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Od redakcji

Bardzo cieszy nas fakt, i¿ mo¿emy przekazaæ do r¹k 

Szanownych Czytelników kolejny numer

„¯ycia Tatarskiego”. Jest to podwójny numer z uwagi na 

trudnoœci finansowe. Mamy nadziejê, i¿ ka¿dy 

znajdzie tu coœ dla siebie.

Niezale¿nie od sytuacji finansowej pragniemy byæ 

czasopismem, które bêdzie nadal popularyzowa³o 

bogat¹ historiê naszego regionu, bêd¹cego na 

przestrzeni wieków miejscem pokojowego 

wspó³¿ycia wielu narodów, wiar i kultur.

 

*    *    *

W ostatnich dziesiêcioleciach jesteœmy œwiadkami 

ogromnych zmian tak politycznych jak równie¿ 

spo³ecznych w ca³ej w Europie. Jedn¹ z cech tych 

zmian jest zwrócenie wiêkszej uwagi na to¿samoœæ 

oraz etnicznych grup zamieszkuj¹cych wspóln¹ 

Europê.

Wspomniane wy¿ej zmiany nie ominê³y tak¿e 

Polski. Przez d³ugie dziesiêciolecia pozycja grup 

mniejszoœciowych w kraju nie tylko mia³a charakter 

marginalny, ale tak¿e ich odmiennoœæ by³a 

negowana przez ówczesne w³adze, forsuj¹ce ideê

o jednolitym narodowo charakterze pañstwa 

polskiego.

 Wobec tej sytuacji wiele grup spo³ecznych 

poszukuje, rekonstruuje oraz tworzy swoj¹ to¿samoœæ 

tak, aby odnaleŸæ swoje miejsce w nowej spo³ecznej 

rzeczywistoœci.Obserwujemy w ostatnich latach 

etniczne o¿ywienie poœród grup mniejszoœciowych 

mieszkaj¹cych w Polsce, a tak¿e w innych krajach 

Europy Œrodkowo-Wschodniej. Mo¿na, wiêc 

przypuszczaæ, ¿e rola etnicznych zró¿nicowañ nie 

zmaleje, raczej stanie siê nieod³¹cznym czynnikiem 

wyznaczaj¹cym wiele spo³ecznych relacji 

mniejszoœæ–wiêkszoœæ.

Redakcja

Wydawnictwo ukaza³o siê dziêki
dofinansowaniu ze œrodków

Programu „Dzia³aj Lokalnie VI”
Polsko-Amerykañskiej

Fundacji Wolnoœci
realizowanego przez Akademiê

Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundacji

„Sokólski Fundusz Lokalny”



WYSTAWA PT.

,,£UK – BROÑ CZY

SACRUM’’

Józef Konopacki

30 maja 2009 r. zosta³a otwarta
w Muzeum Ziemi Sokólskiej kilku-
miesiêczna, sta³a wystawa poœwiê-
cona ³ukowi jako charakterystycznej 
broni Tatarów. Wystawa pt. „£uk – 
broñ czy sacrum’’ jest organizowana 
jako impreza towarzysz¹ca obcho-
dom 330-lecia osadnictwa Tatarów 
na ziemi sokolskiej, oraz 400-lecia 
nadania praw miejskich Sokó³ce.

Patronat honorowy nad wystaw¹ 
obj¹³ Marsza³ek Województwa 
Podlaskiego i Burmistrz  Sokó³ki, 
zaœ patronat medialny objê³o Radio 
Bia³ystok i TVP 3.

W otwarciu  wystawy wziêli 
m.in. udzia³: Konsul Generalny RP 
w Grodnie Pan Adam Bernatowicz, 
Konsul Generalny RP w Brzeœciu 
Pan Jaros³aw Ksi¹¿ek, Kierownik 
Wydzia³u Konsularnego ambasady 
RP w Miñsku Pan Krzysztof Œwide-
rek, Burmistrz miasta Sokó³ka 
Stanis³aw Ma³achwiej, Rada Wspól-
na Katolików i Muzu³manów, radni 
miejscy oraz liczni goœcie. Goœcin-
nie wyst¹pi³a grupa rekonstrukcyj-
na o dŸwiêcznej nazwie „Czam-
bulik’’, która w strojach Tatarów
z XVII wieku urz¹dzi³a pokaz strze-
lania z ³uku dla goœci w pobliskim 
parku. 

W muzeum wystawiono kilka-
dziesi¹t eksponatów (³uki reflek-
syjne, strza³y, ko³czany, pierœcienie 
³ucznicze – zekiery, groty, oprzy-
rz¹dowanie ³ucznika), z okresu 
XVI– XIX w. Reprezentuj¹ one
broñ miotaj¹c¹ z wszystkich, g³ów-
nych regionów geograficznych Azji
i Europy: ³uki tureckie, krymsko-ta-
tarskie, perskie, indo-perskie, in-
dyjskie, mongolskie, chiñskie, 

koreañskie i japoñskie. Eksponaty 
pochodz¹ ze znakomitych  prywat-
nych kolekcji m.in. Andrzeja Abra-
towskiego, Macieja Downar-Duko-
wicza, Zbigniewa Juszkiewicza, 
Norberta Kopczyñskiego, Janka Po³-
czyñskiego,Witolda Rych³owskie-
go, Micha³a Sanczenki.

W kolekcji znajduje siê egzem-
plarz ³uku krymsko-tatarskiego 
pozostaj¹cego na wyposa¿eniu 
Tatarów s³u¿¹cych w polskiej armii. 
Ca³oœæ obrazu dope³nia  prezentacja 
licznych strza³ od ceremonialnych, 
poprzez sportowe, a¿ do bojowych.

W naszym kraju tego typu 
wystawa ostatni raz by³a orga-
nizowana 40 lat temu w Krakowie 
przez Jerzego Wernera pt „£uk
w rozwoju historycznym’’. Od 
tamtej pory nie mia³a miejsca ¿adna 
prezentacja, która by³aby poœwiê-
cona tylko ³ucznictwu. Wystawa
w Sokólskim Muzeum jest drug¹
w powojennej Polsce obszerna 
wystaw¹ zogniskowana wokó³ 
tematyki ³uków przede wszystkim 
typu wschodniego. 

Wystawa ³uków i towarzysz¹ce 
jej wydarzenia przybli¿¹ szerokiej 
publicznoœci historiê ³ucznictwa
i sposób pos³ugiwania siê t¹ broni¹. 
Jednoczeœnie jest to okazja do 
przypomnienia wielowiekowej 
historii osadnictwa tatarskiego na 
ziemiach Podlasia i ich wk³adu
w historiê i kulturê Polski. £uk jest 
broni¹ miotaj¹c¹ o prastarym rodo-
wodzie. U¿ywano go w walce i na 
³owach od zarania dziejów. Zacho-
wane zabytkowe egzemplarze s¹ 
przyk³adem naszej bogatej kultury 
materialnej. £uk by³ te¿ tradycyjn¹ 
broni¹ Tatarów. Ponad szeœæsetletnia 
obecnoœæ Tatarów na ziemiach 
polskich wi¹za³a siê ze zbrojn¹ 
pos³ug¹, jak¹ synowie dalekich 
stepów œwiadczyli nowej ojczyŸnie. 
Tatarzy odp³acali siê Polsce potem
i krwi¹ na wszystkich bitewnych 
polach, poczynaj¹c od Grunwaldu,
a na II wojnie œwiatowej koñcz¹c.

Kulminacyjnym  momentem  
obchodów bêdzie  Miêdzynarodowa 
Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 
Polskich , która odbêdzie siê w So-
kó³ce w dniach 7–9 sierpnia 2009 r. 

Zainteresowani mogli uczestni-
czyæ w specjalnie  przygotowanych 
warsztatach strzeleckich, prowadzo-
nych przez najlepszych specjalistów 
w Polsce .
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,,LETNIA AKADEMIA’’

Gor¹cy mieliœmy tegoroczny 
pocz¹tek sierpnia, burz nie bra-
kowa³o. Na szczêœcie podczas
„XI Miêdzynarodowej Letniej 
Akademii Wiedzy o Tatarach 
Polskich” pogoda dopisa³a.

Nikt wprawdzie nie liczy³, ale 
ludzi z ca³ej Polski oraz z zagranicy 
by³o w tych dniach naprawdê wielu. 
Wa¿ne jest, przede wszystkim, ¿e 
sprawdzi³a siê formu³a Akademii. 
Potwierdzi³a siê prawda, przez 
niektórych w dziwny sposób nie-
zauwa¿ana: razem mo¿na zrobiæ 
wiêcej. Razem mo¿na zrobiæ i wiêcej 
i lepiej. Bardzo wa¿ne by³o ¿yczliwe 
podejœcie w³adz miejskich, woje-
wódzkich, wsparcie sponsorów. 
Dziêki temu stworzono, imprezê 
wa¿n¹ dla Sokó³ki pod honorowym 
patronatem Prezydenta Rzeczpos-
politej Polskiej Lecha Kaczyñ-
skiego. 

Od 7 do 9 sierpnia w Sokó³ce, 
Bia³ymstoku i Bohonikach odby³a 
siê „XI Miêdzynarodowa Letnia 
Akademia Wiedzy o Tatarach 
Polskich”. Tegoroczna edycja przy-
pad³a w roku dwóch donios³ych 
jubileuszów: 400-lecia uzyskania 
praw miejskich przez Sokó³kê oraz 
330-lecia osadnictwa Tatarów na 
Podlasiu. Organizatorami tegorocz-
nej Akademii byli: Urz¹d Miejski
w Sokó³ce, Stowarzyszenie LGD 
„Szlak Tatarski”, Podlaski Oddzia³ 
Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej 
oraz Sokólski Oœrodek Kultury.

Wspó³organizatorami tegorocz-
nej „Akademii” by³ Urz¹d Mar-
sza³kowski i Radio Bia³ystok. 
Patronat medialny objê³a „Gazeta 
Wyborcza” i TVP Historia. 

Od 7 do 9 sierpnia w Sokól ce,
Bialymstoku i Bohonikach odbyla sie

„XI Miedzynarodowa Letnia Akademia
Wiedzy o Tatarach Polskich”. T egoroczna

edycja przypadla w roku dwóch doniosl ych
jubileuszów: 400-lecia uzyskania

praw miejskich przez Sokól ke oraz
330-lecia osadnictwa Tatarów na Podlasiu

Micha³ Sanczenko



TO BY£A JU¯ JEDENASTA...Micha³ Sanczenko

724–25(101–102) wrzesieñ-grudzieñ 2009

W pi¹tek 7 sierpnia o godz. 10:00 
w sali sokólskiego kina, sesj¹
popularno-naukow¹, rozpoczêto
3-dniow¹ imprezê.  

W uroczystym otwarciu sesji 
udzia³ wziêli m.in.: Pe³nomocnik 
Wojewody ds. Mniejszoœci Maciej 
Tefelski, Starosta  Sokólski Fran-
ciszek Budrowski, dyr Bo¿ena Krze-
sak-Mucha przedstawiciel Podlas-
kiego Kuratora Oœwiaty, zastêpca 
Przewodnicz¹cego NK MZR Adam 
Œwierblewski, attache kulturalny 
ambasady Iraku w Polsce dr. Mo-
hammed Riadh Abbas, Przewod-
nicz¹cy Zwi¹zku Tatarów na Litwie 
dr Adas Jakubauskas, Przedstawiciel 
Zwi¹zku Tatarów na Bia³orusi Alek-
sander Krynicki, Prezes Narodo-
wego Centrum Kultury Tatarów
w Gdañsku Jerzy Szachuniewicz, 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Jan 
Zab³udowski, Burmistrz Sokó³ki 
Stanis³aw Ma³achwiej. 

Prezes LGD „Szlak Tatarski” 
Piotr Bujwicki odczyta³ list Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyñskiego 
skierowany do uczestników „Aka-
demii”. 

Tematyka sesji obejmowa³a: 
historiê osadnictwa na Podlasiu 
omówion¹ przez prof. Józefa Ma-
roszka z Uniwersytetu w Bia³ym-
stoku; „Tatarskie miejsca. Rola 
przestrzeni w etnicznoœci grupy” 
omówione przez Katarzynê War-
miñsk¹ z Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego w Krakowie. „Logika, pre-
cyzja i ³ad; czyli wyznaczniki jêzyka 
tureckiego” to temat referatu wy-
g³oszonego przez dr. Barbarê Po-
dolak z Uniwersytetu Jagielloñ-
skiego w Krakowie, oraz z „Podla-
sia do Kurdystanu” omówiony
przez dr Joannê Bocheñsk¹ równie¿
z Uniwersytetu Jagielloñskiego. 
Ca³¹ sesjê prowadzi³ dr Aleksan-
der Miœkiewicz z Uniwersytetu
w Bia³ymstoku, który podzieli³
siê swoimi refleksjami dotycz¹-
cymi organizowanych w Sokó³ce 
„Orientami”. 

Po wyg³oszonych referatach
i dyskusji uczestnikom sesji zapre-
zentowana zosta³a krótka infor-
macja o ³ukach refleksyjnych wraz
z pokazem strzeleckim cz³onków 
zespo³u rekonstrukcyjnego z Bia³e-

gostoku i Warszawy pod kierunkiem 
Micha³a Sanczenki.

O godz 14:00 zosta³a ods³oniêta 
tablica pami¹tkowa nawi¹zuj¹ca do 
330-lecia osadnictwa Tatarów na 
Podlasiu, któr¹ to zlokalizowano jest 
na  budynku Sokólskiego Oœrodka 
Kultury. Wykonawc¹ tablicy by³ 
artysta grodzieñski Aleksander 
Altsipin.

W godzinach popo³udniowych 
uczestnicy Akademii wziêli udzia³ 
otwarciu wystawy w Muzeum RzeŸ-
by Alfonsa Karnego w Bia³ymstoku. 
Wystawa poœwiêcona jest „Kobier-
com modlitewnym” wystawê mo¿na 
by³o ogl¹daæ do 30 paŸdziernika 
2009 r. Wystawê otworzy³ Mufti 
Rzeczypospolitej Polskiej – Tomasz 
Miœkiewicz wraz z kierownikiem 

Muzeum Ryszardem Saciukiem. 
Autorem wystawy jest Marta Pisz-
czatowska. Na wystawie wystawio-
no dywany z XVII, XVIII, XIX 
wieku z muzeów Narodowych
w Krakowie, Warszawie i Kielcach.

Goœcinnie na otwarciu wystawy 
wyst¹pi³ zespó³ tatarski z Wilna 
„Alije”.

W godzinach wieczornych na 
placu przed Urzêdem Miejskim
w Sokó³ce koncertowa³y zespo³y 
m³odzie¿owe: „Spejs Braders sond 
System-Reggae” „Shody-Rock 
Reggae Ska’’ oraz „5set5”. W kinie 
wyœwietlono film historyczny prod. 
USA „D¿ingis-Chan”

Pi¹tkowe imprezy zakoñczy³ 
wystêp grupy „Hypnosis” prezentu-
j¹cej swoje umiejêtnoœci tañca z og-
niem. 

Drugi dzieñ Akademi odbywa³ 
siê pod has³em „Kultura ³¹czy 
narody” i rozpoczêto go o godz. 
10:00 na placu przed Urzêdem 
Miejskim w Sokó³ce kiermaszem 
rêkodzie³a ludowego. Mo¿na by³o 
kupiæ ceramikê ludow¹, rzeŸby, 
obrazy, wyroby z drewna staro-
cie, wyrobu kulinarne, firany, wy-
roby ze szk³a, wyroby góralskie – 
oscypki oraz litewskie pierogi 
tatarskie.

O godz. 11:00 w parku przy-
leg³ym do placu zorganizowano 
wiele atrakcji dla najm³odszych. 
By³y to miêdzy innymi gry i zabawy 
sprawnoœciowe dla dzieci, prowa-
dzone przez animatorów-klaunów, 
pokazy iluzji, ¿onglerki. Ustawione 
by³y trampoliny do skakania, dmu-
chany zamek-zje¿d¿alnia, basenik
z pi³eczkami dla maluchów. Tak¿e 
dzieci mia³y mo¿liwoœæ jazdy na 
mini quadach. By³y te¿ stanowiska 
ze s³odkoœciami – lody i wata cukro-
wa, oraz stragany z drobiazgami. 
Dodatkowymi atrakcjami by³o ma-
lowanie twarzy, oraz „Drzewko 
nagród” – z których dzieci mog³y 
odcinaæ zawieszone na nim upo-
minki za wygranie konkursu.
W grach i zabawach wziê³o udzia³ m. 
in. 34 dzieci polskich z Grodna. 
Zorganizowano tak¿e pokaz i naukê 
strzelania z ³uku, zakoñczon¹ tur-
niejem ³uczniczym w kategoriach: 
dla doros³ych, dzieci i m³odzie¿y.
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Sobota godz. 13:00 na ustawio-
nej przed Urzêdem Miejskim scenie 
rozpoczê³y siê wystêpy zespo³ów 
mniejszoœciowych prezentuj¹cych 
kulturê swoich narodów. Pierw-
szym – otwieraj¹cym zespo³em by³ 
czeczeñski zespó³: „Noh czo” 
(„Gwiazdy nadziei”), sk³adaj¹cy siê 
z dzieci czeczeñskich mieszkaj¹cych 
w bia³ostockim oœrodku dla uchodŸ-
ców. Opiekunem zespo³u jest pani 
Urszula G³owacka ze szko³y Pod-
stawowej Nr 15 w Bia³ymstoku.

Kolejno wystêpowa³y zespo³y: 
boœniacki, „New Belly”, bia³oruski 

„Kalinki”, tatarski z Wilna „Alije, 
tatarski z Bia³egostoku, oraz Basz-
kirii. Po raz pierwszy goœciliœmy 
zespó³ góralski ze Spisza. Ostatnim 
zespo³em mniejszoœciowym, który 
wyst¹pi³ na estradzie w Sokó³ce by³ 
zespó³ Kurdów z Krakowa. 

W drugiej czêœci swojego wy-
stêpu, cz³onkowie zespo³u porwali 
zgromadzona publicznoœæ do wspól-
nego tañca przed scen¹.

Przys³owiowym „gwoŸdziem” 
wieczornego programu by³o spotka-
nie z re¿yserem Jerzym Hoffmanem, 
twórc¹ wielu filmów historycznych. 
Wywiad z re¿yserem poprowadzi³ 
Adam Radziszewski. W trakcie wy-
wiadu zgromadzona publicznoœæ 
mia³a okazjê poznaæ tajniki produk-
cji filmów jak równie¿ zabawne zda-
rzenia, jakie powstawa³y w trakcie 
tworzenia filmów. Re¿yser na za-
koñczenie otrzyma³ z r¹k Burmistrza 
okolicznoœciowy medal nawi¹zu-
j¹cy do jubileuszu miasta oraz 
gipsow¹ p³askorzeŸbê przedstawia-
j¹c konnego Tatara. Zebrana  pub-
licznoœæ odœpiewa³a re¿yserowi na 
stoj¹co „sto lat”. Wieczór zakoñ-
czy³a projekcja filmu na wolnym 
powietrzu: „Potop” cz. II., w której 
jest wiele scen poœwiêconych Ta-
tarom. 

W niedzielê 9 sierpnia o godz. 
12:00 na terenie przy Zalewie 
Sokólskim licznie zgromadzeni 
mieszkañcy, turyœci i goœcie zapro-
szeni mieli okazje obejrzeæ rekon-
strukcjê bitwy pod Beresteczkiem 
wraz ze s³ownym komentarzem.
W pierwszej czêœci pokazu grupy 
rekonstrukcyjne z Bia³egostoku, 
Warszawy i Ostro³êki pokaza³y 
sposoby walki Kozaków, Tatarów
i szlachty polskiej. Druga czeœæ 
pokazu to inscenizacja bitwy pod 
Beresteczkiem z ostrza³em XVII 
wiecznej artylerii. 

Od godz. 14:00 w Bohonikach 
zorganizowano piknik w trakcie, 
którego zaprezentowano kuchnie 
tatarsk¹. Zgromadzeni, mogli nabyæ 
specja³y tej kuchni, inni skorzystaæ
z przeja¿d¿ki bryczk¹ po Bohoni-
kach, lub przeja¿d¿ki na koniu. 
Bractwo rycerskie z Sokó³ki w re-
konstruowanych XII–XIV-wiecz-
nych zbrojach prezentowa³o sposo-

  
by walk ówczesnych rycerzy w tym 
pojedynki i walki zbiorowe.
W przerwach pokazów goœcinnie 
wystêpowa³ bia³oruski zespó³ 
„Trojka”.

Trzydniowa impreza mog³a siê 
odbyæ dziêki sponsorom, którym 
organizatorzy wyra¿aj¹ podziê-
kowania: firmom: ZZO Euro-
Sokó³ka”, Tamex-Obiekty Spor-
towe , Orlen Gaz, Lafarge, Barter 
w Bia³ymstoku, Biuro Serwis, 
Marwibog, AB9, Igloterm, Hy-
draulika Si³owa, Margut s.c, Mar-
Trans, Delta, Astwa, Eko-Projekt, 
Bank PEKAO S.A, Bank PKO 
B.P, Bank Spó³dzielczy w Sokó³ce, 
Metal-Fach, Zak³ad Budowlano 
Brukarski E. ¯ukowski, Ekspress 
PCV sp. z o.o, PUM MPO sp. z o.o, 
MPWiK sp. z o.o, PPH „U Mat-
czaka”, Biasona, Zepter, Us³ugi 
Drogowe K. B³ahuszewski, SPD Sp 
z o.o TOI TOI, a tak¿e za wsparcie 
finansowe: Urzêdowi Miejskiemu 
w Sokó³ce, Urzêdowi Marsza³-
kowskiemu w Bia³ymstoku, Sta-
rostwu Powiatowemu w Sokó³ce.



KOBIERCE

MODLITEWNE

Dnia 7 sierpnia 2009 r. w Mu-
zeum RzeŸby Alfonsa Karnego przy 
ul. Œwiêtojañskiej 17 w Bia³ymstoku 
odby³o siê otwarcie wystawy „Ko-
bierce modlitewne”. 

Ekspozycjê otwiera³ MUFTI 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miœkiewicz, Maciej Musa Kono-
packi oraz Kierownik Muzeum  
Ryszard Saciuk.

W trakcie wernisa¿u odby³a siê 
degustacja potraw tatarskich przygo-
towanych przez ¯annê Szczêsno-
wicz oraz Mariê Radeck¹, które 
przygotowuj¹ w Bohonikach spec-
ja³y kuchni tatarskiej. Otwarcie 
uœwietni³ pieœni¹ i tañcem zespó³ 
tatarski ALIJE z Wilna. 

Pan Musa Czacharowski po 
otwarciu wystawy na rêce autorki 
wystawy – Marty Piszczatowskiej 
podarowa³ swój kobierzec modli-
tewny oraz strój muzu³manina. 

Marta Piszczatowska
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Otwarcie wystawy towarzyszy³o 

XI Miêdzynarodowej Letniej Aka-
demii Wiedzy o Tatarach Polskich, 
któr¹ organizowa³ Urz¹d Miejski
w Sokó³ce, Lokalna Grupa Dzia³ania 
Szlak Tatarski, Podlaski Oddzia³ 
Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Sokólski Oœrodek 
Kultury w dniach 7–9 sierpnia
2009 r. XI Miêdzynarodow¹ Letni¹ 
Akademiê Wiedzy o Tatarach Pol-
skich organizowana by³a w ramach 
obchodów 400 rocznicy nadania 
praw miejskich Sokó³ce i 330-lecia 
osadnictwa Tatarów na Podlasiu. 
HONOROWY PATRONAT NAD 
IMPREZA OBJ¥£ PREZYDENT 
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
LECH KACZYÑSKI.

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II
w swojej ksi¹¿ce „PRZEKROCZYÆ 
PRÓG NADZIEI” pisa³: ”Z CA-
£YM SZACUNKIEM TRZEBA 
SIÊ ODNIEŒÆ DO RELIGIJ-
NOŒCI MUZU£MANÓW, NIE 
MO¯NA NIE PODZIWIAÆ NA 
PRZYK£AD ICH WIERNOŒCI 
MODLITWIE. OBRAZ WYZ-
NAWCY ALLAHA, KTÓRY BEZ 
WZGLÊDU NA CZAS I MIEJSCE 
PADA NA KOLANA I POGR¥¯A 
SIÊ W MODLITWIE POZOSTA-
JE WZOREM DLA WYZNAW-
CÓW PRAWDZIWEGO BOGA...” 
(JAN PAWE£ II, 1994, S. 83). 
Nieod³¹cznym elementem modlitwy 
muzu³manów sta³y siê kobierce 
modlitewne, które by³y od pocz¹tku i 
pozosta³y symbolem boskiej obec-
noœci. 

Wystawa przygotowana przez 
Muzeum RzeŸby Alfonsa Karnego
w Bia³ymstoku jest poœwiêcona 
specyficznym kobiercom – modli-
tewnikom – wytworzonym przez 
wiernych jednej z trzech najwiêk-
szych religii monoteistycznych – 
Islamu. Zgodnie z jej zasadami 
wyznawcy tej religii powinni modliæ 
siê piêæ razy dziennie. Rytua³ naka-
zuje zwracanie siê twarz¹ w kie-
runku Mekki, œwiêtego miasta 
islamu. W meczetach kierunek 
œwiêtego miasta wyznacza ozdobna 
nisza, zwana mihrabem, a przenie-
siona na tkaninê – odgrywa tê sam¹ 
rolê, stanowi¹c podstawow¹ cechê 
kobierców modlitewnych. 

Kobierzec to tkanina dekora-
cyjna jednostronna, pochodzenia 
wschodniego. Ma specyficzn¹ 
budowê – jedna warstwa osnowy
i jedna w¹tku wraz z niæmi barw-
nymi wêz³ów tworz¹ zarazem struk-
turê i puszyst¹ p³aszczyznê kompo-
zycji, t³o i wzór. Ich kompozycja jest 
œciœle uzale¿niona od funkcji, 
którym s³u¿¹. Rozró¿niamy kobierce 
do modlitwy – modlitewniki, do 
pokrycia pod³óg, wieszania na 
œcianach, nakrywania mebli.

Powstawa³y na Bliskim Wscho-
dzie: w Persji (oœrodki w Tebriz, 
Kirman i Horat) i Anatolii (Giordes, 
Melas, Kula), a tak¿e w Azji Œrod-
kowej i na Kaukazie (Kuba, Szirwan, 
Kazak). Ich produkcja rozwinê³a siê 
ponadto w Hiszpanii (XIII–XVIII 
w.) i Anglii (XVI – XVIII w.).  

Kobierce w kulturze Bliskiego 
Wschodu odgrywaj¹ wielk¹ rolê. 
Towarzysz¹ mieszkañcom Orientu 
przez ca³e ich ¿ycie; wszystkie 
wydarzenia religijne, spo³eczne, ro-
dzinne odbywaj¹ siê poœród nich.

Podstawowym surowcem, z któ-
rego wyrabiano kobierce, by³o 
w³ókno pochodzenia roœlinnego lub 
zwierzêcego. Wytwarzane by³y one 
g³ównie z bawe³ny i we³ny, której 
dostarcza³y owce, kozy i wielb³¹dy, 
natomiast jedwab uzyskiwano z ko-
konów jedwabnika. 

Do wi¹zania kobierców, tak¿e 
modlitewnych, u¿ywa siê dwóch 
rodzajów wêz³ów: tureckiego – ina-
czej zwanego ghiordes, w którym 
przêdza jest owiniêta wokó³ dwóch 
nici osnowy, oraz perskiego – 
senneh, w którym przêdza jest owi-
niêta wokó³ jednej nici. 

Kobierce modlitewne wi¹zano w 
ró¿nych miastach, st¹d ró¿norod-
noœæ ich ornamentów, kolorów, 
materia³ów oraz ró¿ne formy nisz 
mihrabu na nich przedstawianych.

Kobierce w Polsce
Od XVI wieku kobierce wytwa-

rzano w Polsce – m. in. w Brodach, 
Nieœwie¿u i Lwowie. W Polsce 
kobierce by³y ulubionym elementem 
dekoracji siedzib królewskich, szla-
checkich, mieszczañskich. Od koñca 
XVI wieku pojawiaj¹ siê w spisach 
inwentarzy. Tkaniny te sprowadzano 
z Persji i Turcji drog¹ handlu; 

przechodzi³y w polskie rêce jako 
³upy wojenne, bywa³y darami dy-
plomatycznymi. W 1553 r. król 
Zygmunt II August zleci³ kaszte-
lanowi s¹deckiemu, Wawrzyñcowi 
Spytkowi Jordanowi, podró¿ do 
Turcji i nabycie wschodnich tkanin. 
Król Stefan Batory w 1585 r. wyda³ 
Muratowi Jakubowiczowi przywilej 
na tkanie kobierców na wzór turecki. 

W 1602 r. król Zygmunt III zleci³ 
wyprawê Seferowi Muratowiczowi, 
z której ten przywióz³ kobierce
z herbami Polski i Wazów, utkane
w Kaszanie. Król W³adys³aw IV
w 1642 roku sprowadzi³ perskie 
kobierce. Wzorem monarchów 
kobierce sprowadzali tak¿e magnaci 
i biskupi. Jan Zamoyski oprócz 
wspierania produkcji kobierniczej
w Zamoœciu, wzbogaci³ kolekcjê
o trofea z wyprawy inflanckiej.

Do obowi¹zków hetmañskich 
nale¿a³a znajomoœæ krajów Wscho-
du. Niektórzy z nich odbywali 
podró¿e na Wschód lub wysy³ali 
swoich synów. W latach 1517–1521 
Jan Tarnowski odby³ podró¿ do 
Syrii, Palestyny, Egiptu i Grecji, 
zapozna³ siê ze stosunkami panuj¹-
cymi w Imperium Osmañskim. Syn 
Jana Zamoyskiego, Tomasz, uczy³ 
siê jêzyka tureckiego, tatarskiego
i arabskiego. Wiemy to z listów 
pisanych przez Tomasza do ojca
w 1602 r. z Knyszyna: „Uczê siê 
wokabu³ ³aciñskich, greckich, tu-
reckich, polskich i umiem ich nie 
ma³o”, a tak¿e „Uczê siê nomen-
clatora ³aciñskim, polskim, greckim, 
niemieckim, tureckim jêzykiem
i gramatyki” (list z 4 sierpnia). Co 
ciekawe i wa¿ne, Tomasz Zamoyski 
prowadzi³ konwersacje w tych 
jêzykach. Odwiedza³ on w wiêzieniu 
w Rawie Mazowieckiej póŸniej-
szego chana, Islam Gireja.

Jan Klemens Branicki posiada³ 
kobierce w swoim bia³ostockim 
pa³acu. Inwentarz z 1772 r. wymie-
nia: „Dywaników na dnie ¿ó³tym 
axamitem ró¿nego koloru, kwiaty 
mai¹cych, at³asem karmazynowym 
podszytych dwa, Dywaników 
Tureckich na bia³ym dnie z z³otem 
ró¿nego koloru, kwiaty mai¹cych, 
ieden z tych duzo popalony dwa, 
Dywanik Turecki stary karmazy-
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nowy ze z³otem mocno splamiony 
ieden”.

Król Jan III Sobieski by³ znawc¹ 
spraw wschodnich, prawdopodobnie 
mówi³ w jêzyku tureckim, a Sta-
nis³aw August Poniatowski ufundo-
wa³ Szko³ê Jêzyków Orientalis-
tycznych dla Polaków w Stambule. 

W XIX wieku zainteresowanie 
Orientem nie zmala³o, w tej dzie-
dzinie przodowa³ Uniwersytet Wi-
leñski, a od drugiej po³owy dzie-
wiêtnastego wieku modne sta³o siê 
kolekcjonowanie kobierców. 

Dziêki takim kolekcjonerom, jak 
Erazm Bar¹cz, Feliks Jasieñski, Te-
resa i George Sahakian, W³odzi-
mierz i Jerzy Kulczyccy polskie 
muzea posiadaj¹ bogate zbiory 
kobierców. 

Szesnastowieczne kobierce
z polskich manufaktur pocz¹tkowo 
naœladowa³y wzory wschodnie. 
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania 
w XVIII w. podjêto próbê ich 
wytwarzania jeszcze w innych ni¿
w XVI wieku polskich manufak-
turach. Kobierce wykonane w pol-
skich manufakturach naœladuj¹ 
technikê znan¹ od wieków w krajach 
islamu – u¿ywano wêz³ów typu 
ghiordes. Takie manufaktury znaj-
dowa³y siê w Brodach, które by³y 
dobrami Stanis³awa Koniecpolskie-
go, oraz maj¹tkach Radziwi³³ów
i Ogiñskich.

Zupe³nie odmienne s¹ kobierce 
wi¹zane w grodzieñskich manu-
fakturach podskarbiego wielkiego 
litewskiego Antoniego Tyzenhauza, 
które wzorowano na kobiercach 
francuskich. Antoni Tyzenhauz od 
króla Stanis³awa Augusta Ponia-
towskiego, otrzyma³ tytu³ „gene-
ralnego zawiadowcy fabryk gro-
dzieñskich”. Kobierce te odznacza³y 
siê wytwornoœci¹ smaku i techniczn¹ 
doskona³oœci¹. 

Do rozwoju orientalizmu przy-
czyni³ siê tak¿e pr¹d zwany 
sarmatyzmem, który g³osi³, ¿e polski 
naród wiedzie siê od staro¿ytnych 
Sarmatów, ludu koczowniczego 
pochodzenia irañskiego. Efektem 
tego by³a orientalizacja obyczaju, 
ubioru itp.

W historii Rzeczypospolitej 
znacz¹c¹ rolê odegrali TATARZY. 

Byli naturalnym ³¹cznikiem z Orien-
tem. Przybyli na teren Wielkiego 
Ksiêstwa Litewskiego za spraw¹ 
ksiêcia Witolda. Po stronie polskiej 
walczyli pod Grunwaldem. Osa-
dzani byli na podzamczach, przy 
przeprawach rzecznych, zabezpie-
czali przed napaœci¹ g³ówne oœrodki 
w³adzy – Wilno, Grodno, Miñsk,
a na Podlasiu Drohiczyn, Sura¿, 
Tykocin. Mieszkali na ziemiach 
polskich, zachowuj¹c swoj¹ reli-
giê.

Oddzia³y tatarskie utrzymywali
i popierali tatarskie osadnictwo król 
Zygmunt I i jego syn, Zygmunt II 
August. W 1518 r. w czasie zaœlubin 
Zygmunta I i Bony Sforzy, po 
wyjœciu z katedry pary królewskiej 
ludzie tak napierali, aby zobaczyæ 
króla i królowê – W³oszkê, ¿e do 
akcji porz¹dkowej musia³ wkroczyæ 
oddzia³ Tatarów. 

Na Podlasiu w czasach króla 
Zygmunta II Augusta Tatarzy za-
mieszkiwali pod twierdz¹ w Tyko-
cinie (dziœ pozosta³a tylko nazwa 
Tatary) oraz w Kruszynie. W 1568 r. 
Zygmunt August obdarowa³ Tatarów 
tykociñskich prawami w³asnoœcio-
wymi. Inwentarz z 1561 r. odnotowa³ 
10 w³ók gruntów: „Tatarowie z tego 
gruntu s³u¿¹ do dworu knyszyñ-
skiego, ku potrzebie KJM” a w 1568 
r. w Kruszynie by³o „Tatarskie Sio³o, 
którego jest w³ók 8, którego Tata-
rowi z tego gruntu koñmi s³u¿¹
do dworu knyszyñskiego w po-
trzebie JKM”. Ksiêga spraw miej-
skich na zamku tykociñskim roz-
strzyganych w latach od 1766
do 1824 roku przedstawia sprawy, 
jakie Tatarzy wnosili do Zamku,
a Inwentarz Dóbr Branickich 
wszystkich spisany w 1772 roku 
opisuje Tatarów za tam¹. Rodziny 
magnackie równie¿ osiedla³y Ta-
tarów w swoich dobrach – Radzi-
wi³³owie osiedlili ich blisko Miñ-
ska, Ostrogscy – ko³o S³ucka
i Ostroga. 

Na wystawie pokazano ko-
bierce modlitewne wi¹zane m.in.
w Anatolii (Turcja) oraz na 
Kaukazie. 

W  Y  K  £  A  D  Y

Wystawie „Kobierce modlitewne” 
towarzyszy³y wyk³ady:

11.09. 2009r., godz. 18. 00

,,OSADNICTWO TATARÓW NA 

PODLASIU’’
prof. Józef Maroszek
Uniwersytet w Bia³ymstoku

8. 09. 2009r., godz. 18. 00

,,TATARZY W WOJSKU POL-

SKIM W LATACH MIÊDZYWO-

JENNYCH’’
dr Aleksander Miœkiewicz
Uniwersytet w Biamstoku

5. 09. 2009r., godz. 18. 00

,,BUDOWNICTWO MECZE-

TÓW W II RZECZYPOSPOLI-

TEJ’’
Józef Jusuf Konopacki
Muzeum Ziemi Sokskiej w Sokó³ce

2.10. 2009r., godz. 18. 00

,,ISLAM’’
Tomasz Miœkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

9. 10. 2009r., godz. 18. 00

,,ORIENT W MUZEALNYM 

KSZTA£CIE’’
Lucyna Lesisz
Mzeum Historyczne w Biamstoku

16. 10. 2009r., godz. 18. 00

,,KOBIERCE MODLITEWNE’’
Goœciem honorowym by³ imam 

Mustafa Stefan Jasiñski
Wystawa w Muzeum RzeŸby Alfon-

sa Karnego, Marta Piszczatowska, 

Muzeum RzeŸby A. Karnego 



Wynalazek prochu zlikwido-
wa³ ciê¿kie rycerstwo feudalne. Na 
zachodnich polach bitewnych pod-
stawow¹ broni¹ sta³a siê piechota, 
a decyduj¹c¹ formacj¹ – artyleria.

Dumna w wiekach œrednich 
kawaleria spad³a do roli ³atacza dziur 
w pozycjach; lata³a – niby lotna 
piechota – na zagro¿one odcinki, 
„rzucano” j¹ do wytworzenia 
potrzebnej tam si³y ognia. Poza tym 
rajtarzy, dragoni czy muszkieterowie 
konni z broni¹ paln¹ i rapierami 
uprawiali rekonesans, ubezpiecze-
nie, os³onê i poœcig za przestraszo-
nym nieprzyjacielem.

W Polsce tymczasem po wy-
nalezieniu prochu nast¹pi³ w³aœnie 
rozkwit kawalerii.

Œredniowieczne rycerstwo zmo-
dernizowano na najciê¿sz¹ husariê, 
l¿ejszy rodzaj tworzyli pancerni
a najl¿ejsze by³y chor¹gwie tatar-
skie, kozackie i wo³oskie. Ka¿dy
z tych typów jazdy mia³ odrêbna 
taktykê i zadania.

Najemna piechota cudzoziem-
ska albo ³anowa i mieszczañska arty-
leria stanowi³y broñ pomocnicz¹.

W wielonarodowym pañstwie 
Jagiellonów, z³o¿onym z narodów 
kawaleryjskich, decydowa³ impet, 
szar¿y z kopi¹ i koncerzem lub pik¹
i krzyw¹ szabl¹.

Jednym z wielu narodów za-
mieszkuj¹cych Rzeczpospolit¹ 
Obojga Narodów byli Tatarzy.

Tatar by³ ¿o³nierzem z krwi
i koœci. Wojna by³a niegdyœ najwa¿-
niejszym elementem jego ¿ycia. 
Historia ord tatarskich to nieprzer-
wane pasmo walk i wypraw wojen-
nych. Wojowali Tatarzy z zami³o-
wania i z koniecznoœci. Ci, którzy 
przybyli na teren Wielkiego Ksiê-
stwa Litewskiego  z  Kipczaku, 
Krymu czy Budziaku, byli wszyscy 
¿o³nierzami.

Za nadzia³y ziemskie, Tatarzy 
zobowi¹zani byli do pe³nienia 
s³u¿by wojskowej w ramach 
pospolitego ruszenia.

Organizacja pospolitego rusze-
nia Tatarów ³¹czy³a siê nierozer-
walnie z ich ustrojem rodowo- ple-
miennym. Tworzyli oni szeœæ cho-
r¹stw wojskowych, które odzwier-
ciedla³y swoimi nazwami szeœæ grup 
plemiennych i tak:
1. Chor¹stwo u³añskie œciahu
województwa grodzieñskiego i o-
szmiañskiego;
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Józef Konopacki

"W wielonarodowym pañstwie
Jagiellonów, z³o¿onym z narodów
kawaleryjskich ,decydowa³ impet,

szar¿y z kopi¹i koncerzem
lub pik¹ i krzyw¹ szabl¹"
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2. Chor¹stwo juszyñskie œciahu 
województwa trockiego;
3. Chor¹stwo najmañskie œciahu 
województwa wileñskiego
4. Chor¹stwo ja³oirskie œciahu 
nowogródzkiego
5. Chor¹stwo kondrackie œciahu 
mereszlañskiego;
6. Chor¹stwo waryñskie œciahu 
nowogródzkiego.

Taka organizacja chor¹gwiana 
Tatarów litewskich istnia³a ju¿ od 
koñca XV wieku.

„Chor¹stwo” oznacza³o podzia³ 
zwi¹zany z podzia³ami plemien-
nymi: Ujszun, Kajman, Ja³oir 
(D¿a³oir), Kongrat i Barin oraz 
grupê arystokracji ordyñskiej 
(u³anów).

„Œciah” mia³ znaczenie czysto 
militarne oznacza³, bowiem punkty 
zborne, do którego w czasie wojny 
mia³y œci¹gaæ tatarskie oddzia³y 
pospolitego ruszenia pod dowódz-
twem chor¹¿ych, marsza³ków 
atamanów. Takimi zbornymi punk-
tami by³y miasta: Grodno, Oszmia-
na, Troki, Wilno, Nowogródek oraz 
wieœ tatarska Mereszlany nad rzeka 
Wak¹.

Od czasów Zygmunta Augusta 
i Stefana Batorego pojawi³y siê 
wojsku litewskim a póŸniej rów-
nie¿ w wojsku koronnym roty 
tatarskie zaci¹gane na ¿o³d ze 
skarbu Rzeczypospolitej.

Od pocz¹tku XVII wieku 
pospolite ruszenie Tatarów zaczê³o 
zanikaæ, a owe roty, czyli chor¹gwie 
tatarskie s³u¿¹ce ju¿ nie na pod-
stawie powinnoœci ziemskiej, lecz na 
mocy listów przypowiednich wyda-
wanym rotmistrzom Tatarom z kan-
celarii królewskiej wzros³y ogrom-
nie w liczbê i znaczenie. PóŸniej 
pojawi³y siê ca³e pu³ki kawalerii 
tatarskiej.

Specjalnoœci¹ chor¹gwi tatar-
skich by³ podjazd, chwytanie jêzyka, 
oczyszczanie terenu, poœcig za 
uciekaj¹cym przeciwnikiem. 

Oprócz odwagi i walecznoœci 
jazda tatarska zawsze s³ynê³a z wy-
bitnej karnoœci i sprawnego ma-
newru. Szczególnie groŸna by³a
w tak trudnych sytuacjach jak 
symulowanie bez³adnej ucieczki i 
nag³y, precyzyjny kontratak.

Krzywa szabla pozosta³a Tata-
rom od pocz¹tku do koñca. £uk
w XVII wieku zamieniono na kró-
cice, a po udoskonaleniu broni palnej 
na parê pistoletów XVIII wiecznych. 

Nowym nabytkiem od pocz¹tku 
XVII stulecia by³y piki na wzór 
kozacki i wo³oski. W wieku XVIII 
ca³a jazda tatarska ozdobi³a piki 
proporcami na wzór kopii husar-
skiej – tak powsta³a lanca.

Oddzia³y tatarskie nazywano 
ró¿nie: jazd¹ tatarsk¹, lipkami, 
muœlimami, petyhorcami, u³anami. 
Lipek albo lipka – to turecka nazwa 
Tatarów polskich. Muœlim – to po 
arabsku – „oddany Bogu”, czyli 
muzu³manin. Petyhorcy nie s¹ 
nazw¹ Tatarów, ale oznaczaj¹ typ 
broni. Nazwa pochodzi o nazwiska 
dowódcy, kniazia Petyhorskiego. 
Nazwisko Petyhorskich ustali³o siê 
przed 1560 roku na Rusi od ruskiej 
nazwy Piatihorie- obecny Piatigorsk, 
a niegdyœ tatarski Besztan. By³a to
w pañstwie kipczackim czêœæ przed-
górza kaukaskiego miêdzy rzekami 
Terekiem a Kubaniem. Besztanem 
czyli Piatihoriem w³adali kiedyœ 
przodkowie Petyhorskich. Przez 
nich utar³a siê nazwa petyhorców dla 
typu chor¹gwi tatarskich nawet 
litewskich, odpowiadaj¹cych ko-
ronnym chor¹gwiom pancernym. 
Broni¹ petyhorców by³y szable, 
dzidy i ³uki. Po wprowadzeniu broni 
palnej ozdobny ko³czan ze strza³ami 
pozosta³ elementem stroju wojsko-
wego petyhorców.

Najl¿ejszym typem jazdy ta-
tarskiej byli u³ani.

„U³an” po tatarsku ogh³an – to 
m³odzieniec, rycerz, potomek rodu 
ordynskiego, który zajmowa³ wy-
sokie godnoœci w Chanacie Krym-
skim i bra³ udzia³ w obieraniu 
chanów.

U³an, by³ wiêc tytu³em arysto-
kratycznym i w tym charakterze 
wiele rodzin u¿ywa³o go za przy-
domek – tak jak przydomkami sta³y 
siê te¿ tytu³y murza, mirza, beg. 
Przydomek u³an sta³ siê nazwiskiem 
rodziny u³anów i pochodnych 
U³anowiczów, Ulanieckich, Ula-
nowskich, U³añskich itp.

Aleksander U³an pu³kownik
i dowódca nadwornej jazdy tatar-

skiej w 1722 dowodzi³ nadworn¹ 
chor¹gwi¹ tatarsk¹ za króla Augus-
ta II. ¯o³nierzy tej chor¹gwi nazy-
wano u³anami od nazwiska ich 
dowódcy.

W okresie póŸniejszym ta nazwa 
przesz³a na ca³¹ lekka jazdê tatarsk¹, 
jak równie¿ na inne oddzia³y wojs-
kowe ze wzglêdu na typ lekkiego 
uzbrojenia szable, lance i pistolety 
niezale¿nie od narodowoœci.

Ju¿ na prze³omie XVI i XVII 
wieku istnia³a „chor¹giew u³añ-
ska” okrêgu grodzieñskiego i osz-
maiñskiego – ale nie by³ to rodzaj 
formacji nazywanych póŸniej 
u³añskimi.

W tym czasie pospolite ruszenie 
Tatarów ró¿nych okrêgów dzieli³o 
siê na szeœæ takich chor¹gwi: 
u³añsk¹, muszyñsk¹, najmañsk¹, 
ja³owsk¹, kondrack¹ i baryñsk¹.

Broñ u³añska dosta³a nazwê 
w³aœnie od pu³kownika Aleksandra 
U³ana. Prezencja, ekwipunek
i sprawnoœæ tej lekkiej kawalerii tak 
zachwyci³a Augusta II, ¿e podobny 
regiment sformowa³ w swej ro-
dzimej Saksonii.

Za króla Stasia istnia³y dwa 
pu³ki u³anów królewskich nadwor-
nych. Oprócz nich niektóre inne te¿ 
nieoficjalnie nazywano u³anami.

Kampania 1792 i 1794 tak 
spopularyzowa³a w Polsce miano 
u³anów nie tylko dla tatarskich, ale
i dla polskich jednostek, ¿e kawa-
leria legionów u¿ywa³a broni i na-
zwy u³anów. W legionach tez ustali³ 
siê fason smuk³ej rogatywki u³añ-
skiej, która przetrwa³a do lat 
1914–1916.

W pocz¹tkowym okresie Ksiê-
stwa Warszawskiego istnia³o 6 
pu³ków jazdy: 3 pu³ki u³anów i 3 
pu³ki strzelców konnych. W latach 
1809–1812 kawaleria ksiêstwa 
dosz³a do liczby 21 pu³ków, w tym a¿ 
15 pu³ku u³anów, a zaledwie 6 
innego rodzaju (strzelców konnych, 
huzarów i kirasjerów).

W latach 1815–1830 kawaleria 
kongresówki liczy³a 4 pu³ki u³a-
nów, i 5 pu³ków strzelców konnych 
w tym jeden pu³k gwardii, zaœ
ju¿ w 1831 r. by³o 35 pu³ków jazdy, 
w tym 29 pu³ków u³anów uzbroje-
nia.
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Czêœæ jazdy mia³a nazwy kra-

kusów, mazurów, jazdy sando-
mierskiej, podlaskiej itp.; a do 5 
istniej¹cych pu³ków strzelców do-
szed³ jedynie dywizjon karabinie-
rów – tak¹ nazwê przyjê³a ówczesna 
¿andarmeria.

W latach 1848, 1863 i 1914–
–1918 nie by³o innej kawalerii 
polskiej poza u³anami.

W latach miêdzywojennych na 
40 pu³ków kawalerii by³o 10 pu³ków 
strzelców konnych, 3 pu³ki szwo-
le¿erów, którzy ró¿nili siê jedynie 
nazwa od u³anów i 27 pu³ków 
u³anów. Taki stan trwa³ a¿ do 1947 
roku, który zakoñczy³ epos polskiej 
kawalerii.

Zagraniczna kawaleria te¿ 
siêga³a do u³añskich wzorców. Ju¿ 
po pierwszym rozbiorze formo-

wano jednostki u³anów w Austrii, 
Prusach, Rosji.

Legiony D¹browskiego wesz³y 
w sk³ad wojska Ksiêstwa Warszaw-
skiego, ale na etacie francuskim po-
zosta³a Legia Nadwiœlañska, do 
której nale¿a³ pu³k u³anów, nazy-
wanych z francuska lansjerami. Dwa 
nastêpne pu³ki u³anów nadwiœlañ-
skich dosta³y ju¿ nazwê „u³anów 
francusko-polskich”, gdy¿ do s³ow-
nika francuskiego wesz³a nazwa 
„u³ani”.

W roku 1807 Napoleon sfor-
mowa³ „pu³k szwole¿erów polskich 
gwardii cesarskiej”. Po dwóch 
latach pu³k otrzyma³ lance, wiêc
z racji uzbrojenia i umundurowa-
nia przeistoczy³ siê w pu³k u³anów. 
Pozosta³a mu jednak nazwa 
szwole¿erów co w dos³ownym 

Za nami drugi ju¿ kruszyniañski 
festiwal kultury i tradycji Tatarów pol-
skich. Odby³ siê on 15 sierpnia br., a po-
dobnie jak imprezy w ubieg³ych latach 
zorganizowany by³ przez D¿ennetê 
Bogdanowicz z Tatarskiej Jurty. Hono-
rowy patronat nad festiwalem sprawowa-
li: marsza³ek województwa podlaskiego 
oraz ambasadorowie Litwy, Kazachstanu 
i Federacji Rosyjskiej. Wspó³organizato-
rami byli: Muzu³mañska Gmina Wyzna-
niowa MZR w Kruszynianach, Urz¹d 
Miasta i Gminy Krynki, Nadleœnictwo 
Krynki oraz Placówka Stra¿y Granicznej 
w Krynkach.

Dociekliwi obliczyli ponoæ, ¿e tego 
dnia przez malutkie Kruszyniany prze-
winê³y siê oko³o czterech tysiêcy osób, 
spragnionych tatarskiego jad³a, tañców 
oraz œpiewów. Festiwal znany jest bo-
wiem w Polsce oraz poza jej granicami, 
wyrobi³ sobie dobr¹ markê i zdoby³ grono 
wiernych mi³oœników. Przybyli, oczy-
wiœcie, przedstawiciele tatarskiej spo-
³ecznoœci m.in. z Bia³egostoku, Sokó³ki, 
Suchowoli, Bydgoszczy, Warszawy, 
Gdañska, Wa³cza oraz Wroc³awia. W t³u-
mie co rusz przewija³y siê znajome twa-
rze; byli tu m.in. Tania Andracka z mê-
¿em i synem, Dariusz Szegidewicz, 
Melika Czechowska z synem Micha³em, 
Rozalia Bogdanowicz, Artur Konopacki, 
Bronis³aw Talkowski, S³awomir Chazbi-
jewicz z rodzin¹ i Helena Szabanowicz. 
Odwiedzi³ Kruszyniany mufti RP To-
masz Miœkiewicz, by³ gdañski imam 
Hani Hraish, natomiast z Litwy przy-
jecha³a spora grupa pobratymców, m.in. 

t³umaczeniu znaczy³o „lekkokon-
nych”.

Oprócz tych czterech pu³ków 
polskich na etacie francuskim, 
powstawa³y we Francji pu³ki u³anów 
czysto francuskie.

Moda na formacje u³añskie 
przenios³a siê do Holandii, Anglii, 
Szwecji i innych krajów. Wszêdzie 
u³ani mieli lance z barwnymi pro-
porcami, mundury krojem zbli¿o-
ne do polskich z wy³ogami na 
piersiach i zdeformowane czapki 
u³añskie – ni¿sze od polskich
i przesadnie wciête, ale zawsze
z kwadratowym wierzchem roga-
tywki. Nazwa we wszystkich kra-
jach przypomina³a przekrêcone 
nazwisko U³anów: po rosyjsku – 
u³any, po niemiecku – die Uhlanen, 
po francusku – les uhlannes.

Fatima Szantrukowa, Fatima Bujnowska 
i Rozalia Radecka, na czele z przewod-
nicz¹cym Zwi¹zku Wspólnot Tatarów 
Litewskich Adasem Jakubauskasem.

Ruch w Kruszynianach rozpocz¹³ siê 
nieomal od wczesnego ranka, pogoda 
dopisywa³a, samochodów przybywa³o, 
ludzi jeszcze bardziej. Tym razem nieo-
podal meczetu przygotowano parking, 
zaœ m³odzie¿ w harcerskich mundurach 
sprawnie pomaga³a w rozlokowaniu 
pojazdów na poboczach. Narasta³a atmo-
sfera œwi¹tecznej zabawy, bo te¿ program 
festiwalu obiecywa³ jej sporo. Jego za-
³o¿eniem by³a mo¿liwie szeroka i barwna 
prezentacja elementów tatarskiej kultury. 
I to siê organizatorom uda³o. Wszystko 
jednak rozpoczê³o siê bardzo uroczyœcie: 
z górnego okna zabytkowego meczetu 
tatarski imam Janusz Aleksandrowicz 
zaintonowa³ azan, wezwanie do modlit-
wy. Nastêpnie przy pe³nej sali poprowa-
dzi³ modlitwê zuhr. Zakoñczy³o j¹ wez-
wanie o pokój na œwiecie. Tê muzu³-
mañsk¹ modlitwê transmitowa³a w pro-
gramie ogólnopolskim TV Religia.

Z meczetu wszyscy pospieszyli na 
plac przy Tatarskiej Jurcie. Tam ju¿ trwa³ 
festiwal. Jego gospodyni, D¿enneta 
Bogdanowicz, wprost dwoi³a siê i troi³a, 
to witaj¹c goœci, to udzielaj¹c kolejnego 
wywiadu, wreszcie – i najczêœciej – po 
prostu zapowiadaj¹c, informuj¹c, poka-
zuj¹c, robi¹c, czêstuj¹c czak-czakiem...
A t³um ludzi wêdrowa³ po rozleg³ym 
terenie: na dwóch scenach, wielkiej
i ma³ej, œpiewa³y i tañczy³y tatarskie zes-
po³y, odbywa³y siê warsztaty kulinarne 

kuchni tatarskiej, tureckiej i œl¹skiej, 
kaligrafii arabskiej, je¿d¿ono konno, 
strzelano z ³uku, jedzono pierekaczewnik 
oraz ko³duny. W rozstawionych gêsto 
kramach mo¿na by³o kupiæ m.in. ory-
ginaln¹ bi¿uteriê, ludowe wyroby z drew-
na, tak¿e rozmaite starocie i rozmaite 
inne cuda, jak to zazwyczaj przy podob-
nych okazjach bywa. Stra¿ Graniczna 
zaprezentowa³a siê w bojowej akcji, 
mi³oœnicy historii w wojskowych mundu-
rach i przedwojennym oporz¹dzeniu roz-
³o¿yli siê biwakiem przy ognisku, nieo-
podal dumnie przechadza³ siê Indianin. 

Po tatarskich potrawach najwiêk-
szym chyba zainteresowaniem cieszy³y 
siê wystêpy sceniczne. Wiele owacji 
zebra³ barwny tatarski zespó³ z Grodna 
oraz En¿ez dalekiej Baszkirii. Oklaski-
wano gor¹co Czeremszynê, znan¹ i cenio-
n¹ grupê folkow¹ z Podlasia. Uwagê – i to 
nie tylko mêskich uczestników festiwalu 
– przyci¹gn¹³ taniec brzucha w wyko-
naniu grupy tanecznej New Bally. A na 
ma³ej scenie pisz¹cy te s³owa czyta³ swe 
wiersze z motywami tatarskimi, pocho-
dz¹ce z wydanego niedawno tomiku pt. 
Rubajaty stepowe. I tak powoli, aczkol-
wiek bardzo intensywnie p³yn¹³ czas
w podlaskich Kruszynianach, w goœcin-
nym obejœciu D¿ennety Bogdanowicz. 
Wreszcie nadszed³ wieczór, zap³onê³y 
ogniska i w niebo wystrzeli³y sztuczne 
ognie. Odje¿d¿aliœmy niesyci wra¿eñ, ale 
festiwal by³ ju¿ za nami...

                         Musa Czachorowski

KOLEJNE TATARSKIE SPOTKANIE W KRUSZYNIANACH



OGÓLNOEUROPEJSKI

TYDZIEÑ SPOTKAÑ

CHRZEŒCIJAÑSKO-

-MUZU£MAÑSKICH

PO RAZ PIERWSZY

W POLSCE

Agata Skowron-Nalborczyk „Œwiêta w chrzeœcijañstwie
i islamie” – taki tytu³ nosi³o wy-
darzenie, którym po raz pierwszy w 
Polsce obchodzono miêdzynaro-
dowy Tydzieñ Spotkañ Muzu³mañ-
sko-Chrzeœcijañskich.

Idea corocznego Tygodnia 
narodzi³a siê w 1997 r. we Francji
w czasie spotkania Groupe d’Amitié 
Islamo-Chrétienne (Grupy PrzyjaŸni 
Muzu³mañsko-Chrzeœcijañskiej, 
GAIC – www.legaic.org), orga-
nizacji powsta³ej w 1993 r.

Przedsiêwziêcia organizowane 
w ramach Tygodnia mog¹ dotyczyæ 
ró¿nych dziedzin i przybraæ ró¿ne 
formy, np. wyk³adów, debat, wy-
darzeñ kulturalnych, osobistych 
œwiadectw czy wspólnych posi³ków, 
a nawet zawodów sportowych. Ich 
celem ma byæ przede wszystkim 
budowanie wzajemnego szacunku 
wobec kulturowych i religijnych 
to¿samoœci przedstawicieli obydwu 
religii oraz przezwyciê¿anie stereo-
typów i uprzedzeñ na temat dru-
giej strony. Wa¿ne jest tak¿e 
tworzenie przyjaznego œrodowiska 
dla relacji miêdzy tymi spo-
³ecznoœciami. Inicjatywa ma 
równie¿ zachêcaæ do wiêkszego 
partnerstwa miêdzy muzu³manami
i chrzeœcijanami przez warunek,
by ka¿de wydarzenie w ramach 
Tygodnia by³o organizowane wspól-
nie przez grupy reprezentuj¹ce obie 
religie.

GAIC oferuje lokalnym organi-
zacjom mo¿liwoœæ skorzystania
z pomocy technicznej, czyli opra-
cowania ogólnej koncepcji spotkañ, 
przygotowania prospektów, plaka-
tów itp. Wszystkie inicjatywy s¹ 
zebrane i zaprezentowane na stronie 
Tygodnia.

Pierwszy Tydzieñ mia³ miejsce 
w 2000 r. i pocz¹tkowo inicjatywa ta 
ogranicza³a siê do Francji. Wkrótce 
wysz³a poza jej granice i w 2008 r. 
spotkania odby³y siê ju¿ nie tylko w 
46 miastach francuskich, ale tak¿e w 
14 miastach w Niemczech, Belgii, 
Holandii, Wielkiej Brytanii, Fin-
landii, Szwecji i Hiszpanii.

W tym roku z inicjatywy Rady 
Wspólnej Katolików i Muzu³manów 
we wspó³pracy z Papieskim Wydzia-
³em Teologicznym w Warszawie 
sekcja Bobolanum Tydzieñ Spotkañ 
Muzu³mañsko-Chrzeœcijañskich 
obchodzony by³ po raz pierwszy
w Polsce. Partnerem ze strony 
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muzu³mañskiej by³a najwiêksza 
polska gmina muzu³mañska z Bia-
³egostoku, a ze strony chrzeœci-
jañskiej werbistowskie Centrum 
Dialogu Kultur i Religii. Spotkanie 
objête by³o patronatem „Tygodnika 
Powszechnego”.

W sobotê 14 listopada odby³o siê 
w Warszawie w auli Bobolanum 
spotkanie „Œwiêta w chrzeœcijañ-
stwie i islamie”. O. Wac³aw Oszajca 
SJ omówi³ znaczenie religijne œwi¹t 
w chrzeœcijañstwie, czyli Bo¿ego 
Narodzenia, Wielkiego Postu i Tri-
duum Paschalnego oraz œwiêta 
Objawienia Pañskiego. Pani Halima 
Szahidewicz, przewodnicz¹ca gmi-
ny muzu³mañskiej w Bia³ymstoku, 
przedstawi³a znaczenie religijne 
œwi¹t muzu³mañskich: Ramadan 
Bajram (œwiêto zakoñczenia mie-
si¹ca postu – ramadanu), Kurban 
Bajram, Mie³lud (dnia urodzin 
proroka Mahometa).

Omówione zosta³y tak¿e oby-
czaje oraz tradycyjne potrawy 
zwi¹zane z obchodzeniem œwi¹t
w Polsce. Pani D¿enneta Bogda-
nowicz z „Tatarskiej Jurty” w Kru-
szynianach zaprezentowa³a œwi¹-
teczne potrawy i zwyczaje rodzi-
mych polskich muzu³manów, 
Tatarów. Z prezentacji na temat 
œwi¹tecznych obyczajów oraz 
potraw polskich chrzeœcijan mo¿na 
by³o np. dowiedzieæ siê, kiedy
w polskich domach pojawi³a siê 
choinka i z czego by³y robione 
pierwsze ozdoby choinkowe, sk¹d 
wywodzi siê zwyczaj k³adzenia 
siana pod obrus, a tak¿e jakiego 
koloru op³atkami obdzielano ¿ywy 
inwentarz.

Czêœæ oficjalna spotkania za-
koñczona zosta³a modlitw¹ w duchu 
Asy¿u, któr¹ ze strony katolickiej 
poprowadzi³ ks. bp Tadeusz Pikus, 
wieloletni cz³onek Rady Wspólnej 
Katolików i Muzu³manów, oraz 
mufti RP Tomasz Miœkiewicz 
nale¿¹cy do Rady.

Po modlitwie w osobnej sali 
zaprezentowane zosta³y publicz-
noœci: œwi¹teczny stó³ tatarski oraz 
wigilijny stó³ œl¹ski. Potrawy na 
stole tatarskim, takie jak pierka-
czewniki, bielusze, pieremiacze czy 
czak czak omówi³y panie D¿enneta 

Bogdanowicz i Halima Szahide-
wicz. Ks. Adam W¹s SVD, wspó³-
przewodnicz¹cy Rady ze strony 
katolickiej, przedstawi³ wigilijne 
potrawy ze Œl¹ska, czêsto niezna-
ne mieszkañcom Polski centralnej 
takie jak moczka, makówki czy 
siemieniotka. Nastêpnie wszyscy 
czêstowali siê zaprezentowanymi 
potrawami w czasie ostatniej, 
nieoficjalnej czêœci spotkania.

Wa¿nym rezultatem tego wy-
darzenia by³o to, ¿e jego uczestnicy 
mieli okazjê przekonaæ siê o tym, ¿e 
obchodzenie œwi¹t jest istotnym 
elementem praktykowania obu 
religii, a tak¿e o tym, ¿e ma ono
w tych religiach wiele cech wspól-
nych, jak np. zasiadanie do ro-
dzinnego sto³u po œwi¹tecznej 
modlitwie stanowi wa¿ny element 
œwiêtowania.

Na pewno spotkanie to i pa-
nuj¹ca w jego trakcie atmosfera 
przyczyni³y siê do wzajemnego 
poznania miêdzy zgromadzonymi 
chrzeœcijanami i muzu³manami, co 
jest w³aœnie celem europejskiego 
Tygodnia Spotkañ Muzu³mañsko-
-Chrzeœcijañskich.

Ramadan – miesi¹c postu (arab. 
saum – jeden z piêciu filarów wiary 
muzu³mañskiej, czyli arkan ad-din). 
W ci¹gu tego miesi¹ca od wschodu 
do zachodu s³oñca doros³ym, 
zdrowym muzu³manom nie wolno 
jeœæ, piæ, pos³ugiwaæ siê u¿ywkami 
(np. paliæ tytoniu), oddawaæ siê 
podnieceniu seksualnemu. Post ten, 
inaczej ni¿ post w chrzeœcijañstwie, 
nie s³u¿y pokucie czy umartwianiu 
siê, lecz cz³owiek okazaæ ma pos³u-
szeñstwo nakazom Boga i æwiczyæ 
siê w samokontroli. Ma tak¿e pomóc 
wiernym poczuæ solidarnoœæ z bied-
nymi i g³oduj¹cymi oraz pog³êbiæ 
w³asn¹ pobo¿noœæ, m.in. przez 
lekturê Koranu i rozwa¿ania. Z postu 
zwolnieni s¹: starcy, dzieci, kobiety 
w ci¹¿y i karmi¹ce, chorzy oraz 
osoby w podró¿y. Ramadan jest 
dziewi¹tym miesi¹cem ksiê¿yco-
wego kalendarza muzu³mañskiego, 
najœwiêtszym w roku, poniewa¿ 27 
ramadana zosta³ objawiony Ma-
hometowi pierwszy fragment 
Koranu – piêæ pierwszych wersetów 

Koranu z 97. sury, pt. „Prze-
znaczenie”.

Ramadan Bajram – tatarska 
nazwa (z tur.) trzydniowego œwiêta 
na koniec ramadanu, miesi¹ca postu 
(arab. nazwa Id al-Fitr – „œwiêto 
przerwania postu”; inna tur. nazwa: 
Szeker Bajram). W czasie tego 
œwiêta muzu³manie dziêkuj¹ Bogu 
za przetrwanie. Wa¿nym elementem 
œwiêta jest wspólna, uroczysta 
modlitwa w meczecie i odwiedzanie 
krewnych oraz przyjació³. Ka¿dy 
muzu³manin, który sam nie cierpi 
niedostatku, przed udaniem siê na 
modlitwê powinien wesprzeæ 
odpowiednim datkiem potrze-
buj¹cego. W tym dniu muzu³manie 
sk³adaj¹ sobie ¿yczenia i obdarowuj¹ 
siê prezentami, szczególnie nowymi 
ubraniami. Dzieci dostaj¹ pieni¹dze
i s³odycze (st¹d turecka nazwa 
œwiêta Szeker Bajram – ºeker 
„cukier, s³odycze”).

Kurban Bajram  (tur.) – 
najwiêksze œwiêto w islamie, obcho-
dzone dziesi¹tego dnia miesi¹ca 
pielgrzymki zu al-hid¿d¿a na 
pami¹tkê ofiary, jak¹ z³o¿y³ Abra-
ham (arab. Ibrahim) zamiast swo-
jego syna, Ismailia (arab. nazwa Id 
al-Adha „œwiêto ofiar”).

Mie³lud (arab. Mawlid/Mawlud 
an-Nabi „narodziny Proroka”, tur. 
Mevlid/Mevlud ªerif) – œwiêto uro-
dzin proroka Mahometa. Sunnici 
obchodz¹ je dwunastego dnia 
trzeciego miesi¹ca roku (rabi
al-awwal), a szyici obchodz¹ je piêæ 
dni póŸniej. W tym dniu orga-
nizowane s¹ zgromadzenia, na 
których odprawia siê modlitwy 
dziêkczynne za Proroka i opowiada 
buduj¹ce historie z jego ¿ycia.



MISTRZOSTWO

DLA POLAKÓW

W dniach 15–16 sierpnia 2009 r. 
odby³y siê w miejscowoœci Sokcho 
w Korei Po³udniowej V Miêdzy-
narodowe Mistrzostwa w £ucz-
nictwie Konnym. 

Z przyjemnoœci¹ informujemy, 
¿e ekipa polskich ³uczników 
konnych w sk³adzie Norbert 
Kopczyñski (Warszawa) i Micha³ 
Sanczenko (Bia³ystok) zajê³a 1 
miejsce zdobywaj¹c z³oty medal
w konkurencji zespo³owej zyskuj¹c 
znacz¹c¹ przewagê punktow¹ nad 
nastêpnymi w klasyfikacji zespo-
³ami niemieckim i mongolskim.

Tytu³ World Champion of the 
Horseback Archery wywalczy³ 
Norbert Kopczyñski, który dodat-
kowo zdoby³ jeszcze w ró¿nych 
konkurencjach ³ucznictwa konnego 
dwa srebrne i jeden br¹zowy medal. 
Kolejne dwa br¹zowe kr¹¿ki, wy-
walczone w innych konkurencjach, 
przywióz³ z Korei wspomniany ju¿ 
Micha³ Sanczenko – wspó³twórca 
mistrzostwa dru¿ynowego Polaków. 
Najlepsza polska ³uczniczka konna, 
Katarzyna Rokosz (jedna z 4 
startuj¹cych w Mistrzostwach pañ) 
zajê³a bardzo wysokie – 5 miejsce 
spoœród blisko 50-ciu zawodników 
startuj¹cych w niezwykle widowis-
kowej i jednoczeœnie trudnej 
konkurencji zwanej „mogu”. Wiêcej 
informacji – www.fwha.net.

£ucznictwo konne to bardzo 
stara sztuka, której kolebk¹ by³y 
stepy Centralnej Azji. Jej obecny 
renesans zawdziêczamy Lajosowi 
Kassaiowi z Wêgier, który wspó³-
pracuj¹c we wczesnych latach 90.
z archeologami i historykami stara³ 
siê odtworzyæ zapomniane metody 
produkcji tradycyjnych, kompo-
zytowych ³uków refleksyjnych. 
Prowadz¹c jednoczeœnie  dog³êbne 
studia porównawcze i bolesne 
czasami eksperymenty rekonstru-
owa³ zapomniane techniki ³ucz-
nictwa konnego swoich przodków – 
Scytów, Hunów i Madziarów. 

Lajos Kassai stworzy³ nie tylko 
dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê obec-
nie, miêdzynarodow¹ dyscyplinê 
sportow¹ ale stara³ siê on jej równie¿ 
nadaæ pozbawiony komercji wymiar 
kulturowy, duchowy oraz eduka-
cyjny. Przyczyni³ siê tym samym do 
zauwa¿alnego wzrostu zaintereso-
wania tradycyjnymi formami ³ucz-
nictwa na ca³ym œwiecie (http://
www.lovasijaszat.hu/index_eng.php
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W Polsce ta niezwykle spekta-
kularna sztuka wymagaj¹ca perfek-
cyjnego wyczucia rytmu, równo-
wagi i harmonii zdobywa coraz 
wiêcej zwolenników poszukuj¹cych 
nowych wyzwañ i w³asnej, ory-
ginalnej Drogi. 

Od 7 lat polscy ³ucznicy kon-
ni spotykaj¹ siê w Witówku 
k/Szczytna, na trasie polsko-litew-
sko-tatarskiego rajdu na Prusy 
Wschodnie. Wiêcej informacji:
www.lucznictwokonne.pl

£ucznictwo konne w Polsce 
wspierane jest przez firmê GEO-
SYSTEMS Polska – producenta 
najlepszych polskich map cyfro-
wych, wspó³producenta systemu 
nawigacji samochodowej AutoMapa 
i serwisu internetowego TARGEO,
z którymi zawsze „trafia siê do celu” 
– pomys³odawcê wirtualnego Szlaku 
Jurt Pogranicza, którego nie ma 
nawet na najlepszych mapach, ale 
którym podró¿owaæ mo¿na „do 
wnêtrza”…



MIÊDZYNARODOWA

KONFERENCJA

O TATARACH

Magdalena Lewicka Powo³aniem nowej dziedziny 
badawczej zaowocowa³a miêdzy-
narodowa konferencja „Tatarzy 
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
w jêzyku, kulturze i historii”, która 
odby³a siê 10–11 wrzeœnia 2009 roku 
na UMK w Toruniu. Ów nowy 
kierunek nauki, nazwany kitabistyk¹ 
(od najbardziej reprezentatywnego 
typu rêkopisu – kitabu) odnosi siê do 
piœmiennictwa Tatarów polsko – 
litewskich, a wiêc rêkopisów Ko-
ranu, tefsirów, kitabów, chamai³ów, 
ted¿widów, sufr, wokabularzy, 
da³awarów, hramotek, nusek, tablic
i muhirów. Uczestnicy konferencji 
postawili sobie za cel wymianê 
doœwiadczeñ i pogl¹dów naukowych 
badaczy spuœcizny religijnej muzu³-
manów Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego oraz wypracowanie wspólnej 
metodologii badañ, dlatego spotka-
nie zgromadzi³o nie tylko polskich, 
ale tak¿e litewskich, rosyjskich, 
bia³oruskich, ukraiñskich i wêgier-
skich uczonych zajmuj¹cych siê 
tematyk¹ tatarsk¹. Goœciem hono-
rowym konferencji – objêtej patro-
natem JM Rektora Uniwersytetu 
Miko³aja Kopernika, prof. dr hab. 
Andrzeja Radzimiñskiego oraz 
Ambasadora Republiki Litewskiej
w Polsce, Egidijusa Meilunasa – by³ 
Maciej Musa Konopacki, wybitny 
badacz tradycji i historii tatarskiej, 
wieloletni orêdownik porozumienia 
i wspó³dzia³ania miêdzywyzna-
niowego i miêdzykulturowego, 
prekursor kontaktów muzu³mañsko-
chrzeœcijañskich, dzia³acz spo-
³eczny, publicysta. Jego dorobek 
naukowy i dzia³ania na rzecz dialogu 
i pojednania religijnego docenili 
organizatorzy konferencji dedykuj¹c 
mu laudacjê, któr¹ tu¿ po otwarciu 
spotkania przez Prorektor UMK, 
prof. Danutê Janick¹ i konsula 
honorowego Republiki Litewskiej
w Toruniu, Jerzego Bañkowskiego, 
wyg³osi³ prof. Czes³aw £apicz
z Instytutu Filologii S³owiañskiej 
UMK. 

Pierwszej czêœci obrad, poœwiê-
conej zagadnieniom islamu w Pol-
sce, na Litwie i Ukrainie, przewod-
niczy³ prof. Henryk Jankowski 
(Poznañ) i prof. Sergejus Temèinas 
(Wilno). Sytuacjê Tatarów w tych 
krajach przedstawili kolejno Tomasz 
Miœkiewicz (Warszawa), dr Adas 
Jakubauskas (Wilno), Natalia 
Danyliuk (Symferopol). Islam pol-
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skich i litewskich Tatarów omówiæ 
mia³ prof. Selim Chazbijewicz 
(Olsztyn), jednak  uznaj¹c temat za 
wyczerpany przez przedmówców 
skupi³ siê na wizerunku islamu i Ta-
tarów w literaturze polskiej. G³os 
zabra³ równie¿ Mahmud Taha ¯uk, 
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia 
Jednoœci Muzu³mañskiej, przyta-
czaj¹c rozmaite przyczynki do 
tatarskich dziejów w Polsce i na 
Litwie. Sesja popo³udniowa, mo-
derowana przez prof. Selima 
Chazbijewicza (Olsztyn) i dr Micha-
i³a Tare³kê (Miñsk), nawi¹zywa³a do 
g³ównego tematu spotkania nau-
kowców - kitabistów, t.j. piœmien-
nictwa Tatarów Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego. Otworzy³ j¹ prof. 
Henryk Jankowski (Poznañ) przed-
stawiaj¹c imiennictwo tatarskie
w dawnych dokumentach, a kolejny 
mówca, dr Stanis³aw Dumin 
(Moskwa) opowiada³ o tradycjach 
genealogicznych i legendach herbo-
wych Tatarów Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego. Prof. Tadeusz Majda 
(Warszawa) przybli¿y³ zagadnienie 
osmanizacji jêzyka pisanego Ta-
tarów litewsko-polskich, zaœ dr Ga-
lina Miškinienë (Wilno) oraz prof. 
Sergejus Temèinas (Wilno) omówili 
perspektywy badañ rêkopisów Ta-
tarów litewsko-polskich. Pierwszy 
dzieñ obrad zamkn¹³ wyk³ad dr 
A n d r z e j a  D r o z d a  ( P o z n a ñ )  
zatytu³owany „Problemy metodo-
logicznych badañ nad piœmien-
nictwem kitabowym”. 

Kolejny dzieñ konferencji s³u¿y³ 
wymianie pogl¹dów i doœwiadczeñ 
zwi¹zanych z badaniami literackiej 
spuœcizny tatarskiej. W czêœci 
porannej, prowadzonej przez dr 
Adasa Jakubauskasa (Wilno) i prof. 
Tadeusza Majdê (Warszawa), 
wyst¹pi³ dr Michai³ Tare³ka (Miñsk), 
który omówi³ rêkopis Koranu 
1682–1692 oraz Krisztina Dufala 
(Budapeszt), która analizowa³a 
zawartoœæ treœciow¹ kitabu Jakuba 
Chasieniewicza z 1840 roku.  
Wyk³ad dr Iriny Synkowej (Miñsk), 
zatytu³owany „Teksty znachorskie w 
rêkopisach Tatarów Wielkiego 
Ksiêstwa Litewskiego” wprowadzi³ 
zebranych w tematykê znachorstwa, 
magii i czarów, kontynuowan¹ przez 

mgr Iwonê Radziszewsk¹ (Toruñ), 
która przybli¿y³a zagadnienie prak-
tyk magicznych w tatarskich chama-
i³ach, na podstawie „Fa³u Sulej-
mana”. Ostatniej czêœci konferen-
cji przewodniczy³a dr Galina 
Miškinienë (Wilno) i dr Stanis³aw 
Dumin (Moskwa). Prof. Czes³aw 
£apicz (Toruñ) analizowa³ Ÿród³a 
cytatów koranicznych w „Wyk³adzie 
wiary machometañskiej czyli 
islamskiej” Józefa Sobolewskiego, a 
dr Joanna Kulwicka-Kamiñska 
(Toruñ) przedstawi³a wyk³ad pt. 
„Nazwy bogów pogañskich w piœ-
miennictwie Tatarów WKL i w pol-
skich przek³adach Koranu jako 
przyk³ad interferencji islamu i 
chrzeœcijañstwa”. Naukowe spot-
kanie kitabistów zakoñczy³a Olga 
Starostina (Witebsk), omawiaj¹c 
orientalizmy w jêzyku kitabu Jana 
Lebiedzia z drugiej po³owy XVIII 
wieku. Ostatnim etapem by³o 
podsumowanie konferencji przez 
przewodnicz¹cych poszczególnych 
sesji, tak w zakresie przedsta-
wionych przez badaczy wyk³adów, 
jak i dyskusji, bêd¹cych zwieñcze-
niem kolejnych czêœci obrad.  

Piœmiennictwo Tatarów pol-
sko–litewskich stanowi niew¹tpli-
wie najwa¿niejsz¹ i najbogatsz¹ 
czêœæ ich spuœcizny kulturowej
i trwa³y œlad osadnictwa tatarskiego 
na ziemiach Rzeczypospolitej. Lite-
ratura ta uznana zosta³a za zjawisko 
szczególne, swoisty fenomen, 
któremu przypisuje siê ogromn¹ 
wartoœæ duchow¹, literack¹ i kul-
turow¹, wyra¿aj¹c¹ siê w niezwy-
k³ym po³¹czeniu elementów z pozo-
ru przeciwstawnych i wyklucza-
j¹cych siê, a doskonale wspó³gra-

j¹cych tak w ¿yciu spo³ecznym, jak
i w twórczoœci literackiej Tatarów 
polsko–litewskich, mianowicie – 
orientalnej kultury islamu z kultur¹ 
chrzeœcijañstwa. Dorobek naukowy 
poœwiêcony piœmiennictwu tatars-
kiemu jest wci¹¿ uzupe³niany przez 
bia³orutenistów, orientalistów, hi-
storyków literatury, naukowców
z oœrodków akademickich w Pozna-
niu, Toruniu, Warszawie, Wilnie, 
Zurichu, Budapeszcie, Miñsku, 
Londynie. Zainteresowanie piœ-
miennictwem Tatarów polsko-
-litewskich nie s³abnie, choæ nie jest 
ono ³atwym przedmiotem badañ,
z jednej strony – ze wzglêdu na 
ograniczony dostêp do zabytków, 
pozostaj¹cych w posiadaniu pry-
watnych w³aœcicieli lub zbiorów 
bibliotecznych dawnego Zwi¹zku 
Radzieckiego, z drugiej zaœ – na treœæ 
i formê tych¿e zabytków, pisanych 
alfabetem arabskim w jêzyku bia-
³oruskim i polskim przeplatanym 
tekstami tureckimi i arabskimi.
To, w po³¹czeniu z ogromnym 
zró¿nicowaniem treœci ksi¹g i ich 
specyfik¹ jako literatury rêkopiœ-
miennej, anonimowoœci¹ autorów
i brakiem mo¿liwoœci chronologi-
zacji stanowi znaczne utrudnienie
w eksploracji dziedziny nauki 
ochrzczonej mianem kitabistyki. 
Nadal na opracowanie czeka szereg 
zagadnieñ, dlatego piœmiennictwo 
tatarskie nale¿y do skarbów kultury, 
które by³y, s¹ i nadal bêd¹ przed-
miotem badañ, poszukiwañ i odkryæ 
naukowców, zajmuj¹cych siê ma-
teri¹, która pozostanie dowodem na 
symbiozê kultury chrzeœcijañstwa
z elementami islamu i orientu.
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Tatarska baœñ ludowa

Kiedyœ, dawno temu ¿y³ pewien 
starzec, który mia³ piêtnastoletniego 
syna. Znudzi³o siê m³odemu d¿y-
gitowi siedzieæ w domu bez celu
i zacz¹³ prosiæ ojca:

– Ojcze, masz trzysta tanga. Daj 
mi z nich sto, a ja pojadê w obce 
kraje, przypatrzê siê, jak tam ludzie 
¿yj¹. Ojciec i matka powiedzieli:
– Te pieni¹dze od³o¿yliœmy dla 
ciebie. Jeœli s¹ ci potrzebne, ¿eby 
za³o¿yæ w³asny interes, bierz i jedŸ. 

Ch³opak wzi¹³ sto tanga i po-
jecha³ do najbli¿szego miasta. 
Przechadzaj¹c siê miejskimi uli-
cami, zaszed³ do jakiegoœ ogrodu. 
Patrzy, w ogrodzie stoi wysoki dom. 
Zajrza³ przez okno i widzi: za 
sto³ami siedz¹ m³odzi ludzie i czymœ 
siê zajmuj¹. M³odzian zainteresowa³ 
siê. Zaczepi³ przechodnia i pyta:
– Co to za dom i czym siê tu zajmuj¹? 
Przechodzieñ powiada: – To jest 
mektep, w niej ucz¹ pisania. 

Zapragn¹³ nasz m³odzieniec 
nauczyæ siê pisaæ. Wszed³ do domu
i odszuka³ starszego nauczyciela.

– Czego potrzebujesz? – zapyta³ 
go starszy nauczyciel.

– Chcê nauczyæ siê pisania. – 
odpowiedzia³ ch³opiec. 

Nauczyciel rzek³: – To pragnie-
nie godne pochwa³y i chêtnie 
nauczymy ciê pisaæ. Nie robimy tego 
jednak bezp³atnie. Czy masz sto 
tanga?

Wtedy ch³opiec odda³ mu swoje 
sto tanga i zacz¹³ zg³êbiaæ sztukê 
pisania. W ci¹gu roku opanowa³ j¹ 
biegle. Pisa³ szybko i piêknie – 
najlepiej ze wszystkich uczniów.

– Teraz ju¿ nie masz u nas nic do 
roboty. – powiedzia³ nauczyciel. – 
Wracaj do domu.

Powróci³ d¿ygit do swojego 
miasta. Ojciec i matka go pytaj¹: – 
No, synku, opowiadaj, jak bardzo 
wzbogaci³eœ siê przez ten rok? 

– Ojcze – powiada ch³opak – sto 
tanga na pró¿no nie przepad³o, za nie 
nauczy³em siê czytaæ i pisaæ. Sam 
wiesz, ¿e bez tego handlowaæ nie 
mo¿na.

Pokrêci³ ojciec g³ow¹: – Ej, 
synku, widaæ niewiele masz rozumu 
w g³owie! Czytaæ i pisaæ siê 
nauczy³eœ, ale jaki w tym sens? 
Myœlisz, ¿e z tego powodu uczyni¹ 
ciê g³ównym zarz¹dc¹? Powiem 
jedno: g³upiec z ciebie! 

– Ojcze – odpowiada m³odzian – 
to nie tak! Bêdzie jeszcze korzyœæ
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z tego, czego siê nauczy³em. Daj
mi jeszcze sto tanga. Pojadê do 
innego miasta, zacznê handlowaæ. 
Do tego przyda mi siê bardzo czyta-
nie i pisanie. 

Pos³ucha³ go ojciec i da³ mu 
kolejne sto tanga. 

Tym razem wyprawi³ siê m³o-
dzieniec do innego miasta. Spaceruje 
po ulicach, wszystkiemu siê przy-
patruje. Zachodzi i do ogrodu. 
Widzi, w ogrodzie stoi wielki, 
wysoki dom, a z niego dochodzi 
muzyka. Zapytuje pewnego prze-
chodnia: – Co robi¹ w tym domu? 
Przechodzieñ odpowiada: – Tutaj 
ucz¹ gry na skrzypcach.

Poszed³ ch³opiec odszukaæ star-
szego nauczyciela. Ten pyta go: – 
Czego ci potrzeba? Po co przy-
szed³eœ?

– Przyszed³em uczyæ siê gry na 
skrzypcach. – odpowiedzia³ m³o-
dzieniec.

– My nie uczymy za darmo. Jeœli 
mo¿esz zap³aciæ sto tanga co roku, 
bêdziesz siê uczy³ – powiada 
nauczyciel.

D¿ygit nie namyœlaj¹c siê, od-
daje swoje sto tanga i rozpoczyna 
naukê. Po roku tak nauczy³ siê graæ 
na skrzypcach, ¿e nikt nie móg³ siê
z nim równaæ. Nie mia³ ju¿ nic 
wiêcej do roboty, postanowi³ wiêc 
wracaæ do domu.

Przyjecha³, a matka i ojciec go 
pytaj¹: – Gdzie masz pieni¹dze, 
które zyska³eœ z handlu?

– I tym razem siê nie wzboga-
ci³em – odpowiada syn – za to nau-
czy³em siê graæ na skrzypcach. 

Roz³oœci³ siê ojciec: – NieŸle 
wymyœli³eœ! Co ty, chcesz w trzy lata 
przepuœciæ wszystko, co zgroma-
dzi³em przez ca³e moje ¿ycie? 

– Nie, ojcze – mówi ch³opak – 
nie zmarnowa³em twoich pieniêdzy. 
W ¿yciu, jeœli przyjdzie taka po-
trzeba i muzyka siê przyda. Daj mi 
jeszcze sto tanga. Tym razem zarobiê 
dla ciebie du¿o. 

Ojciec powiada: – Mam ostatnie 
sto tanga. Chcesz – bierz, chcesz – 
nie bierz! Nic wiêcej dla ciebie nie 
mam! 

Wzi¹³ syn pieni¹dze i pojecha³ 
do trzeciego miasta bogactwo 
zdobywaæ.

Przyby³ do miasta i postanowi³ je 
obejrzeæ. Chodzi wszêdzie, zagl¹da 
w ka¿da ulicê. Zaszed³ i do wielkiego 
ogrodu. W ogrodzie stoi wysoki 
dom, a w nim za sto³em siedz¹ jacyœ 
ludzie. Wszyscy s¹ dobrze ubrani
i wszyscy robi¹ coœ niezrozumia-
³ego. Przywo³a³ m³odzian prze-
chodnia i pyta: – Czym siê zajmuj¹ 
ludzie z tego domu? – Ucz¹ siê graæ 
w szachy – odpowiedzia³ przecho-
dzieñ.

Zachcia³o siê i naszemu m³o-
dzianowi nauczyæ tej gry. Wszed³ do 
domu, odszuka³ najwa¿niejszego. 
Ten zapyta³: – Po co przyszed³eœ? 
Czego ci trzeba?

– Chcê zg³êbiæ tajniki tej gry – 
odpowiada ch³opak.

– Có¿ – mówi najwa¿niejszy – 
zg³êbiaj. Tylko my za darmo nie 
uczymy, trzeba zap³aciæ nauczy-
cielowi sto tanga. S¹ pieni¹dze – 
bêdziesz siê uczy³.

Odda³ m³odzieniec sto tanga
i zacz¹³ uczyæ siê graæ w szachy.
W ci¹gu roku zosta³ tak znakomitym 
graczem, ¿e nikt nie móg³ go 
pokonaæ. Po¿egna³ siê ch³opiec ze 
swoim nauczycielem i myœli: „Co 
mam teraz zrobiæ? Do rodziców 
wróciæ nie mogê – z czym ja do nich 
przyjadê?”

Zacz¹³ szukaæ dla siebie jakiegoœ 
zajêcia. Dowiedzia³ siê, ¿e jakaœ 
kupiecka karawana wyrusza z miasta 
w dalekie obce kraje. Uda³ siê d¿ygit 
do starszego karawany – karawan-
-baszy – i pyta: – Nie potrzebny wam 
pomocnik przy karawanie? 

Karawan-basza powiada: – Bar-
dzo nam potrzebny. Zabierzemy 
ciebie, bêdziemy karmiæ i odziewaæ.

Dogadali siê i ch³opak zosta³ 
pomocnikiem.

Nastêpnego ranka karawana 
wyruszy³a z miasta w podró¿. 
Wêdrowali d³ugo, mijali wiele 
miejsc, a¿ trafili do pustynnych 
krain. Konie by³y zmêczone, ludzie 
zmordowani, wszyscy chcieli piæ,
a wody nie ma. W koñcu znaleŸli 
jak¹œ star¹ porzucon¹ studniê. 
Zajrzeli do niej – woda g³êboko, 
g³êboko pob³yskuje jak maleñka 
gwiazdka. Przywi¹zali karawaniarze 
wiadro do d³ugiego sznura i spuœcili 
do studni. Wyci¹gaj¹ wiadro – puste. 
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Spuszczaj¹ znowu – wody nie ma. 
D³ugo siê tak mêczyli, a potem 
sznurek zerwa³ siê, a wiadro zosta³o 
na dnie.

Wtedy karawan-basza powiada 
do m³odziana: – Jesteœ z nas naj-
m³odszy. Przywi¹¿emy ciê i spuœ-
cimy do studni – wiadro wyci¹gniesz 
i sprawdzisz, czemu nie mo¿emy 
nabraæ wody.

Przepasali m³odzieñca lin¹
i spuszczaj¹ do studni. Na samo dno 
opuœcili. Patrzy ch³opiec: w studni
w ogóle nie ma wody, a to, co 
b³yszcza³o, okaza³o siê z³otem. 
D¿ygit nape³ni³ wiadro z³otem i 
poci¹gn¹³ za sznur: – wyci¹gajcie! 
Wydobyli karawaniarze wiadro ze 
z³otem – uradowali niewypowie-
dzianie – nie spodziewali siê, ¿e 
znajd¹ takie skarby! Ponownie 
opuœcili wiadro, ch³opak znowu 
wype³ni³ je po brzegi z³otem. 
Piêtnaœcie razy je tak spuszczali
i wyci¹gali. W koñcu dno studni 
pociemnia³o – nie zosta³ nawet 
najmniejszy okruch z³ota. Teraz do 
wiadra wszed³ ch³opak i da³ znak, 
¿eby go podci¹gnêli. Zaczêli go 
wyci¹gaæ, a karawan-basza myœli: 
„Warto wyci¹gaæ tego m³odziana? 
Powie: Ja znalaz³em z³oto, wiêc ono 
nale¿y do mnie.” I nie da go nam, 
zatrzyma dla siebie. Lepiej, ¿eby go 
tutaj nie by³o!” 

Przeciêli sznur i ch³opak spad³ 
na dno studni…

Kiedy m³odzian doszed³ do 
siebie, zacz¹³ siê rozgl¹daæ i zoba-
czy³ w œciance studni ¿elazn¹ 
zasuwê. Szarpn¹³ za ni¹ – otworzy³y 
siê drzwi. Wszed³ do wewn¹trz
i znalaz³ siê maleñkim pokoju.
W ³o¿u poœrodku izby le¿a³ jakiœ 
umieraj¹cy chudy i brodaty starzec. 
Obok niego le¿a³y skrzypce. M³o-
dzieniec wzi¹³ je i postanowi³ 
sprawdziæ, czy s¹ sprawne. Skrzypce 
okaza³y siê ca³e. Pomyœla³ wiêc: 
„Wszystko mi jedno i tak zginê na 
dnie tej studni – zagram sobie 
chocia¿ ostatni raz!” Nastroi³ 
skrzypce i zacz¹³ graæ. 

Jak tylko zagra³, brodaty starzec 
cichutko siê podniós³, usiad³ i po-
wiada: – O synu mój, sk¹d siê 
pojawi³eœ, na moje szczêœcie? Gdy-
by nie dŸwiêki skrzypiec, by³bym 
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¯ona mówi: – Niepotrzebnie mi 
ubli¿asz. Oto twój list. Przeczytaj 
sam, jeœli mi nie wierzysz! – i podaje 
list. 

Chwyci³ karawan-basza list i wi-
dzi – jego pismo, jego pieczêæ. 
Zacz¹³ ze zmartwienia gryŸæ piêœæ. – 
Ja chcia³em go zniszczyæ, pozbyæ siê 
go, a wysz³o wszystko inaczej, nie po 
mojemu! Skoro tak mia³o byæ, niech 
bêdzie.

Udaj¹c dobrego i ³askawego po-
szed³ z ¿on¹ do m³odzieñca i powia-
da: – Drogi mój ziêciu, zawini³em 
wobec ciebie! Nie gniewaj siê, wy-
bacz!

M³odzian odpowiada: – By³eœ 
niewolnikiem swojej chciwoœci. Po-
rzuci³eœ mnie w g³êbokiej studni
i tylko dziêki dobremu starcowi
w niej nie zgin¹³em. Pamiêtaj, ¿e 
czego byœ nie knu³, czego nie 
wmyœli³, zgubiæ mnie nie dasz rady! 
Lepiej wiêc nie próbuj!

Nastêpnego dnia zaprz¹g³ m³o-
dzian konie i wybra³ siê ze swoj¹ 
m³od¹ ¿on¹ na przeja¿d¿kê. Jad¹ 
szerok¹ i ³adn¹ ulic¹, podje¿d¿aj¹ do 
piêknego saraju. Tam zaœ p³on¹ 
ró¿nokolorowe ognie, na dziedziñcu 
stoj¹ ludzie, wszyscy o czymœ ¿ywo 
rozprawiaj¹. Spogl¹daj¹c na saraj, 
ch³opak pyta: – Co to za saraj i czemu 
tu siê tyle ludzi zebra³o? 

¯ona mu mówi: – To saraj na-
szego padyszacha. Padyszach og³o-
si³, ¿e wyda swoj¹ córkê za tego, kto 
ogra go w szachy. Przegrywaj¹cemu 
œcinaj¹ g³owê. Z powodu córki pa-
dyszacha zginê³o ju¿ wielu m³odych 
mê¿czyzn! A wygraæ z nim nikt nie 
mo¿e, nie ma na œwiecie drugiego 
takiego gracza! 

– Wst¹piê do padyszacha, za-
gram z nim w szachy – powiada 
m³odzieniec.

M³oda ¿ona zap³aka³a i zaczê³a 
go b³agaæ: – Nie chodŸ. Jeœli pój-
dziesz, na pewno stracisz g³owê!

Uspokoi³ j¹ m³odzieniec. 
– Nie bój siê – powiada – 

zachowam swoj¹ g³owê. 
Wszed³ do saraju. A tam sie-

dz¹ wezyrowie, siedzi za sto³em 
padyszach, przed nim le¿y szachow-
nica.

Dostrzeg³ padyszach m³odziana
i pyta: – Po coœ przyszed³?

twem. „Ale ¿eby ten skarb zosta³
w naszych rêkach – pisa³ – po-
winniœcie, u¿ywaj¹c jakiegoœ pod-
stêpu, zg³adziæ m³odziana, który 
dorêczy wam mój list.”

Przeczytawszy list, m³odzieniec 
postanowi³ daæ karawan-baszy 
nauczkê za to wiaro³omstwo i bez-
wstydnoœæ. Wymaza³ ostatnie linijki 
listu i naœladuj¹c jego charakter 
pisma dopisa³ takie s³owa: „Dziêki 
temu m³odzieñcowi, wracam do was 
z ogromnym bogactwem. Zaproœ 
wszystkich krewnych i s¹siadów
i nie zwlekaj¹c, wydaj nasz¹ córkê za 
niego. I ¿eby wszystko zosta³o zro-
bione, jak przykaza³em, do mojego 
powrotu!”

I ten w³aœnie list wrêczy³ ch³o-
piec ¿onie karawan-baszy. Posadzi³a 
ona d¿ygita, ugoœci³a, a sama otwo-
rzy³a list i czyta. 

Przeczytawszy list, posz³a do 
pokoju swojej urodziwej córki i 
powiada do niej: – Có¿, córeczko, 
ojciec pisze, ¿ebym wyda³a ciê za 
m¹¿ za tego ch³opaka. Zgadzasz siê? 

A dziewczynie m³odzian przy-
pad³ do serca od pierwszego 
wejrzenia. Powiada: – Wola ojca jest 
dla mnie prawem, zgadzam siê!

Zaraz zaczêto przygotowywaæ 
ró¿ne jad³o i napitki, wezwano 
krewnych i s¹siadów – i wydano 
dziewczynê za m¹¿ za m³odzieñca. 
Dziewczyna jest ukontentowana
i ch³opak rad, i wszyscy s¹ zado-
woleni, i radoœni: taki udany by³ tuj!

Po dwóch dniach karawan-basza 
wróci³ do domu. Pomocnicy wy³a-
dowuj¹ juki z towarem, uk³adaj¹ je 
na dziedziñcu. Karawan-basza wy-
daje polecenia i wchodzi do domu. 
¯ona stawia przed nim ró¿ne sma-
ko³yki, ugaszcza. Karawan-basza 
pyta: – A gdzie nasza córka? Dla-
czego nie wysz³a mnie powitaæ? Wi-
docznie pojecha³a gdzieœ w goœcinê? 

– Dok¹d mia³a jechaæ! – odpo-
wiada ¿ona. – Zgodnie z twoim 
¿yczeniem wyda³am j¹ za m¹¿ za 
m³odzieñca, który dostarczy³ list od 
ciebie. Teraz jest ze swoim m³odym 
mê¿em. 

– Co ty mówisz, g³upia! – 
wrzasn¹³ karawan-basza. – Przecie¿ 
ci rozkaza³em, ¿ebyœ siê go pod-
stêpnie pozby³a.
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umar³ w tej chwili. Przywróci³eœ mi 
¿ycie i si³y. Jestem panem tego 
podziemia i spe³niê ka¿de twoje 
¿yczenie.

Ch³opiec powiada: – O ojcze, nie 
trzeba mi z³ota, ni srebra, ani 
¿adnych bogactw. Pomó¿ mi tylko 
wydostaæ siê z tej studni i dogoniæ 
karawanê!

I jak tylko wypowiedzia³ swoj¹ 
proœbê, starzec pochwyci³ go, wy-
niós³ ze studni i zaniós³ w tê stronê,
w któr¹ wyruszy³a karawana. Kiedy 
karawana by³a w zasiêgu ich wzro-
ku, starzec po¿egna³ siê z d¿ygitem
i podziêkowa³ za to, ¿e ten przy-
wróci³ mu ¿ycie. A ch³opak z³o¿y³ 
starcowi wyrazy wdziêcznoœci za 
okazan¹ pomoc. 

M³odzian szybko dogoni³ ka-
rawanê i jak gdyby nigdy nic po-
wêdrowa³ razem z karawaniarzami. 
Karawan-basza mocno siê przestra-
szy³ i myœla³, ¿e m³odzian bêdzie 
wymyœlaæ mu i oskar¿aæ o zdradê, 
ale d¿ygit nie powiedzia³ ani jednego 
gniewnego s³owa, jakby siê nic nie 
sta³o. Kroczy z karawan¹, pracuje 
jak wszyscy, ¿yczliwy jest jak 
przedtem.

Mimo to karawan-basza nie 
mo¿e siê uspokoiæ i z³e myœli go nie 
opuszczaj¹. Duma sobie: „Ten m³o-
dzieniec jest widaæ, bardzo chytry! 
Teraz nic nie mówi, a jak dotrzemy 
do miasta, na pewno za¿¹da ode 
mnie swojego z³ota.” 

I oto, kiedy do miasta zosta³y 
dwa dni drogi, karawan-basza wrê-
cza ch³opcu list, nakazuje wsi¹œæ na 
konia i szybko jechaæ przodem.

– ZawieŸ ten list mojej ¿onie – 
otrzymasz od niej bogaty prezent! – 
powiedzia³, uœmiechaj¹c siê tak 
jakoœ krzywo. 

D¿ygit natychmiast wyprawi³ siê 
w drogê. Podjecha³ do miasta i myœli:  
„Ten karawan-basza nie ma w sobie 
ni wstydu, ni uczciwoœci: zostawi³ 
mnie w studni na pewn¹ œmieræ, 
zagarn¹³ dla siebie ca³e znalezione 
przeze mnie z³oto. Dlaczego nie 
mia³by mnie oszukaæ i tym razem!”

I ch³opak postanowi³ przeczytaæ 
list karawan-baszy. W swoim liœcie 
karawan-basza przesy³a³ ¿onie i cór-
ce pozdrowienia i oznajmia³, ¿e tym 
razem powraca z wielkim bogac-
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M³odzian mówi: - Przyszed³em 
zagraæ z tob¹ w szachy.

– Ja ciebie i tak pokonam – mówi 
padyszach – i wtedy odr¹biê ci 
g³owê!

– Zetniesz, to zetniesz – powiada 
ch³opak – a teraz grajmy.

Padyszach mówi: – Niech bê-
dzie! A oto moja wola: jeœli wygram 
trzy partie – zetnê ci g³owê, jeœli ty 
mnie pokonasz w trzech partiach – 
o¿eniê ciê z moj¹ córk¹.

W obecnoœci wszystkich wezy-
rów podaj¹ sobie rêce i zaczynaj¹ 
graæ. Pierwsz¹ partiê wygra³ 
padyszach. I drug¹ te¿ wygra³ 
padyszach. Ucieszy³ siê i mówi do 
m³odzieñca: 

– Uprzedza³em ciê, ¿e prze-
padniesz! Pozosta³o ci tylko jeszcze 
raz przegraæ i pozbawi¹ ciê g³owy!

– Zobaczymy – odpowiada m³o-
dzian – Dalej, grajmy. 

Trzeci¹ partiê wygra³ ch³opak. 
Zmarszczy³ siê padyszach, powiada: 
– Zagrajmy jeszcze raz!

– Dobrze. – odpowiada ch³opak 
– Zgrajmy, jeœli masz ochotê.

I znowu wygra³ m³odzieniec. 
Padyszach mówi: – Zagrajmy jesz-
cze raz!

Zagrali ponownie i znów ch³o-
pak wygra³. Padyszach powiada: – 
No, jeœli chcesz, bierz moj¹ córkê. 
Ale je¿eli wygrasz jeszcze jedna 
partiê, oddam ci pó³ królestwa.

Zaczêli graæ. Ponownie wygra³ 
m³odzieniec. Rozgor¹czkowa³ siê 
padyszach i mówi: – Dalej, zgrajmy 
jeszcze partiê! Wygrasz – oddam 
ca³e królestwo.

Wezyrowie mu odradzaj¹, ale on 
ich nie s³ucha. Znowu m³odzian 
wygra³. Córki padyszacha nie chcia³, 
ale ca³e królestwo wzi¹³. Sprowadzi³ 
do siebie rodziców i odt¹d wszyscy 
¿yli razem.

Ja u nich by³em – dzisiaj zacho-
dzi³em, wczoraj wróci³em. Pogra-
liœmy, potañczyliœmy, pojedliœmy
i popiliœmy, w¹sy zmoczyliœmy, a do 
ust nic nie trafi³o.

Z jêzyka rosyjskiego przet³umaczy³a 
Jolanta Czarnotta-M¹czyñska

Kurdowie s¹ czwart¹ co do wiel-
koœci grup¹ etniczn¹ na Bliskim 
Wschodzie, po Arabach, Persach
i Turkach. S¹ jednoczeœnie  najwiêk-
szym narodem bez w³asnego pañ-
stwa, ¿yje ich na œwiecie prawie 40 
milionów. Kurdystan zosta³ podzie-
lony po I wojnie œwiatowej  na pod-
stawie traktatu z Lozanny w 1923 
roku. Czêœæ Kurdystanu znalaz³a siê 
w granicach nowopowsta³ej Repub-
liki Tureckiej (Kurdystan  pó³nocny, 
20 milionów  Kurdów), czêœæ w Ira-
ku (Kurdystan po³udniowy 5 milio-
nów Kurdów), czêœæ w Iranie  
(Kurdystan  wschodni, 10 milio-
nów), a czêœæ w Syrii (Kurdystan 
zachodni, 1,5 miliona). Oprócz tego 
Kurdowie ¿yj¹ na Kaukazie. Liczeb-
noœæ diaspory kurdyjskiej  ocenia
siê na 2 miliony osób, z czego wiêk-
szoœæ mieszka w Niemczech, Szwe-
cji, Anglii i Stanach Zjednoczonych.

Kurdowie  pos³uguj¹ siê jêzy-
kiem kurdyjskim pochodz¹cym z ro-
dziny jêzyków indoeuropejskich. 
Dzieli siê on na dialekty: sorani, 

bahdinani, gurani i zaza. W prze-
wa¿aj¹cej  wiêkszoœci  Kurdowie s¹ 
sunnickimi muzu³manami, ale wœród 
Kurdów spotyka siê tak¿e szyitów. 
Ponadto w Kurdystanie ¿yj¹ chrzeœ-
cijañscy Asyryjczycy i Chaldejczycy 
oraz  jezydzi.

Najwa¿niejszym œwiêtem  Kur-
dów jest Newroz – Kurdyjski Nowy 
Rok, obchodzony 21 marca. Data ta 
symbolizuje 21-ramienne s³oñce na 
kurdyjskiej fladze.

Powierzchnia Kurdystanu wy-
nosi ok. 550 tys.km kw i jest wiêksza 
od powierzchni Hiszpanii. Przez 
Kurdystan przep³ywaj¹ wielkie rzeki 
takie jak: Tygrys, Eufrat,Araks, 
Wielki Zab, Ma³y Zab. Kurdystan 
kryje w sobie wielkie bogactwa natu-
ralne. S¹ to: ropa naftowa, gaz, wê-
giel kamienny, pok³ady Lignitu oraz 
chromu i ¿elaza a tak¿e bardzo  ¿yz-
na ziemia, niestety po czêœci znisz-
czona wskutek wieloletnich woje.

Z wszystkich czêœci Kurdystanu 
tylko Kurdystan iracki (tj. pó³nocny 
Irak) posiada autonomiê. Wed³ug 

nowej konstytucji Iraku z 2005 r. 
Kurdystan jest Regionem Autono-
micznym w ramach federacji irac-
kiej. Region Kurdystanu  Irackiego 
posiada w³asny parlament, prezy-
denta, rz¹d, wojsko i przedstawiciel-
stwa zagraniczne.

Kurdystan iracki prze¿ywa 
obecnie dynamiczny rozwój wielu 
sektorów gospodarczych, zw³aszcza 
handlu, us³ug, sektora naftowego
i przemys³u energetycznego.

Obecnie obserwuje siê wzmo-
¿on¹ wspó³pracê pomiêdzy Polsk¹
a Rejonem Kurdystanu. W roku 2004 
rozpoczê³a siê wspó³praca  naukowa 
miêdzy Uniwersytetem Jagielloñ-
skim a trzema uniwersytetami Kur-
dystanu irackiego: Salahaddin, 
Sulejmanija i Dohuk, w ramach 
której  studenci kurdyjscy  podejmu-
j¹ studia magisterskie i doktoran-
ckie na UJ, a polscy studenci i nau-
kowcy mog¹ studiowaæ i prowadziæ 
badania  w Regionie  Kurdystanu.

Od  2007 roku podobne umowy 
funkcjonuj¹ miêdzy Uniwersytetem 
im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu a uniwersytetami Salahaddin
i Sulejmanija.

K U R D O W I E

Cytadela w Hawler (Erbil)

KCJiD Kraków



Autorka podaje czytelnikom
w jaki sposób Tatarzy œwiêtuj¹ 
Kurban Bajram. Otó¿ œwiêto za-
czyna siê od przyprowadzenia ofiar-
nych zwierz¹t (g³ównie baranów
i byków) i uwi¹zania ich z ty³u 
meczetu, za p³otem, do specjalnie 
przygotowanych barierek s³u¿¹cych 
do tego celu. Nastêpnie imam ce-
lebruj¹cy t¹ religijn¹ uroczystoœæ 
podchodzi do ofiarodawców, pytaj¹c 
ich w jakiej intencji chc¹ z³o¿yæ 
zwierzê w ofierze. Po czym imam 
poœwiêca zwierzêta, podchodz¹c do 
ka¿dego z nich i czytaj¹c z chamai³u 
krotk¹ modlitwê, po czym skrapia 
zwierzêta wod¹. Nastêpnie imam 
podaje bia³¹ chustê osobie, która 
bêdzie zarzynaæ zwierzêta. Cz³o-
wiek ten przywi¹zuje bia³¹ chustê do 
rogów zwierzêcia, po czym barany
i byki powala siê na ziemiê pêtaj¹c je 
za pomoc¹ sznura. Wtedy cz³owiek, 
który ma za zadanie zabiæ zwierzêta, 
ostrym no¿em lub po prostu kos¹ 
przecina im gard³a. Tatarzy potem 
czekaj¹ a¿ ca³a krew wyp³ynie ze 
z³o¿onych w ofierze zwierz¹t, po 
czym dziel¹ miêso na czêœci, roz-
daj¹c je osobom uczestnicz¹cym
w Kurban Bajramie. 

Autorka zwróci³a uwagê w jaki 
sposób respondenci opisuj¹ Kurban 
Bajram. Badane osoby wyra¿a³y 
ró¿ne opinie na temat obchodzenia 
tego œwiêta, np. ¿e sk³adany wtedy w 
ofierze byk musi byæ hodowany 
przez trzy lata, zarzynany w intencji 
cz³owieka, który sk³ada ofiarê i w 
intencji jego rodziny, po czym ogó³ 
Tatarów stoi w kolejce po kawa³ek 
miêsa z tego byka, który zwy-
czajowo im siê nale¿y. Inny Tatar 
opowiada³ autorce w jaki sposób 
dokonuje siê ofiary, twierdzi³ on, ¿e 
jest to specjalny rytua³ religijny. 
Wczeœniej kupuje barana, którego 
przywozi na œwiêto. Cz³owiek ten 
podkreœla³, ¿e barana nie mo¿na 
zar¿n¹æ przed meczetem, ale za nim, 
¿e œwiêto zaczyna siê od specjalnych 
mod³ów, barana zaœ zabijaj¹ spec-
jalnie przeznaczeni do tego ludzie, 
do których po kolei podchodzi 
imam. RzeŸnik rytualny musi byæ w 
stanie czystoœci, po ablucji, musi te¿ 
poœciæ przez czternaœcie dni przed 
œwiêtem. Nastêpnie cz³owiek ten 
informowa³, ¿e k³adzie siê barana na 
bok, g³ow¹ skierowan¹ na po³udnie 
(symbolicznie w stronê Mekki), po 
czym zabija dwoma poci¹gniêciami. 

RECENZJA

KSI¥¯KI

Katarzyny Warmiñskiej

,,Tatarzy polscy. To¿samoœæ

religijna i etniczna’’

cz. VI

Norbert Boratyn
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przez autorkê przedstawicieli spo-
³ecznoœci tatarskiej w Polsce, cho-
cia¿ by³a to zdecydowana mniej-
szoœæ respondentów, podwa¿ali 
istniej¹ce zasady obchodzenia tego 
œwiêta. Problemem by³ rytua³ – 
niektórzy Tatarzy uwa¿ali, ¿e nie jest 
istotna p³eæ zwierzêcia, ¿e nie jest 
konieczna procesja ze zwierzêtami 
wokó³ meczetu, ale najwiêcej kry-
tyki powodowa³ rodzaj zwierzêcia 
sk³adanego w ofierze. Tatarzy mieli 
najwiêcej zastrze¿eñ do sk³adania 
ofiary z koguta i generalnie z drobiu, 
w czym przyszed³ im w sukurs jeden 
z tatarskich dzia³aczy religijnych 
twierdz¹c, ¿e przed II wojn¹ 
œwiatow¹ nie by³o ofiary z kogutów, 
jest to jedynie chybiony pomys³ 
imama Safarewicza, który siê przyj¹³ 
wœród spo³ecznoœci tatarskiej. Cho-
cia¿ niektórzy Tatarzy twierdzili, ¿e 
przed II wojn¹ œwiatow¹ biedni 
ludzie sk³adali ofiary z koguta, co 
by³o dozwolone w wypadku, gdy 
chcieli z³o¿yæ na Kurban Bajramie 
jakieœ zwierzê w ofierze, a nie staæ 
ich by³o na barana lub byka. 
Wspó³czeœnie kogut te¿ by³ sk³adany 
w ofierze przez mniej zamo¿nych 
cz³onków spo³ecznoœci tatarskiej. 
Autorka zwróci³a uwagê, ¿e tatarscy 
dzia³acze religijni, a szczególnie 
imam z Boœni i Hercegowiny, pracu-
j¹cy w sokólskiej gminie muzu³mañ-
skiej, staraj¹ siê oczyœciæ tatarski 
islam z ró¿nych nalecia³oœci, co 
odnosi skutki, i gdy w Bohonikach
w 1991 roku na Kurban Bajram 
Tatarzy z³o¿yli koguta w ofierze, to 
ju¿ w 1993 roku zabili wy³¹cznie 
barany i byki. Negatywne skojarze-
nia powodowa³a procesja ze zwie-
rzêtami wokó³ meczetu ze wzglêdów 
humanitarnych, chodzi³o tutaj o to, 
¿e Koran nakazuje zarzynaæ wy-
poczête zwierzêta na Kurban Baj-
ram, a poza tym sam ju¿ widok 
pêdzonych i ci¹gniêtych za ogony 
zwierz¹t wokó³ meczetów powodo-
wa³ z³e skojarzenia wœród respon-
dentów. Dlatego zakaz procesji 
wokó³ meczetu by³ przez wiele 
badanych przez autorkê osób przy-
jêty pozytywnie, poza tym brali 
respondenci i to pod uwagê, ¿e 
trudno jest utrzymaæ w porz¹dku 
pó³tonowego byka, którego, gdyby 

trzymane w oddzielnej zagrodzie, 
aby nie by³o dopuszczane do samicy.

Autorka zwróci³a uwagê, ¿e dla 
badanych Tatarów bardzo wa¿ne jest 
miejsce odbycia rytua³u œwi¹tecz-
nego zar¿niêcia barana lub byka 
podczas Kurban Bajramu. Zwykle 
odbywa siê to na specjalnym miejscu 
z ty³u za meczetem, a nie przed nim, 
po jego bokach, lub tym bardziej nie 
w œrodku meczetu. Niektórzy Tata-
rzy stwierdzili, ¿e w zasadzie Kurba-
na mo¿na ofiarowaæ w ka¿dym miej-
scu, jeœli nie ma w pobli¿u meczetu, 
podaj¹c jako przyk³ad Tatara, miesz-
kaj¹cego pod Gdañskiem, który jest 
specjalist¹ od zarzynania ofiarnych 
zwierz¹t i u którego mo¿na zamówiæ 
Kurbana. 

Autorka zwróci³a tak¿e uwagê 
na sposób zarzynania tych zwierz¹t. 
Badani Tatarzy mówili, ¿e kora-
nicznie jest zabijaæ barana lub byka 
za pomoc¹ trzech poci¹gniêæ ostrym 
no¿em, a najlepiej kos¹ w gard³o 
zwierzêcia, najlepiej tak, aby odci¹æ 
mu g³owê, ¿eby zwierzê siê nie 
mêczy³o (islam zakazuje znêcania 
siê nad zwierzêtami), oraz ¿eby wy-
ciek³a z ofiary ca³a krew. Zwierzêta, 
a szczególnie byki, Tatarzy pêtali za 
trzy nogi, poza praw¹ przedni¹, 
wszystkie zaœ zwierzêta sk³adane
w ofierze, zgodnie z zasadami Ko-
ranu, k³adli na prawy bok, skrêcaj¹c 
g³owê w kierunku Mekki, czyli na 
po³udnie, po czym zarzynali zgodnie 
z religijn¹ procedur¹. 

Katarzyna Warmiñska przyj-
rza³a siê w jaki sposób dzieli siê 
miêso sk³adanej podczas Kurban 
Bajramu ofiary. Respondenci mó-
wili, ¿e imam, z racji tego, ¿e jest 
osob¹ duchown¹, otrzymuje, wed³ug 
tatarskiego zwyczaju, g³owê, dwie 
nogi, skórê i czêœæ lewej przedniej 
³opatki ofiary. Podkreœlali, ¿e przed 
II wojn¹ œwiatow¹ imam mia³ 
obowi¹zek zaprosiæ wszystkich do 
siebie na Kurban Bajramowy 
posi³ek. Ofiarodawca, podobnie jak 
rzeŸnik rytualny, mia³ w obowi¹zku 
poœciæ czternaœcie dni przed œwiê-
tem, a pierwszym posi³kiem po tym 
okolicznoœciowym poœcie mia³o byæ 
w³aœnie miêso zwierzêcia zar¿niê-
tego w ofierze podczas Kurban 
Bajramu. Niektórzy z badanych 

  
Po zabiciu rzeŸnik œci¹ga skórê
z zabitego barana, dziel¹c miêso 
pomiêdzy œwiêtuj¹cych Tatarów, zaœ 
wnêtrznoœci barana i barania g³owa 
jest zakopywana. Ów respondent 
podkreœli³, ¿e tatarskie gospodynie 
robi¹ z miêsa zabitego podczas 
Kurban Bajramu barana ko³duny, 
zakopuj¹c koœci barana. Badane 
osoby mówi³y te¿ o sposobie zabi-
jania baranów, czy te¿ byków, 
podkreœlaj¹c, ¿e nie wolno znêcaæ 
siê nad ofiarnymi zwierzêtami,
a jedynie szybko zabiæ w imiê Boga 
po  odpowiedniej modlitwie. Pewna 
zaœ kobieta powiedzia³a, ¿e Tatarzy 
nie bij¹ zwierz¹t, jedynie zarzynaj¹ 
na ofiarê, ofiarnych zwierz¹t nie jest 
¿al, poniewa¿ ofiarowane s¹ Bogu, 
czyli Allachowi. 

Autorka podkreœla, ¿e Kurba-
nem, czyli zwierzêciem ofiarnym 
mo¿e zostaæ generalnie baran, albo 
byk. Zwierzê ofiarne klasyfikowane 
jest wed³ug p³ci, wieku i czystoœci 
seksualnej. Koran kategorycznie 
zakazuje sk³adania w ofierze œwiñ, 
ze wzglêdu na to, ¿e jest to zwierzê 
nieczyste, którego nie wolno muzu³-
manom w ogóle spo¿ywaæ, a przede 
wszystkim sk³adaæ Bogu w ofierze. 
Jedna z badanych osób podkreœla³a, 
¿e sk³adane zwierzê w ofierze Bogu 
musi byæ jednolicie umaszczone. 
Badani Tatarzy mówili, ¿e na Kurban 
Bajram sk³ada siê Bogu w ofierze 
g³ównie barany i byki, ale dopusz-
czalne s¹ tak¿e kury, w szczegól-
noœci koguty, indyki, króliki, chocia¿ 
nikt z badanych siê z tym nie zetkn¹³, 
a na wschodzie dla pomyœlnoœci 
rodziny sk³ada siê w ofierze wiel-
b³¹da. Badani zwracali uwagê g³ów-
nie na koguta, gdy¿, jak twierdzili, 
kogut pieje podczas sk³adania go 
Bogu w ofierze, a g³os zarzynanego 
na Kurban Bajramie koguta budzi 
zmar³ych, znajduj¹cych siê po 
œmierci na tamtym œwiecie. 

Tatarzy podkreœlali, ¿e roga-
cizna, przeznaczona do zabicia 
podczas Kurban Bajramu, czyli 
barany i byki, musi mieæ p³eæ mêsk¹, 
rok, albo trzy lata ¿ycia (ró¿ni 
respondenci ró¿nie autorce to 
t³umaczyli), zwierzê nie mo¿e byæ 
dopuszczone do rozp³odu, musi byæ 
czyste seksualnie i w trakcie hodowli 
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w ofierze zwierz¹t, byli tacy co 
g³oœno komentowali sposób zacho-
wania zwierzêcia podczas zar¿niê-
cia, niektórzy nawet fotografowali 
zwierzêta. To wszystko na postron-
nych osobach mog³o odnieœæ wra¿e-
nie spotkania towarzyskiego, a nie 
tak wa¿nego dla polskich Tatarów 
œwiêta jak Kurban Bajram. Charak-
terystyczne by³o i to, ¿e zarzynanie 
odbywa³o siê z religijnym ceremo-
nia³em, natomiast pakowanie miêsa 
do foliowych worków przez rzeŸ-
ników ubranych w bia³e, higieniczne 
fartuchy i zachowanie imama, dla 
którego nie by³o dziwne, ¿e skrapia³ 
zwierzêta wod¹, umieszczon¹ w bu-
telce po napoju gazowanym, a póŸ-
niej sprzeda³ skórê ofiarnego zwie-
rzêcia do garbarni, wreszcie komen-
tarze niektórych ludzi, uwa¿aj¹cych, 
¿e z nieczystych wed³ug religii 
muzu³mañskiej i zakopywanych 
wnêtrznoœci zwierzêcych da³oby siê 
przygotowaæ coœ do jedzenia, to 
wszystko zrobi³o na autorce wra¿e-
nie, jakby czêœæ Tatarów oœmiesza³a 
obrzêdy religijne islamu, albo z nie-
wiedzy, co jest prawdopodobne, albo 
z wyrachowania, co te¿ przecie¿ nie 
jest niemo¿liwe. Sam uwa¿am, ¿e 
Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny, 
jeœli chce doprowadziæ religiê mu-
zu³mañsk¹ w Polsce do stanu, 
powiedzmy, u¿ywalnoœci, powinien 
wyeliminowaæ zjawiska niepowa¿-
nego traktowania obrzêdów religij-
nych przez w³asnych wiernych. 
Podobnie zreszt¹ Koœció³ rzymsko-
katolicki powinien powa¿nie potrak-
towaæ, a nastêpnie wyeliminowaæ 
tak zdawa³oby siê trywialne zja-
wisko, jak ¿ucie gumy w koœciele 
podczas Mszy Œwiêtej ju¿ nie tylko 
przez dzieci i m³odzie¿, ale i przez 
osoby w œrednim wieku, albo zja-
wiska wygl¹daj¹ce ju¿ wprost na 
prowokacje, w rodzaju uczestnictwa 
w katolickich procesjach osób z psa-
mi na smyczy, czy tego typu 
podobnych zjawisk. Nic dziwnego, 
¿e Katarzyna Warmiñska odnios³a 
w³aœnie takie wra¿enie. We wspó³-
czesnej dobie celowego podrywania 
autorytetów jakiejkolwiek religii, 
spo³ecznoœæ polskich Tatarów po-
winna, moim zdaniem, skoncen-
trowaæ siê na obronie wyznawanej 

ta powiedzia³a, ¿e, gdy na po-
cz¹tku lat 90-tych tatarska gmina 
muzu³mañska obchodzi³a Kurban 
Bajram, podczas którego to œwiêta 
by³ zabijany byk na ty³ach meczeu, 
dzieci obserwuj¹ce Tatarów zarzy-
naj¹cych byka opowiedzia³y o tym 
swoim matkom, które nastêpnie 
mówi³y napotkanym Tatarom, ¿e 
zabijanie zwierz¹t na wolnym po-
wietrzu to barbarzyñstwo. Z tego 
nasuwa³ siê wniosek, ¿e Tatarzy 
mog¹ przez ludzi, którzy przeszli 
„pranie mózgów”, na skutek na-
p³ywaj¹cej z zachodniej Europy 
propagandy, zostaæ postawieni 
pod swego rodzaju prêgierzem, 
albo potraktowani jako ludzie 
gorszej kategorii, skoro kultywuj¹ 
zabijanie zwierz¹t z powodu œwi¹t 
religijnych. Ta sama respondentka 
zasugerowa³a, ¿e Tatarzy, obcho-
dz¹c swoje œwiêta, musz¹ uwa¿aæ, 
¿eby po zmianie systemu politycz-
nego nikogo nie uraziæ. Autorka 
przytoczy³a te¿ wypowiedŸ jed-
nego z badanych przez ni¹ Tata-
rów, który wobec wrogiej i w³aœ-
ciwie ci¹g³ej propagandy w prasie, 
stawiaj¹cej z tego powodu Tata-
rów pod kresk¹, odpowiedzia³
z kategoryczn¹ rozpacz¹ w g³osie, 
¿e Tatarzy nigdy nie zrezygnuj¹
z rytua³u, jaki nakazuje im ich 
muzu³mañska religia. Moim zda-
niem, bardzo dobrze, ¿e autorka 
zwróci³a uwagê na ten, bardzo 
wa¿ny i utrudniaj¹cy w sumie 
¿ycie religijne Tatarów polskich 
problem. 

Katarzyna Warmiñska, bêd¹ca 
kilkukrotn¹ obserwatork¹ Kurban 
Bajramu w Bohonikach, jak sama 
podaje, zwraca³a uwagê na ró¿ne 
szczegó³y, które jej zdaniem granicê 
pomiêdzy œwieckim, a œwiêtym 
czyni³y niewyraŸn¹, a nawet po 
prostu zatart¹. Czêœæ Tatarów rze-
czywiœcie oddawa³a siê z widocz-
nym dla autorki przejêciem modlit-
wie i rytualnym dzia³aniom, pod-
czas, gdy inni prowadzili towa-
rzyskie rozmowy z nie widzianymi 
od dawna krewnymi i znajomymi, 
wokó³ zaœ biega³y dzieci. Wiele 
zebranych tam osób toczy³o dys-
kusje na temat rozmiarów, wagi
i wartoœci rynkowej sk³adanych
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siê rozjuszy³, nawet tatarscy mê¿-
czyŸni nie byliby w stanie powstrzy-
maæ. 

Jeden z badanych przez Kata-
rzynê Warmiñsk¹ Tatarów powie-
dzia³, ¿e, mimo fachowej pomocy 
imama z Boœni i Hercegowiny, 
Tatarzy, zw³aszcza ludzie starsi, 
przyzwyczajeni do pewnych rytu-
a³ów, nie lubi¹ zmian, nawet jeœli 
dotychczasowy sposób obchodzenia 
tego œwiêta w pewnych aspektach 
nie jest zgodny z Koranem. Imam
z Boœni i Hercegowiny, na sta³e 
pracuj¹cy w sokólskiej gminie 
muzu³mañskiej, na pytanie autorki 
odpowiedzia³ teologicznie, ¿e nale-
cia³oœci kulturowe, wystêpuj¹ce 
wœród Tatarów polskich, powinny 
byæ traktowane jako cechy kulturo-
we polskiej spo³ecznoœci tatarskiej, 
nigdy natomiast jako zasady islamu, 
gdy¿ zasady islamu, ustalone przez 
Mahometa, pochodz¹ce z objawie-
nia Boga prorokowi, nie mog¹ pod-
legaæ ¿adnym zmianom i st¹d jest on 
przeciwny sk³adaniu w ofierze 
kogutów na Kurban Bajramie. Pod-
kreœli³ tak¿e, ¿e osoby, które wpro-
wadzaj¹ w islamie zasady sprzeczne 
z objawionym Mahometowi Kora-
nem, po œmierci pójd¹ do piek³a. 

Katarzyna Warmiñska zwró-
ci³a te¿ uwagê na inne problemy, 
przy których ró¿ne niuanse teo-
logiczne dotycz¹ce sposobu obcho-
dzenia Kurban Bajramu okazy-
wa³y siê zupe³nie nieistotne. Po-
wa¿ne problemy pojawi³y siê na 
pocz¹tku lat 90-tych XX wieku
i mia³y zwi¹zek z nasilaj¹c¹ siê po 
zmianie systemu politycznego
w Polsce w 1989 roku propagand¹, 
zwi¹zan¹ z tak zwan¹ obron¹ 
praw zwierz¹t, która swoje ¿niwo 
zbiera³a szczególnie w du¿ych 
miastach, takich jak Bia³ystok. 
Jedna z respondentek autorki 
mówi³a z wyraŸn¹ obaw¹, ¿e 
Kurban Bajram mo¿e siê staæ 
œwiêtem, z powodu którego Tata-
rzy bêd¹ dyskryminowani przez 
fanatycznych wegetarian, cz³on-
ków tak zwanego ruchu obroñców 
praw zwierz¹t i osób, które nie 
akceptuj¹ Tatarów, którzy na 
pewno skorzystaliby z okazji, aby 
dzia³aæ na szkodê Tatarów. Osoba 
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przez siebie muzu³mañskiej, sunnic-
kiej wiary.

Autorka zwróci³a uwagê na 
problem interpretacji przez Tatarów 
symboli, u¿ywanych podczas œwiêt-
owania Kurban Bajramu. Badane 
osoby szczególnie zwraca³y tutaj 
uwagê na bia³¹ chustkê, zawieszan¹ 
na rogach zwierzêcia, t³umacz¹c, ¿e 
nie wiedz¹ dlaczego siê tak robi, ale 
to upiêkszy zwierzê, gdy¿ to jest coœ 
co przypomina turban. Ktoœ inny 
uzna³ tê chustkê za symbol nie-
winnoœci i czystoœci zwierzêcia. 
Kolejna osoba wprost nazwa³a 
chustkê zawojem, oraz, ¿e imam 
guœluje zwierzê obmywaj¹c je 
trzykrotnie wod¹, po czym zwierzê 
czyste i œwiête jest zabijane w imiê 
Boga. Kobieta tatarska okreœli³a 
chustkê jako jakieœ tam bia³e p³ótno, 
s³u¿¹ce do wi¹zania rogów zwie-
rzêcia. Imam natomiast okreœli³, ¿e 
ka¿dy ofiarodawca zwierzêcia musi 
zawi¹zaæ wêze³ na tej chustce, zwie-
rzê zaœ powinno mieæ wianuszek
z chustki na swoich rogach. Autorka 
uwa¿a, ¿e zwyczaj wieszania bia³ej 
chustki na rogach zwierzêcia, skra-
pianie zwierzêcia trzykrotnie wod¹, 
a przede wszystkim procesja ze 
zwierzêtami wokó³ meczetu s¹ to 
nalecia³oœci chrzeœcijañskie – kato-
lickie i prawos³awne, gdy¿, zdaniem 
autorki, w religii chrzeœcijañskiej 
woda s³u¿y poœwiêceniu, wianuszek 
jest symbolem dziewictwa, chusta 
zaœ to symbol niewinnoœci. Nato-
miast polscy Tatarzy od wieków 
¿yj¹c w chrzeœcijañskim otoczeniu 
zaadaptowali do swojej religii nie-
które zwyczaje chrzeœcijañskie, 
czêsto nieœwiadomie nimi przesi¹-
kaj¹c przez wieki zamieszkiwania na 
terenach obecnej Polski, Litwy, 
Bia³orusi i Ukrainy. 

Katarzyna Warmiñska uwa¿a, ¿e 
tak wa¿ne dla spo³ecznoœci tatarskiej 
w Polsce œwiêta religijne s¹ trak-
towane przez Tatarów jako œwiêta 
bardziej tatarskie ni¿ muzu³mañskie, 
chocia¿ wiêkszoœæ respondentów 
autorki uwa¿a³a, ¿e tylko niezmien-
noœæ i ci¹g³oœæ muzu³mañskich 
tradycji religijnych jest i bêdzie dla 
polskich Tatarów bardzo wa¿na. 
Tatarzy t³umaczyli jej, ¿e przez wieki 
nic siê nie zmienia³o w tatarskiej 

praktyce religijnej, i to zarówno
w Polsce, jak i na Kresach Wschod-
nich, pomimo ich wcielenia w 1944 
roku w sk³ad ZSRR, a obecnie 
wchodz¹cych w sk³ad Litwy, Bia-
³orusi i Ukrainy. Pojawi³y siê 
wypowiedzi, ¿e rodzice i dziadkowie 
postêpowali tak jak oni, i ¿e oni nic 
nie bêd¹ zmieniaæ w religii, ¿e
i Tatarzy polscy i ci co pozostali na 
Litwie, Bia³orusi, oraz Ukrainie 
jednakowo czcz¹ te same muzu³-
mañskie œwiêta, ¿e spo³ecznoœæ 
tatarska bêdzie zawsze wierna 
swoim tradycjom, oraz, ¿e nie ma 
ró¿nic nawet w gotowaniu potraw 
pomiêdzy np. Polsk¹ a Litw¹. Au-
torka, przywo³uj¹c nazwisko i mo-
nografiê Stanis³awa Kryczyñskiego, 
twierdzi, ¿e wypowiedzi dziadków
i pradziadków wspó³czesnych pols-
kich Tatarów w kwestii religii, 
obchodzenia œwi¹t religijnych i tra-
dycji w okresie miêdzywojennym 
by³y identyczne jak jej wspó³czes-
nych respondentów.

Katarzyna Warmiñska zwróci³a 
uwagê na przejawy wp³ywu zwycza-
jów chrzeœcijañskich na spo³ecznoœæ 
tatarsk¹, co doprowadzi³o Tatarów 
do obchodzenia, obok œwi¹t mu-
zu³mañskich, tak¿e niektórych œwi¹t 
chrzeœcijañskich, a tak¿e zracjo-
nalizowanie przez Tatarów tego 
zjawiska. Moim zdaniem, obecnoœæ 
Tatarów od ponad 600 lat na 
obszarze zamieszkanym generalnie 
przez ludnoœæ katolick¹ i prawo-
s³awn¹, otaczaj¹c¹ spo³ecznoœæ 
tatarsk¹ ze wszystkich stron, nie 
móg³ pozostaæ bez ¿adnego kul-
turowego wp³ywu na Tatarów pols-
kich. Badani przez autorkê Tatarzy 
podali, ¿e najbardziej spoœród œwi¹t 
nie muzu³mañskich obchodz¹ Syl-
westra i Nowy Rok. Jeden z ba-
danych Tatarów powiedzia³ o urz¹-
dzanych w dawnych czasach wiel-
kich tatarskich balach z okazji 
Sylwestra. Czêœæ Tatarów z okazji 
Bo¿ego Narodzenia wystawia³a
w domu choinkê dla dzieci i urz¹-
dza³a uroczyst¹ kolacjê wigilijn¹, 
by³y tak¿e rozdawane prezenty, 
natomiast na Wielkanoc Tatarzy ju¿ 
przed II wojn¹ œwiatow¹ malowali 
jajka, czyli kraszanki w jednolitym 
kolorze, stukaj¹c siê tak jak chrzeœ-

cijanie, jednak Tatarzy na Wielkanoc 
nie przygotowywali uroczystego 
œniadania. Podobnie Tatarzy mówili 
autorce, ¿e pierwszego listopada na 
Wszystkich Œwiêtych je¿d¿¹ na mu-
zu³mañskie cmentarze (mizary), ale 
nie zapalaj¹ zniczów na nagrobkach 
swoich bliskich, tylko sk³adaj¹ tam 
kwiaty. Jedna z badanych Tatarek 
mówi³a, ¿e islam zakazuje zapalania 
zniczów na muzu³mañskich cment-
arzach. Inny z kolei respondent 
zwróci³ uwagê autorce, ¿e pierw-
szego listopada Tatarzy odwiedzaj¹ 
na cmentarzach katolickich i pra-
wos³awnych groby swoich chrzeœ-
cijañskich znajomych i tam, na ich 
grobach, zapalaj¹ znicze, gdy¿ taki 
jest chrzeœcijañski zwyczaj. 

Autorka dosz³a do takich wnios-
ków, ¿e Tatarzy nie przejêli ca³ko-
wicie chrzeœcijañskich tradycji 
religijnych, a jedynie na sposób 
wybiórczy obchodz¹ niektóre œwiêta 
chrzeœcijañskie, pobie¿nie u¿ywaj¹c 
chrzeœcijañskiej symboliki religijnej 
i chrzeœcijañskiej obyczajowoœci. 
Katarzyna Warmiñska uwa¿a, ¿e 
takie zwyczaje jak choinka na Bo¿e 
Narodzenie, gdy dzieci dorosn¹, 
znikaj¹ z tatarskich domów, nato-
miast zwyczaj odwiedzania cmen-
tarzy na Wszystkich Œwiêtych tak¿e 
ulega redukcji. Autorka zwróci³a te¿ 
uwagê na wypowiedzi respon-
dentów, mówi¹ce o tym, ¿e osobom 
innych wyznañ tak¿e nale¿y siê 
szacunek ze strony Tatarów, a poza 
tym Tatarzy obchodz¹ wszystkie 
publiczne œwiêta, i ¿e jeœli w kalen-
darzu pojawia siê czerwona kartka
to Tatarzy, mieszkaj¹c w Polsce,
te¿ maj¹ obowi¹zek szanowaæ ten 
dzieñ.

Zwróci³a tak¿e uwagê na wypo-
wiedzi mówi¹ce, ¿e Tatarzy nie 
musz¹ œwiêtowaæ nie swoich œwi¹t, 
ale skoro s¹ to dni wolne od pracy, to 
mo¿na zawsze zorganizowaæ wtedy 
rodzinne spotkania, a nawet uro-
czyste obiady, co nie oznacza, ¿e 
Tatarzy œwiêtuj¹, jedynie znajduj¹ 
taki sposób na wspólne spêdzanie 
wolnego czasu.

                                             cdn



Sokolnictwo czyli polowanie
z ptakami drapie¿nymi pojawi³o siê 
oko³o  czterech tysiêcy lat temu na  
stepach Azji Centralnej, wœród no-
madów wielkiego stepu. Od nich 
przejêli ten zwyczaj polowania 
Chiñczycy.  Najwczeœnie jsza  
wzmianka pisana w Chinach 
pochodzi z XIII wieku  p.n.e.

W dawnej Arabii nie spotykamy 
¿adnych wzmianek o tresowaniu 
ptaków drapie¿nych do ³owów – jak 
pisze Tadeusz Kowalski w ksi¹¿ce 
„Na szlakach Islamu’’, aczkolwiek 
rycerz, poeta i mi³oœnik polowañ 
Imru al-Kajsa  w  swoich kasydach 
wspomina³ o takich polowaniach 
jeszcze przed pojawieniem siê Ma-
hometa. Jednak dopiero w okresie 
wielkich podbojów arabskich za-
czê³o rozprzestrzeniaæ siê sokol-
nictwo ze wschodu na zachód. 
Arabskie polowania w  erze przed-
islamskiej odbywa³y siê g³ównie
z pasami goñczymi – chartami 
saluki, lecz po zetkniêciu siê Arabów 
z Persami i Turkmenami, sztuka 
polowania z ptakami drapie¿nymi 
sta³a  ich  wielk¹ pasj¹ i sportem.

Pocz¹tki sokolnictwa wœród 
Arabów i drogi po których wêdro-
wa³o ono od ludu (plemienia) do 
ludu, nie s¹ jeszcze poznane, mimo 
doœæ du¿ej literatury na ten temat. 
Wci¹¿ problem  ten wœród badaczy 
jest dr¹¿ony i wielce pomocny w tym 
wzglêdzie mo¿e byæ omawiany dalej 
traktat.

Sokolnictwo wœród Arabów 
mia³o swoje odrêbne cechy. W kra-
jach niearabskich polowaæ z ptakami 
drapie¿nymi mogli tylko w³adcy
i przedstawiciele najwy¿szych elit 
pañstwa, tymczasem po  asymilacji 
sokolnictwa w Arabii, ten rodzaj 
polowania, a póŸniej sportu, zdemo-
kratyzowa³ siê i sta³ siê popularny 
wœród dowódców wojskowych, szej-
ków plemion  nomadzkich, a nawet 
ludnoœci wiejskiej – jak pisze dalej 
Tadeusz Kowalski.

Sokolnictwo rozumiane jest 
jako pozyskiwanie ptaków dra-
pie¿nych,  hodowla, sztuka uk³a-
dania ich do ³owów i  polowania
z nimi. Dope³nieniem jest leczenie 
ptaków (weterynaria ornitologicz-
na) oraz wytwarzanie obie¿y i uten-
syliów sokolniczych przez sokolni-
ków. Drapie¿nictwem nazywamy 
zabijanie i spo¿ywanie innych 
zwierz¹t. Ptaki drapie¿ne u¿ywane 
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do polowañ, z punktu widzenia 
taksonomii tzn.zasad stosowanych
w systematyce ptaków, nale¿¹ do 
dwu rzêdów – jastrzêbiowych i so-
ko³owych. Jakimi cechami cha-
rakteryzuj¹ siê one, ¿e wykorzystuje 
siê ich w ³owach? Ptaki te odzna-
czaj¹ siê inteligencj¹, charak-
terystycznym, hakowatym dziobem
i silnymi nogami, zaopatrzonymi
w ró¿nej wielkoœci pazury. Ofiary 
swoje chwytaj¹ i uœmiercaj¹ ostry-
mi szponami, a po zabiciu – osku-
buj¹ i dziel¹ na kawa³ki dziobem.

Jak pisze Urszula Lewicka – 
Rajewska w „Sokolnictwo w kra-
jach muzu³mañskich w X wieku
w œwietle „Murud¿ ad – dahab „Al.-
-Masudiego, s³owo  „al-bayzara’’
w jêzyku arabskim znaczy „so-
kolnictwo’’ i pochodzi od perskie-
go „baz’’ tj. jastrz¹b, ale s³owo
to przyjê³o siê w krajach kalifatu
na okreœlenie w ogóle polowania
z ptakami ³owczymi,  nawet
z soko³ami i or³ami. Odwrotnie
ni¿ w Europie, gdzie s³owo „so-
kolnictwo’’ odnosi siê tak¿e do 
polowania z jastrzêbiami i innymi 
ptakami ³owczymi np. sowami. 
Bayzar w j. arabskim znaczy 
sokolnik i obojêtnie czy uk³ada
do polowania soko³y czy jastrzêbie.

Szybko rozwijaj¹ca siê ta dzie-
dzina aktywnoœci spo³eczeñstwa 
arabskiego wymaga³a ujêcia jej
w ramy nauki  i opisania w trakta-
tach adabowych. W pierwszych 
wiekach ery muzu³mañskiej powsta-
³o wiele traktatów zwi¹zanych z za-
gadnieniami polowañ „pod pió-
rem’’. Wiêkszoœæ jednak zaginê³a. 
Muhammad Ibn Ishak an – Nadim
w Kitab al-fihrist (Katalogu) wspo-
mina o kilkudziesiêciu  traktatach 
znanych w X wieku dotycz¹cych 
polowania z ptakami drapie¿nymi. 
Jednym z najstarszych traktatów
o sokolnictwie jest  Kitab al-masa-
d¿id wa al-matavid poety Kusagima, 
na którym opierali siê nastêpcy 
pisz¹cy o sokolnictwie. Wymieniam 
tu to dzie³o, gdy¿ omawiana dalej 
„Ksiega sokolnictwa’’ prawie w po-
³owie  powiela informacje zawarte
w tym dziele. Wa¿ne informacje  
dotycz¹ce sokolnictwa zawarte s¹
w „Z³otych £¹kach” przywo³ywa-

nego ju¿ Al-Masudiego i wy-
czerpuj¹co omówione  przez Ur-
szulê Lewick¹ – Rajewsk¹. Na 
terenie  Iranu i okolic znane by³o 
dzie³o  ucznia „ksiêcia lekarzy’’ Abu 
Ali Ibn Siny, Abu al-Hasana an-Na-
sawiego „Bazname’’ czyli „Ksiêga  
sokolnictwa”. PóŸniejsze  traktaty
o sztuce polowañ z ptakami s¹ na 
ogó³ wtórne do tych tu wspom-
nianych. Pomocne w zrozumieniu tej 
pasji mog¹ byæ dzie³a adabowe  
prozatorskie np.: Al-D¿ahiza „Kitab 
al-Hayawan’’ czyli „Ksiêga zwie-
rz¹t’’ oraz dzie³o syryjskiego rycerza 
Usamy ibn Munkiza „Kitab al  
Itibar’’ czyli „Ksiêg¹ pouczaj¹cych 
przyk³adów’’ – dziennik z okresu 
wypraw krzy¿owych.

Krótko przed sw¹ tragiczn¹ 
œmierci¹ 2 kwietnia 1953 roku  
Muhammad Kurd Ali, s³ynny za-
³o¿yciel i szef  Akademii Arabskiej 
w Damaszku opublikowa³ starann¹ 
edycje  zachowanego w jedynym 
rêkopisie Traktatu o sztuce polo-
wania z ptakami drapie¿nymi, 
,,Kitab al-bayzara’’, Ksiêgê sokol-
nictwa. Przybli¿aj¹c to œredniowie-
czne dzie³o z okresu fatymidzkiego 
Egiptu, uczony mia³ œwiadomoœæ 
wielkiej wartoœci dokumentalnej 
manuskryptu. Paleograficzna praca 
nad  tym dzie³em zajê³a mu wiele lat, 
ale traktat wniós³ istotny wk³ad
w nasz¹ wiedzê o aktywnoœci 
spo³ecznej  w kalifacie fatymidzkim 
oraz o technikach polowañ prakty-
kowanych w owym czasie tzn.
w X wieku, w regionie Morza Œród-
ziemnego, a w szczególnoœci w del-
cie Nilu i Maghrebie. Wspó³czeœni 
uczeni na jego podstawie mogli 
ustaliæ indeks ornitologiczny ptac-
twa ³owieckiego wystêpuj¹cego
w delcie Nilu i przymorzu œród-
ziemnomorskim, który to rejon 
zaliczany jest do tzw. „ptasich ra-
jów’’ oraz  u³o¿yæ swoista farmako-
peê leków u¿ywanych w ornitologii 
weterynaryjnej tamtego okresu. S¹ 
to bardzo cenne wiadomoœci. T³u-
macz tego traktatu na jêzyk francuski 
Francois Vire, we wstêpie do publi-
kacji przek³adu tak pisze „ Jest to bez 
w¹tpienia jeden z najstarszych 
naukowych dokumentów, wolny od 
erudycyjnych popisów autora, od 

czego nie potrafi³a wyzwoliæ siê 
wiêkszoœæ tzw. naturalistów two-
rz¹cych w jêzyku arabskim”.

Manuskrypt wielkiego sokolni-
ka jest napisany niezwykle trudnym 
jêzykiem roj¹cym siê od archa-
izmów, pe³nym obcych  arabszczyŸ-
nie s³ów, a to: perskich, tureckich, 
koptyjskich oraz wyra¿eñ i terminów 
charakterystycznych dla sokolnict-
wa. Opracowanie i przygotowanie 
do druku tekstu manuskryptu wi¹-
za³o siê z ogromnymi trudnoœciami
i dodatkowymi studiami, o czym pi-
sze sam Kurd Ali. Manuskrypt osta³ 
siê tylko w jednej kopii zaginionego 
orygina³u z licznymi b³êdami pope³-
nionymi przez kopistê-ignoranta. 
Niezbêdna wiedza z dziedziny œred-
niowiecznego sokolnictwa obej-
mowa³a takie nauki jak: jeŸdziec-
two, etologiê i tresurê ptaków 
drapie¿nych, ekologiê fauny i awi-
fauny ptactwa ³owczego, sztukê 
wetery-naryjn¹, botanikê lekarsk¹
i inne. 

Kim by³ autor traktatu, wielki 
sokolnik, al-bayzar fatymidów?  
Kurd Ali doczyta³ siê na koñcu 
manuskryptu notatki sporz¹dzonej  
inn¹ rêka, ni¿ rêka kopisty, kim by³ 
autor traktatu. Mia³ nim byæ
o dziewiêæ lat m³odszy od kalifa
Al Aziza bi-Allaha o przydomku 
„kalif-myœliwy’’ dworzanin z mo¿-
nej  rodziny kairskiej, pozostaj¹cy
na s³u¿bie tego pi¹tego kalifa 
fatymidzkiego Egiptu, panuj¹cego
w latach 975–996, wielkiego 
mi³oœnika sztuki i nauki; w owym 
czasie tworzy³ on bibliotekê kair-
ska. Wielki sokolnik o anonimo-
wym imieniu mia³ napisaæ traktat
ok. 995 r. specjalnie na zamówienie 
kalifa.

Autor sam wspomina kilka-
krotnie, ¿e  zanim napisa³ ów traktat
i ofiarowa³ go w³adcy, sam z nim 
przez dwadzieœcia lat polowa³.
Z zadañ sokolnika wywi¹zywa³ siê 
nadzwyczaj dobrze, tote¿ kalif po-
wierzy³ mu urz¹d wielkiego so-
kolnika, ustanawiaj¹c go w ten 
sposób prze³o¿onym wszystkich 
sokolników na dworze w³adcy.
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