


OBRADOWA£A

RADA WSPÓLNA

KATOLIKÓW

I MUZU£MANÓW

Musa Czachorowski 20 listopada 2010 r. w war-
szawskim Centrum Kultury Islamu 
odby³o siê Walne Zgromadzenie 
Rady Wspólnej Katolików i Muzu³-
manów, poœwiêcone wyborom no-
wych w³adz w kadencji 2010–2012. 
Mia³o ono przede wszystkim cha-
rakter sprawozdawczo-wyborczy, 
dobieg³a bowiem koñca kadencja 
obecnych w³adz, które sprawowa-
³y swój mandat od roku 2008.
W porz¹dku obrad by³o m.in. tak¿e 
przeg³osowanie istotnych zmian
w statucie RWKM. W spotkaniu 
uczestniczyli m.in. wiceprzewod-
nicz¹cy Rady – ze strony muzu³-
mañskiej dr Artur Konopacki, ze 
strony katolickiej ks. dr Adam
W¹s, sekretarz generalny dr Agata 
Skowron-Nalborczyk, Jusuf Kono-
packi, prof. Jan Tyszkiewicz, Melika 
Czechowska, Micha³ £yszczarz, 
Marek Moroñ i Zdzis³aw Bie-
lecki.

Obrady, którym przewodniczy³ 
Jusuf Konopacki, rozpoczêto mod-
litw¹ muzu³mañsk¹ i katolick¹.
Po przyjêciu porz¹dku obrad, Aga-
ta Skowron-Nalborczyk przedsta-
wi³a merytoryczno-finansowe spra-
wozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du 
RWKM za okres od 15.11.2008 r.
do 20.11.2010 r. Sprawozdanie 
komisji rewizyjnej z³o¿y³ Jan 
Tyszkiewicz. Oba dokumenty przy-
jêto przy jednym g³osie wstrzy-
muj¹cym siê. Podobnie zaapro-
bowano zg³oszone zmiany w statucie 
oraz siedziby Rady. Nastêpnie 
przyst¹piono do wyboru nowych 
w³adz. Po podsumowaniu wyników 
tajnego g³osowania, przewodni-
cz¹cy komisji skrutacyjnej w osobie 
pisz¹cego te s³owa, oznajmi³, ¿e 
wspó³przewodnicz¹cymi Zarz¹du 
Rady Wspólnej Katolików i Mu-
zu³manów na kadencjê 2010–2012 
zostali wybrani: ze strony katolic-
kiej ks. dr Adam W¹s SVD (cz³o-
nek Komitetu ds. Dialogu z Re-
ligiami Niechrzeœcijañskimi przy 
Radzie ds. Dialogu Religijnego 
Konferencji Episkopatu Polski, wy-
k³adowca na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim), zaœ ze strony 
muzu³mañskiej dr Artur Konopacki 
(Uniwersytet w Bia³ymstoku). Obo-
wi¹zki sekretarza generalnego po-
nownie powierzono dr Agacie Sko-
wron-Nalborczyk, a skarbnika  Ha-
linie Szahidewicz, przewodnicz¹cej 
Muzu³mañskiej Gminy Wyzna-



531(108) grudzieñ 2010

niowej MZR w Bia³ymstoku. 
Cz³onkiem zarz¹du zosta³ te¿ ks.
dr Stanis³aw GrodŸ SVD. Cz³on-
kami komisji rewizyjnej wybra-
no: prof. Jana Tyszkiewicza, Ju-
sufa Konopackiego i Marka Mo-
ronia. 

Walne Zgromadzenie Rady 
podjê³o ponadto uchwa³ê o nadaniu 
tytu³u „Cz³owieka Dialogu” roku 
2010. Postanowiono zgodnie owym 

zaszczytnym mianem obdarzyæ 
Halinê Szahidewicz w uznaniu jej 
wielkich zas³ug dla dialogu chrzeœ-
cijañsko-muzu³mañskiego. Uro-
czystoœæ z tej okazji odbêdzie siê
26 stycznia 2011 r. podczas XI
Dnia Islamu w Koœciele katolickim 
w Polsce.

Osoby zainteresowane dzia-
³alnoœci¹ rady Wspólnej Kato-
lików i Muzu³manów zaprasza-

my  do  odwiedzen ia  s t rony  
http://www.radawspolna.pl, na 
której publikowane s¹ równie¿ 
informacje podejmowanych przed-
siêwziêciach oraz wydarzeniach 
wa¿nych dla dialogu chrzeœcijañsko-
muzu³mañskiego. 

Fot. Micha³ £yszczarz

OBRADOWA£A RADA WSPÓLNA...Nusa Czachorowski



NIE MA JEDNEGO

WZORCA

PATRIOTYZMU

Bronis³aw Komorowski pod-
kreœli³, ¿e przyjecha³ na ods³oniêcie 
pomnika z g³êbokiej i autentycznej 
potrzeby serca, aby wyraziæ g³êbok¹ 
wdziêcznoœæ tym wielu pokoleniom 
Tatarów polskich, którzy ¿arliwie 
kochaj¹c Polskê, wiernie jej s³u¿yli 
przez 600 lat.

– Nie zawsze byli przez tê 
Rzeczpospolit¹ rozpieszczani, ale 
zawsze s³u¿yli jej wiernie, bo 
wiadomo, jak Tatar kocha, to nie 
potrafi kochaæ po³ow¹ serca – kocha 
zawsze ca³ym swoim gor¹cym 
sercem – doda³ prezydent.

Bronis³aw Komorowski przy-
pomnia³, ¿e Tatarzy walczyli dla 
Polski od bitwy pod Grunwaldem,
a¿ do II wojny œwiatowej. – Nie
by³o takiego wroga Rzeczypospo-
litej, na którym nie wyszczerbi-
liby swojego orê¿a w interesie oj-
czyzny. Gromili Moskali, Szwe-
dów i Wo³ochów, a kiedy trzeba 
by³o, to i Turków bez zwa¿ania
na wspóln¹ z nimi religiê. Bez
nich nie by³oby wiekopomnej wik-
torii wiedeñskiej, za co szczególnie 
upodoba³ ich sobie król Jan III 
Sobieski – zaznaczy³.

Prezydent doda³, ¿e los Tatarów 
jest mocno zwi¹zany z czasami, 
kiedy Polska by³a Rzeczpospolit¹ 
wielu narodów, wielkim tyglem, 
gdzie spotykali siê ludzi ró¿nych 
narodowoœci, religii i kultur.

– To dziedzictwo jest nasz¹ 
wielk¹ wspóln¹ dum¹, któr¹ po-
winniœmy œmia³o prezentowaæ in-
nym. Warto siê do tej tradycji 
odwo³aæ zw³aszcza w bliskim ju¿ 
pó³roczu naszej polskiej prezyden-
cji w Unii Europejskiej. Warto 
mottem tej prezydencji uczyniæ 
s³owa naszego wielkiego rodaka 
Jana Paw³a II, który mówi³ o zna-
miennym dziejowym moœcie, wio-
d¹cym od unii lubelskiej do Unii 
Europejskiej – zaznaczy³ Bronis³aw 
Komorowski.

mówi³ prezydent podczas uroczys-
toœci ods³oniêcia pomnika, który 
przedstawia u³ana tatarskiego w stro-
ju z 1920 r. na koniu.

Monument stan¹³ w parku Oruñ-
skim, gdzie mieœci siê Narodowe 
Centrum Kultury Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Ods³aniaj¹c w parku Oruñskim 
w Gdañsku pomnik Tatara RP pre-
zydent powiedzia³, ¿e nie ma jednego 
wzorca patriotyzmu, a kochaæ Pol-
skê i wiernie jej s³u¿yæ mog¹ ludzie 
bardzo ró¿ni¹cy siê miêdzy sob¹. 

– Warto szukaæ szansy w zgo-
dzie, a nie w mno¿eniu konfliktów – 
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Witam wszystkich zgroma-
dzonych – wszystkie osoby oficjalne 
i wszystkich, którzy przyszli tutaj
z potrzeby serca. Witam tych, którzy 
maj¹ œwiadomoœæ przynale¿noœci do 
tradycji polskich Tatarów, którzy 
przecie¿ przez tyle wieków wspó³-
tworzyli nasz¹ polsk¹ rzeczywistoœæ. 

Ja sam jestem tutaj równie¿
z potrzeby serca. Chcia³em byæ na 
ods³oniêciu pomnika polskiego Ta-
tara z takiej g³êbokiej, autentycznej 
potrzeby serca – po to, aby wyraziæ 
g³êbok¹ wdziêcznoœæ tym wielu 
pokoleniom Tatarów polskich, któ-
rzy ¿arliwie kochaj¹c Polskê, wier-
nie jej s³u¿yli przez 600 lat. Chcê 
podziêkowaæ za wielowiekow¹, 
wiern¹ s³u¿bê Rzeczypospolitej.
A poniewa¿ wszyscy wiemy, ¿e Tatar 
rodzi siê na koniu – zaœwiadcza
o tym tak¿e ten pomnik Tatara 
polskiego – to wszyscy pamiêtamy, 
¿e Tatarzy polscy gromili wrogów 
Rzeczypospolitej, wrogów Korony
i Litwy jako niezrównani jeŸdŸcy. 
Budzili podziw u swoich, siali strach 
u wrogów swoj¹ dzielnoœci¹, bit-
noœci¹ i mistrzowskim opanowa-
niem wojennego rzemios³a. Nieœli 
tak¿e chwa³ê Rzeczpospolitej. Nie 
zawsze byli przez tê Rzeczpospolit¹ 
rozpieszczani, ale zawsze s³u¿yli jej 
wiernie, bo wiadomo: jak Tatar po-
kocha, to nie potrafi kochaæ po³ow¹ 
serca – kocha zawsze ca³ym swoim 
gor¹cym sercem. Tak Tatarzy, którzy 
osiedli w Polsce, kochali nasz kraj. 
Ksiêgê ich chwa³y rozpoczyna bitwa 
pod Grunwaldem, o czym warto 
dzisiaj przypomnieæ. Walczyli wtedy 
w sk³adzie wojsk litewskich. Po tym 
przysz³y kolejne wiktorie, kolejne 
wojny, w których ofiarnie prze-
lewan¹ krwi¹ odp³acali polskiej 
ojczyŸnie za to, ¿e znaleŸli w jej 
granicach swój nowy dom, przy-
jazny dom, którego byli prawdzi-
wymi wspó³gospodarzami, gdzie 
mogli swobodnie – co nie by³o ty-
powe dla tamtych czasów – pielêg-
nowaæ swoj¹ wiarê i kulturê.

Nie by³o takiego wroga Rzeczy-
pospolitej, na którym nie wy-
szczerbiliby swojego orê¿a w in-
teresie ojczyzny. Gromili Moskali, 
Szwedów i Wo³ochów, a kiedy 
trzeba by³o, to i Turków, bez 
zwa¿ania na wspóln¹ z nimi religiê. 
Bez nich nie by³oby wiekopomnej 
wiktorii wiedeñskiej, za co szcze-
gólnie upodoba³ ich sobie król Jan III 
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Sobieski, którego z wzajemnoœci¹ 
kochali tak¿e polscy Tatarzy. Gor¹ca 
krew tatarska la³a siê we wszystkich, 
poczynaj¹c od koœciuszkowskiego, 
powstaniach narodowych. Wsi¹k³a 
te¿ w fundamenty odrodzonej
w 1918  roku II Rzeczypospolitej. To 
dla upamiêtnienia tego faktu Tatar, 
którego widzimy na pomniku, nosi 
w³aœnie uniform u³anów marsza³ka 
Pi³sudskiego. To tak¿e tradycja 13. 
Pu³ku U³anów Wileñskich, to tak¿e 
tradycja szwadronu jazdy tatarskiej, 
który bi³ siê we wrzeœniu 1939 roku. 
Bo walczyli polscy Tatarzy, obywa-
tele Rzeczypospolitej, na wszyst-
kich frontach II wojny œwiatowej: od 
bitew wrzeœnia '39 roku po Monte 
Cassino. Kto z nas bêdzie na cmen-
tarzu na Monte Cassino, mo¿e od-
wiedziæ groby wszystkich, którzy do 
koñca wiernie s³u¿yli Polsce. Znajdzie 
tam tak¿e groby polskich muzu³-
manów, ¿o³nierzy wiernych do koñca.

Na zawsze bêd¹ tak¿e pe³nili 
swoj¹ wartê i ci, którzy zostali 
rozstrzelani w Lesie Katyñskim, i ci, 
którzy spoczywaj¹ na wielu, wielu 
innych polskich cmentarzach wo-
jennych. Pomnik, który dzisiaj od-
s³aniamy, to wyraz naszej wspólnej 
polskiej pamiêci i naszego ho³du dla 
nich wszystkich za te ca³e 600 lat. 
Ale to tak¿e przypomnienie czasu, 
kiedy nasza ojczyzna by³a Rze-
czpospolit¹ wielu narodów. By³a 
wielkim tyglem, w którym spotykali 
siê ludzie ró¿nych narodowoœci, 
ró¿nych religii i ró¿nych kultur. I ¿yli 
razem ze sob¹, ¿yli jak bracia. 
Czerpi¹c natchnienie i w³asn¹ si³ê ze 
swej ró¿norodnoœci, budowali si³ê 
ojczyzny. Ta w³aœnie umiejêtnoœæ 
¿ycia razem pomimo ró¿nic da³a 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
wielk¹ moc zewnêtrzn¹ i miêdzy-
narodow¹. Ona przes¹dzi³a o atrak-
cyjnoœci ustroju pañstwa polskiego, 
upowszechniaj¹c wolnoœæ i de-
mokracjê w stopniu ma³o wówczas 
obecnym w ca³ej Europie.

To dziedzictwo jest nasz¹ wielk¹ 
wspóln¹ dum¹, któr¹ powinniœmy 
œmia³o prezentowaæ innym. Warto 
siê do tej tradycji odwo³aæ zw³aszcza 
w bliskim ju¿ pó³roczu naszej pol-
skiej prezydencji w Unii Europej-
skiej. Warto mottem tej prezydencji 

uczyniæ s³owa naszego wielkiego 
rodaka Jana Paw³a II, który mówi³
o znamiennym dziejowym moœcie, 
wiod¹cym od unii lubelskiej do Unii 
Europejskiej. Od tej unii lubelskiej, 
która przypieczêtowa³a wspólnotê 
dziejów, wspólnotê obyczajów i kul-
tury tak¿e Tatarów polskich na 
kresach dawnej Rzeczypospolitej. 
Dorobek dawnej Rzeczypospolitej 
kooperuj¹cych ze sob¹ narodów 
warto przypominaæ dzisiejszemu 
œwiatu. Warto przypominaæ tak¿e 
dzisiejszej Polsce. Bo przecie¿ na 
naszych oczach widzimy, ¿e ta ko-
operacja, ta zdolnoœæ do wspó³¿ycia, 
wspó³istnienia nie wszêdzie siê 
udaje. Przygarniaj¹ca do swego 
serca ró¿ne, nieraz bardzo odmienne 
ludy i narody Rzeczpospolita z³otego 
wieku winna byæ dla nas przyk³adem 
tolerancji i kooperacji.

Potrzebujemy dziœ tych przy-
miotów jak powietrza, bo jeœli ich
w sobie nie odnajdziemy, to zmar-
nujemy i nie wykorzystamy uni-
kalnej szansy, jak¹ dziêki wielkiemu 
zwyciêstwu Solidarnoœci otrzyma-
liœmy od losu i historii. A wszystkich 
w¹tpi¹cych w mo¿liwoœæ polskiego 
pojednania zapraszam tu, na polskie 
Wybrze¿e, na ziemiê, która 30 lat 
temu zrodzi³a cudown¹ moc So-
lidarnoœci, a wiêc zdo³a³a po³¹czyæ 
ludzi ró¿nych orientacji, ró¿nych 
pogl¹dów, ró¿nych sympatii i an-
typatii. Zdo³a³a po³¹czyæ wielk¹, 
wspania³¹ moc¹ Solidarnoœci.

Zapraszam tych wszystkich 
niedowiarków tak¿e tu, pod pomnik 
polskiego Tatara, aby wpatrzeni
w dziarsk¹ sylwetkê tatarskiego 
jeŸdŸca, jeŸdŸca kawalerzysty II 
Rzeczypospolitej, uœwiadomili so-

bie, ¿e Polskê mog¹ bardzo kochaæ
i wiernie jej s³u¿yæ ludzie bardzo 
pomiêdzy sob¹ siê ró¿ni¹cy. ¯e nie 
ma jednego wzorca patriotyzmu. ¯e 
historia jest nauk¹ o tym, ¿e pa-
triotyzm polski przynale¿y do ludzi 
ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ pod wie-
loma wzglêdami. Warto w to uwie-
rzyæ i warto szukaæ szansy w zgodzie, 
a nie w mno¿eniu konfliktów. 

Chcia³em w tym miejscu ser-
decznie podziêkowaæ w³adzom mia-
sta Gdañska, w³adzom dzielnicy 
Orunia. Chcê podziêkowaæ wszyst-
kim mieszkañcom za to, ¿e w tym 
miejscu, w polskim Gdañsku zna-
laz³o schronienie nie tylko wspom-
nienie polskich Tatarów, ale tak¿e 
znalaz³o schronienie coœ, co jest 
rzecz¹ najwiêksz¹ – znalaz³ schro-
nienie duch tamtej Rzeczypospolitej 
wielonarodowoœciowej, wielokul-
turowej, wielojêzykowej i wielore-
ligijnej. To tutaj mo¿emy wszyscy 
przyjœæ, popatrzeæ na Tatara i po-
myœleæ sobie, ¿e to jest rzecz piêkna, 
która siê nam, Polakom, przy-
darzy³a. ¯e mo¿emy dzisiaj byæ 
wzorcem, ¿e mo¿emy w naszej his-
torii pokazywaæ to, co jest wyprze-
dzeniem wszystkich procesów 
integracyjnych, w których dzisiaj 
uczestniczymy, ale z doœwiad-
czeniem i z baga¿em tych wielu 
setek lat.

Chcia³bym w tym miejscu 
odwo³aæ siê do tej tradycji, jakoœ j¹ 
puentuj¹c. I myœlê, ¿e to, co jest 
najcenniejsze w tym prze¿yciu, to 
mo¿liwoœæ powiedzenia jednego 
zdania: œwiêæ siê nadal piêkny 
blasku asymilacyjny dawnej Rze-
czypospolitej.

Dziêkujê bardzo.

WYST¥PIENIE PREZYDENTA NA ODS£ONIÊCIU...



SYMPOZJUM

W WARSZAWIE 

W dniach 8–10 grudnia w War-
szawie w sali konferencyjnej  Bel-
weder Hotelu Sofitel Victoria odby³o 
siê miêdzynarodowe sympozjum 
„Issues and Conditions of Muslims 
of East and Central Europe  („Prob-
lemy i sytuacja muzu³manów w Eu-
ropie Œrodkowej i Wschodniej: rze-
czywistoœæ i perspektywy”).

Organizatorami sympozjum by-
li: Organization of the Islamie 
Conference OIC (Organizacja Kon-
ferencji Islamskiej) z siedzib¹
w Arabii Saudyjskiej oraz Naj-
wy¿sze Kolegium Muzu³mañskie  
Zwi¹zku Religijnego w Rzeczypos-
politej Polskiej. Honorowy patronat  
nad sympozjum obj¹³ Minister 
Spraw Zagranicznych Rados³aw  
Sikorski.

Ceremonia otwarcia konferen-
cji nast¹pi³a 8 grudnia  o godzinie 
10:30.

Na otwarciu konferencji zabrali 
g³os: Mufti – Tomasz Miœkiewicz, 
Ekmelddin Ihsanoglu – Sekretarz 
Generalny OIC, Henryk Litwin – 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Abdelkader 
Khemir – ambasador Algierii, Józef 
Ró¿añski – dyrektor Departamentu 
Wyznañ Religijnych oraz Mniej-
szoœci Narodowych i Etnicznych
w MSWiA, ks. dr Adam W¹s z Rady 
Wspólnej Muzu³manów i Kato-
lików.

W obradach uczestniczyli przed-
stawiciele mniejszoœci muzu³mañ-
skich z Litwy, £otwy, Estonii, 
Bia³orusi, Ukrainy, Rosji, Czech, 
S³owacji, Wêgier, Rumunii, Bu³-
garii, Macedonii, Mo³dawii, Boœni
i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, 
Chorwacji i S³owenii a tak¿e goœcie 
specjalni z Niemiec, Austrii, Szwe-
cji, Danii oraz Arabii Saudyjskiej.

Reprezentanci z Europy Œrodko-
wej i Wschodniej przedstawili raport 
dotycz¹cy aktualnej sytuacji muzu³-
manów w danym kraju.

Celem sympozjum by³a analiza 
aktualnego po³o¿enia wyznawców 
islamu w tym regionie Europy oraz 
wypracowanie programu dzia³ania, 
który pozwoli zwalczyæ problemy
i zagro¿enia, a jednoczeœnie pomo¿e 
w zachowaniu w³asnej to¿samoœci
i rozwoju. Wyst¹pienia uczestników 
skoncentrowane by³y wokó³ nastê-
puj¹cych tematów: Wsparcie spo-
³ecznoœci i mniejszoœci muzu³mañ-
skich przez Organizacjê Konferencji 
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Islamskiej; Szanse i wyzwania sto-
j¹ce naprzeciw spo³ecznoœci i mniej-
szoœci muzu³mañskich w Europie 
Œrodkowej i Wschodniej, ich ak-
tywny udzia³ w procesie ogólnego 

rozwoju; Przysz³oœæ spo³ecznoœci
i mniejszoœci muzu³mañskich
w Europie Œrodkowej i Wschodniej; 
pluralizm i pokojowe wspó³istnie-
nie.

SYMPOZJUM W WARSZAWIE



TATARSKIE FORMACJE

WOJSKOWE

W II RZECZYPOS-

POLITEJ

PU£K TATARSKICH U£ANÓW

IM. P£K MUSTAFY

ACHMATOWICZA

Pu³k o pierwotnej nazwie „Jazdy 
Tatarskiej'' rozpoczêto formowaæ
w 1919 r przez wcielenie  pierw-
szych 30  ochotników z Warszaw-
skiego Urzêdu Zaci¹gu.

Dalsze etapy formowania pu³ku 
to Ostrów Mazowiecka, Bia³ystok, 
Grodno, Wilno, dok¹d przesuniêto
z Grodna szwadron zapasowy  pu³-
ku. Do 1920 Tatarzy muzu³manie  
stanowili  zaledwie 20% ogólnego 
stanu szeregowych. Przewa¿ali  
ochotnicy z Mazowsza i szlachty 
zagrodowej z Podlasia i Wileñ-
szczyzny. Przewaga elementu ta-
tarskiego nast¹pi³a od momentu wy-
dania  rozkazu  Ministerstwa  Spraw 
Wojskowych nakazuj¹cego prze-
nieœæ do pu³ku Tatarów s³u¿¹cych
w innych jednostkach kawalerii. 
Wiosn¹ 1920 roku wst¹pi³o do
pu³ku 6 oficerów i 226 szerego-
wych Kaukazczyków. W ten spo-
sób iloœæ muzu³manów wzros³a
do 50%.

Gotowoœæ bojow¹ pu³k osi¹gn¹³ 
etapami, w miarê jak poszczególne 
szwadrony wyposa¿a³y siê i zdolne 
by³y wyjœæ w pole.

Stan organizacyjny pu³ku w dniu 
30 lipca 1919 przedstawia³ siê nastê-
puj¹co dowództwo, 3 szwadrony 
liniowe, szwadron ckm i szwadron 
techniczny: w sumie 12 oficerów, 
476 szeregowych, 380 koni, 56 ckm
i nad to szwadron zapasowy. Od 21 
marca 1920 roku przyby³ czwarty 
szwadron liniowy i reszta szwadronu 
technicznego – w sumie 3 oficerów, 
145 szeregowych i 108 koni. Na 
prze³omie kwietnia i maja 1920 roku 
przybyli wspomniani Kaukazczycy
i Azerbejd¿anie. Do lipca 1920 r. 
ewidencja pu³ku zawiera³a 1200 
nazwisk. Uzbrojenie pu³ku by³o 
ró¿ne podobnie jak i w innych 
pu³kach w tym czasie organizowa-
nych.

Umundurowanie mia³o charak-
ter specyficzny, z du¿¹ domieszk¹ 
partykularyzmów. Kurtki „tatarki”
i „serdaczki” by³y w  kolorach 
szarych i seledynowych z szame-
runkiem i wypustkami seledyno-
wymi. Na patkach  seledynowych 
widnia³y mosiê¿ne pó³ksiê¿yce
z gwiazdami. Spodnie, wpuszczane 
w buty, by³y czerwone lub grana-
towe, w obu wypadkach z poje-
dynczymi bia³ymi lampasami. Czap-
ki okr¹g³e ,szare mia³y seledynowe 
otoki z ¿ó³tymi wypustkami, zaœ
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z przodu obok orze³ka – mosiê¿ny 
pó³ksiê¿yc z gwiazd¹.

Proporce by³y seledynowe, jed-
nozêbne z ¿ó³tym pó³ksiê¿ycem
i gwiazd¹. Kaukazczycy wbrew 
przepisom nosili barankowe „papa-
chy''.Konie by³y ró¿norodne.

Zamiast sztandaru pu³k posiada³ 
tatarski buñczuk.

Dzia³ania bojowe pu³ku zapo-
cz¹tkowane  akcj¹ 1 szwadronu 11 
kwietnia 1919 roku w rejonie Grod-
na, polega³y na atakowaniu wojsk 
niemieckich, które przeciwstawia³y 
siê rozbrajaniu i opuszczaniu kraju. 
Po do³¹czeniu reszty szwadronu 30 
lipca nast¹pi³ przerzut pu³ku do 
grupy gen. Lasockiego i udzia³
w akcji zaczepnej na Miñsk. We 
wrzeœniu nast¹pi³o kolejne przesu-
niêcie, tym razem do grupy polskiej 
gen. W. Sikorskiego, gdzie pu³k
w sk³adzie 9 Dywizji Piechoty wy-
ró¿ni³ siê w walkach pod Kopatko-
wiczami, Iwaszkiewiczami i M³yn-
kiem. Po przezimowaniu na Polesiu 
na pocz¹tku marca 1920 roku pu³k 
wyruszy³ jako stra¿ przednia 9 
Dywizji Piechoty do ofensywy, ma-
j¹cej na celu dotarcie do Dniepru, co 
zosta³o w pe³ni osi¹gniête ju¿ w po-
³owie  marca w rejonie £ojowa.

Po w³¹czeniu pu³ku do & B J 
nast¹pi³ dalszy marsz, uwieñczony 
wkroczeniem do Kijowa. Kontro-
fensywa wojsk radzieckich rozpo-
czêta sforsowaniem Dniepru przy-
nios³a pu³kowi wyj¹tkowe du¿e 
straty: w rejonie Teterowa utraci³ 
po³owê stanu osobowego. Nie 
pozosta³o nic innego jak wycofaæ siê 
na Radomyœl i w ciê¿kich walkach 
odwrotnych próbowaæ ocaliæ resztki 
pu³ku, który liczy³ pod koniec 
czerwca ju¿ tylko 86 szabel i 1 ckm. 
Kolejno broniono linii Horynia
a kiedy i to siê nie uda³o dokonano 
odwrotu za Styr.

16 lipca 1920 roku przetran-
sportowano kilkudziesiêciu u³anów, 
bo tylu pozosta³o z pu³ku, do P³ocka, 
gdzie z pomoc¹ szwadronu zapaso-
wego ewakuowanego z Wilna od-
tworzono jednostkê. Pu³k w sk³adzie 
14 oficerów, 393 szeregowych i 253 
koni ponownie wyruszy³ na front, by 
dozorowaæ odcinek Wis³y w rejonie 
Wyszogrodu i Dobrzynia.

W drugiej po³owie sierpnia
pu³k toczy³ walki z radzieckim
3 Korpusem Kawalerii. Jednoczeœ-
nie z sukcesami pu³ku przyszed³
10 wrzeœnia  rozkaz jego rozwi¹za-
nia.

Straty w³asne pu³ku, wed³ug 
niekompletnych danych, wynios³y 
oko³o 200 poleg³ych. Nietrudno na 
tej podstawie wydedukowaæ, ilu 
¿o³nierzy zosta³o rannych.

Zdobycz wojenna pu³ku i straty 
zadane nieprzyjacielowi nie by³y 
rejestrowane. Z pamiêtników i re-
lacji ¿o³nierzy dowiadujemy siê, ¿e 
zdobyto 8 dzia³, 20ckm, 4 parowozy 
i do niewoli wziêto kilkuset jeñców.

Nie jest znana iloœæ nadanych 
odznaczeñ.

Dowódcy pu³ku:
P³k Roman Falkowski (1919), 

Mjr Wilhelm Kisiel-Œwiato³dycz 
(1919), P³k Eugeniusz Œl¹ski (1919–
–1920), Gen. ppor. Aleksander 
Romanowicz (1920), Pp³k Zenon 
Kryczyñski (1920), Rtm. Ró¿a-
nowski (1920), Mjr W³adys³aw 
Tomaszewicz (1920).

Dywizjon mahometañski

Rozkaz o likwidacji Pu³ku Ta-
tarskiego U³anów, wydany bez wie-
dzy i aprobaty Naczelnego Wodza, 
mia³ ten skutek, ¿e ju¿ 15 wrzeœ-
nia1920 r. zezwolono spo³ecznoœci 
tatarskiej na powo³anie do ¿ycia  

nowej jednostki jazdy o nazwie 
„mahometañski”.

Na miejsce formowania wyzna-
czono Kraœniewice.

Do Dywizjonu Mahometañ-
skiego zg³osili siê natychmiast  ¿o³-
nierze rozwi¹zanego Pu³ku Tatars-
kiego oraz Tatarzy z innych jed-
nostek.

Dywizjon mia³ pe³niæ rolê ka-
walerii dywizyjnej. Organizacja i stan 
osobowy przedstawia³ siê nastêpu-
j¹co: 2 szwadrony w sile 17 oficerów 
i 428 szeregowych oraz 4 ckm.

Mundur i barwy przejêto z Pu³-
ku Tatarskiego. Uzbrojenie by³o
w wiêkszoœci pochodzenia rosyjs-
kiego a konie mieszane.

Dzia³ania bojowe trwa³y krótko 
na rzecz 18 Dywizji Piechoty.

Dowódcy Dywizjonu: Rtm 
(Chursz Churszy³ow), Emir Hassan 
Bohajedyn p³k rosyjski (1921), Rtm 
Tadeusz Dackiewicz (1921–1922).

Grupa ¿o³nierzy Pu³ku Jazdy Tatarskiej

¯o³nierze pu³ku tatarskiego

TATARSKIE FORMACJE WOJSKOWE...



CHINY – NOTATKI

Z PODRÓ¯Y

Chiny to ogromna zagadka. 
Przez stulecia kraj ten cieszy³ siê 
s³aw¹ elitarnego królestwa rz¹dzo-
nego wed³ug tajemnych zasad, 
po³o¿onego gdzieœ na koñcu œwia-
ta. Po chiñsku nazwa kraju to 
Zhongguo, co znaczy kraj œrodka.
W minionych wiekach kustosze 
Pañstwa Œrodka delektowali siê 
niezachwian¹ pewnoœci¹, ¿e to oni s¹ 
w centrum cywilizacji, a inne kultury 
¿yj¹ na jej peryferiach. Czy jednak 
mieli prawo tak myœleæ? Splendor 
cywilizacji Hanów powodowa³, i¿ 
inne ówczesne œwiatowe centra 
chêtnie korzysta³y z jej dorobku roz-
wijaj¹c przede wszystkim kontakty 
gospodarcze. Wymiana handlowa 
skupia³a siê przede wszystkim na
tak zwanym Jedwabnym Szlaku. 
Przez stulecia z Rzymu, Bizan-
cjum, Buchary wyrusza³y karawany 
kupców. Miesi¹cami podró¿owa³y 
przez wysokie góry Tienszanu, pus-
tynie Tarymu, obrze¿ami Tybetu, 
aby dotrzeæ do Xi'an – szacownego, 
odwiecznego miasta, kolebki pañ-
stwowoœci chiñskiej. Wzd³u¿ Jed-
wabnego Szlaku osiedla³y siê licz-
ne mniejszoœci o wybitnie niechiñ-
skim charakterze. Ogrom Chin

2(8 mln km ) sprawia, i¿ dzisiaj za-
mieszkuje je 55 mniejszoœci. Nie-
ma³y ich procent stanowi¹ muzu³ma-
nie.  To w³aœnie dziêki Jedwabnemu 
Szlakowi Islam rozpowszechni³ siê 
w Chinach. 

G³ównym celem mojej krótkiej 
podró¿y po Chinach by³o poznanie 
miejscowych muzu³manów. Ich 
liczbê szacuje siê na 17, 5 mln. Jest
to grupa niejednorodna etnicznie. 
Muzu³manami s¹: Hui – 8,6 mln; 
tureccy Ujgurowie i Kazachowie – 
odpowiednio 7,2 mln oraz 1,1 mln 
oraz pomniejsze narodowoœci, takie 
jak Salarowie – 87, 5 tys. Hui s¹ 
rozproszeni po ca³ych Chinach. Ma-
j¹ nawet swoj¹ autonomiczn¹ pro-
wincjê – Ningxia po³o¿on¹  w œrod-
kowym biegu ¯ó³tej rzeki na pó³noc 
od równiny Ordos. Hui s¹ w³aœnie 
potomkami kupców ongiœ przemie-
rzaj¹cych Jedwabny Szlak. W pro-
wincji Ningxia mieszka ich 2 mln. 
Dzisiaj w prowincji dzia³aj¹ liczne 
stronnictwa Nakszbendich, w tym 
dwie rywalizuj¹ce od 200 lat – 
Kafijja i D¿ahrijja, co znaczy sekta 
cichej i sekta g³oœnej recytacji Salat. 
Rywalizacja przybiera czasami ostre 
formy w postaci zamieszek ulicz-



nych. Znacznie ciekawiej i bez-
pieczniej jest w wspomnianym 
Xi'an, które odwiedzi³em. Le¿y
w œrodkowej czêœci kraju. W tym
9 milionowym mieœcie mieszka 
spora grupa spo³ecznoœci Huejów 
wyznaj¹cych Islam. Jest ich tam 
oko³o 100 tysiêcy. Muzu³mañska 
dzielnica nie jest zbyt du¿a, otoczona 
murami. Jednak po ich przekro-
czeniu odnosi siê wra¿enie, jakby
w ci¹gu sekundy przeniesiono nas
z Dalekiego Wschodu do Azji Œrod-
kowej, Turcji, czy Pakistanu. Na 
w¹skich uliczkach przypominaj¹-
cych te z Kairu, Islamabadu, czy 
Taszkientu sma¿¹ siê kebaby, panuje 
powszechny gwar, kupcy prze-
krzykuj¹ siê nawzajem oferuj¹c to 
wszystko i w taki sposób, jaki tak 
dobrze jest nam znany z licznych 
podró¿y do Turcji i krajów arab-
skich. Ta istna uliczna zabawa 
zostaje przerwana ok. godziny 
12.30, kiedy rozpoczyna siê Salat 
Az-Zuhr, kramy s¹ zamykane, piece 
gaszone, a wszyscy spiesz¹ do 
najstarszego meczetu w mieœcie – 
Qingzhen Dasi. Ja równie¿ pospie-

szy³em w tym samym kierunku. 
Meczet jest po³o¿ony poœród zieleni, 
w du¿ym parku. I tu uwaga! Wielka 
Konsternacja! Wchodzê i próbujê to 
zrozumieæ, gdzie kopulaste zwieñ-
czenie?, gdzie strzelisty minaret?. 
Gdyby nie arabskie i ujgurskie na-
pisy, to równie dobrze mog³a to byæ 
jakaœ buddyjska, czy lamajska œwi¹-
tynia. Bowiem poœrodku parku stoi 
sobie taka niezbyt wysoka wie¿ycz-
ka w stylu chiñskim wygl¹daj¹ca, 
jak pagoda. Sam meczet stoj¹cy 30 
metrów od tego swoistego minaretu 
wygl¹da równie¿, jak chiñski bu-
dyneczek i zwieñczony jest charak-
terystyczn¹ dachówk¹ w daleko-
wschodnim stylu. Tak, tak, muzu³-
manie w tej czêœci Chin nie maj¹c 
sta³ego kontaktu ze œwiatem budo-
wali w stylu miejscowym. Sala me-
czetu mo¿e pomieœciæ nawet 2000 
ludzi, co w miejscowych realiach
nie jest zawrotn¹ liczb¹. Œciany zdo-
bione s¹ g³adzonym drewnem po-
krytym w ca³oœci cytatami z Kur'anu, 
oczywiœcie w piœmie arabskim i uj-
gurskim. 

Sami ludzie rysami twarzy nie 

ró¿ni¹ siê od Chiñczyków. Inne s¹ 
natomiast stroje. Dominuje kolor 
niebieski. Mê¿czyŸni nosz¹ w tym 
odcieniu koszule. Charakterystycz-
nym elementem mêskiego stroju jest 
tak¿e bia³a tyubeteyka noszona na 
g³owie. Natomiast kobiety maj¹ 
hid¿aby albo w odcieniu seledyno-
wym, albo w bia³ym przechodz¹cym 
w niebieski. Noszenie tradycyjnych 
ubrañ jest raczej przestrzegane, 
tak¿e przez m³odzie¿.  

Jak to muzu³manie, Hui s¹ 
narodem specjalnie traktuj¹cym 
goœci. Zwyczaje pod tym wzglêdem 
nie ró¿ni¹ siê niczym od reszty 
Œwiata Muzu³mañskiego. Jako 
mi³oœnik tyubeteyek poszukiwa³em 
miejsca, gdzie móg³bym je kupiæ. 
Znalaz³em je u pewnej rodziny po-
siadaj¹cej sklep z towarami o cha-
rakterze religijnym. Jako mu-
zu³manin zosta³em pozdrowiony 
As-Salamu 'Alajkum i zaproszony 
na szklaneczkê miejscowej her-
baty. Ale to nie by³ koniec. Jako
¿e mia³em du¿o czasu, zosta³em 
ugoszczony obiadem (by³o to miê-
dzy Zuhr a Assr). Dosta³em praw-
dziw¹ arabsk¹ zupê – szorbê, na 
drugie danie by³ kurczak w sosie 
s³odko – kwaœnym, no i oczywiœcie 
deser – prawdziwe, s³odkie, mio-
dowe ciasteczka, jakby rodem 
z Bliskiego Wschodu. Ca³emu 
obiadowi towarzyszy³y kubki ry¿u 
z... jak¿eby inaczej... nieodzownymi 
pa³eczkami. Tak wygl¹da po³¹czenie 
tradycji wschodu z jeszcze dalszym 
wschodem. W czasie obiadu siê nie 
rozmawia, bo jak mówi¹ Hui – kiedy 
cz³owiek ma pe³n¹ buziê, wiêcej 
robi, a mniej mówi. Po obiedzie, 
który tu akurat zgodnie z chiñskimi 
zwyczajami trwa 3–4 godziny, 
wspólnie udaliœmy siê na modlitwê 
Al.-Assr. Za³o¿y³em naturalnie 
œliczn¹, bia³¹ tyubeteykê na g³owê.

Szkoda, ¿e czas nie pozwoli³ mi 
zatrzymaæ siê d³u¿ej w tym mieœcie. 
By³o to bardzo ciekawe doœwiad-
czenie, gdy¿ nie s¹dzi³em, ¿e w tak 
egzotycznym, odmiennym kultu-
rowo kraju, mo¿na siê spotkaæ
z czymœ znajomym, z czymœ tak 
bliskim nam – muzu³manom z Euro-
py.  
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AKTUALNY STAN

STOSUNKÓW

WYZNANIOWYCH

W POLSCE

ZARYS PROBLEMU

wyznañ – ok. 2%. Drugim co 
wielkoœci koœcio³em jest Polski 
Autokefaliczny Koœció³ Prawo-
s³awny, licz¹cy ponad 500.000 
wiernych, trzeci¹ co do liczebnoœci 
konfesj¹ s¹ Œwiadkowie Jehowy – 
ok. 130.000. Wyznawców judaizmu 
jest najwy¿ej 1500–2000. Liczbê 
osób bezwyznaniowych – niewie-
rz¹cych, nie nale¿¹cych do ¿adnego 
wyznania mo¿na szacowaæ dziœ
w Polsce na ok. 3.000.000, czyli ok. 
7,8% populacji. Katolicyzm by³ 
jednym z najwa¿niejszych czyn-
ników pozwalaj¹cym zachowaæ to¿-
samoœæ narodow¹ w okresie braku 
w³asnego pañstwa w XIX wieku
i w pierwszej po³owie XX wieku. 
Wspó³czeœnie polska to¿samoœæ jest, 
pomimo powolnej sekularyzacji, 
to¿samoœci¹ katolick¹. Wci¹¿ aktu-
alny jest stereotyp „Polak-katolik". 
Wysoki jest nadal na tle europejskim 
odsetek praktykuj¹cych katolików. 
W 2009 r. by³o 41% Dominicantes
i 16,7% Comunicantes. W 2008 r. 
dane te wynosi³y odpowiednio: 
40,4% i 15,3%. W Polsce wystêpuje  
zatem wyraŸny spadek praktyk 
religijnych katolików. Nie jest to 
jednak proces gwa³towny. W ostat-
nim czasie spada liczba osób wstê-
puj¹cych do katolickich wy¿szych 
seminariów duchownych oraz od 
zgromadzeñ zakonnych. Liczba po-
wo³añ zakonnych kobiet spad³a
w ostatnich dziesiêciu latach
o ok. 50%.

Wymiar prawny

Wspó³czesny model relacji miê-
dzy Pañstwem a koœcio³ami i innymi 
zwi¹zkami wyznaniowymi w Polsce 
mo¿na okreœliæ jako „przyjazny 
rozdzia³". Wœród pañstw Europy 
zachodniej najbardziej jest mu bliski 
system stosunków wyznaniowych 
we W³oszech, a w dalszej kolejnoœci 
— w Hiszpanii. Prze³om w polskim 
prawie wyznaniowym nast¹pi³ jesz-
cze pod koniec rz¹dów komunis-
tycznych. 17 maja 1989 r. Sejm 
uchwali³ trzy ustawy: 1) o stosunku 
Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego
w PRL, 2) o gwarancjach wolnoœci 
sumienia i wyznania oraz 3) o ubez-
pieczeniu spo³ecznym duchownych. 
Dwie pierwsze z poœród nich obo-
wi¹zuj¹ do dnia dzisiejszego.

Konstytucja polska z 2 kwietnia 
1997 r. zapewnia ka¿demu wolnoœæ 

wojenna emigracja ludnoœci ¿y-
dowskiej, wysiedlenia ludnoœci 
niemieckiej, bia³oruskiej i ukra-
iñskiej za granicê, a tak¿e przesied-
lenia ludnoœci polskiej na ziemie 
poniemieckie. Katolicy stanowi¹ ok. 
89% ludnoœci, cz³onkowie innych 

Doktor Pawe³ Borecki ur. w roku 1974,
adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego

 Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Autor kilkudziesiêciu publikacji
naukowych dotycz¹cych prawa wyznaniowego,

prawa konstytucyjnego oraz historii ustroju
i prawa Polski.

Wymiar socjologiczny
i kulturowy

Wspó³czesna Polska jest pod 
wzglêdem socjologicznym oraz kul-
turowym krajem katolickim. Przy-
czyni³ siê do tego Holokaust i po-

Pawe³ Borecki



sumienia i religii (art.53). Polska 
ratyfikowa³a w 1993 r. Europej-
sk¹ Konwencjê Praw Cz³owieka,
a w 1977 r. Pakty Praw Cz³owieka 
ONZ. Podpisa³a tak¿e Akt Koñcowy 
Konferencji i Wspó³pracy w Europie 
w 1975 r. W praktyce pañstwo 
jednak bardzo czêsto nie dostrzega 
potrzeb ludzi niewierz¹cych. Wobec 
dominacji katolicyzmu w ¿yciu 
publicznym mog¹ oni czuæ siê 
obywatelami drugiej kategorii.

Formalnie ka¿demu cz³owie-
kowi mo¿e byæ zapewniona pos³uga 
religijna tam gdzie siê znajduje, czyli 
w szczególnoœci w placówkach zam-
kniêtych, tzn. w wojsku, w wiêzie-
niach w aresztach œledczych, w za-
k³adach opiekuñczych w czy w szpi-
talach. Duszpasterstwo najwiêk-
szych koœcio³ów chrzeœcijañskich 
istnieje w si³ach zbrojnych i w Stra¿y 
Granicznej, a duszpasterstwo ka-
tolickie tak¿e w Policji, w S³u¿bie 
Celnej, w Stra¿y Po¿arnej, w Biurze 
Ochrony Rz¹du i w s³u¿bach 
specjalnych. W Polsce nast¹pi³a 
etatyzacja istotnej czêœci ducho-
wieñstwa katolickiego, którego wy-
nagrodzenie jest finansowane przez 
pañstwo. W 2010 r. wydatki bud¿etu 
pañstwa na utrzymanie tylko ka-
tolickiego Ordynariatu Polowego to 
ponad 20.500.000 z³.

Pañstwo gwarantuje rodzicom 
prawo do wychowania dzieci zgod-
nie ze swoimi przekonaniami w spra-
wach religijnych. Wychowanie to 
powinno jednak, zgodnie z ratyfiko-
wan¹ przez Polskê Konwencj¹ Praw 
Dziecka z 1989 r., uwzglêdniaæ 
stopieñ dojrza³oœci dziecka, jego 
wolnoœæ sumienia i wyznania oraz 
przekonania. Religia ka¿dego zwi¹z-
ku wyznaniowego o uregulowanej 
sytuacji prawnej mo¿e byæ nauczana 
w szkole i przedszkolu. Religia nie 
jest przedmiotem obowi¹zkowym; 
uczniowie mog¹ tak¿e uczyæ siê 
etyki, albo ¿adnego z tych przed-
miotów. W praktyce obecnie religia 
jest nauczana w 72% polskich szkó³. 
Ze wzglêdu na kryteria liczbowe 
wprowadzone przez rozporz¹dzenie 
wykonawcze do ustawy oœwiatowej 
z 1991 r. w skali ca³ego kraju nau-
czana jest przede wszystkim religia 
katolicka, w niektórych regionach – 

prawos³awna i luterañska. Etyka jest 
nauczana zaledwie w 2,4% szkó³ 
publicznych. 31 625 katechetów, 
g³ównie duchownych, finansowa-
nych jest ze œrodków publicznych. 
Ocena z religii (etyki) jest umiesz-
czana na œwiadectwie szkolnym. Jest 
ona liczona od czwartej klasy szko³y 
podstawowej do œredniej ocen ale nie 
decyduje o przejœciu ucznia do 
kolejnej klasy. Episkopat Koœcio³a 
Katolickiego w ostatnim czasie 
postuluje, aby religia mog³a byæ zda-
wana na egzaminie maturalnym jako 
przedmiot fakultatywny. W praktyce 
szkolnictwo polskie ma w przewa-
¿aj¹cej mierze charakter katolicki, 
zw³aszcza na prowincji. Czêsto 
zdarza siê, ¿e uroczystoœci rozpo-
czêcia i zakoñczenia roku szkolnego 
maj¹ religijn¹ (katolick¹) oprawê.
W salach szkolnych mo¿e wisieæ 
krzy¿; ¿adne inne symbole religijne 
nie s¹ dopuszczalne.

Konstytucja oraz ustawa o gwa-
rancjach wolnoœci sumienia i wyzna-
nia zapewniaj¹ tak¿e respektowanie 
prawa do milczenia w sprawach 
religii i œwiatopogl¹du. Dopusz-
czalny jest tak¿e sprzeciw sumienia 
w zakresie s³u¿by wojskowej, ale 
obecnie gwarancje w tym zakresie 
nie maj¹ wiêkszego znaczenia po-
niewa¿ armia polska sta³a siê zawo-
dowa. W wiêkszym zakresie sprze-
ciw sumienia jest respektowany 
wobec duchownych. W polskim 
systemie prawa jest respektowana 
tajemnica spowiedzi oraz prawo 
duchownego do noszenia stroju 
duchownego w miejscach publicz-
nych. Nie wystêpuje w Polsce prob-
lem ostentacyjnych symboli religij-
nych w szko³ach publicznych.

Konstytucja i inne akty prawne 
przyznaj¹ korzystn¹ pozycjê koœ-
cio³om i innym zwi¹zkom wyzna-
niowym. Mog¹ one wystêpowaæ
w obrocie prawnym w ró¿nej formie 
organizacyjnej, przede wszystkim
w formie okreœlonej przez swoje 
w³asne normy wewnêtrzne. Na mocy 
Konstytucji wszystkie koœcio³y i in-
ne zwi¹zki wyznaniowe s¹ równo-
uprawnione. W praktyce Koœció³ 
Katolicki ma pozycjê naczeln¹. Jego 
status okreœla przede wszystkim 
konkordat z 1993 r., ratyfikowany

w 1998 r., oraz ustawa z 17 maja 
1989 r. Poza tym 14 koœcio³ów i in-
nych zwi¹zków wyznaniowych 
dzia³a na podstawie szczegó³owych 
aktów ustawodawczych okreœlaj¹-
cych ich stosunki z pañstwem. 
Ponadto ok. 155 zwi¹zków wyzna-
niowych i 5 organizacji miêdzy-
koœcielnych zosta³o zalegalizowa-
nych na podstawie wpisu do rejestru 
koœcio³ów i innych zwi¹zków wy-
znaniowych, który jest prowadzony 
przez Ministra Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji. Nie ma dziœ
w Polsce wyznañ nielegalnych, 
polskie prawo nie zna tak¿e pojêcia 
„sekty". Nowy zwi¹zek wyznanio-
wy mo¿e wspó³czeœnie zarejest-
rowaæ co najmniej 100 pe³noletnich 
obywateli polskich.

Wspólnotom religijnym pañ-
stwo gwarantuje wewnêtrzn¹ auto-
nomiê (mo¿noœæ tworzenia w³as-
nych norm wewnêtrznych) i nie-
zale¿noœæ w sprawach religijnych. 
Obecnie w Polsce kontrowersje 
wzbudza kwestia, w jakim zakresie 
prawo wewnêtrzne wyznañ (prawo 
kanoniczne) ma byæ stosowane
w pañstwowym porz¹dku praw-
nym. W przypadku 11 koœcio³ów
i zwi¹zków wyznaniowych ma³¿eñ-
stwa wyznaniowe mog¹ pod pew-
nymi warunkami wywo³ywaæ skutki 
w prawie cywilnym. Nie dotyczy to 
stwierdzenia niewa¿noœci ma³-
¿eñstwa, czy rozwodu. 

Konstytucja nak³ada na w³adze 
publiczne (pañstwowe i samo-
rz¹dowe) obowi¹zek zachowania 
bezstronnoœci, czyli neutralnoœci,
w sprawach œwiatopogl¹dowych. 
Bardziej jednoznaczna jest ustawa
o gwarancjach wolnoœci sumienia
i wyznania, która stwierdza, ¿e 
Polska jest pañstwem œwieckim, ne-
utralnym w sprawach religii i prze-
konañ, a koœcio³y i inne zwi¹zki 
wyznaniowe s¹ oddzielone od pañ-
stwa. Zasada neutralnoœci œwiatopo-
gl¹dowej pañstwa w praktyce w Pol-
sce jednak nie jest stosowana. W sa-
lach posiedzeñ izb parlamentu oraz 
wielu organów samorz¹dowych 
wisz¹ krzy¿e. Osoby sprawuj¹ce 
w³adzê publiczn¹ na szczeblu ogól-
nokrajowym oraz lokalnym oficjal-
nie uczestnicz¹ w katolickich nabo-
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¿eñstwa. Pañstwo wspiera finanso-
wo duchowieñstwo i wspólnoty 
religijne, g³ównie Koœció³ Katolicki. 
Z bud¿etu pañstwa op³acana jest 
przewa¿aj¹ca czêœæ sk³adek na 
ubezpieczenie spo³eczne duchow-
nych. Z bud¿etu pañstwa finanso-
wane s¹ tak¿e sk³adki na ubezpie-
czenie zdrowotne. �ród³em finanso-
wania jest tzw. Fundusz Koœcielny, 
którego wysokoœæ wynosi œrednio
w ostatnich latach ok. 90 000 000 z³. 
Koœció³ w praktyce nie p³aci po-
datków bezpoœrednich, poza podat-
kami: rolnym i leœnym. Z bud¿etu 
pañstwa dofinansowywany jest 
Katolicki Uniwersytet Lubelski (od 
1991 r.), Papieska Akademia Teolo-
giczna w Krakowie (od 1997 r.), 
Papieski Wydzia³ Teologiczny
w Warszawie (od 2006 r.), Papieski 
Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu 
(od 2006 r.), Wy¿sza Szko³a Filo-
zoficzno-Teologiczna w Krakowie 
(od 2006 r.). Finansowane z bud¿etu 
pañstwa s¹ w ca³oœci: maj¹cy 
katolicki charakter Uniwersytet 
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie oraz Chrzeœcijañska 
Akademia Teologiczna w Warsza-
wie. Dofinansowywane z bud¿etu 
pañstwa s¹ wydzia³y (katedry) teo-
logiczne na uniwersytetach: w Toru-
niu, w Poznaniu, w Katowicach,
w Szczecinie, w Opolu oraz w Bia-
³ymstoku. W ostatnich latach pañ-
stwo oraz samorz¹d terytorialny
dofinansowa³y budowê monumen-
talnej Œwi¹tyni Opatrznoœci Bo-
¿ej  w Warszawie na kwotê
110 000 000 z³.

W Polsce w praktyce ukszta³-
towa³ siê w ostatnich latach cere-
monia³ pañstwowy o charakterze 
katolickim. Ma miejsce zaw³asz-
czanie przestrzeni publicznej przez 
katolickie symbole religijne.

W Polsce po roku 1989 r. jedynie 
wobec koœcio³ów i innych zwi¹zków 
wyznaniowych nast¹pi³ proces 
zwrotu maj¹tków przejêtych
w okresie rz¹dów komunistycznych. 
Najwiêcej w ramach reprywatyzacji 
i innych darowizn otrzyma³ Koœció³ 
Katolicki – to do po³owy 2010 r. 
nieruchomoœci i pieni¹dze o wartoœci 
ponad 24,2 mld z³. Najwê¿sze 
zasady prawne reprywatyzacji s¹ 

stosowane wobec wyznania ju-
daistycznego.

Gwarancj¹ neutralnoœci œwiato-
pogl¹dowej pañstwa nie jest w Pol-
sce s¹downictwo. Szczególnie Try-
buna³ Konstytucyjny od 1990 r. 
legitymizuje w swoim orzecznictwie 
kolejne regulacje prawne stanowi¹ce 
odejœcie od zasady rozdzia³u Koœ-
cio³a i pañstwa oraz zasady neutral-
noœci œwiatopogl¹dowej pañstwa. 
Jego orzecznictwo jest wyraŸnie 
przychylne na rzecz Koœcio³a Kato-
lickiego. 

Koœcio³y i inne zwi¹zki wyzna-
niowe na mocy konstytucji maj¹
w stosunku do pañstwa pozycjê 
partnersk¹. W³adze nie mog¹ 
arbitralnie regulowaæ sytuacji praw-
nej wyznañ. Status Koœcio³a Katolic-
kiego okreœla konkordat z 1993 r. 
oraz ustawy. Status innych wyznañ 
na wzór w³oski maj¹ okreœlaæ ustawy 
uchwalone na podstawie umów 
zawartych przez Rz¹d z ich przed-
stawicielami. Do dnia dzisiejszego 
¿adna taka ustawa nie zosta³a 
uchwalona. Mniejszoœci wyznanio-
we z³o¿y³y ju¿ kilkanaœcie wnios-
ków o zawarcie odpowiednich 
umów i uchwalenie ustaw. Uchwa-
lanie ustaw wyznaniowych dotycz¹-
cych poszczególnych zakoñczy³o siê 
jednak w 1997 r. przed uchwalaniem 
nowej konstytucji.

WyraŸnie gorszy status w po-
równaniu z koœcio³ami i innymi 
zwi¹zkami wyznaniowymi posia-
daj¹ organizacje laickie. Prawo 
prawie ca³kiem ich nie wyró¿nia,
zaœ w³adze publiczne w praktyce
w ogóle nie dostrzegaj¹. W wymia-
rze kolektywnym (wspólnotowym) 
osoby niewierz¹ce maj¹ w po-
równaniu z osobami wierz¹cymi 
zdecydowanie gorszy status faktycz-
ny i prawny. 

Wymiar polityczny

Koœció³ Katolicki w Polsce jest 
obecnie jedn¹ z najpowa¿niejszych 
si³ politycznych, z której stano-
wiskiem musi siê liczyæ ka¿da ekipa 
sprawuj¹ca w³adzê. Polscy biskupi 
po roku 1989 wypowiadali siê 
publicznie przed ka¿dymi wyborami 
parlamentarnymi oraz prezydenc-

kimi. Zwracali siê do wiernych tak¿e 
przed referendami, zw³aszcza przed 
referendum ws. nowej Konstytucji
w 1997 r. oraz przed referendum
w sprawie przyst¹pienia Polski do 
Unii Europejskiej. Koœció³ – insty-
tucja autorytarna – nauczy³ siê 
dobrze korzystaæ z instytucji i pro-
cedur demokratycznych. Zarazem 
biskupi zdecydowanie wykluczali 
procedury demokratyczne w spra-
wach, w których nie s¹ pewni 
sukcesu, np. w sprawie zwiêkszenia 
zakresu legalizacji aborcji. Istniej¹ 
ró¿ne cia³a, które u³atwiaj¹ wy-
wieranie nacisku przez Koœció³ Ka-
tolicki na w³adze publiczne – Ko-
misja Wspólna Przedstawicieli Rz¹-
du i Konferencji Episkopatu Polski, 
Komisje Konkordatowe, Komisja 
Maj¹tkowa – zajmuj¹ca siê restytu-
cj¹ w³asnoœci koœcielnej.

Charakterystycznym zjawis-
kiem, które ujawni³o siê po roku 
1989 r. jest pluralizm (do pewnego 
stopnia) w sprawach politycznych, 
czy metod duszpasterskich wœród 
polskich biskupów. Niektóre œrodo-
wiska polityczne, np. katolickie 
Radio „Maryja", otwarcie anga¿uj¹ 
siê w walkê polityczn¹. Polscy 
politycy dali Koœcio³owi si³ê, która 
teraz w nich samych budzi respekt. 
Zniechêca do podjêcia debat, które 
kiedyœ przedwczeœnie zamknêli, np. 
na temat finansowania Koœcio³a, 
legalizacji zwi¹zków partnerskich, 
liberalizacji aborcji itp. 

S³owo koñcowe

Zabiegaj¹c o rozwój idei laic-
kich i ich urzeczywistnienie w Pol-
sce os³abia siê si³ê fundamentalizmu 
religijnego w Europie. Klerykalna 
Polska, jej w³adze podporz¹d-
kowane Koœcio³owi katolickiemu s¹ 
zagro¿eniem dla idei praw cz³o-
wieka, neutralnoœci œwiatopogl¹-
dowej ¿ycia publicznego w ramach 
ca³ej Unii Europejskiej. Z prze-
ciwnikiem nale¿y konkurowaæ na 
jego w³asnym obszarze. Pomoc dla 
œrodowisk laickich w Polsce to 
bezpoœrednio przyczynianie siê do 
umacniania laickoœci w ca³ej 
Europie. 
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BETSABU£

(Betsab-u³an,

tak¿e Kepek-chan)

...TATARSKIE BIOGRAFIE

Stanis³aw Dumin 1413. Pó³tora wieku póŸniej opisa³ j¹ 
M. Stryjkowski: „chc¹c Kerim-
Berdeja z panowania wygnaæ, 
Tochtamysza Betsabu³a w Wilnie 
koronowa³ wed³ug obyczaju Tata-
rów zawo³¿añskich, w z³otog³ów go 
przyodzia³, per³owy ko³pak mu 
na³o¿y³, og³aszaj¹c, ¿e Tochtamysz – 
nowym carem zawo³¿añskim. I tak 
wys³a³ go do Ordy z carskimi darami, 
da³ jemu wojsko z Litwy i Tatarów
z Waki, czêœæ Ordy zawo³¿añskiej go 
uzna³a, a czêœæ Kerim-Berdeja za 
cara mia³a”.

Wiadomo, ¿e jeszcze przed 
swoj¹ wypraw¹ do Ordy, w drugiej 
po³owie 1414 r., Betsabu³ wraz ze 
swoimi wojownikami bra³ udzia³
w wojnie Witolda z Krzy¿akami 
(w³aœnie z ich dzia³aniami wi¹¿¹ siê 
liczne groty strza³ tatarskich, znaj-
dowane przez archeologów w miej-
scu spalonego rycerskiego zamku
w ziemi che³mskiej). Pod koniec 
1414 r. w towarzystwie litewskich 
chor¹gwi uda³ siê do zachodnich 
u³usów Ordy, z nadziej¹ zdobycia 
tronu. Pocz¹tkowo odnosi³ sukcesy, 
ale w drugiej po³owie 1415 r. w bit-
wie z wojskami emira Edygeja, 
dzia³aj¹cego w imieniu chana Ke-
rim-Berdiego, jego wojska zosta³y 
rozbite, a on sam zgin¹³ z r¹k 
nieprzyjació³.

Prawdopodobnie, to w³aœnie on 
wystêpuje w Z³otej Ordzie pod 
imieniem Kepek-chana, który „pa-
nowa³ po Kerim-Berdeju, nie docho-
dz¹c do jednego roku [carowania]”. 
Znanych jest trzech jego synów: 
Szyryn-bek, Saraj-melik i Czaga-
taj-su³tan.

W „Genealogii Turków” (ok. po-
³owy XV w.) w wykazie chanów
tego okresu po D¿elal-ad-Dinie 
wymienieni s¹ te¿ inni zajmuj¹cy 
tron synowie Tochtamysza: Ke-
rim-Berdi, Gujuk (Kepek), Czachar 
lub Czekre oraz D¿abbar-Berdi.
W innych opracowaniach zamiast 
Cza-chara wymieniany jest Czake, 
syn Derwisz-og³ana, i dodawany 
Mu-hammed-chan, syn Tochta-
mysza (to¿samy z U³-Muhamme-
dem).

  Zmar³ Betsabu³ w roku 1415.

„Lietuvos totoriai istorijoje ir 
kulturoje”

Z jêz. rosyjskiego t³umaczy³ 
Musa Czachorowski

ojca i braci, przebywaj¹c razem
w Tiumeniu, nastêpnie z braæmi 
osiedli³ siê w Moskwie, póŸniej 
ponownie w Wielkim Ksiêstwie Li-
tewskim. Wed³ug wszelkich danych, 
móg³ braæ udzia³ w bitwie pod 
Grunwaldem 15.07.1410 r.

Po krótkich rz¹dach, stracie bra-
ta D¿elal-ad-Dina oraz wst¹pieniu 
na tron brata Kerim-Berdiego zbieg³ 
na Litwê. Wielki ksi¹¿ê Witold 
popar³ Betsabu³a i uzna³ go chanem 
Z³otej Ordy. Ceremonia korono-
wania tego tatarskiego carewicza 
dokonana zosta³a w Wilnie w roku 

Data narodzin nieznana. Po-
tomek Czyngis-chana, carewicz 
(so³tan), syn z³otoordyñskiego cha-
na Tochtamysza (?–1405 lub 1406), 
brat chana D¿elal-ad-Dina i Ke-
rim-Berdiego. Znany w litewskich 
latopisach pod imieniem Betsabu³ 
lub Bestab-u³an.

Najprawdopodobniej, tak jak 
inni synowie Tochtamysza, uczest-
niczy³ w bitwie z wojskami Timura 
nad Terekiem w r. 1395, wspólnie
z nimi uszed³ na Litwê ok. r. 1399. 
Po klêsce Witolda w bitwie pod 
Worsk³¹ w r. 1399, podzieli³ los



HISTORIA MECZETU

W WILNIE
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Z 1937

jewództwie  wileñskim le¿¹c¹, na 
której zabudowaniami okolicznie 
mieszkaj¹c, jako te¿ czêœæ onej 
znaczn¹ od³ogiem wakuj¹c¹ spo-
kojnie posyduj¹c” etc.etc – tak oto 
dum¹ œwiadczyli Tatarzy ³ukiscy
w pewnym akcie z r. 1784 o staro-
dawnoœci swego osiedla w £ukisz-

(4)kach pod Wilnem .
Wed³ug rewizji dóbr tatarskich 

w W. Ksiêstwie Litewskim, prze-
prowadzonej przez Jana Kierdeja
w r. 1631, £ukiszki nale¿a³y do 
chor¹stwa najmañskiego œciahu 
wileñskiego (chor¹¿ym by³ wtedy 
Abrachim Kieñski), podobnie jak
i kilka innych osad tatarskich
pod Wilnem: Rudomina, Niemie¿
i Kiena. Liczy³a wtedy „okolica" £u-
kiska domów tatarskich 32. Gdyby 
przyj¹æ, ¿e na 1 dom przypada³a 
jedna rodzina, a na jedn¹ rodzinê
6 g³ów – to otrzymalibyœmy dla roku 
1631 oko³o 192 tatarskich miesz-
kañców £ukiszek. Prawdopodobnie 
liczbê tê trzeba by znacznie po-
wiêkszyæ, gdy¿ lustratorowie wy-
raŸnie podkreœlaj¹ zarówno ubós-
two, jak i wielkie rozrodzenie Ta-
tarów w osadach podwileñskich,
a m. inn. w £ukiszkach: „... nalaz³o 
siê to – pisz¹ w swym sprawozdaniu 
– i¿ pod Wilnem w £ukiszkach, na 
Neme¿y (Niemie¿y), w Rudominie, 
w Sorok-Tata-rach, Ko³no³aracb, 
Kozak³arach i na Wace ma³o ta-
kowych, co swoje obejœcia maj¹
i handlami siê bawi¹, ale wszyscy na 
ma³ych sp³achciach, w jednym 
domie kilka ich mieszkaj¹c i synów 
niema³o doros³ych maj¹c, gdy im na 
wojnê jechaæ ka¿¹, jedni z po-
winnoœci, a drudzy za pieni¹dze 
zaci¹gn¹wszy siê s³u¿¹. Ci zaœ, co 
doma zostaj¹, nie maj¹c inszych 
zabaw, handlami i rzemios³em,
a drudzy furmañstwem siê bawi¹).

Na mapie £ukiszki otrzyma³y 
(5)³aciñsk¹ nazwê „Tartaria" . Nazwy 

|tej nie mo¿na braæ dos³ownie w tym 
sensie, jakoby istotnie w XVII wieku 
wieœ tê tak nazywano i mylnie Jan ze 
Sliwina (A. H. Kirkor) utrzymuje, i¿ 
„miejsce to... najsamprzód zwa³o siê 

(6)Tartaria)" . Po prostu jest to produkt 
humanistycznej maniery cudzo-
ziemca, którego uderzy³ egzotyzm 
wsi tatarskiej tu¿ pod murami stolicy 
Litwy. W tym czasie meczet na 
£ukiszkach, jak widaæ z planu Wilna 
i £ukiszek nieznanego autora
z r. 1646 (kopia w Archiwum 

przypadaj¹ na czasy Witolda (1392–
–1430). Na pocz¹tku XV stulecia 
spotykamy w okolicach Wilna 
mocno ju¿ ugruntowane siedziby 

(1)Tatarów: w Trokach, nad Wak¹
i w innych miejscowoœciach otacza-
j¹cych Wilno. Podró¿nik francuski 
Gilbert de Lannoy, przeje¿d¿aj¹c 
przez te okolice w styczniu roku 
1414, zauwa¿y³, i¿ "w mieœcie Tro-
kach i zewn¹trz w kilku wsiach  
przebywa wielka iloœæ Tatarów, 
którzy tam mieszkaj¹ pokoleniami, 
s¹ zaœ zwyczajni Saraceni, nie maj¹ 
nic z wiary Jezusa Chrystusa, a maj¹ 

(2)jêzyk osobny zwany tatarski" .
W tych to czasach musia³a powstaæ 
kolonia Tatarów na £ukiszkach pod 
Wilnem, jako jedno, z ogniw w pasie 
obronnym tworzonym przez w. ks. 
Witolda woko³o Wilna, Trok i innych 
wa¿nych punktów strategicznych 
Litwy z osad wojowników tatar-
skich.

*„My Tatarowie okolicy £u-
kijskiej, maj¹c od Najjaœniejszych 
Królów Polskich,Wielkich Ksi¹¿¹t 
Litewskich nam od niepamiêtnych 
czasów przywilejami nadan¹ zie-

(3)miê, £ukiszkami nazwan¹ , w wo-

£UKISZKI TATARSKIE 

Na £ukiszkach, dzisiaj wcho-
dz¹cych w obrêb œródmieœcia Wilna, 
dawniej zaœ bêd¹cych jego przed-
mieœciem a raczej „okolic¹" pod-
miejsk¹, wznosi siê wœród drzew
i kamieni nagrobnych muzu³mañ-
skiego cmentarza skromny drew-
niany meczet. Œwi¹tynia Tatarów 
wileñskich od dawna stanowi jedn¹
z charakterystycznych osobliwoœci 
stolicy b. Wielkiego Ksiêstwa Li-
tewskiego. 

Sk¹d wziêli siê Tatarzy w Wil-
nie? Jak przysz³o do tego, te pod 
murami tego piêknego miasta 
wzniesiony zosta³ przybytek kultu 
islamskiego, b³yszcz¹cy u szczytu 
god³em tej wiary – pó³ksiê¿ycem? 
Oto pierwsze myœli, jakie nasuwaj¹ 
siê ka¿demu, kto zajdzie na sielskie 
do dziœ jeszcze £ukiszki Tatarskie
i pomiêdzy drewnianymi domostwa-
mi w zau³kach Meczetowym i Ma-
hometañskim dostrze¿e budynek 
meczetu. 

Jak wiadomo pocz¹tki osad-
nictwa tatarskiego na ziemiach 
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego 

Leon Kryczyñski
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Pañstwowym w Wilnie), wznosi³ siê 
za koœcio³em œw. Filipa i Jakuba   na 
tym samym miejscu, w którym 

 (7)znajduje siê i dzisiaj .
Na mapie £ukiszek sporz¹-

dzonej w r. 1648 przez architekta 
wojskowego króla W³adys³awa IV, 
F. Getkanta, £ukiszki Tatarskie, 
gdzie znajdowa³ siê meczet, otrzy-
ma³y ³aciñsk¹ nazwê „Tartaria").

W roku 1655, gdy nieprzyjaciel 
moskiewski opanowa³ Litwê i wœród 
okrutnej rzezi z³upi³ Wilno – £u-
kiszki opustosza³y. Tatarzy tutejsi, 
podobnie jak i ich rodacy z Nie-
mie¿y, Rudominy, Prudzian, Ko³no-
³arów, Sorok-Tatar, Trok, masowo 
opuœcili swe domy i taborami na-
³adowanymi ruchomym dobytkiem 
poci¹gnêli do Korony lub Kurlandii, 
gdzie ich nieraz czeka³ rozbój
i rabunek mienia przez swawolne 
kupy ¿o³nierzy i szlachty. Wtedy to 
poginê³o Tatarom wiele cennych 
ksi¹g religijnych przepisywanych 
arabskimi zg³oskami w jêzyku 
tureckim lub bia³oruskim od szeregu 

(8)pokoleñ . Po powrocie uchodŸcy 
znaleŸli siê wobec ca³kowitej ruiny 
swoich gospodarstw, wobec popa-
lonych domostw i zdewastowanych 
gruntów. £ukiszki musia³y wówczas 
niew¹tpliwie straciæ du¿o swej 
ludnoœci tatarskiej, a ubóstwo jej 
sta³o siê jeszcze wiêksze. Przenosili 
siê wiêc Tatarzy ca³ymi rodzinami na 
Wo³yñ, emigrowali (zw³aszcza w la-
tach 1672–1676 i póŸniej, za Sasów) 
do Turcji, a niektórzy przyjmowali 
chrzeœcijañstwo. W metrykach koœ-
cio³a œw. Filipa i Jakuba na £u-
kiszkach znajduj¹ siê wiadomoœci
o przyjmowaniu katolicyzmu przez 

(9)muzu³manów w tym okresie .
£ukiszki Tatarskie stanowi³y

w oczach cudzoziemców odwiedza-
j¹cych w XVI i XVII wieku stolicê 
Litwy, osobliwoœæ Wilna. W dzie-
³ach geografów niemieckich i holen-
derskich z tych czasów nieraz spo-
tykamy wzmianki o przedmieœciu 
wileñskim, na którym „Tatarzy miesz-
kaj¹, uprawiaj¹c ogrody, do posy³ek

(10)i przewozu towarów s³u¿¹" .
Ubogie drewniane domy i za-

mo¿niejsze dworki tatarskie na £u-
kiszkach otacza³y wieñcem meczet 
co zda³a b³yszcza³ blaszanym pó³-

ksiê¿ycem. Mieszkali tu w XVII
i XVIII wieku Bajrulewicze, Bielic-
cy, Abramowicze, Aleksandrowicze, 
Jakubowscy, Makowieccy, Safare-
wicze, Nied¿wieccy, Snarscy, 
Siuniekiewicze i inni. Jedni trudnili 
siê rolnictwem i ogrodnictwem, inni 
s³u¿yli w wojsku, jeszcze inni 
zarabiali na ubogi chleb rzemios³em  
garbarskim.

W samym „mieœcie Wileñskim" 
Tatarzy przez d³ugi czas, bo a¿ do 
koñca XVIII w., wcale nie mieszkali. 
W ró¿nych przewodnikach po Wil-
nie czyta siê, ¿e Tatarzy mieszkali
w Wilnie przy ul. Tatarskiej. Maciej 
Tuhan-Baranowski  pisze nawet: 
„Pu³ki tatarskie mia³y g³ówn¹ 
kwaterê w Wilnie niedaleko zamku 
wielkiego ksiêcia przy ulicy po dzieñ 
dzisiejszy Tatarsk¹ zwanej, gdzie 
by³y dla nich urz¹dzone koszary (sic) 
z osobnymi domami dla marsza³ka
i oficerów; by³ tam i meczet mu-
rowany (sic)". W tych fantastycz-
nych supozycjach, wysnutych z 
nazwy jednej z ulic wileñskich, cie-
nia prawdy historycznej niema. 
Ulica Tatarska wziê³a nazwê nie od 
Tatarów, ale od Bramy Tatarskiej, 
która znajdowa³a siê w nieistnie-
j¹cych dziœ murach miejskich od 
strony kolonii tatarskiej na £ukisz-
kach. By³a to nazwa tylko kierun-
kowa, a przy ul. Tatarskiej, czyli 
wiod¹cej poprzez tej¿e nazwy na 
przedmieœcie „tatarskie" – £ukiszki, 

(11)Tatarzy nigdy nie mieszkali .
Po 3-cim zaborze w r. 1795, gdy 

Wilno przesz³o pod panowanie 
rosyjskie, miasto ponowi³o próby 
wcielenia £ukiszek tatarskich do tej 
„kwatery ³ukiskiej", która ju¿ od 
dawna jako osobna najpierw ju-
rysdyka, a potem jako zwyk³e 
przedmieœcie podlega³a prawu mag-
deburskiemu i ciê¿arom miejskim.

W roku 1798 „gorodniczy" wi-
leñski doniós³ do zarz¹du guber-
nialnego, ¿e Tatarzy miasta Wilna,
(t. j. z £ukiszek), których domy 
zapisane zosta³y do ksi¹g miejskich,  
zniszczyli numery, wystawione na 
ich domach i uchylili siê od obo-
wi¹zku p³acenia „stró¿owego" oraz 
od podlegania policji miejskiej. 
Zarz¹d gubernialny zawiadomi³ 
Tatarów, ¿e s¹ oni obowi¹zani pono-

siæ ciê¿ary na równi z innymi, a na 
ich protesty i sprzeciwy wyjaœni³, ¿e 
przywileje, na które siê powo³uj¹, 
mówi¹ tylko o tym, ¿e Tatarzy maj¹ 
s¹dziæ siê jak szlachta i korzystaæ
z praw szlacheckich oraz, ¿ernie 
maj¹ p³aciæ po datków miesz-
czañskich i ch³opskich. Natomiast 
art. 425 statutu zarz¹dów gubernial-
nych i punkt IZ statutu miejskiego 
orzekaj¹, ¿e szlachta, która posiada 
nieruchomoœci w miastach i oko-
licach, nie jest wolna od podat-

 (12)ków .
W r. 1802 Jan Abramowicz 

imieniem wszystkich Tatarów mia-
sta Wilna i okolicy £ukiszek przes³a³ 
petycjê do cesarza, zawieraj¹c¹ 
protest przeciw orzeczeniu zarz¹du 
gubernii litewskiej co do ponoszenia 
przez Tatarów wszystkich ciê¿arów 
miejskich oraz proœbê o uchylenie 
tego orzeczenia i uwolnienie ich na 
zasadzie dawnych przywilejów im 
nadanych od miejskich powinnoœci, 
podatków „podusznych" etc. Petycjê 
tê genera³-prokurator Bekleszow 
odes³a³ do gubernatora bar. Leon-
tjewa-Bennigsena (25 IV 1802, nr 
1995) z proœb¹ o wydanie opinii
o Tatarach wileñskich i podanie ich 
liczby. Bennigsen w odpowiedzi 
swej z 21 maja tego¿ roku (nr 1184) 
wyjaœni³ stanowisko zarz¹du guber-
nialnego w tej sprawie i poda³ kilka 
szczegó³ów o liczbie i zatrudnieniu 
Tatarów ³ukiskich). Rozwi¹zania tej 
sprawy nie znamy. Zdaje siê jednak 
nie ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e pogl¹d 
gubernatora, jako uwzglêdniaj¹cy 
interesy miasta, zwyciê¿y³ i nakaz 
zarz¹du gubernialnego o p³aceniu 
podatków miejskich przez Tatarów 
³ukiskich utrzyma³ siê w mocy.

Ludnoœæ tatarska na £ukiszkach 
topnia³a w tym czasie coraz bardziej. 
Natomiast w Wilnie, wziêtym jako 
ca³oœæ, jako miasto z wszystkimi 
przedmieœciami, coraz wiêcej przy-
bywa³o muzu³manów. Wp³ynê³y na 
to dwie okolicznoœci. Przede wszyst-
kim coraz czêœciej zamo¿niejsi 
Tatarzy-ziemianie zaczêli nabywaæ 
domy i parcele w œródmieœciu i tu 
stale przemieszkiwaæ. Po wtóre
z chwil¹, gdy otworzono im wstêp do 
urzêdów, do s¹dów, administracji, 
policji i.t.d., pojawi³a siê w Wilnie 
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grupa Tatarów-urzêdników i sê-
dziów, która oczywiœcie wola³a te¿ 
mieszkaæ w samym mieœcie; sta³o siê 
to  jednak nieco póŸniej, w ka¿dym 
razie w pierwszej po³owie XIX w.
Po trzecie wreszcie, w garnizonie 
rosyjskim w Wilnie stale s³u¿y³a 
pewna liczba ¿o³nierzy-muzu³ma-
nów z ziem muzu³mañskich, podbi-
tych przez Rosjê. W statystykach 
ludnoœci m. Wilna, sporz¹dzanych 
przez w³adze rosyjskie, liczba lud-
noœci muzu³mañskiej jest wskutek 
tego zwykle doœæ du¿a.

Statystyki te jednak na ogó³ spra-
wiaj¹ nam k³opot i wprowadzaj¹
w niepewnoœæ: kiedy mamy do czy-
nienia ze sta³ymi mieszkañcami Wil-
na i £ukiszek wyznania muzu³mañ-
skiego t. j. Tatarami litewskimi,
a kiedy z niesta³¹ ludnoœci¹ nap³y-
wow¹? Poza tym niewiadomo zaz-
wyczaj, ile w tej liczbie osób miesz-
ka na £ukiszkachi a ile w samym 
Wilnie.

Tak wiêc np. wed³ug ksi¹g 
Departamentu Policji jeszcze w cza-
sach Rzeczypospolitej, w r. 1777, 
Wilno (zapewne same £ukiszki) 
mia³o 97 dusz tatarskich. Wojna
roku 1792 i rewolucja roku 1794,
w czasie której wielu Tatarów wy-
ginê³o na polu walki, a wielu 
wskutek nieustannych grabie¿y ze 
strony wojsk rosyjskich (o czym 
czyta siê w ówczesnych gazetach 
narodowych) zubo¿a³o czy nawet w 
ca³kowit¹ nêdzê popad³o – te wy-
padki przyczyni³y siê do raptownego 
spadku liczby Tatarów wileñskich, 
czyli, mówi¹c œciœlej wówczas jesz-
cze tylko ³ukiskich. Bo oto tablica 
liczby mieszkañców Wilna, u³o¿ona 
przez magistrat wileñski dn. 30 
stycznia 1796 r., podaje zaledwie 10 
g³ów tatarskich, w tym 6 mêskich a 4 

(14)kobiece . W kilka lat póŸniej cyfra 
ta trochê siê podnios³a, oczywisty 
skutek pacyfikacji kraju. We wspom-
nianym wy¿ej piœmie Bennigsena do 
Bekleszowa z dn. 21 maja 1802 r. 
znajduje siê informacja, ¿e Tatarów 
na ³ukiskim przedmieœciu jest 28, 
przy czym wiêksza ich czêœæ posiada 
maj¹tki nieruchome, pewna liczba 
s³u¿y w tatarskim pu³ku, a reszta 
trudni siê rzemios³em, w szcze-
gólnoœci garbarstwem.

Cyfry ludnoœci muzu³mañskiej 
w Wilnie od po³owy XIX stulecia 
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

          

W okresie wojny polsko-bolsze-
wickiej £ukiszkom, gdzie siê znaj-
duje koœció³ œw. Jakuba i szpital,
a wiêc i meczetowi tatarskiemu 
grozi³o spalenie przez cofaj¹ce siê 
pod naporem si³ polskich – wojska 
rosyjskie. Te czêœci miasta a¿ do 
mostu Zielonego zdoby³a i sku-
tecznie broni³a w dniach 20 i 21 
kwietnia 1919 r. w walkach ulicz-
nych I-sza bateria artylerii konnej 
pod dowództwem Tatara polskiego 
Leona Huzmana Sulkiewicza, obec-
nie pu³kownika w. p., odznaczonego 
za walecznoœæ krzy¿em virtuti 
militari. Wilno zosta³o wyzwolone
z pod obcej przemocy. Ulica Nad-
brze¿na do samego meczetu ³ukis-
kiego prawie dochodz¹ca otrzyma³a 
nazwê ul. I-ej Konnej Baterii, bateria 
zaœ zosta³a odznaczona orderem 
virtuti militari.

Obecnie na £ukiszkach niewielu 
mieszka Tatarów. Wiêkszoœæ para-
fian meczetu ³ukiskiego przemiesz-
kuje poza £ukiszkami, w ró¿nych 
dzielnicach Wilna. Prócz rodowitych 
Tatarów polskich s¹ to przybysze
z nad Wo³gi, których zawierucha 
wojenna i rewolucyjna odrzuci³a 
daleko od siedzib ojczystych.

cdn

1) Waka jest to niedu¿a rzeka, 
dop³yw Wilii  z  lewego brzegu w pow. 
wileñsko-trockim, 14 km. od Wilna. Wsie
nad Wak¹: Sorok-Tatary, Ko³no³ary i inne 
nale¿¹ do najstarszych osad tatarskich na 
Litwie. Zob. M. Kromer. De origineet 
rebus gestis Polonorum. Bazylea 1558. 
str.,381. J. CrassinU. Polonia. 1574,
k. 101–4. Michalonis Lituani De moribus 
Tartarorum Lituanorum et Moscho-rum. 
B'asileae 1615, str. 28. Thllanus, 

Respublica sive status: regni Poloniae, 
Litvanniae, Prussiae, Livoniae etc. 
lugduni Batavorum 1617, str. 241, X Jen 
fijalek. Teksty opisowe Wilna. Ateneum 

Rok

1845
1853
1876
1885
1897
1931

19
239
–
–

715
–

26
46
–
–

172
–

45
285 (?)
189 (?)

255
842
287

Mê¿czyzn Kobiet
Liczba
ogólna
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Wileñskie 1923, str. 515–6, 518.
2) J. Lelewel, Rozbiory dzie³. 

Poznañ 1844, str. 382.
*   Op. cit., str. 169.
3) Nie wchodz¹c w rozwa¿anie 

genezy nazwy £ukiszek,chcê jednak  
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w latach 
1559–1567 dziedzicami £ukiszek byli 
Izrael i Tahatar Kurmaszewicze, przod-
kowie Wilczyñskich herbu Poraj, których 
dziad, Tatar imieniem £uka ¿y³ ok.
r. 1500. Zob. Dziadulewicz, Herbarz 
rodzin tatarskich w Polsce – Wilno 1929, 
str. 353. W Potocki (Poczet herbów 
szlachty polskiej Kraków 1695) podaje
w wierszach, ¿e w. ks. Witold osadzi³ 
Tatarów pod Wilnem ,,nazwawszy So³-
taniszki: wsi ich: i £ukiszki”.

4) Z dawnych dokumentów. ¯ycie 
Tatarskie nr 4, r. 1935, str. 18–19.

5) Ks. Fijalek op. cit, s. 328, 
towmiañska op. cit, s. 13. 18, 55, 75, 145.

6) Jan ze Sliwina. Przechadzki po 
Wilnie i jego okolicach. Wilno 1859. 
Wyd. 2, s. 141.

7) Zob. M. £owmiañska. Wilno 
przed najazdem moskiewskim, 1655 r. 
Wilno 1929, s. 55.  

8) W. Syrokomla.Wycieczki po 
Litwie w promieniach od Wilna. T. II, 
Wilno 1860, s. 21–23.

9) Op. cit. Ks. R. Smiarowski, 
Fontanna Mistyczna, Wilno 1737.

10)  J. 1. Kraszewski. Wilno. III. 
1841.

11) Np. Klrkora, Przewodnik po 
Wilnie, wyd. 2 (1880), s. 246.

12) T. Korzon. Wewnêtrzne dzieje 
Polski za Stan. Augusta, t. 1 (1897),
s. 292.

13) A. H. Klrkor. Ludnoœæ miasta 
Wilna.  Teka Wileñska 1858.  Nr 3, s. 200.

14) Kirkor, op. cit., str. 190, Pam. 
km. wil. gub. na rok 1878 i 1885.
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W dawnych czasach, ludzie, tak 
jak zwierzêta, jedli trawê. Robi³o siê 
jej wci¹¿ mniej i mniej, a¿ pewnego 
razu zwierzêta zebra³y siê i po-
stanowi³y: Wystarczy nam g³odo-
waæ! Od teraz ludzie nie mog¹ jeœæ 
trawy.

I wtedy ludzie zaorali ziemiê
i posiali proso, pszenicê i jêczmieñ. 
Wszystko bardzo obrodzi³o, ale jak 
zebraæ tak bogaty urodzaj? Tego
nie wiedzieli. Wtedy chan zebra³
w swoim pa³acu wszystkich ludzi, 
zwierzêta i ptaki i zwróci³ siê do nich 
z takimi s³owami:

– Przysz³a pora zebraæ urodzaj,
a nie wiemy, jak to zrobiæ. Mo¿e ktoœ 
z was powie, jak zebraæ proso, 
pszenicê i jêczmieñ?

Ale wszyscy ludzie, zwierzêta
i ptaki milczeli. Tylko jeden starzec 
wyst¹pi³ naprzód i powiedzia³ 
chanowi:

– Zebraliœmy siê tu wszyscy na 
twoj¹ proœbê. Miêdzy nami nie ma 
tylko je¿a. A on ju¿ na pewno da³by 
tu jak¹œ dobr¹ radê. Tylko nie 
zapominajcie, ¿e ³atwo go obraziæ. 
Jeœli bêdzie siê z niego œmiaæ, 
rozsierdzi siê i zostaniemy siê z ni-
czym.

Chan przykaza³ pos³aæ po je¿a. 
Pos³aniec znalaz³ go i zaprowadzi³ 
do pa³acu. Po drodze opowiedzia³ 
mu w czym rzecz.

Gdy je¿ dotar³ ju¿ na zebranie, 
zwin¹³ siê w k³êbek i zacz¹³ s³uchaæ. 
Wtem ludzie zauwa¿yli go i okr¹¿yli 
ze wszystkich stron. Starsi stoj¹ 
spokojnie, a m³odzie¿ nijak nie mo¿e 
wstrzymaæ œmiechu. Œmieje siê 
wci¹¿ g³oœniej i g³oœniej.

Je¿ rozsierdzi³ siê. Có¿ to zna-
czy? Ludzie zaprosili go, ¿eby siê 
poœmiaæ?! Nie zastanawiaj¹c siê 
d³ugo, wyszed³ z pa³acu.

Spostrzegli siê ludzie, ale by³o 
ju¿ za póŸno. Wtedy ten sam starzec, 
który proponowa³ pos³aæ po je¿a, 
powiedzia³:

– Sprawê mo¿na uratowaæ. 
Kiedy je¿ sierdzi siê, to zazwyczaj 
rozmawia sam ze sob¹. Dawajcie, po 
cichutku poœlemy kogoœ za nim, 
niechaj pods³ucha co on tam 
be³kocze.

– Poœlijcie mnie – poprosi³a 
kotka. – Nikt tego lepiej ode mnie nie 
zrobi.

*  *  *



Chan nakaza³ zatem jej œledziæ 
je¿a. Niezauwa¿enie podkrad³a siê
z ty³u i s³yszy:

– No, taki to chan! Jaki nie-
rozs¹dny! A przecie¿ to takie proste: 
wzi¹æ kawa³ek ¿elaza jak piêtka 
chleba i biæ m³otem tak d³ugo a¿ 
stanie siê podobny do m³odego 
miesi¹ca. Wtedy wyci¹æ z¹bki –
i sierp gotów.

Kotka zapamiêta³a s³owa je¿a
i pobieg³a do pa³acu. Opowiedzia³a 
chanowi co us³ysza³a i chan nakaza³ 
zrobiæ wszystko tak, jak mówi³ je¿. 
Ludzie zrobili du¿o sierpów i szybko 
zebrali zbo¿e.

BEZCZELNY KOGUT

Pewnego razu kogut grzeba³
w kupie popio³ów. Nagle w jego 
nogê wbi³ siê cierñ. Niedaleko 
starsza kobieta piek³a chleb w tan-
dyrze. Kogut podszed³ do niej i za-
krzycza³:

– Kukuryku!
– B¹dŸ przeklêty! – Rozsierdzi³a 

siê kobieta. – Czemu krzyczysz?
Na moj¹ biedn¹ g³owê, co tak wo-
³asz?!

– Kukuryku! W nogê wczepi³
mi siê cierñ!

Kobieta wyci¹gnê³a cierñ. Wte-
dy kogut mówi:

– Wrzuæ go do tandyru. Niech 
przypieka chleb.

Kobieta wrzuci³a cierñ do tan-
dyru, a kogut znów zacz¹³ grzebaæ
w popio³ach. Za jakiœ czas pod-
szed³ ponownie do kobiety i rzek³:

– Oddawaj mój cierñ!
– A niech ci w gardle rozmno¿¹ 

siê robaki! Sk¹d ja wezmê twój 
cierñ? Sam chcia³eœ, bym wrzuci³a 
go do tandyru!

– Oddawaj mój cierñ i ju¿! – 
krzyczy kogut.

– Bêdziesz krzycza³, oderwê ci 
g³owê – zagrozi³a kobieta.

– Nie chcesz oddaæ ciernia, to 
zabiorê twój chleb.

Kogut chwyci³ jeden chleb
i rzuci³ siê do ucieczki. Biegnie ca³y 
dzieñ, biegnie ca³¹ noc. Na koniec 
drugiego dnia zobaczy³ pastucha 
owiec. Siedzia³ on sobie na wzgórzu 
i chlipa³ zsiad³e mleko bez chleba.

– Kukuryku! Witaj, pastuchu. Co 
to ty tak jesz bez chleba?

– Aa, gospodarz zamiast chle-
bem, czêstuje nas  swoimi ku³akami 
– odpowiedzia³ pastuch.

– No masz tu œwie¿y, chrupi¹cy 
chleb, jedz.

Jak tylko pastuch skoñczy³ jeœæ, 
kogut zakrzycza³:

– Kukuryku! Oddawaj mi mój 
chleb!

– Ty co, dziecko? Jak ja tobie 
zwrócê zjedzony chleb?!

– Nie chcesz zwróciæ chleba, 
wiêc zabiorê twoj¹ owcê – mówi¹c 
tak, kogut chwyci³ najlepsz¹ owcê
i uciek³.

Biegnie kogut dzieñ, biegnie
noc i w koñcu przybieg³ do domu 

chana. A w chañskim domu – we-
sele. Chan wydaje za m¹¿ swoj¹ 
córkê.

Podszed³ kogut do chana i po-
darowa³ mu swoj¹ owcê. Chan 
ucieszy³ siê – goœci du¿o, a miêsa na 
stole ma³o. Usadzi³ koguta na 
zaszczytnym miejscu. Patrzy kogut
i dziwi siê: dziewczyna piêkna,
jak z³oty pierœcieñ, a szyja u niej 
przezroczysta, jak powietrze. Wy-
pije dziewczyna ³yk wody i ona
jej w gardle przeœwieca i b³ysz-
czy, jak srebro. Bardzo siê mu spo-
doba³a.

Gdy zjedli owcê, kogut mówi do 
chana:

– Oddawaj moj¹ owcê!
– Kogucie, nie obra¿aj mnie 

przed goœæmi – odpowiada chan.
A kogut dalej swoje:
– Oddaj mi moj¹ owcê lub dawaj 

swoj¹ córkê!
Us³yszawszy takie s³owa, chan 

rozsierdzi³ siê i obci¹³ mu g³owê.
Tak bezczelny kogut zakoñczy³ 
¿ywot. A jego miêso zjedli goœcie.

                                                             
(Z jêzyka rosyjskiego t³umaczy³

Daniel Czachorowski)
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trzy dialekty, krymski (nie u¿ywany 
w ogóle w Polsce), trocki i halic-
ko-³ucki (charakterystyczne dla Ka-
raimów polskich), poza tym ró¿nica 
przejawia siê w liczebnoœci oby-
dwóch spo³ecznoœci, poniewa¿ Ka-
raimów zawsze by³o du¿o mniej ni¿ 
Tatarów i tak pozosta³o do dnia 
dzisiejszego, ostatnia zaœ ró¿nica 
polega na tym, ¿e po przy³¹czeniu 
Kresów Wschodnich do ZSRR na 
terenach pozosta³ych przy Polsce nie 
osta³o siê ¿adne karaimskie sku-
pisko, wskutek czego, w przeci-
wieñstwie do spo³ecznoœci tatars-
kiej, posiadaj¹cej na Bia³ostoc-
czyŸnie swoje osady, gdzie miesz-
kaj¹ od okresu osadnictwa, wszyscy 
Karaimi, bêd¹cy aktualnie obywate-
lami polskimi s¹ albo repatriantami
z Kresów Wschodnich, albo po-
tomkami repatriantów. Uwa¿am 
milcz¹c¹ nieobecnoœæ Karaimów za 
powa¿ny brak w tej pracy, a szcze-
gólnie w tym podrozdziale, bêd¹cym 
przecie¿ ukazaniem stosunków 
Tatarów polskich z innymi naro-
dami, szczególnie zaœ z polsk¹ 
wiêkszoœci¹ narodow¹, konflikty, 
stereotypy, sympatie itp. Autorka 
bardzo dobrze stara siê tutaj wy-
kazaæ, ¿e charakterystyczna dla 
Tatarów podwójnoœæ w odnoszeniu 
siê do Polaków, z jednej strony jako 
wyznaj¹ca islam mniejszoœæ naro-
dowa, z drugiej strony jako element 
usi³uj¹cy siê wtopiæ w polski orga-
nizm narodowy za pomoc¹ auten-
tycznie odczuwanego poczucia pols-
koœci, przynale¿noœci do Polaków
i lojalnoœæ wobec wspólnej, zarówno 
dla polskich katolików, jak i tatars-
kich muzu³manów, polskiej Ojczy-
zny. 

Autorka, pisz¹c o podobieñ-
stwach i ró¿nicach Tatarów i Po-
laków, stwierdzi³a, ¿e respondenci, 
mówi¹c o ró¿nicach podkreœlali 
przede wszystkim muzu³mañsk¹ 
religiê i mongoloidalno-turecki wy-
gl¹d zewnêtrzny, a tak¿e w pewnych 
aspektach kulturê domow¹, nieco 
innymi obyczajami i trzymaniem siê 
pomiêdzy sob¹ we w³asnym, ta-
tarskim œrodowisku. Niektórzy, 
uwa¿aj¹c to za cechy charakte-
rystyczne, odró¿niaj¹ce spo³ecznoœæ 
polskich Tatarów od Polaków i Bia-
³orusinów, ale tak¿e, na co autorka 
nie wpad³a, od wszystkich innych 
tatarskich narodów, to brak u¿y-
wania jêzyka tatarskiego, strojów 

Katarzyna Warmiñska zajê³a siê 
wzajemnymi relacjami Tatarów pol-
skich z innymi narodowoœciami, 
szczególnie zaœ tymi, które wystê-
puj¹ na Bia³ostocczyŸnie i s¹siaduj¹ 
z Tatarami, czyli g³ównie Polakami
i Bia³orusinami. Autorka bierze te¿
i pod uwagê inne grupy etniczne, 
zamieszkuj¹ce Polskê, jak np. Ukra-
iñców, Niemców, Litwinów i ̄ ydów, 
niestety (co muszê znów wypomnieæ 
autorce) nie wspomina nic o re-
lacjach Tatarów do Karaimów i od-
wrotnie, co moim zdaniem jest 
wa¿ne choæby ze wzglêdu na po-
krewieñstwo etniczne (ludy turec-
kie) obu narodowoœci, mniej wiêcej 
ten sam okres osadnictwa (1399 rok) 
i identyczne, spowodowane polityk¹ 
kniazia Witolda okolicznoœci osad-

nictwa obu narodów w Wielkim 
Ksiêstwie Litewskim, charakte-
rystyczna dla obydwu grup lojalnoœæ 
w stosunku do Polski, wyra¿aj¹ca siê 
nawet w nazwach (Tatarzy polscy, 
Karaimi polscy). Jedynymi ró¿nica-
mi pomiêdzy tymi grupami etnicz-
nymi s¹: odmienne religie, gdy¿ 
Tatarzy wyznaj¹ islam sunnicki,
a Karaimi odrzucaj¹cy Talmud 
od³am judaizmu (mozaizmu) z pew-
nymi drobnymi elementami muzu³-
mañskiej szko³y hanafickiej, jêzyk –   
– Tatarzy od XVII wieku przeszli na 
jêzyk polski lub na kresow¹ gwarê 
polsko-bia³orusk¹, zatraciwszy swój 
jêzyk, Karaimi natomiast zachowali 
swój jêzyk, wywodz¹cy siê z kip-
czacko-po³owieckiej grupy jêzyków 
tureckich i dziel¹cy siê nawet na

Norbert Boratyn
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ludowych, muzyki i pieœni, co 
spowodowa³o, ¿e spo³ecznoœæ ta 
przejê³a elementy polskiej i czêœ-
ciowo bia³oruskiej kultury material-
nej, co z jednej strony zbli¿a Tatarów 
do Polaków, z drugiej jednak 
wyodrêbnia ich jeszcze bardziej, i to 
zarówno od Polaków i Bia³orusinów, 
jak i od wszystkich innych tatarskich 
narodów. Brak jêzyka narodowego 
uwa¿aj¹ jednak respondenci za 
czynnik, powoduj¹cy wœród Tatarów 
zanik poczucia etnicznego. Kata-
rzyna Warmiñska odnotowa³a tak¿e
i cechy spo³ecznoœci tatarskiej, 
odró¿niaj¹ce tê spo³ecznoœæ od 
Polaków, o których informowali j¹ 
respondenci, jak: bezwzglêdna ucz-
ciwoœæ, sumiennoœæ i generalnie 
nieco inna mentalnoœæ, d¹¿enie do 
¿ycia rodzinnego, niekiedy chêæ
do uczenia siê i studiowania, i ge-
neralnie umiejêtnoœæ wspó³¿ycia
z ludŸmi, czyli bezkonfliktowoœæ 
(cechy pozytywne), k³ótliwoœæ, trud-
noœæ w podejmowaniu bardzo 
wa¿nych decyzji (cechy negatywne). 
Respondenci twierdzili tak¿e o ty-
powym dla Tatarów spokojnym
i pracowitym charakterze, o tym, ¿e 
Tatarzy nikomu nie zawadzaj¹,
a tak¿e o ma³ej liczbie Tatarów
w Polsce, co powoduje, ¿e ka¿da 
polska w³adza mo¿e patrzyæ na t¹ 
spo³ecznoœæ przychylnymi oczami.

Inni respondenci twierdzili, ¿e 
Tatarów polskich, poza religi¹ i ce-
chami fizyczno-antropologicznymi, 
od Polaków w³aœciwie nic ju¿ nie 
odró¿nia, oraz, ¿e katolików, mu-
zu³manów i prawos³awnych nic ju¿ 
obecnie nie wyró¿nia, poza tym, ¿e 
Tatarzy s¹ przeciwko ma³¿eñstwom 
mieszanym i tym, ¿e spoœród pra-
wos³awnych Bia³orusinów rekruto-
wa³o siê najwiêcej komunistów, oraz 
narzekali na to, ¿e podczas przyna-
le¿noœci Bia³ostocczyzny do ZSRR 
w latach 1939–1941 NKWD depor-
towa³ na Syberiê bogatszych przed-
stawicieli spo³ecznoœci tatarskiej. 

Autorka, badaj¹c mniejszoœæ 
tatarsk¹, zwróci³a uwagê na s³ab¹ 
znajomoœæ przez Tatarów znacz¹-
cych ró¿nic pomiêdzy nimi, a innymi 
narodowoœciami, oraz elementów 
kulturowych innych grup etnicz-
nych, lub celow¹ marginalizacjê 

tych ró¿nic, poza wyj¹tkiem tak 
oczywistych, jak cechy fizyczno-an-
tropologiczne, religia i endogamia. 
Katarzyna Warmiñska twierdzi tak-
¿e, ¿e pewne cechy, odró¿niaj¹ce 
Tatarów od Polaków respondenci 
starali siê zacieraæ, aby stworzyæ 
wra¿enie swojej przynale¿noœci do 
narodu polskiego, albo przynajmniej 
bardzo silnych zwi¹zków spo-
³ecznoœci tatarskiej z polskoœci¹. 
Autorka wysz³a te¿ z za³o¿enia, ¿e 
prezentacja przez respondentów 
cech kulturowych w³asnej narodo-
woœci s³u¿y pokryciu nieznajomoœci 
cech kulturowych innych grup 
etnicznych, a tak¿e, moim zdaniem, 
swego rodzaju reklamie w³asnych 
pozytywów, których jest wiêcej ni¿ 
negatywów na zasadzie: „ka¿da 
pliszka swój ogonek chwali”. 
Uwa¿am tak¿e, do czego autorka 
najprawdopodobniej nie wpad³a, ¿e 
prezentowanie przez Tatarów swo-
ich w³asnych cech (szczególnie 
pozytywnych) s³u¿y temu, aby to 
one by³y traktowane w³aœnie jako 
punkt odniesienia w stosunku do 
cech innych narodowoœci, auto-
matycznie spychanych na margines. 
Mo¿e jest to i sposób ma³ej grupy 
narodowoœciowej na pokazanie, ¿e 
siê jednak w Polsce istnieje.

Autorka podjê³a tematykê wspó³-
pracy i konfliktów polskich Tatarów 
przede wszystkim z Polakami i z Bia-
³orusinami, na których zwrócili 
respondenci szczególnie uwagê, 
gdy¿ skupiska ludnoœci tatarskiej na 
Bia³ostocczyŸnie stykaj¹ siê ze 
zwartymi skupiskami ludnoœci 
bia³oruskiej. 

Przytaczaj¹c badania terenowe 
M. Zubrzyckiej, które prowadzi³a
w ramach zbierania materia³ów do 
swojej pracy magisterskiej, Kata-
rzyna Warmiñska przytoczy³a pyta-
nie zadane przez M. Zubrzyck¹ 
Tatarom, mówi¹ce wprost, czy 
przedstawiciele spo³ecznoœci tatars-
kiej w Polsce podlegaj¹ dyskry-
minacji ze strony innych, czy te¿ nie. 
Dla Katarzyny Warmiñskiej odpo-
wiedzi na te pytania pokazywa³y 
zakres stosunków pomiêdzy Ta-
tarami, a szeroko rozumianymi 
innymi, gdzie ci inni to generalnie 
Polacy. Autorka informuje czytel-

ników, ¿e tylko 10 badanych osób 
zadeklarowa³o brak jakichkolwiek 
przejawów dyskryminacji ze strony 
otoczenia. Wielu respondentów po-
dawa³o w jaki sposób podlegali dys-
kryminacji ze strony otoczenia. Ge-
neralnie respondenci mówili o przy-
kroœciach z dzieciñstwa, maj¹cych 
miejsce w szkole podstawowej, 
w³aœciwie tylko jedna osoba, która 
moim zdaniem „po³knê³a bakcyl” 
wspó³czesnej propagandy katego-
rycznie twierdzi³a, ¿e w Polsce 
tolerancji w stosunku do Tatarów 
nigdy nie by³o, nie ma i nigdy nie 
bêdzie, poza tym respondenci mó-
wili, ¿e zdaj¹ sobie sprawê, ¿e o nich 
otoczenie plotkuje, rzeczywiste zaœ 
problemy z otoczeniem, polegaj¹ce 
w zasadzie na wyzwiskach ze strony 
nietatarskich kolegów i kole¿anek, 
gdzie Tatarzy swoim katolickim
i prawos³awnym kolegom te¿ nie 
byli d³u¿ni, póŸniej jak m³odzie¿ 
doros³a skoñczy³y siê, pozosta³y 
natomiast znajomoœci. Tak wiêc 
uwa¿am, ¿e sugestia autorki, i¿ ca³ej 
spo³ecznoœci tatarskiej nale¿y siê 
pomoc psychologiczna ze wzglêdu 
na urazy z dzieciñstwa z powodu 
odrzucenia przez otoczenie uwa¿am 
za zdecydowanie przesadzon¹. 
Owszem, pomoc psychologiczna, 
moim zdaniem potrzebna jest 
ca³emu polskiemu spo³eczeñstwu, 
które od 1939 roku systematycznie 
jest poddawane ró¿nego rodzaju 
traumom, zarówno z powodu terroru 
niemieckiego z okresu II wojny 
œwiatowej od 1939 do 1945 roku, 
terroru i propagandy komunistycz-
nej w latach 1939–1941 i 1944–
–1989, jak i kolejnej traumie, przede 
wszystkim propagandowo-psycho-
logicznej, prze¿ywanej przez Pola-
ków (i tak¿e przez spo³ecznoœæ 
Tatarów polskich) po 1989 roku. 
Dziwiê siê, ¿e polskie spo³eczeñstwo 
to wszystko jest jeszcze w stanie 
wytrzymaæ, podejrzewam, ¿e przy-
zwyczajone do traumatycznej „tre-
sury” po prostu przesz³o nad tym 
faktem do porz¹dku dziennego 
popadaj¹c w rutynê, zgodnie z przy-
s³owiem, ¿e skoro siê nie ma tego,
co siê lubi, to siê lubi, co siê ma.
W ka¿dym razie psycholodzy s¹ 
temu spo³eczeñstwu potrzebni. 



Tatarscy respondenci jako przy-
k³ady czasami pokazywali te¿ swoje 
autentyczne problemy, jak na przy-
k³ad wrogie islamowi artyku³y
w polskiej prasie, wynikaj¹ce zarów-
no z nieznajomoœci tej tematyki 
przez wielu dziennikarzy, jak i z wro-
giego nastawienia niektórych pols-
kich polityków, szczególnie tych, 
którzy na pocz¹tku lat 90-tych 
rozpoczêli walkê z katolicyzmem
w imiê, jak to wtedy mówiono, 
œwieckoœci, czy te¿ rozdzia³u Koœ-
cio³a od pañstwa, co bardzo boleœnie 
uderza³o tak¿e nie tylko rykoszetem, 
lecz i wprost w islam, traktowany 
przez lewicê i libera³ów jako coœ
o wiele bardziej niebezpiecznego ni¿ 
katolicyzm. Taka polityka, a szcze-
gólnie, jak wytkn¹³ jeden z respon-
dentów, nachalna propaganda w pol-
skiej telewizji ksi¹¿ki Salmana 
Rushdiego, uwa¿anej przez wszyst-
kich muzu³manów nie bez racji za 
antyislamski paszkwil (jestem 
posiadaczem tej ksi¹¿ki i j¹ czyta³em 
– N. B.), musia³a stworzyæ wœród 
Tatarów poczucie zagro¿enia ze 
strony w³adz. Podobne wra¿enie 
robi³y na Tatarach paszkwile, wy-
pisywane na nich w lokalnej prasie 
(za czym, zw³aszcza w okresie PRL, 
stali bia³oruscy komuniœci z PZPR, 
maj¹cy wtedy w³adzê na Bia³os-
tocczyŸnie, choæ nie tylko oni), 
podobnie jak artyku³y podaj¹ce 
czêœciowo prawdziwe, ale czêœ-
ciowo b³êdne informacje o polskich 
Tatarach (które tak¿e by³y niekiedy 
prostowane przez Polaków), k³am-
stwa opowiadane o tatarskich po-
grzebach, opowiadane przez prze-
wodników wycieczek, a nawet wy-
wiady dokonywane z tatarskimi 
alkoholikami, które si³¹ rzeczy by³y 
bezsensowne. To wszystko, zdaniem 
autorki, powodowa³o wra¿enie dys-
kryminacji spo³ecznoœci tatarskiej 
przez w³adze i zmusi³o tatarskich 
dzia³aczy mniejszoœciowych do 
utworzenia kwartalnika „Echa Isla-
mu”, którego redakcja z za³o¿enia 
zajê³a siê walk¹ ze stereotypami, 
dotycz¹cymi mniejszoœci tatarskiej, 
a tak¿e prostowaniem i wyjaœnia-
niem medialnych bredni na temat 
islamu i Tatarów polskich. 

Autorka zwróci³a tak¿e uwagê 

26 31(108) grudzieñ 2010

RECENZJA KSI¥¯KI Norbert Boratyn

na wspominane przez respondentów 
stereotypy Tatarów, wynikaj¹ce z li-
teratury piêknej (postaæ Azji Tuhaj-
bejowicza-Mellechowicza z „Pana 
Wo³odyjowskiego” autorstwa Hen-
ryka Sienkiewicza, notabene pocho-
dz¹cego tak¿e z tatarskiej rodziny, 
która w XVIII wieku przesz³a
z islamu na katolicyzm). Respon-
denta, który mieszka³ po II wojnie 
œwiatowej na Ziemiach Odzys-
kanych Polacy nazywali ¿artobliwie 
niebezpiecznym Tatarem, przyrów-
nuj¹c do sienkiewiczowskiego
Azji Tuhajbejowicza-Mellecho-
wicza. Respondent ten zwróci³ 
uwagê, ¿e ci Polacy pochodzili z te-
renów Polski, gdzie nie by³o w ogóle 
skupisk ludnoœci tatarskiej i na 
podstawie Sienkiewicza wyrabiali 
sobie opiniê o Tatarach, o których 
wczeœniej nawet nie wiedzieli i¿ 
mieszkaj¹ w Polsce, poniewa¿ przed 
II wojn¹ œwiatow¹ ich na co dzieñ nie 
widywali. Temu Tatarowi trudno 
by³o tym ludziom udowodniæ, ¿e 
istnieje w Polsce grupa Tatarów, 
mieszkaj¹ca w naszym kraju od XIV 
wieku. 

Zdarza³y siê, zdaniem autorki, 
wypowiedzi badanych responden-
tów zacieraj¹ce kulturowe i religijne 
ró¿nice pomiêdzy ró¿nymi grupami 
etnicznymi, w tym wypadku 
Tatarami, Polakami i Bia³orusinami
i sprowadzaj¹ce wszystkie konflikty 
do cech charakterów konkretnych 
ludzi, wyjmuj¹c ich z konkretnej 
grupy narodowoœciowej. 

Analizuj¹c stosunki pomiêdzy 
spo³ecznoœci¹ tatarsk¹, a bia³orusk¹ 
mniejszoœci¹ narodow¹ na Bia³os-
tocczyŸnie Katarzyna Warmiñska 
stwierdza, ¿e wedle tego, o czym 
informowali j¹ tatarscy respondenci, 
poza jedn¹ osob¹, uwa¿aj¹c¹, ¿e 
wiêcej ³¹czy Tatarów z Bia³orusi-
nami, poniewa¿ obydwie spo³ecz-
noœci s¹ mniejszoœciami narodo-
wymi, i st¹d wniosek, ¿e mniejszoœæ 
z mniejszoœci¹ wiêcej ³¹czy ni¿
z wiêkszoœci¹ narodow¹, i¿ gene-
ralnie Bia³orusini nie byli tak 
przychylnie nastawieni do Tatarów 
jak Polacy, poniewa¿ niechêtnie 
traktowali d¹¿enie mieszkaj¹cych
w niektórych wsiach bia³oruskich 
Tatarów do wyodrêbnienia siê z ich 

spo³ecznoœci, co powodowa³o, ¿e 
Bia³orusini kojarzyli, a nawet uto¿-
samiali Tatarów z Polakami. Bia³o-
rusini zwracali uwagê na odmienn¹, 
raz lepsz¹ raz gorsz¹, ale zawsze 
ró¿n¹, od mniejszoœci bia³oruskiej 
sytuacjê ekonomiczn¹ mniejszoœci 
tatarskiej co te¿ rodzi³o zadra¿-
nienia. Problemem, o którym autor-
ka zupe³nie nic nie powiedzia³a by³a, 
pomimo komunizmu, zazdroœæ Bia-
³orusinów – generalnie spo³ecznoœci 
ch³opskich faktu posiadania przez 
wiele tatarskich rodzin pochodzenia 
szlacheckiego i podkreœlania przez 
Tatarów wobec Bia³orusinów, nawet 
biedniejszych ni¿ Bia³orusini, tego i¿ 
s¹ polskimi szlachcicami, dla któ-
rych bia³oruscy prawos³awni ch³opi 
po prostu s¹ chamami, czyli ludŸmi 
nale¿¹cymi (dawniej) do ni¿szej 
klasy spo³ecznej. Te zasz³oœci 
w³aœciwie ju¿ historyczne ca³y czas 
maj¹ powa¿ny wp³yw na stosunki 
tatarsko-bia³oruskie, poniewa¿ Bia-
³orusini uwa¿aj¹, ¿e Tatarzy poka-
zuj¹ im swoj¹ wy¿szoœæ nad nimi. 
Szkoda, ¿e Katarzyna Warmiñska
w ogóle nie zwróci³a uwagi. Na-
tomiast bardzo dobrze autorka 
odnotowa³a wypowiedzi tatarskich 
respondentów na temat konfliktów 
Tatarów z Bia³orusinami, wynika-
j¹cych z odmiennych zapatrywañ 
politycznych obu spo³ecznoœci. Res-
pondenci mówili o obecnoœci w la-
tach 60-tych i 70-tych XX wieku
u w³adzy na Bia³ostocczyŸnie ko-
munistów, wywodz¹cych siê ze 
spo³ecznoœci bia³oruskiej, którzy ze 
zwyk³ej niechêci do Tatarów pre-
parowali wrogie mniejszoœci tatars-
kiej artyku³y w prasie, chc¹c, ¿eby 
polskie spo³eczeñstwo uwierzy³o
w te fa³szerstwa i zaczê³o siê odnosiæ 
negatywnie do spo³ecznoœci tatars-
kiej. Tatarzy informowali tak¿e 
autorkê o poparciu spo³ecznoœci 
tatarskiej dla NSZZ Solidarnoœæ, co 
jeszcze bardziej negatywnie na-
stawi³o do nich Bia³orusinów, nawet 
po zmianie systemu sympatyzu-
j¹cych z komunistami, aktualnie
z SLD. 

Katarzyna Warmiñska uwa¿a 
jednak, ¿e konflikty z Bia³orusinami, 
wynikaj¹ wed³ug s³ów responden-
tów czêœciej z nieporozumieñ ni¿
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z zaplanowanej wrogiej dzia³alnoœci, 
co nie oznacza, zw³aszcza po 
przytoczonych wy¿ej faktach, ¿e 
taka dzia³alnoœæ nie mia³a miejsca. 
Tatarzy jednak byli za tak¹ wizj¹ 
stosunków etnicznych, która wy-
ra¿a³a siê wed³ug zasady ¿yj i daj ¿yæ 
innym, co to ostatnie odnosi³o siê 
szczególnie do Bia³orusinów. Ta-
tarzy, jak to sami oznajmili autorce, 
d¹¿¹ do zbudowania na Bia³os-
tocczyŸnie do prawdziwie part-
nerskich relacji pomiêdzy Polakami, 
Bia³orusinami i swoj¹ w³asn¹ 
tatarsk¹ grup¹ etniczn¹. 

Katarzyna Warmiñska analizu-
j¹c samookreœlenie spo³ecznoœci ta-
tarskiej wobec polskiego spo³e-
czeñstwa zada³a respondentom py-
tanie, czy Tatarzy stanowi¹ mniej-
szoœæ, a jeœli tak, to jakiego typu – 
narodow¹, etniczn¹ (wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e grupa etniczna jest 
czymœ mniej znacz¹cym ni¿ naród), 
czy te¿ religijn¹. 

Co ciekawe Tatarzy, podkreœ-
laj¹cy, i¿ nie stanowi¹ mniejszoœci 
podkreœlali, ¿e nie maj¹ z powodu 
swojej przynale¿noœci do spo³ecz-
noœci tatarskiej ¿adnych problemów, 
lub je minimalizowali, uwa¿aj¹c, ¿e 
to nic takiego, lub ¿e jedynie s³yszeli, 
¿e ktoœ z rodziny, czy spoœród 
znajomych ma takie problemy, 
jednak bezpoœrednio ich to nie 
dotyczy.

Badani natomiast, którzy zali-
czyli spo³ecznoœæ tatarsk¹ do mniej-
szoœci religijnej, podkreœlili mniej-
szoœciowy charakter ludnoœci mu-
zu³mañskiej w katolickiej Polsce
i postukuj¹c zawieszenie w Sejmie, 
obok krzy¿a muzu³mañskiego pó³-
ksiê¿yca z gwiazdk¹. Chocia¿ ta 
sama osoba stwierdzi³a na koñcu, ¿e 
lepiej, gdyby wisia³ w Sejmie sam 
krzy¿, poniewa¿ w ten sposób nie 
powstanie tam chaos, który móg³by 
powstaæ, gdyby ka¿de wyznanie 
religijne w Polsce za¿¹da³o wy-
wieszenia w Sejmie swoich religij-
nych emblematów. Niektórzy badani 
Tatarzy podkreœlali, ¿e s¹ mniej-
szoœci¹ religijn¹ posiadaj¹c jedno-
czeœnie pewne cechy mniejszoœci 
narodowej, jak to okreœli³ jeden
z m³odych Tatarów, poza jêzykiem, 
jednak te cechy Tatarów, upoda-

bniaj¹ce tê spo³ecznoœæ do „kla-
sycznych”  mniejszoœci narodowych 
takich jak Ukraiñcy, czy Bia³orusini, 
czy te¿ religijnych jak prawos³awni, 
a nie do grup etnicznych, do których 
nieco b³êdnie ów respondent zaliczy³ 
Kaszubów i £emków.  

Autorka zwróci³a uwagê na to, 
¿e spo³ecznoœæ tatarska w Polsce, 
dopiero wtedy okreœla³a siê jako 
mniejszoœæ, kiedy respondenci za-
czêli im zadawaæ pytania na ten 
temat, co Katarzyna Warmiñska 
bardzo s³usznie uwa¿a za dowód 
wyci¹gania rêki w celu nawi¹zania 
wspó³pracy do innych grup naro-
dowoœciowych, a nie konfliktowoœci 
Tatarów. Respondenci podawali te¿ 
oczywist¹ prawdê o tym, ¿e stanowi¹ 
ma³o liczebn¹ islamsk¹ grupê 
etniczn¹ w kraju, gdzie dominuje 
katolicyzm. Tatarzy traktowali sie-
bie jako mniejszoœæ narodow¹, 
analogicznie do prawos³awnych 
Bia³orusinów. Niektórzy respon-
denci negowali narodowy charakter 
spo³ecznoœci tatarskiej z powodu 
braku w³asnego jêzyka narodowego, 
natomiast wiêkszoœæ badanych Ta-
tarów deklarowa³a polsk¹ przynale¿-
noœæ narodowoœciow¹. Charakterys-
tyczne by³o równie¿ i to, ¿e badani 
Tatarzy, za wyj¹tkiem trzech respon-
dentów znaj¹cych literaturê i ter-
minologiê naukow¹, nie u¿ywali
w ogóle okreœlenia grupa etniczna 
udzielaj¹c odpowiedzi na pytania 
Katarzyny Warmiñskiej. 

Katarzyna Warmiñska zwróci³a 
uwagê na wypowiedzi wielu res-
pondentów, ¿e spo³ecznoœæ polskich 
Tatarów jest zaniedbywana przez 
w³adze, gdy¿ potrzeby tak ma³ej 
mniejszoœci jak Tatarzy nie by³y 
brane pod uwagê. Z drugiej strony to 
w³aœnie spostrze¿enie autorki zu-
pe³nie nie pasuje do wczeœniejszych 
wypowiedzi przedstawicieli spo-
³ecznoœci tatarskiej, gdzie respon-
denci mówili o tym, ¿e Tatarzy nie s¹ 
grup¹ etniczn¹, ¿yj¹c¹ w chro-
nicznym konflikcie, albo o tym, ¿e za 
konflikty odpowiedzialni s¹ przede 
wszystkim Bia³orusini, tkwi¹cy
w strukturach w³adzy na Bia³ostoc-
czyŸnie. Tymczasem tutaj jeden
z respondentów znacz¹co stwierdzi³, 
¿e za konflikty s¹ odpowiedzialni 

polscy katolicy, przyznaj¹c jedno-
czeœnie, i¿ g³ówna oœ konfliktu 
przebiega na linii prawos³awni – 
katolicy, tatarscy muzu³manie znaj-
duj¹ siê jedynie na uboczu tego 
konfliktu i poza jego zasiêgiem.    

Za najwa¿niejszy jednak probl-
em Tatarów polskich w relacjach
z polskim spo³eczeñstwem autorka 
uzna³a podniesion¹ przez polskich 
Tatarów sprawê rozbudowy meczetu 
w Bohonikach. Respondenci zakaz 
rozbudowy zabytkowego meczetu
w Bohonikach, który wyda³ kon-
serwator zabytków w Bia³ymstoku, 
uznali za przejaw dyskryminacji 
Tatarów w Polsce. Respondenci 
podawali autorce argumenty, ¿e 
zebrali pieni¹dze na rozbudowê 
meczetu, ¿e ju¿ w 1979 roku 
posiadali zezwolenie na rozbudowê, 
które póŸniej zosta³o cofniête przez 
konserwatora zabytków i nawet 
pisanie proœby do Warszawy w celu 
cofniêcia tego zakazu nic nie 
pomog³o Tatarom. Wysz³o na to, ¿e 
konserwator zabytków w Bia³ym-
stoku, wpisuj¹c meczet w Bohoni-
kach do rejestru zabytków i zaka-
zuj¹c jego rozbudowy, jest osob¹ 
wrogo nastawion¹ do spo³ecznoœci 
tatarskiej. Uwa¿am jednak, ¿e mimo 
donios³oœci sprawy rozbudowy, mo-
tywowanej ma³ymi rozmiarami me-
czetu w Bohonikach i niemo¿li-
woœci¹ zmieszczenia w nim wszyst-
kich wiernych, konserwator zabyt-
ków w Bia³ymstoku mia³ pewne 
podstawy, aby nie dopuœciæ do 
rozbudowy meczetu, s³usznie oba-
wiaj¹c siê, ¿e w wypadku rozbudo-
wy meczet zatraci swój zabytkowy 
charakter. W takiej sytuacji nie ma 
mowy o dyskryminacji mniejszoœci 
tatarskiej. Moim zdaniem jedynym, 
korzystnym dla Tatarów wyjœciem
z takiej sytuacji jest budowa od 
podstaw du¿o wiêkszego, nowoczes-
nego, drugiego meczetu w Boho-
nikach. I dopiero, gdyby ów konser-
wator zabytków, czy ktokolwiek 
inny zakazywa³ Tatarom budowy 
nowego meczetu, to w takim wypad-
ku mo¿na by by³o mówiæ o dyskry-
minacji spo³ecznoœci tatarskiej
i wrogim nastawieniu nietatarskiego 
otoczenia.
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KAT£AMA

NA PODWIECZOREK

Kat³ama to tatarskie placuszki. 
Przepis jest prosty: na cztery porcje 
potrzebujemy 5 szklanek m¹ki 
pszennej, szklankê wody, szczyptê 
soli, t³uszcz do posmarowania ciasta 
oraz olej do sma¿enia – 0,5 l.

Z maki i wody, ze szczypt¹ soli, 
zagniatamy twarde ciasto, nastêpnie 
odstawiamy je na 30–40 minut. Po 
tym czasie rozwa³kowujemy na 
cienki placek, smarujemy t³uszczem 
(np. olejem) i zwijamy w roladê 
(albo, jak niektórzy mówi¹, w ruladê 
lub rulon). Roladê kroimy wzd³u¿ na 
paski, które zwijamy w kr¹¿ki. Koñ-
cówkê podwijamy, a otrzymane
w ten sposób placuszki lekko do-
gniatamy i wa³kujemy. Na œrodku 
robimy dziurkê œrednicy oko³o
1,5–2 cm. I wreszcie sma¿ymy
w rozgrzanym oleju, do uzyskania 
z³ocistego koloru. Gotowe posy-
pujemy cukrem pudrem. I jemy. 
Smacznego.

To jest jednak najprostszy 
przepis. Napisa³em, ¿e kat³ama to 
placuszki tatarskie, i niew¹tpliwie 
tak jest. Znane s¹ jednak w ca³ej Azji 
Œrodkowej, a ponoæ kupiæ je mo¿na 
bez problemu w Londynie.

Oto przepis nastêpny – w sumie 
bardzo podobny. Sk³adniki – jak 
poprzednio. Zagniatamy ciasto w 
kulê i odstawiamy przykryte rêcz-
nikiem. Nastêpnie dzielimy na 
cztery czêœci, ka¿dy p³at rozwa³-
kowujemy mo¿liwie cienko (ok.
1 mm), staraj¹c siê u¿yæ jak najmniej 
m¹ki na podsypkê, i smarujemy 
œmietan¹. Mo¿e to byæ rozpuszczony 
barani t³uszcz lub mas³o. Teraz 
ka¿dy p³at zwijamy w cienkie rulony 
i tniemy je wzd³u¿ na paski, mniej 
wiêcej 1,5 cm szerokoœci (bardziej 
wyrafinowani, rozwa³kowane i po-
smarowane t³uszczem p³aty na-
k³adaj¹ jeden na drugi, do 3 szt.).   
Paski zwijamy w ciasne kr¹¿ki, które 
rozwa³kowujemy do gruboœci oko³o 
centymetra. 

Sma¿ymy w oleju, a potem
jemy chrupi¹ce i smakowite. Nie-
którzy smakosze zamiast cukrem 
pudrem posypuj¹ kat³amê np. drob-
no posiekan¹ rze¿uch¹ lub czar-
nym sezamem – i nawet zapiekaj¹
w piecyku. 

Na stronach kulinarnych wypatrzy³, 
przet³umaczy³, wypróbowa³ i… prze¿y³

Musa Czachorowski



O TATARSKIEJ

RELIGIJNOŒCI

Musa Czachorowski Jesieni¹ 2010 roku na pó³-
kach ksiêgarskich ukaza³a siê 
praca m³odego historyka, dra 
Artura Konopackiego, pracow-
nika naukowego Uniwersytetu
w Bia³ymstoku. Autor pochodzi 
ze znanej tatarskiej rodziny,
nie dziwi zatem fakt, ¿e jego 
pierwsza samodzielna ksi¹¿ka 
poœwiêcona jest w³aœnie tatar-
skim dziejom. Nosi ona tytu³ 
„¯ycie religijne Tatarów na 
ziemiach Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego w XVI–XIX wie-
ku”, a opublikowa³o j¹ Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warszaws-
kiego.

Tatarszczyzna jest niew¹t-
pliwie wdziêcznym tematem nie 
tylko dla historyków, ale cho-
cia¿by i dla socjologów: na jej 
temat pisze siê wiêc wiele. 
Pozycje, takie jak m.in.. „Tatarzy 
polscy 1918–1939” Alego Miœkie-
wicza, „Tatarzy w dawnej Rzeczy-
pospolitej” Piotra Borawskiego, 
„Tatarzy na Litwie i w Polsce” Jana 
Tyszkiewicza czy „Tatarzy polscy. 
To¿samoœæ religijna i etniczna” 
Katarzyny Warmiñskiej – nale¿¹ 
ju¿ do kanonu gatunku. W ostat-
nich latach ukaza³y siê kolejne 
ksi¹¿ki m.in. Selima Chzabije-
wicza („Tatarzy Krymscy. Walka
o naród i woln¹ ojczyznê”), Alek-
sandra Miœkiewicza („Tatarzy na 
Ziemiach Zachodnich Polski w la-
tach 1945–2005”), Jana Tyszkie-
wicza („Z historii Tatarów pol-
skich 1794–1944”) oraz Henryka 
Jankowskiego i Czes³awa £apicza 
(„Klucz do raju. Ksiêga Tatarów 
litewsko-polskich z XVIII wie-
ku”). Oprócz tego, teksty szeroko 
zwi¹zane z problematyk¹ tatarsk¹ 
publikowane s¹ w periodykach 
naukowych, czasopismach popu-
larno-naukowych i spo³eczno-
-kulturalnych, a tak¿e jako wy-
dawnictwa pokonferencyjne i wszel-
kiego typu okazjonalne. 

Odnieœæ mo¿na wszelako wra-
¿enie, ¿e od jakiegoœ czasu nie 
ukaza³o siê nic nowego, szcze-
gólnie w zakresie historycznym. 
Doœæ spenetrowany zosta³ okres 
miêdzywojnia, zbadane w jakiejœ 
mierze wieki wczeœniejsze, brak 
jednak opracowania dotycz¹cego 
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np. udzia³u polskich Tatarów
w podziemiu, w Polskich Si³ach 
Zbrojnych na Zachodzie, w 1
i 2 Armii Wojska Polskiego,
w Armii Czerwonej, a tak¿e
w powojennym ruchu oporu. 
Wprawdzie w roku 2007 wysz³a 
„Ksiêga Pamiêci” Chasienia 
Aleksandrowicza (t³umaczenie 
Daniela Czachorowskiego z jê-
zyka bia³oruskiego i rosyjskiego) 
poœwiêcona sylwetkom Tatarów
z rejonu kleckiego (obecna Bia-
³oruœ) – ¿o³nierzom Armii Czer-
wonej okresu 2 wojny œwiato-
wej oraz tamtejszym imamom
w XX w., wszelako ta skromna 
publikacja ma charakter raczej 
wspomnieniowy. Doœæ ju¿ jed-
nak o tym, czego nie ma.

Praca Konopackiego jest 
cenna z kilku co najmniej powo-
dów. Po pierwsze, zbieraj¹c do niej 
materia³y, przez wiele lat Autor 
penetrowa³ sumiennie archiwa 
m.in. w Warszawie, Sankt Peters-
burgu, Miñsku, Grodnie, Lwowie, 
Wilnie. Poszukiwa³ informacji
w bibliotekach i muzeach. Roz-
mawia³ w ludŸmi. Dziêki temu 
zgromadzi³ unikatowy w wiêk-
szoœci materia³, który umiejêtnie 
przekaza³ na stronach ksi¹¿ki. 
Opisuj¹c tytu³owe zagadnienie 
przedstawi³ je szeroko na tle 
ówczesnoœci. Nie wyalienowa³ 
tatarskiej religijnoœci, ale osadzi³ 
j¹ w rzeczywistoœci spo³ecznej, 
politycznej, kulturalnej. Tekst 
uzupe³niony jest zdjêciami, publi-
kowanymi czasem po raz pierw-
szy. Dope³nia ca³oœæ aneks, bogata 
bibliografia, streszczenia po ro-
syjsku, angielsku i arabsku oraz 
indeks osobowy.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu roz-
dzia³ów: Tatarzy ¿o³nierze-osad-
nicy, Islam – religia Tatarów Wiel-
kiego Ksiêstwa, Rozwój gmin mu-
zu³mañskich, tzw. d¿emiatów, 
Rêkopiœmiennictwo muzu³manów 
na ziemiach Wielkiego Ksiêstwa 
Litewskiego i Tatarzy litewsko-
-polscy w XIX wieku. Konopacki 
opisuje wiêc w nich m.in. rozwój 

tatarskiej spo³ecznoœci oraz jej 
gmin z ca³ym bogactwem oby-
czajów œwi¹tecznych, pogrzebo-
wych oraz codzienn¹ religijnoœci¹. 
Wskazuje i analizuje problemy 
zwi¹zane m.in. z budow¹ me-
czetów. Oczywiœcie, to jedynie 
bardzo powierzchowne przybli-
¿enie treœci ksi¹¿ki Artura. Trzeba 
j¹ po prostu samemu przeczytaæ, 
trzymaæ w podrêcznej biblioteczce 
i co pewien czas zagl¹daæ do niej 
ponownie. 

Serdecznie gratulujê Autorowi
i ¿yczê kolejnych, równie interesu-
j¹cych ksi¹¿ek.

Artur Konopacki, ¯ycie reli-
gijne Tatarów na ziemiach Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego w 
XVI–XIX wieku, recenzenci:
Jan Tyszkiewicz i Andrzej B. 
Zakrzewski, stron 253, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu War-
szawskiego.
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