabytków tatarskich: Piśmiennictwo i muhiry 
Tatarów polsko-litewskich, t. III, Res Publica Mul-
tiethnica, Warszawa 2000. 

Muhiry Kruszyniany
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Wnętrze Domu Kultury  
Muzułmańskiej w Białymstoku. 
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20. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: 
Ła innaka la'alaa chulukin aziim.
[…] i zaprawdę, masz naturę wspaniałą! (sura Pióro, 
68:4). 
Muhir w podwójnym szarym obramowaniu 
z drewna, wypełnionym białymi, krzyżującymi się 
listewkami. W wewnętrznej ramie naciągnięta sza-
ra tkanina zasłonowa, na niej naklejona inskrypcja 
ze sklejki wykonana metodą reliefu, pomalowana 
złotą farbą w odcieniu miedzi (stan po renowacji 
przeprowadzonej w 2015 r. z inicjatywy muftiego 
RP Tomasza Miśkiewicza). 
Pierwotnie wszystkie elementy drewniane były bia-
łe, a środek wypełniało ciemnozielone sukno. 

Wykonawca nieznany, prawdopodobnie lata 70.–
80. XX w. 
Drewno, sklejka, listewki, farba. Oprawa wynikają-
ca z konstrukcji muhiru, 89 x 104 cm. 
Własność: Dom Kultury Muzułmańskiej w Białym-
stoku.

Muhir Białystok
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Muhir Suchowola

21. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna oparta na wzorze wschod-
nim: 
wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, 
Muhammadun rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Haft płaski żółto-złotą nicią na zielonym suknie. 
Bordiura – żółte podwójne obramowanie wykona-
ne ściegiem przeplatanym, pomiędzy nim haftowa-
ne ornamenty roślinne, żółte i białe. 
W prawym dolnym rogu kolofon zapisany arabski-
mi literami: Mierjema Półtorzycka.

Wykonanie: Mierjema Półtorzycka, poł. XX w. 
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę, 70 
x 100 cm.
Własność: Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Su- 
chowoli. 
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Muhiry Muzeum Podlaskie w Białymstoku 

22. 
Muhir inskrypcyjny, typ winietowy. 
Inskrypcja modlitewna z dekoracją architektonicz-
ną. Zarys meczetu z kopułą i dwoma minaretami 
zwieńczonymi półksiężycami, wewnątrz mecze-
tu arkady, na dole dwa wejścia (?) skomponowane 
z wycinków koła. Nad kopułą, po jej prawej stronie, 
inwokacja: Jaa Allaah! (O Boże!), powtórzona w lu-
strzanym odbiciu po lewej stronie.
Wewnątrz kopuły inskrypcje: 
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz sza-
ajtanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym) i formuła basmali: Bismillaahir 
rahmaanir rahiim (W imię Boga Miłosiernego, Miło-
ściwego!).
[2]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, 
Muhammad rasuluullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
[3]: pozdrowienie Proroka Muhammada, salałat: Alla-
ahumma salli alaa sajjidinaa ła nabijjinaa Muham-
madin ła alaa aali Muhammad (Boże, módl się za 
Pana naszego i Proroka Muhammada i za ród jego). 
W arkadach pod przęsłem środkowym tekst modli-
twy Pieczęć Muchammada proroka w j. arabskim, 
pod przęsłami bocznymi polsko-białoruski komen-
tarz zapisany alfabetem arabskim. 
Prawa arkada:
[1] Bab. Prorok [2] Jego Miłości mó [3] wił: chtoby 
miał [4] na te dwie pieczenci [5] patrzeć, to jemu [6] 

piekielny ogień chara [7] mem bendzie, jeśli [8] u sa-
bach namaz pa [9] hledzić, Pan Bóg. 
Wyjaśnienia: [6/7]: charamem – haram, ‘zabronio-
ne’, [8/9]: w czasie modlitwy porannej spojrzeć. 
Lewa arkada: 
[1] jedyny od [2] różnych przygo [3] d obroni i ja [4] 
kby pieńdziesiont [5] razy u Kieubieju byw [6] i jakby 
pieńćdziesio [7] nt razy Kuran [8] wypiew albo daw 
[9] wypieć. 
Wyjaśnienia: [5]: u Kieubieju – w Kaabie w Mekce. 
Elementy architektoniczne malowane kolorami: 
zielonym, fioletowym, różowym, żółtym, błękit-
nym. Inskrypcje pisane brązowym i czerwonym 
atramentem. 
Na odwrocie odręczny zapis darczyńcy: Ten mu-
gir pisany przez mego ojca Dawida / Mucharskiego 
w roku 1854 w m. Kazań n/Wołgą. /Dar od Mu-
charskiego Józefa/ m. Gołdap, dn. 16.VII.-1975 r.  

Wykonawca: Dawid Mucharski, miejsce wykona-
nia: Kazań, 1854 r. 
Papier, farby wodne, atrament. Oprawiony w drew-
nianą ramę i szkło, 32 x 24 cm.
Własność: ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Bia-
łymstoku, sygnatura MBH/1115. 

Opis na podstawie: A. Drozd, M. M. Dziekan,  
T. Majda, Katalog zabytków tatarskich: Piśmiennic-
two i muhiry Tatarów polsko-litewskich, t. III,  Res 
Publica Multiethnica, Warszawa 2000).
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23. 
Muhir pieczęciowy. 
Kompozycja z „pieczęcią” w postaci koła składające-
go się z dwunastu okręgów, symbolizujących praw-
dopodobnie sfery niebios. 
Koło umieszczono w otoczeniu planet (?), mają-
cych formę trzynastu wielopłatowych rozet, roz-
mieszczonych nieregularnie na białym tle (obecnie 
pożółkłym). Pośrodku każdego boku półksiężyc 
z gwiazdą sześciolistną (jedynie dolny z ośmiolist-
ną), skierowany rogami ku górze. W górnych naroż-
nikach ćwierci koła (obecnie słabo widoczne). 
Rozety z płatami w kolorach: zielony (zewnętrzne) 
z czarnym (wewnętrzne), szary z niebieskim, żółty 
z zielonym, czerwony z żółtym, niebieski z szarym 
– występują parami, jedynie w barwach czarnej 
i żółtej jest pojedyncza. Pola środkowe rozet białe. 
Półksiężyce żółte lub zielone z zielonymi gwiazda-
mi (jedynie dolna gwiazda czerwona). 
Okręgi „pieczęci” białe (obecnie w wyniku proce-
su starzenia oraz rozmazania napisów – brązowe), 
z wyjątkiem okręgu środkowego w kolorze zielo-
nym i wycinka koła o barwach zmieniających się na 
każdym okręgu (żółty, czerwony, zielony). 
W ramki wzdłuż krawędzi wpisany był tekst 
w językach arabskim i tureckim, z komentarzem 
w językach polskim i białoruskim z wtrętami tu-
reckimi, obecnie w większości wytarty i nieczy-
telny (poza pojedynczymi słowami). Pierwotnie 

tekst znajdował się we wszystkich kołach i tarczy. 
Zabytek unikatowy na tle innych muhirów: repre-
zentuje postać bliską etymologii nazwy muhir, tj. 
amuletu – „pieczęci” (tur. mühür); łączy symbolikę 
kosmologiczną z funkcją magiczną amuletu. Praw-
dopodobnie oparty na wzorach osmańskich. 
Odnaleziony w latach 70. XX w. na strychu mecze-
tu w Bohonikach.

Wykonawca nieznany, miejsce wykonania: ziemie 
polskie pod zaborem rosyjskim, XIX w. 
Papier, gwasz. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 78 x 57 cm. 
Własność: ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Bia-
łymstoku, sygnatura MBH/1107. 

Opis na podstawie: A. Drozd, M. M. Dziekan,  
T. Majda, Katalog zabytków tatarskich: Piśmiennic-
two i muhiry Tatarów polsko-litewskich, t. III, Res 
Publica Multiethnica, Warszawa 2000.

Muhiry Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
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24. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna w j. arabskim: 
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz sza-
ajtanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym). 
Złotym kolorem wyróżniono: Allaah.
[2]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!).
Złotym kolorem wyróżniono: Allaah.
Muhir wykonany techniką reliefu, czarne i złote 
drewniane litery oraz zdobienia naklejono na deskę 
obciągniętą niebieską satyną. 
W górnej części dwa półksiężyce z gwiazdami 
w kolorze złotym. W każdym rogu złoty dekor. 
Bordiura z czarnej nitki, krzyżującej się w rogach. 
W okresie międzywojennym wzór takiego muhiru 
był dostarczany do gmin przez Muftiat.

Wykonawca nieznany, prawdopodobnie lata 1925–
1939.   
Drewno, satyna, farba. Bez oprawy, 36 x 45 cm. 
Własność: ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Bia-
łymstoku, sygnatura MBH/1114. 

Muhiry Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
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25. 
Muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskrypcyj-
no-przedstawieniowy.  
Kompozycja tkana złożona z trzech okręgów. 
Pierwszy z prawej strony przedstawia pełnobarwny 
obraz meczetu w Kruszynianach, obwódka czerwo-
na z żółtymi trójkątami (promieniami?). W okręgu 
środkowym, obwiedzionym żółtym pierścieniem, 
widnieje żółta inskrypcja: 
Allaahu dżalla dżalaaluhu (Bóg Wszechmogący) na 
zielonym tle. 
W trzecim okręgu, zdobionym jak pierwszy, znaj-
duje się meczet w Bohonikach. 
Bordiura geometryczna z żółtych, białych i brązo-
wych trójkątów, przedzielonych czerwono-biało-
brązowymi formami. Obramowanie w kolorze zie-
lonym. Dół wykończony lnianymi frędzlami oraz 
czterema czerwonymi chwostami. 

Wykonawca nieznany, prawdopodobnie lata 1961–
1980, Podlasie.
Wełna, len. Bez oprawy, 72 x 102 cm. 
Własność: ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Bia-
łymstoku, sygnatura MBH/7799. 

Muhiry Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
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Muhiry Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 

26. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna, inwokacja: 
Jaa Hajju, Jaa Kajjum, Jaa Allaah (O Wiecznie ży-
wy! O Samoistny! O Boże!) 
Litery arabskie wypełnione brązowym tuszem (fla-
mastrem?), widoczne kontury liter i pociągnięcia 
końcówki piszącej. 

Wykonawca Husain Adamowicz, 1965 r.  
Papier, tusz. Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 
19 x 34 cm. 
Własność: ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultu-
ry Ludowej, sygnatura BMW/A-H/5279. 
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27. 
Muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskrypcyj-
no-przedstawieniowy. 
Wyobrażenie meczetu w Iwiu (obecnie Białoruś) 
ukazujące muzułmańskie święto Kurban Bajram 
oraz zwierzęta ofiarne: byka i barana z rogami ob-
wiązanymi białym materiałem na tle meczetu. 
Inskrypcje kaligraficzne:
[1]: brązowe litery z żółtym pogrubieniem, tworzą-
cym efekt głębi. Od prawej inwokacja: 
Jaa Allaah (O  Boże!) oraz Jaa Muhammad (O  Mu- 
hammadzie!).
Poniżej napisy wykonane czarną farbą, rozdzielo-
ne minaretem:
[2]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz szaj-
taanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym), 
[3]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!).  

Wykonawca nieznany, lata 1960–1980. 
Tektura, farby wodne. Oprawiony w drewnianą ra-
mę i szkło, 43 x 33 cm.
Własność: ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultu-
ry Ludowej, sygnatura BMW/A-H/5283.   

Muhiry Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
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28. 
Muhir przedstawieniowy. 
Wyobrażenie meczetu (żółto-zielone fragmenty ko-
puły i minaretu zwieńczone półksiężycami) za la-
sem i polaną. 
Inskrypcja kaligraficzna w kolorze niebieskim, in-
wokacja: Jaa Allaah (O Boże!). 
Wyraz ‘Allah’ zapisany niezgodnie z zasadami pi-
sowni języka arabskiego. Zamiast od prawej do le-
wej strony, litery zapisano od lewej do prawej. 
Przy inwokacji półksiężyc i gwiazda wpisane 
w okrąg.  
W prawym dolnym rogu kolofon w j. polskim: 14/ 
XI. 1979. MJ. Rd. 

Wykonanie: M. Jakubowski, 14.11.1979 r. 
Tektura, farby wodne. Oprawiony w drewnianą ra-
mę i szkło, 39 x 53 cm. 
Własność: ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultu-
ry Ludowej, sygnatura BMW/A-H/5281.     
                                                                                                                                                             

Muhiry Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
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29. 
Muhir przedstawieniowy. 
Wyobrażenie meczetu w Kruszynianach, w otocze-
niu siedmiu drzew w dwóch grupach. 
W centrum ułożona pionowo inskrypcja kaligra-
ficzna w kolorze niebieskim, inwokacja: 
Jaa Allaah (O Boże!). Wyraz ‘Allah’ został zapisany 
niezgodnie z zasadami pisowni języka arabskiego. 
Zamiast od prawej do lewej strony, litery zapisano 
od lewej do prawej. 
Przy lewym boku inwokacji żółty półksiężyc 
i gwiazda wpisane w okrąg.  
W prawym dolnym rogu kolofon w j. polskim: 5 VI. 
80. MJakubowski. 

Wykonanie: M. Jakubowski, 5.06.1980 r. 
Tektura, farby wodne. Oprawiony w drewnianą ra-
mę i szkło, 53 x 39 cm.
Własność: ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultu-
ry Ludowej,  sygnatura BMW/A-H/5282.            

Muhiry Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej 
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Muhiry Muzeum Ziemi Sokólskiej 

30. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcje kaligraficzne:
[1]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
Po bokach ośmiorożne rozety (gwiazdy?). 
[2–3]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illalla-
ah, Muhammad rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Litery arabskie i zdobienia wyszyte żółtą nicią na 
zielonym suknie ściegiem łańcuszkowym i sznu-
reczkowym. 

Wykonanie: Rozalia Jasińska (z domu Aleksandro-
wicz) z Suchowoli, I poł. XX w., przed 1945 r. 
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 43 x 52,5 cm.
Własność: ze zbiorów Muzeum Ziemi Sokólskiej 
w Sokółce, sygnatura MZS/T/9. 
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31. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna z wyznaniem wiary, szaha-
dą: Laa ilaaha illallaah, Muhammad rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Litery haftowane żółtą nicią na ciemnozielonym 
suknie. U góry półksiężyc z gwiazdą. Całość wyszy-
ta ściegiem łańcuszkowym. 
W prawym dolnym rogu kolofon w j. polskim:  
M A. 1945. 

Wykonawca nieznany (nie wiadomo kim był MA), 
1945 r. 
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szło, 42,5 x 52,5 cm. 
Własność: Halina Szahidewicz (Białystok), wypo-
życzony do ekspozycji w Muzeum Ziemi Sokólskiej 
w Sokółce. 

Muhiry Muzeum Ziemi Sokólskiej 
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32. 
Muhir przedstawieniowy, typ medalionowy. 
Kompozycja z panopliami i gwiazdą orderową. 
W centralnej części owalny kartusz herbowy z tur-
banem sułtańskim w klejnocie, z panopliami (mo-
tyw dekoracyjno-symboliczny składający się zazwy-
czaj z broni białej i uzbrojenia ochronnego: tarcz, 
mieczy, zbroi, hełmów, często stylizowanych na 
spartańskie i ułożonych w płaszczyźnie pionowej, 
symetrycznie wokół tarczy z herbem właściciela), 
emblematami: rogiem obfitości z kwiatami, wagą 
sprawiedliwości, księgą praw oraz flagami – zieloną 
i czerwoną z żółtym półksiężycem. 
W prawym rogu inskrypcja: Allaah, w lewym rogu: 
Muhammad. 
W górnej części, na gwieździe orderowej z żółto
-biało-brązowymi lub czarnymi promieniami, wpi-
sano okrąg obwiedziony kolorem ciemnozielonym 
i czerwonym. Pod nim czerwony półksiężyc. We-
wnątrz okręgu inskrypcja brązowym tuszem:
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz sza-
ajtanir radżiim 
(Uciekam się pod opiekę Boga przed szatanem prze-
klętym).
[2]: formuła basmala: bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[3–10]: Kulid ullaaha ałid’ur rahmaana ajjammaa 
tad’uu falahul asmaa’ul husnaa; ła laa tadżhar bi 
salaatika ła laa tuchaafit bihaa łabtagi bajna za-
alika sabiilaa. Ła kulil hamdu lillaahil lazii lam 

jattachiz łaladan ła lam jakul lahuu szariikun fil 
mulki ła lam jakul lahuu łalijjum minaz zulli ła 
kabbirhu takbiiraa.
(Powiedz: „Wzywajcie Boga albo wzywajcie Miłosier-
nego, ale jakimkolwiek imieniem Go wzywacie, do 
Niego należą imiona najpiękniejsze!”. Nie podnoś 
głosu podczas swej modlitwy, ale i nie mów nazbyt 
cicho. Poszukaj drogi pośredniej. I powiedz: „Chwa-
ła niechaj będzie Bogu, który nie wziął Sobie syna, 
który nie ma współtowarzysza w Swym panowaniu 
i który nie potrzebuje opiekuna przed poniżeniem!”) 
(sura Podróż nocna, 17:110–111). 
[11]: Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin (Chwała Bo-
gu, Panu światów). 
W dolnej części ornament roślinny z elementami 
panopliów – kołczanami, strzałami, trąbą oraz za-
wieszonymi orderami. 
Malowany w kolorach żółtym, czerwonym, zie-
lonym, niebieskim i białym. Stanowi stosunkowo 
wierne odwzorowanie dekoracji na murze pałacu 
sułtańskiego Topkapı Sarayı w Stambule. 

Wykonawca nieznany, prawdopodobnie II połowa 
XX w. 
Papier, farby wodne, tusz. Oprawiony w drewnianą 
ramę i szkło, 70 x 50 cm.
Własność: ze zbiorów Muzeum Ziemi Sokólskiej 
w Sokółce, sygnatura MZS/T/49. 

Muhiry Muzeum Ziemi Sokólskiej 
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33.
Muhir inskrypcyjny 
Kilim z inskrypcją: 
[1]: Muhammad rasuullulaah (Muhammad Posła-
niec Boga). 
[2]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!).
[3–7]: 
Alif laam miim. Zaalikal kitaabu laa rajba fiih, 
hudal lil muttakiin. Allaziina ju’minuuna bil gajbi 
ła jukiimuunas salaata ła mimmaa razaknaahum 
junfikuun. Łallaziina ju’minuuna bimaa unzila 
ilajka ła maa unzila min kablika ła bil aachirati 
hum juukinuun. 
1. Alif, lam, mim.
2. Księga ta z całą pewnością jest wskazaniem drogi 
prostej dla bogobojnych.
3. Dla tych, którzy wierzą w to, co niewidzialne, od-
prawiają modlitwy i rozdają z tego, co im daliśmy 
na  utrzymanie. 
4. Dla tych, którzy wierzą w to, co ci zesłaliśmy, i w 
to, co zesłaliśmy przed tobą, i są pewni życia osta-
tecznego. (Sura Krowa, 2:1–4).
[8]: ła lillaahil hamd (I do Allaha należy chwała!). 

Tkanina utrzymana w ciepłej palecie barw, od 
brązów do żółci. Dolna i górna część składa się 
z geometrycznego wzoru prostokątów i kwadratów, 
w środkowej ciemne prostokąty z inskrypcjami; ele-
menty geometryczne łączą się z poziomymi pasa-
mi. W centrum ciemny okrąg z wyszytą inskrypcją 
w języku arabskim. Litery wykonane żółtymi nić-
mi w różnym odcieniu, kontury obszyte jasnożół-
tą nicią. Góra i dół kilimu wykończona beżowymi 
frędzlami. 

Wykonawca: Ewa Soszko, praca dyplomowa Li-
ceum Plastycznego w Supraślu, 1992 r. 
Wełna, bawełna. Bez oprawy, 149 x 112 cm (dodat-
kowo na dole i na górze frędzle o długości 5–10 cm). 
Własność: ze zbiorów Muzeum Ziemi Sokólskiej 
w Sokółce, sygnatura MZS/T/26. 

Muhiry Muzeum Ziemi Sokólskiej 
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Muhiry Zbiory prywatne

34. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: wyznanie wiary, szahada: 
Laa ilaaha illallaah, Muhammad rasuulullah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Litery w kolorze fioletowym (?), możliwe, że to efekt 
wypłowienia pierwotnej farby, czarnej lub brązo-
wej. Nad inskrypcją półksiężyc z gwiazdą. 
Bordiura z cienkiej linii w kolorze pozostałych na-
pisów. 
Na dole z prawej strony kolofon, literami arabskimi 
zapisany podpis Ali Muklewicz. 

Wykonanie: Ali Muklewicz, prawdopodobnie po-
czątek XX w. Miadzioł (obecnie Białoruś).
Karton, tusz. Oprawiony w drewnianą ramę, 17 x 
24 cm. 
Własność: Helena Jakubowska (Sokółka).
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35. 
Muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskrypcyj-
no-przedstawieniowy. 
Kompozycja z przestrzennym wizerunkiem mecze-
tu w Nowogródku (obecnie Białoruś) oraz inskryp-
cją kaligraficzną, zapisaną centralnie po przekątnej. 
Inskrypcja: 
[1]: inwokacja: Jaa Allaah, Jaa Allaah, Jaa Allaah  
(O Boże!, O Boże!, O Boże!). 
[2]: inwokacja: Jaa Rabbi, Jaa Rabbi, Jaa Rabbi  
(O Panie!, O Panie!, O Panie!).
[3]: Jaa zal dżalaali łal ikraam (O Właścicielu pełen 
majestatu i godny czci).
[4]: Jaa Hajju, jaa Kajjuum, as’aluka (O Wiecznie 
Żywy, O Samoistny, proszę Cię).
[5]: Bismik alazim, an tarzukani (Twym najwyższym 
imieniem, żebyś obdarzył mnie).
[6]: Rizkan halalan tajjiban tahiran birahmatika 
(zaopatrzeniem halal, pięknym i czystym. Z Two-
im miłosierdziem).
[7]: Jaa Arhamur Rahiimin, łal hamdu lillaahi  
(O Najmiłosierniejszy z miłosiernych, chwała Alla-
howi).
[8]: Rabbil aalamiin (Panu światów).
Część dua – prośba o obdarzenie dobrami, wskaza-
na do recytacji po surze 56 Wydarzenia.   
Litery arabskie oraz półksiężyc z gwiazdą (w pra-
wym górnym rogu) narysowane ołówkiem i wypeł-
nione niebieską farbą

Meczet narysowany ołówkiem i wypełniony farba-
mi. Z lewej strony dekoracja kwiatowa. 

Wykonanie: Emilia Półtorzycka (z domu Lebiedź), 
Ignalina (obecnie Litwa), następnie Lidzbark War-
miński i Białystok, ok. 1930 r. 
Karton, ołówek, farby wodne. Oprawiony w drew-
nianą ramę i szkło, 64,5 x 51 cm. 
Własność: Emir Aleksandrowicz (Białystok).

Muhiry Zbiory prywatne
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36. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna ozdobiona z prawej i lewej 
strony lustrzanym odbiciem arabskiej inwokacji: 
Jaa Ali (O Ali!), stylizowanej na strzeliste niebieskie 
minarety, zakończone kulą i półksiężycem w odcie-
niu żółto-zielonym. 
Inskrypcja w kolorze czarnym od góry od prawej 
strony: 
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz szaj-
taanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym) oraz basmala: Bismillaahir 
rahmaanir rahiim (W imię Boga Miłosiernego, Mi-
łościwego!).
[2]: Maa kaana Muhammadun abaa ahadim mir 
ridżaalikum ła laakir rasuulallaahi ła chaataman 
nabijjin. Ła kaanallaahu bikulli shaj’in aliimaa.
Muhammad nie jest ojcem żadnego z waszych męż-
czyzn, ale jest Wysłannikiem Boga i Pieczęcią Pro-
roków. Bóg o każdej rzeczy ma pełną wiedzę! (sura 
Sprzymierzeni, 33:40).
[3]: Innallaaha ła malaa’ikatahuu jusalluuna alan 
nabijj; jaa ajjuhal laziina aamanuu salluu alajhi ła 
sallimuu tasliimaa.

Bóg i Jego aniołowie błogosławią Proroka. O wy, któ-
rzy wierzycie! Módlcie się za niego i pozdrawiajcie go 
z szacunkiem  (sura Sprzymierzeni, 33:56).
Na dole kolofon w j. polskim, w kolorze czarnym: 
Rozdział 33 wiersz 40 i 56. pisał i rysował, Imam 
w Kruszynianach w roku 1931, września 21. Józef 
Korycki. 

Wykonanie: Józef Korycki (imam w Kruszynia-
nach), 21.09.1931 r. 
Karton, tusz, akwarele. Oprawiony w drewnianą 
ramę i szkło, 59 x 75 cm.
Własność: Dagmara Sulkiewicz (Białystok).

Muhiry Zbiory prywatne
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37. 
Muhir przedstawieniowy.
Przedstawienie meczetów, najpewniej z panoramy 
Stambułu (Turcja), bez inskrypcji. 
Meczety i domy rysowane czarnym tuszem, wy-
pełnione pastelowymi odcieniami. W lewej, dol-
nej części kompozycji namalowana woda (morze?). 
Ujęcie płaskie, większość budynków ukazana jako 
bryły geometryczne. 

Wykonawca nieznany, lata 30. XX w. Miadzioł 
(obecnie Białoruś).
Papier jasnobrązowy, tusz, farby wodne, kredki. 
Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 47 x 57 cm. 
Własność: Mirosław Mucharski (Gdańsk).

Muhiry Zbiory prywatne
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38. 
Muhir inskrypcyjny.
W centrum inskrypcja kaligraficzna malowana 
czarną farbą, umieszczona w sercowatym polu 
podklejonym srebrną cynfolią: 
[1]: formuła basmala: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!), 
[2-3]: wyznanie wiary, szahada: La ilaaha illallaah, 
Muhammad rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
W górnej części pomarańczowy półksiężyc i gwiaz-
da, obrysowane czarną farbą na szkle. Po bokach 
dekoracja z czerwonych i pomarańczowych kwia-
tów oraz zielonych liści z czarnym konturem. Po-
le główne i dekor podklejone srebrną cynfolią. 
W miejscach, gdzie szkło pomalowano farbą, folia 
mieni się danym kolorem. Tło jasnoniebieskie. 

Wykonawca nieznany – być może ktoś z Tatarów 
kazańskich, prawdopodobnie lata 30. XX w. Rosja. 
Szkło, farby, cynfolia, tył podklejony arkuszem pa-
pieru, krawędzie zabezpieczone paskami papieru. 
Bez oprawy, 29,5 x 40 cm. 
Własność: Zofia Aleksandrowicz (Oleśnica, Biały-
stok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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39. 
Muhir przedstawieniowy, typ medalionowy. 
W centralnej części, w owalnym medalionie, przed-
stawienie meczetu z minaretem. Medalion zwień-
czony turbanem sułtańskim, w miejsce klejnotu 
żółty okrąg z inwokacją: 
Jaa Allaah, Jaa Muhammad (O Boże!, O Muham-
madzie!).
Od medalionu do trzynastu okręgów z inskrypcja-
mi prowadzą kolorowe pasy, w części z trudnymi 
do odczytania inskrypcjami. 
W dolnej połowie inskrypcje wpisane w pięć rozet, 
opisane zgodnie z numeracją na schemacie (od pra-
wej): 
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz sza-
ajtan (Szukam schronienia u Boga przed szatanem).
[2]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!).
[3–15]: w kółeczkach otoczonych czarną grubą ob-
wódką wpisano imiona proroków i towarzyszy Pro-
roka Muhammada: [3]: Jakub, Jusuf, Ilias; [4]: Al-Ja-
sa, Dawud, Sulejman; [5]: Adam, Nuh, Hud; [6]: Lut, 
Zulkifl, Salih; [7]: Ibrahim, Ajjub, Ismail; [8]: Ishak, 
Junus, Idris; [9]: Aljasa, Dawud, Sulejman; [10]: Ja-
kub, Jusuf, Ilias; [11]: Al-Jasa, Dawud, Sulejman; 
[12]: Musa, Harun, Isa; [13]: Szuajb, Isa, Zakarija; 
[14]: Uzajr, Lukman, Zulkarnajn; [15]: Muhammad 
saał (Muhammad, pokój i błogosławieństwo Boga 
z Nim). 

[16]: Allaah dżalla dżalaaluhu (Allah Wszechmoc-
ny) i Muhammad alajhis salaam (Muhammad, po-
kój z Nim).
[17]: imiona kalifów: Abu Bakr, Omar, Osman, Ali.
[18]: inskrypcje, trudne do odczytania.
[19]: Hajjun laa jamuut (Jest żywy, nie umrze) [zda-
nie odnoszące się do Allaha]. 
[20-21]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illal-
laah, Muhammad rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Wysłannikiem Allaha).
[22]: sześciopłatkowy kwiat w kolorach: pomarań-
czowym, białym i żółtym. Zapisy – inwokacje – od 
pomarańczowego górnego płatka zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara: Jaa Hannaan (O Utęskniony!), 
Jaa Mannaan (O Wyczekiwany!), Jaa Dajaan, Jaa 
Burhaan, Jaa Sultaan (O Władco!), Jaa Subhaan  
(O Chwalony!). 
W każdym z sześciu spiczastych białych płatków 
obwiedzionych czarnym kolorem wpisano: Jaa Al-
laah (O Boże!). 
[23]: w każdym płatku: fragment wyznania wiary, 
szahady: Laa ilaaha illallaah (Nie ma żadnego bó-
stwa prócz Allaha. Po fragmencie szahady dodano 
każdorazowo inne słowo, trudne do odczytania. 
W środkowym kole na białym tle zapis: munadżat 
(inna nazwa dua, modlitwy intencyjnej). 

Muhiry Zbiory prywatne
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[24]: sześciopłatkowy kwiat w kolorach: pomarań-
czowym, białym i żółtym. Zapisy – inwokacje – od 
żółtego górnego płatka zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara: Jaa Latiif (O Życzliwy!), Jaa Kadiim  
(O Pierwszy (Najstarszy)!), Jaa Kariim (O Hojny!), 
Jaa Hakiim (O Mądry!), Jaa [zapis nieczytelny], Jaa 
Kadiir (O Potężny!). 
W każdym z sześciu spiczastych białych płatków 
obwiedzionych czarnym kolorem wpisano: Jaa Al-
laah (O Boże!).
[25]: Adżdżilu bissalati kablal fałt (Spieszcie się na 
modlitwę przed upływem czasu),
[26]: Adżdżilu bittałbati kablul małt (Spieszcie się 
prosić o wybaczenie grzechów przed śmiercią).
W wolnych miejscach ornamenty wykończone 
kwiatami. Bordiura złożona z czerwonego  pasa, na 
którym poprowadzono zieloną linię, wokół której 
wije się żółta wstęga. Inskrypcje czarne, pozostałe 
elementy w kolorach: niebieskim, granatowym, zie-
lonym, różowym, pomarańczowym, żółtym, czer-
wonym, szarym, białym. 

Wykonawca nieznany, lata 40. lub 50. XX w. Biało-
ruś. 
Papier, ołówek, tusz, farby wodne. Oprawiony 
w drewnianą ramę i szkło, 77 x 58 cm.
Własność: Adam Miśkiewicz (Suchowola). 
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40.
Muhir inskrypcyjny.
Złota inskrypcja kaligraficzna: wyznanie wiary, 
szahada w dwóch wersach: 
Laa ilaaha illallaah, Muhammadun rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
W centrum, pod szahadą, srebrny półksiężyc 
z gwiazdą. W lewym górnym rogu powtórzony ma-
ły srebrny półksiężyc z gwiazdą. 

Wykonawca nieznany, lata 40.–50. XX w. 
Karton, farba. Bez oprawy, krawędzie podklejone 
taśmami z materiału i sznurkową zawieszką, z tyłu 
podklejony dodatkowy arkusz papieru, 21 x 30 cm. 
Własność: Rozalia Bogdanowicz (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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41. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna, basmala: Bismillaahir ra-
hmaanir rahiim 
(W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
Czarne litery obwiedzione częściowo szaro-brązo-
wą linią, tworzącą efekt głębi. W górnym prawnym 
rogu półksiężyc z gwiazdą. Bordiura z nachodzą-
cych na siebie półkoli w kolorach zielonym i poma-
rańczowym (czerwonym?), z łukowatym ornamen-
tem w każdej wspólnej części. W rogach krawędzie 
przecinających się półkoli ozdobione jakby listka-
mi/płatkami. 
Na dole z lewej strony kolofon w j. polskim: Wyko-
nał: Muchla Lut, B-stok, 1952 r. 
Na dole z prawej strony kolofon, literami arabskimi 
zapisany podpis Lut Muchla, Białystok i data „1972 
r.” (cyfra „9” została poprawiona, wygląda jak „8”).

Wykonanie: Lut Muchla z Białegostoku (imam bia-
łostocki, dawniej imam w Dowbuciszkach), 1952 r. 
Karton, tusz, kredki. Oprawiony w drewnianą ramę 
bez szkła, 28,5 x 39 cm. 
Własność: Aleksander Bogdanowicz (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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42. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna basmala: Bismillaahir ra-
hmaanir rahiim 
(W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
Czarne litery z brązowym konturem po jednej stro-
nie, tworzącym efekt głębi. 
W górnym prawnym rogu półksiężyc z gwiazdą. 
Bordiura z nachodzących na siebie półkoli w ko-
lorach zielonym i pomarańczowym (czerwonym?), 
z ornamentem w każdym polu przecięć. W rogach 
zdobienia podobne do zielonych listków/płatków. 
Na dole z lewej strony kolofon w j. polskim: Rys. 
imam Lut Muchla (nazwisko podkreślone czarną 
linią).  

Wykonanie: Lut Muchla z Białegostoku (imam bia-
łostocki, dawniej imam w Dowbuciszkach), lata 50. 
lub 60. XX w. 
Karton, tusz, kredki. Oprawiony w drewnianą ra-
mę, 33,5 x 37,5 cm. 
Własność: Helena Jakubowska (Sokółka).

Muhiry Zbiory prywatne
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43.
Muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskrypcyj-
no-przedstawieniowy.
Przedstawienie meczetu z minaretem, gaju palmo-
wego i pustyni (kolory żółty, zielony, brązowy, czar-
ny, niebieski). 
Na górze dwa podwójne obłoki, zewnętrzna war-
stwa w kolorze ciemnożółtym, środek żółty, in-
skrypcje (od prawej): Allaah i Muhammad. 
Inskrypcje kaligraficzne:
[1]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[2]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, 
Muhammadun rasuluullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Na dole dwa podwójne obłoki, zewnętrzna warstwa 
w kolorze pomarańczowym, środek niebieski (od 
prawej): Ali i Fatima. 
W prawym dolnym rogu kolofon w j. polskim: Ten 
św. muhir rysowała Ch. Radecka. 1955 r. 

Wykonanie: Chalima Radecka (po mężu Korycka) 
z Suchowoli, 1955 r. 
Papier, kredki, farba. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 40 x 60 cm.
Własność: należał do Sabiry i Szymona Miśkiewi-
czów (Suchowola).

Muhiry Zbiory prywatne
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44. 
Muhir przedstawieniowy, typ medalionowy. 
Kompozycja z medalionem i przedstawieniem me-
czetu w Bohonikach. 
W górnej części inskrypcja kaligraficzna: wyznanie 
wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, Muhamma-
dun rasuluullaah (Nie ma żadnego bóstwa prócz 
Allaha, a Muhammad jest Posłańcem Allaha). 
Po obu stronach kolorowe ośmioramienne rozety-
gwiazdy, ozdobione dodatkowo czerwonymi krop-
kami. W górnej części, na gwieździe orderowej 
z kolorowymi promieniami, wpisano okrąg obwie-
dziony kolorem czerwonym, pod nim żółty półksię-
życ. W okręgu inskrypcja wykonana brązowym tu-
szem (ostatni wers pod czerwoną obwódką):
[1–2]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz 
szajtaanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga 
przed szatanem przeklętym).
[3]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[4–10]: sura Otwierająca (1:1–7): 
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamadu lillaahi 
rabbil aalamiin. Arrahmaanir rahiim. Maaliki jał-
mid diin. Ijjaaka na’buduu ła ijjaaka nasta’iin. Ih-
dinas siraatal mustakiim. Siraatal laziina an’amta 
alajhim gajril magduubi alajhim łalad daalliin.
1. W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!
2. Chwała Bogu, Panu światów,
3. Miłosiernemu, Miłościwemu,

4. Władcy Dnia Sądu!
5. Tylko Ciebie czcimy i tylko u Ciebie szukamy po-
mocy.
6. Prowadź nas drogą prostą,
7. drogą tych, którym błogosławisz, a nie tych, którzy 
zasłużyli na Twój gniew, i nie tych, którzy błądzą.
Oprawa medalionu z przedstawieniem bohonic-
kiego meczetu obwiedziona czerwoną linią, wy-
pełniona wzorem geometrycznym – zielone romby 
z żółtym cieniowaniem. Nad sygnaturką minare-
tu umieszczono inwokacje, od prawej: Jaa Allaah  
(O Boże!) oraz Jaa Muhammad (O Muhamma-
dzie!). Po prawej stronie meczetu zapisano pierwszą 
część wyznania wiary, szahady: Laa ilaaha illalla-
ah (Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha), po le-
wej stronie drugą część: Muhammad rasuluullaah  
(a Muhammad jest Posłańcem Allaha). 
Po bokach medalionu umieszczono symetrycznie 
rogi obfitości z kwiatami (czerwone maki?) oraz 
flagi w dwóch odcieniach zieleni z półksiężycem 
i gwiazdą na drzewcach zakończonych półksięży-
cami. 
Inskrypcja kaligraficzna, pod rogiem obfitości po 
prawej stronie:
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz szaj-
taanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym).

Muhiry Zbiory prywatne
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Na dole kolofon w j. polsko-białoruskim, zapisa-
ny alfabetem arabskim w kolorze brązowym: Tan 
słanti muhiir risaałaalaa ajszaa łalajkałiidż ł ba-
ahaanikaah ł maarsuu 1956 raakuu (Ten święty 
muhir rysowała Ajsza Olejkiewicz w Bohonikach 
w marcu 1956 roku). 

Wykonawca: Ajsza Olejkiewicz (po mężu Szczęsno-
wicz), z Bohonik, marzec 1956 r. 
Papier, ołówek, tusz, farby wodne. Oprawiony 
w drewnianą ramę i szkło, 75,5 x 60 cm.
Własność: Irena i Tomasz Szczęsnowiczowie (So-
kółka).  

Ten typ muhirów z przedstawieniem meczetu 
w medalionie był popularny na Litwie i Białorusi. 
Jeden z nich, który zapewne był wzorem do stwo-
rzenia obrazu z lokalnym bohonickim meczetem, 
został utrwalony w filmie dokumentalnym Kurban 
Bajram (reż. Robert Stando, 1958 r.).

[2]: formuła basmala: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[3–5]:  Rabbanaa innaka dżaami’un naasi li jałmil 
laa rajba fiih; innallaaha laa juchliful mii’aad.
O Panie, Ty zbierzesz ludzi w Dniu, co do którego nie 
ma wątpliwości”. Zaprawdę, Bóg nie zmienia Swojej 
obietnicy (sura Rodzina Imrana, 3:9). 
Inskrypcja kaligraficzna, pod rogiem obfitości po 
lewej stronie:
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz szaj-
taanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym).
[2]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[3–5]: Łazkur fil kitaabi muusaa; innahuu kaana 
muchlasan ła kaana rasuulan nabijjaa.
(I wspomnij w Księdze Mojżesza. On był szczerze 
oddany i był posłańcem, prorokiem) (sura Maria, 
19:51). 
W dolnej części ornament roślinny z elementami 
panopliów – kołczanami i z zawieszonymi ordera-
mi. 
Bordiura z nachodzących na siebie półkoli w kolo-
rach różowym, czerwonym i zielonym. 
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45. 
Muhir przedstawieniowy, typ mieszany inskrypcyj-
no-przedstawieniowy. 
Przedstawienie meczetu z minaretem, gaju palmo-
wego i pustyni, w kolorach żółtym, zielonym, brą-
zowym, czarnym oraz niebieskim.
Inskrypcje kaligraficzne:
[1]: formuła basmali: Bismillaahir rahmaanir rahi-
im (W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!). 
[2]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, 
Muhammadun rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).

Muhiry Zbiory prywatne

Wykonanie: Zaira Aleksandrowicz (z domu Milka-
manowicz) z Bohonik , 1958 r. 
Papier, kredki, farba. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 40 x 59,5 cm.
Własność: Irena i Tomasz Szczęsnowiczowie (So-
kółka).

Malowanie tego muhiru (lub kolejnego z tym sa-
mym przedstawieniem) zostało utrwalone w filmie 
dokumentalnym Kurban Bajram (reż. Robert Stan-
do, 1958 r.). W przedstawionym kadrze Zaira Alek-
sandrowicz maluje pochylona nad stołem. 
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46. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: 
Rasul hikmati machaafatullaah (Głową mądrości 
jest bojaźń przed Allahem). 
Czarne litery arabskie obwiedzione z jednej strony 
czerwonym kolorem, tworząc  efekt  głębi. Bordiura 
z nachodzących na siebie półkoli w kolorach czer-
wonym, żółtym i niebieskim (w rogach), z przecię-
ciami zaznaczonymi niebieską linią. 
Na dole z lewej strony kolofon w j. polskim: Rys.  
M. Bohdanowicz. Dn. 18-I-58 r.
Na dole z prawej strony kolofon zapisany literami 
arabskimi podpis: Mierjema Bohdanowicz. 

Wykonanie: Mierjema Bohdanowicz (po mężu 
Szczęsnowicz) z Białegostoku, urodzona w Bohoni-
kach, 18.01.1958 r.
Papier, tusz, farba. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 31 x 41 cm. 
Własność: Artur Konopacki (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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47.
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna: Rasul hikmati machaafa-
tullaah (Głową mądrości jest bojaźń przed Alla-
hem). 
Litery arabskie w kolorze czarnym z częściowym 
czerwonym konturem, tworzącym efekt głębi. Bor-
diura z nachodzących na siebie półkoli czerwonych, 
żółtych i niebieskich (w rogach), przecięcia zazna-
czone niebieską linią. 

Wykonawca nieznany, II poł. XX w. (?).
Papier, tusz, farba. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 32 x 41,5 cm. 
Własność: Zofia Szczęsnowicz (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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48. 
Muhir inskrypcyjny. 
W dolnej części inskrypcja kaligraficzna w kolorze 
brązowym, basmala: 
Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga Miło-
siernego, Miłościwego!). 
Tło żółte, po bokach rozłożone symetrycznie duże 
wielobarwne dekoracje kwiatowe. Pomiędzy nimi 
brązowy półksiężyc z gwiazdą. 

Wykonawca nieznany, prawdopodobnie lata 50.  
XX w. Suchowola.
Sklejka, farba olejna. Bez oprawy, w górnej krawędzi 
otwór i sznurek do mocowania, 42 x 50 cm. 
Własność: Rozalia Bogdanowicz (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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49. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna, inwokacja: Jaa Hajju, Jaa 
Kajjum, Jaa Allaah 
(O Wiecznie żywy! O Samoistny! O Boże!) 
Litery arabskie wypełnione czarnym tuszem (fla-
mastrem?), widoczne pociągnięcia końcówki piszą-
cej. 

Wykonawca nieznany, poł. XX w. (?). 
Papier, tusz. Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 
29 x 39 cm. 
Własność: Zofia Szczęsnowicz (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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50. 
Muhir inskrypcyjny.
Inskrypcja kaligraficzna, inwokacja: Jaa Hajju, Jaa 
Kajjum, Jaa Allaah 
(O Wiecznie żywy! O Samoistny! O Boże!) 
Litery arabskie wypełnione czarnym tuszem (fla-
mastrem?). 

Wykonawca nieznany, poł. XX w. (?). 
Papier, tusz. Oprawiony w drewnianą ramę i szkło, 
24,5 x 33,5 cm. 
Własność: Dagmara Sulkiewicz (Białystok). 

Muhiry Zbiory prywatne
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51. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna, basmala w języku arab-
skim: 
Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga Miło-
siernego, Miłościwego!). 
Rękodzieło na drewnianym, lakierowanym tale-
rzu w stylu zakopiańskim, liternictwo wyrzeźbio-
ne dłutem, rewers posiada zawieszkę. Ramka po 
okręgu ozdobiona cienkim szlaczkiem – elemen-
tem metalowym.

Wykonawca: Marian Murman, artysta malarz i fo-
tograf z Gdańska, lata 70. XX w.
Drewno i metal, średnica 26 cm. 
Własność:
Dżemila Smajkiewicz-Murman (Gdańsk).  

Muhiry Zbiory prywatne
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52. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna z formułą basmali: 
Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga Miło-
siernego, Miłościwego!). 
Litery haftowane ściegiem łańcuszkowym żół-
tą nicią na zielonym suknie, bordiura wykonana 
z ozdobnej taśmy pasmanteryjnej w kolorze złotym. 

Wykonanie: Dżangara Kiewlicz (z domu Fiłon) 
z Łagowa, 2007 r. 
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 28 x 39 cm. 
Własność: Almira Szczęsnowicz (Sokółka). 

Bliźniaczy muhir Dżangara Kiewlicz wykonała 
i podarowała Halinie Szahidewicz, jedyna różnica 
to kolor użytego sukna, tu ciemnozielone. Na od-
wrocie kolofon: Wykonała: Dżangara Fiłon 2005 r. 
oraz dedykacja: Z okazji Bajramu życzenia Zdro-
wia, wszelkiej pomyślności Hali i Adasiowi składa 
Dżengara 
23.10.2006 r. 

Muhiry Zbiory prywatne
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53. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna: formuła basmali: 
Bismillaahir rahmaanir rahiim (W imię Boga Miło-
siernego, Miłościwego!).
Litery arabskie w złoto-żółtym kolorze wyszyte ha-
ftem płaskim na ciemnozielonym suknie. 
Na górze półksiężyc z gwiazdą. 
W dolnym prawym rogu zapis: 85 lat MZR w RP.

Wykonanie: Jan Adamowicz z Białegostoku, 2010 r. 
Haft na suknie. Oprawiony w drewnianą ramę, 19 
x 24 cm. 
Własność: Lila i Maciej Asanowiczowie (Sokółka). 

Muhiry Zbiory prywatne
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54. 
Muhir inskrypcyjny. 
Inskrypcja kaligraficzna:
[1]: formuła ochronna: A’uuzu billaahi minasz sza-
ajtanir radżiim (Uciekam się pod opiekę Boga przed 
szatanem przeklętym). 
[2]: formuła basmali: Bimillaahir rahmaanir rahiim 
(W imię Boga Miłosiernego, Miłościwego!).
[3]: wyznanie wiary, szahada: Laa ilaaha illallaah, 
Muhammad rasuulullaah 
(Nie ma żadnego bóstwa prócz Allaha, a Muham-
mad jest Posłańcem Allaha).
Wers pierwszy i trzeci malowany czarnym flama-
strem na szkle. Wers drugi namalowany czerwo-
nym flamastrem, litery obrysowane po konturze, 
z wnętrzem wypełnionym czarnymi kropkami. 
Tło żółte – karton, podłożony pod szkło. 

Wykonanie: Emilia Szabanowicz z Iwia (Białoruś), 
początek XXI w. 
Szkło, flamastry. Oprawiony w drewnianą ramę 
i szkło, 17,5 x 22,5 cm. 
Własność: Lila i Maciej Asanowiczowie (Sokółka).

Muhiry Zbiory prywatne
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INDEKS FOTOGRAFII 

Andrzej Ignatowski – s. 22–23, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 
81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 105, 107, 
111, 113, 117, 125, 127, 129, 131, 133, 137

Krzysztof Edem Mucharski – s. 50–51, 66–67
Mirosław Mucharski – s. 103 
Adam Murman – s. 135 
Barbara Pawlic-Miśkiewicz – s. 14, 25, 27, 29, 31, 33, 

35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 69, 71, 97, 115, 
119, 121, 122, 123, 139, 141

Zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku 
Katarzyna Besztak – s. 75, 77
Iwona Malesińska – s. 79
Monika Węcław – s. 73 

Zdjęcie muhiru z meczetu w Łowczycach (s. 14) 
pochodzi z monografii Stanisława Kryczyńskiego 
Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-et-
nograficznej, „Rocznik Tatarski”, Rada Centralna 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej, 1938, t. III, wkładka po s. 250. 

Zdjęcie muhiru z meczetu w Bohonikach (s. 14) 
i kadry (s. 121, 122) pochodzą z filmu dokumental-
nego Kurban Bajram (reż. Robert Stando, 1958 r.) 
https://www.youtube.com/watch?v=QPgKs5DrRV8 
(dostęp: 17.10.2020).

Zdjęcie meczetu w Nowogródku (s. 55) pochodzi 
ze strony Radzima https://www.radzima.org/pl/fo-
to/39069.html (dostęp: 17.10.2020).
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