


OŒWIADCZENIE RADY WSPÓLNEJ KATOLIKÓW I MUZU£MANÓW
NA XI DZIEÑ ISLAMU W KOŒCIELE KATOLICKIM W POLSCE

26 stycznia przypada XI Dzieñ Islamu w Koœciele Katolickim w Polsce. W 2001 roku Konferencja 
Episkopatu Polski z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów wpisa³a to wydarzenie do 
oficjalnego kalendarza Koœcio³a w naszym kraju. Temat tegorocznego Dnia brzmi: Chrzeœcijanie i Muzu³-
manie: razem, by przezwyciê¿yæ przemoc miêdzy wyznawcami ró¿nych religii. Jest on niezwykle aktualny
w czasie, gdy nasila siê zarówno przemoc fizyczna wobec wyznawców ró¿nych religii – zw³aszcza 
chrzeœcijan i szyitów w Iraku, Koptów w Egipcie oraz zwolenników ahmadijji w Indiach, jak i ataki s³owne 
na wierz¹cych oraz zaanga¿owanych w dialog miêdzyreligijny tak¿e w Europie.

Podstaw¹ chrzeœcijañskiej etyki jest g³oszone przez Jezusa Chrystusa przykazanie mi³oœci 
obejmuj¹ce wszystkich: ,,Mi³ujcie wszystkich nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹'' 
(Mt 5,44). Za wszelkie akty przemocy dokonane w imiê Boga i religii Koœció³ rzymskokatolicki przeprasza³ 
szczególnie na prze³omie tysi¹cleci s³owami i gestami Jana Paw³a II.Tak¿e ortodoksyjny islam nie pozwala 
na nieuzasadnione stosowanie przemocy. Koran nakazuje szacunek do ka¿dego cz³owieka bez wzglêdu na 
rasê i status spo³eczny. Nie legitymizuje agresji, g³osz¹c, ¿e ,,Nie ma przymusu w religii''(2:256). To 
nadinterpretacja koranicznego przes³ania prowadzi do wypaczeñ i nadu¿yæ.

W kontekœcie noworocznej tragedii chrzeœcijan w Aleksandrii, na uwagê zas³uguj¹ wyrazy 
solidarnoœci muzu³manów ze spo³ecznoœci¹ koptyjsk¹. Wielu egipskich wyznawców islamu – w tym 
politycy, duchowni i artyœci – uczestniczy³o w liturgii bo¿onarodzeniowej, stanowi¹c ,,¿ywe tarcze'' 
os³aniaj¹ce Koptów i ich koœcio³y. Równie¿ we Francji przywódca tamtejszych muzu³manów wzi¹³ udzia³
w koptyjskiej liturgii. Zamach w Aleksandrii potêpi³a Organizacja Konferencji Islamskiej. W czasie Bo¿ego 
Narodzenia muzu³manie strzegli chrzeœcijañskich miejsc kultu tak¿e w Indonezji.

Odnotowaæ nale¿y równie¿ fakt, ¿e w po³owie 2010 roku saudyjscy ulemowie potêpili finansowanie 
dzia³añ terrorystycznych, a Parlament Europejski 20 stycznia 2011 roku wyda³ rezolucjê w sprawie sytuacji 
chrzeœcijan w kontekœcie wolnoœci wyznania.

Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów z ubolewaniem przyjê³a wiadomoœæ o zawieszeniu przez 
kairski uniwersytet Al-Azhar dialogu ze Stolic¹ Apostolsk¹. Nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê równie¿ w prze-
zwyciê¿aniu przemocy daje o¿ywienie ,,Ducha Asy¿u''. W tym roku, 27 paŸdziernika, mija dwudziesta pi¹ta 
rocznica spotkania, które z inicjatywy Jana Paw³a II zgromadzi³o wielu przedstawicieli ró¿nych tradycji 
religijnych oraz uœwiadomi³o wierz¹cym wspó³odpowiedzialnoœæ za pokój na œwiecie. Udzia³ w jubile-
uszowych uroczystoœciach zapowiedzia³ Benedykt XVI, który zaprosi³ na nie tak¿e przywódców innych 
wyznañ i religii. Planowane spotkanie ma byæ wyraŸnym znakiem sprzeciwu wobec ,,wykorzystywania 
przes³ania religijnego do uprawomocnienia przemocy''. Na uwagê zas³uguje równie¿ inicjatywa króla 
Jordanii, Abdullaha II, przyjêta 20 paŸdziernika 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by co roku 
pierwszy tydzieñ lutego obchodziæ jako Œwiatowy Tydzieñ Miêdzyreligijnej Harmonii.

W imieniu Rady apelujemy o propagowanie dialogu miêdzyreligijnego oraz ¿yczymy Bo¿ego 
b³ogos³awieñstwa, inspiracji i si³ w podejmowaniu prac na rzecz pokojowego wspó³istnienia wyznawców 
ró¿nych religii w Polsce i na œwiecie.

W imieniu Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów

ks. Adam W¹s SVD – wspó³przewodnicz¹cy ze strony katolickiej
Artur Konopacki – wspó³przewodnicz¹cy ze strony muzu³mañskiej

Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów dzia³a od 1997 roku i stawia sobie za cel propagowanie 
dialogu miêdzy wyznawcami tych dwóch religii w Polsce oraz Europie Œrodkowo-Wschodniej. Jest 
organizacj¹ oficjalnie uznan¹ przez Konferencjê Episkopatu Polski. Historia poprzednich obchodów Dnia 
Islamu znajduje sie na stronie Rady: http://www.radawspolna.pl



Pod has³em Chrzeœcijanie i muzu³manie ra-
zem, by przezwyciê¿yæ przemoc miêdzy wyznaw-
cami ró¿nych religii odby³ siê tegoroczny XI Dzieñ 
Islamu w Koœciele katolickim w Polsce. 

W Katowicach 25 stycznia br. ju¿ po raz drugi 
katolicy oraz muzu³manie zebrali siê w auli Domu 
Parafialnego przy Wy¿szym Seminarium Du-
chownym œw. Bonawentury OFM. Wœród przy-
by³ych byli tamtejsi alumni, kadra naukowa 
Uniwersytetu Œl¹skiego m.in. ks. prof. Jan Górski
i ks. dr hab. Antoni Reginek, cz³onkowie Ruchu 
Focolari, Duszpasterstwa Grupy 33, muzu³mañscy 
i katoliccy mieszkañcy Katowic, a tak¿e kon-
sul honorowy Bangladeszu Mohammed Omar 
Faruque. W³adze miejskie reprezentowa³ wice-
prezydent Marin Krupa. W sumie kilkadziesi¹t 
osób zainteresowanych zbli¿eniem w imiê war-
toœci, które g³osz¹ obie wielkie religie. Inicjatorami 
uroczystoœci byli: ks. dr Tadeusz Czekañski
i o. dr Witos³aw Sztyk, rektor Wy¿szego Semi-
narium Duchownego. Zaanga¿owa³a siê w te dzia-
³ania tak¿e dr Mariola Kozubek, wyk³adowczyni 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Œl¹skie-
go. Zgromadzonych powita³ ser-decznie ojciec 
Witos³aw Sztyk, zaœ ksi¹dz Tadeusz Czekañski 
przedstawi³ ideê Dnia oraz poprowadzi³ spotkanie.

Prof. Krzysztof Wieczorek z Uniwersytetu 
Œl¹skiego, omówi³ za³o¿enia ruchu „non violetce”, 
czyli walki politycznej odrzucaj¹cej stosowanie 
przemocy. Mufti Ligi Muzu³mañskiej Nidal
Abu Tabak przekaza³ „Co ³¹czy muzu³manów
i chrzeœcijan na drodze do pokoju”, natomiast 
Musa Czachorowski, przedstawiciel Najwy¿szego 
Kolegium Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego, 
opieraj¹c siê na doœwiadczeniach tatarskiej 
spo³ecznoœci muzu³mañskiej, obwieœci³ „A miêdzy 
nami pokój”. Interesuj¹co zabrzmia³ dwug³os: 
„Chrzeœcijanie i muzu³manie razem: wychowanie
i zaanga¿owanie dla pokoju” dr Marioli Kozubek
i dr. Yousifa Abuzieda, lekarza i radnego z Rudy 
Œl¹skiej. 

Musa Czachorowski

Fot. Micha³ £yszczarz

XI DZIEÑ ISLAMU W KOŒCIELE KATOLICKIM W KATOWICACH



XI DZIEÑ ISLAMU W KOŒCIELE KATOLICKIM W WARSZAWIE
W Warszawie, 26 stycznia, w Domu Parafialnym na 
Pradze odby³y siê centralne obchody XI Dnia Islamu
w Koœciele katolickim w Polsce. Jego sta³ymi punktami 
s¹: wyst¹pienia wi¹¿¹ce siê z przes³aniem Papieskiej 
Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, czytanie fragmen-
tów z Pisma Œwiêtego i Koranu oraz modlitwy. Uczestni-
czyli w nim przedstawiciele duchowieñstwa, organizacji 
spo³ecznych, ambasad pañstw muzu³mañskich, miesz-
kañcy stolicy. Licznie przybyli nasi tatarscy muzu³manie, 
m.in. Zofia Assanowicz, Maria Aleksandrowicz-Bukin, 
Marek Pó³torzycki, Maciej Rodkiewicz, Miros³awa i Ste-
fan Koryccy, Danuta Kuczyñska, Fatma Pilarska, Jusuf 
Konopacki. Uroczystoœæ prowadzili wspó³przewod-
nicz¹cy: ze strony muzu³mañskiej dr Artur Konopacki,
ze strony katolickiej – ks. dr Adam W¹s oraz sekretarz 
Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów dr Agata 
Skowron-Nalborczyk.
    Przewodnicz¹cy Komitetu ds. Dialogu z Religiami 
Niechrzeœcijañskimi przy Konferencji Episkopatu Polski 
bp Romuald Kamiñski przytoczy³ orêdzie Papieskiej 
Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego, podkreœlaj¹ce, ¿e 
wœród przyczyn przemocy miêdzy ludŸmi ró¿nej wiary  
jest manipulowanie religi¹ w celach politycznych oraz 
dyskryminacja religijna. Dlatego trzeba budowaæ drogê 
do pokoju: uznawaæ to, co wspólne, respektowaæ to, co 
ró¿ne. Przewodnicz¹cy Najwy¿szego Kolegium Muzu³-
mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP mufti Tomasz 
Miœkiewicz zaznaczy³, ¿e przemoc staje siê wszech-
obecna i coraz trudniejsza do opisania. Musimy prze-
zwyciê¿aæ j¹ modlitw¹ oraz wspólnymi dzia³aniami. 
Po odczytaniu mówi¹cych o przezwyciê¿aniu przemocy 
fragmentów Biblii, wybrane ajaty z Koranu wyg³osi³ po 
arabsku imam warszawskiego Centrum Kultury Islamu 
Mahmoud Mohamed Azab. Po polsku zaœ przekaza³a je 
Dagmara Sulkiewicz, po której g³os zabra³ imam 
muzu³mañskiej gminy wyznaniowej w Warszawie Nezar 
Charif. Z du¿ym aplauzem spotka³o siê wyst¹pienie 
Bogus³awa R. Zagórskiego, dyrektora Instytutu Ibn 
Chalduna. Po muzu³mañskiej modlitwie spontanicznej
i odmówieniu katolickiego „Ojcze nasz”, zgromadzeni 
przekazali sobie znak pokoju. 
   Wa¿nym punktem warszawskiego Dnia Islamu by³o 
uhonorowanie Haliny Szahidewicz, przewodnicz¹cej 
muzu³mañskiej gminy wyznaniowej w Bia³ymstoku, 
tytu³em Cz³owieka Dialogu 2010. Te zaszczytne miano 
co dwa lata nadaje Rada Wspólna Katolików i Muzu³-
manów za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci miêdzyreli-
gijnej. Halina Szahidewicz, osoba niezwykle skromna, 
ju¿ od kilkudziesiêciu lat prowadzi bezustann¹ pracê na 
rzecz porozumienia. Serdecznie gratulujemy jej tego 
wyró¿nienia! 
   Zakoñczy³ uroczystoœæ wspólny posi³ek, agapa,
w której przygotowanie w³¹czy³a siê w tym roku 
ambasada Indonezji. By³a to równie¿ okazja do 
o¿ywionej wymiany zdañ. 

Musa Czachorowski

Fot. Krzysztof Mucharski



Z WIZYT¥

U PREZYDENTA

17 lutego br. Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronis³aw Ko-
morowski przyj¹³ w Pa³acu Prezy-
denckim delegacjê Muzu³mañskiego 
Zwi¹zku Religijnego w RP. Byli
w jej sk³adzie cz³onkowie Najwy¿-
szego Kolegium, przewodnicz¹cy 
gmin wyznaniowych, imamowie 
oraz zas³u¿eni dzia³acze MZR, m.in. 
Selim Chazbijewicz, Omar Asano-
wicz, Jusuf Konopacki, Halina 
Szahidewicz, Dariusz Szegidewicz, 
D¿enneta Bogdanowicz, Aleksander 
Bazarewicz, Raszyd Jab³oñski, 
Stefan Korycki, Stefan Chazbije-
wicz, Tamara Szabanowicz i Hussein 
Ben Amer. Stronê rz¹dow¹ repre-
zentowali m.in. Jacek Micha³owski – 
szef Kancelarii Prezydenta RP, 
El¿bieta Radiszewska – pe³nomoc-
nik Kancelarii Prezydenta RP, To-
masz Siemoniak – sekretarz stanu
w MSWiA, Jacek Koz³owski – wo-
jewoda mazowiecki, Maciej ¯ywno 
– wojewoda podlaski i Tadeusz Trus-
kolaski – prezydent Bia³egostoku. To 
uroczyste spotkanie zainaugurowa³o 
obchody 85-lecia Muzu³mañskiego 
Zwi¹zku Religijnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej – najstarszej i naj-
liczniejszej organizacji skupiaj¹cej 
polskich wyznawców islamu.

Prezydent Komorowski uhono-
rowa³ z tej okazji wysokimi odzna-
czeniami pañstwowymi osoby za-
s³u¿one dla polskiej spo³ecznoœci 
muzu³mañskiej oraz dialogu miê-
dzyreligijnego i miêdzykulturo-
wego. Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski odznaczony 
zosta³ 100-letni imam Mustafa 
Stefan Jasiñski, a Z³otym Krzy¿em 
Zas³ugi – mufti RP Tomasz Miœkie-
wicz. Poœmiertnie odznaczono: 
Krzy¿em Oficerskim Orderu Od-
rodzenia Polski imama Aleksandra 
Chaleckiego, zaœ Krzy¿ami Ka-
walerskimi Orderu Odrodzenia Pol-
ski – imama Alego Ismai³a Woro-
nowicza oraz imama Bekira Jaku-
bowskiego. W imieniu imama Cha-
leckiego order odebra³y jego córki: 
Emilia Jab³oñska i Mierjema Cha-
lecka-Giembicka, odznaczenie ima-
ma Woronowicza przyjê³a wnuczka 
Kamilla Ho³ody, zaœ imama Jaku-
bowskiego – jego ¿ona Tamara 
Jakubowska. 

Po wrêczeniu odznaczeñ g³os 
zabra³ Prezydent, który zaznaczy³, ¿e 
muzu³manie od wieków stanowi¹ 
cz¹stkê polskiego religijnego i kul-

Musa Czachorowski
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turowego krajobrazu, zaœ w historii 
Rzeczypospolitej Tatarzy zapisali 
bogat¹ kartê kilkusetletniej piêknej, 
m¹drej s³u¿by. Mufti Miœkiewicz 
nadmieni³ natomiast w swoim 
wyst¹pieniu m.in., ¿e Tatarzy zna-
leŸli w Polsce swoje miejsce
i zawsze byli lojalni wobec Rze-
czypospolitej. Muzu³mañski Zwi¹-
zek Religijny w RP skupia Tatarów 
oraz muzu³manów pochodzenia 
arabskiego, azerskiego, tureckiego
i pakistañskiego. Wyrazi³ te¿ 
nadziejê, ¿e uda siê zrealizowaæ 
“tatarski sen” o meczecie w War-
szawie. 

Kolejnym punktem uroczystoœci 
by³a okazjonalna modlitwa pro-

Z WIZYT¥ U PREZYDENTA Musa Czachorowski

wadzona przez imama Janusza 
Aleksandrowicza oraz imama Mus-
tafê Stefana Jasiñskiego. Sury w jê-
zyku polskim odczyta³ Aleksan-
der Bazarewicz. Nastêpnie zebrani
z przyjemnoœci¹ obejrzeli wystêp 
naszego tatarskiego zespo³u m³o-
dzie¿owego „Buñczuk”, po czym 
udano siê na wspólny posi³ek. By³ on 
przede wszystkim okazj¹ do sympa-
tycznych rozmów z Prezydenck¹ 
Par¹. 

Musa Czachorowski

Fot. Krzysztof Mucharski

Imam Mustafa Stefan Jasiñski



RUMAK Z JE�D�CEM

TATARSKIM

– TAK JAK JA,

DOJECHA£ DO

GDAÑSKA

Jeœli kiedykolwiek mog³am ma-
rzyæ o takiej przyjemnoœci, któr¹ 
mia³am okazjê niedawno doznaæ 
wraz z wielk¹ dum¹ historii swojego 
pochodzenia, to sprawi³ on – Pomnik 
Tatara RP. Nie s¹dzi³am, ¿e pod 
koniec ¿ycia, jako repatriantce
z Wilna, Tatarce z dziada pradziada, 
dane mi bêdzie uroczyste spotkanie
z Prezydentem Rzeczypospolitej 
Polskiej, lokalnymi w³adzami i rze-
sz¹ wspó³plemienn¹ spod „Gwiazdy 
i Pó³ksiê¿yca” z kraju ojczystego
i europejskich Kresów.

Podczas wielokrotnych spotkañ 
w budynku „Naszego Centrum” – 
jak nazywamy skrótowo Narodowe 
Centrum Kultury Tatarów RP, oma-
wialiœmy nurtuj¹ce nas problemy. 
Na jednym z takich spotkañ nasz 
D¿ird¿is obwieœci³ zapowiadan¹ 
wczeœniej niespodziankê. By³a to 
propozycja upamiêtnienia histo-
rycznych zas³ug bojowych Ta-
tarskiego Orê¿a w obronie Ojczyzny 
– Pomnik. S³ysza³am wówczas g³osy 
pow¹tpiewania mówi¹ce o wszel-
kich trudnych procedurach, które 
dobrze pamiêta³am z czasu budowy 
gdañskiego meczetu. Jednak ku 
mojej radoœci, przeszkody uda³o siê 
przezwyciê¿yæ i spotkania zdomi-
nowa³ temat pomnika. Na pocz¹tku 
dyskusje odbywa³y siê we w³asnym 
gronie. Nie sposób by³o nie zau-
wa¿yæ zaanga¿owania g³ównie Na-
szego Szefa w codziennej pracy do 
zmroku. On to wraz z niestrudzonym 
Omarem Asanowiczem dŸwigali 
ciê¿ar zadania. PóŸniej, w posze-
rzonym gronie przyjació³, z Panami 
Andrzejem i Waldemarem – praw-
nikami, wzros³o o osoby twórców
i sponsorów. Przegl¹daliœmy szkice 
artystów, by w rezultacie przyj¹æ 
projekt przedstawiaj¹cy siedz¹cego 
na koniu u³ana z buñczukiem. 
Trudno by³o nie zauwa¿yæ, i¿ 
wszyscy, którzy przybywali, aby 
omawiaæ szczegó³y organizacji 
imprezy, czynili to z absolutnym 
oddaniem. Przyjechali te¿ przed-
stawiciele kawaleryjskiego szwad-
ronu ze Œwiêtokrzyskiego.

Projekt piêkny, jak¿e adekwatnie 
podkreœlaj¹cy sferê najszacowniej-
szych zas³ug Tatarów w naszej 
wspólnej 600-letniej historii. Ar-
tyœci przyst¹pili do prac w jednej
z Gdañskich Stoczni i... monument 
by³ gotowy. Nadszed³ czas usa-
dowienia pomnika i jego ods³o-

D¿emila Smajkiewicz-Murman
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niêcia. Na spotkaniach rozmowom
i dywagacjom na ten temat nie by³o 
koñca. Zaproszenia na powy¿sz¹ 
imprezê odebra³am, podziwiaj¹c ich 
kolorow¹ szatê graficzn¹.

Jeden jesienny dzieñ zapamiê-
tam na zawsze. Nas, rozgadanych 
przy okr¹g³ym stole, przywo³a³ do 
porz¹dku dzwonek telefonu. Jak siê 
okaza³o, by³ to telefon z Kancelarii 
Prezydenta RP zapowiadaj¹cy przy-
bycie G³owy Pañstwa na uroczys-
toœæ. Zelektryzowani informacj¹, 
bezwiednie odstaliœmy kilka sekund 
na bacznoœæ. Byliœmy pod ogrom-
nym warzeniem, a radoœæ malowa³a 
siê na naszych twarzach. 

Nadszed³ oczekiwany moment. 
W czwartkowy poranek 25 listopada 
2010 roku, zobligowana dostar-
czeniem pami¹tkowego wieñca od 
Tatarów, uda³am siê wczeœniej
z Panem Aleksandrem Al-Muradem 
Skibniewskim do Parku Oruñskiego 
w Gdañsku przy ulicy Nowiny, by 
umo¿liwiæ s³u¿bom BOR-u jego 
sprawdzenie. Orunia, dzielnica,
w której jako pocz¹tkuj¹cy lekarz 
pediatra pracowa³am, gdzie zna³am 
ka¿d¹ ulicê i niemal ka¿d¹ rodzinê 
przywo³a³a wspomnieniami m³o-
doœæ. Przypomnia³am sobie zwi¹-
zanego zawodowo z t¹ dzielnic¹ dr. 
Micha³a Koryckiego, cz³onka naszej 
mniejszoœci etnicznej, przyjmu-
j¹cego pacjentów, podobnie jak ja,
w nieodleg³ej przychodni, któr¹ 
kierowa³.

Oczekiwanie na rozpoczêcie 
uroczystoœci wype³niliœmy wizyt¹
w sali pamiêci NCKTP. Tam spot-
kaliœmy goœci, przyby³ych z ro¿nych 
stron Polski i œwiata. Wœród nich byli 
utytu³owani dzia³acze nauki i kul-
tury. Wspomnê tu Prof. Stanis³awa 
Dumina z Moskwy, zajmuj¹cego siê 
heraldyka tatarska. Mia³am przy-
jemnoœæ rozmowiaæ z Panem Pre-
zydentem Mustaf¹ D¿emilewem, 
wspominaj¹c swoj¹ dawn¹ wizytê
u niego na Krymie.

Widzia³am ³zy wzruszenia u wielu 
osób, us³ysza³am wyrazy wdziêcz-
noœci za nasze starania dla zacho-
wania i utrwalania pamiêci histo-
rycznej oraz o œwietnoœci i chwale 
Pañstwa i Narodów Tatarów. Spot-
kaliœmy tam szefa Biura Bezpie-

czeñstwa Narodowego Pana Gene-
ra³a Kozieja, który z uwaga ogl¹da³ 
wystawione pami¹tki, dziel¹c siê 
spostrze¿eniami. Jego uwagê zwró-
ci³a starodawna szabla i myœlê, ¿e 
by³o w³aœnie tak, jak pisa³ Igna-
cy ChodŸko: „...Tatarskie prawe
i ogniste serce porównaæ mo¿na
z damastañsk¹ szabl¹”. Mam sa-
tysfakcjê, ¿e idea nasza znalaz³a 
uznanie i potwierdza sens naszego 
dzia³ania.

Liczne ekipy prasowe i telewi-
zyjne w swoich materia³ach na ¿ywo 
(TVP Info, TVN24, Polsat News) 
utrwala³y przygotowania do wielkiej 
ods³ony. Reporterkê zagranicznej 
telewizji z kazañskiego Tatarstanu 
interesowa³ status mniejszoœci et-
nicznej Tatarów Polskich, co zosta³o 
widzom stacji przekazane przeze 
mnie w ich jêzyku – po rosyjsku. 
Poruszenie, jakie wywo³a³ przyjazd 
rz¹dowych limuzyn, przyci¹gn¹³ 
wszystkich w pobli¿e pomnika. 
Usytuowany w z³otej jesiennej 
jeszcze scenerii, w samym centrum 
parku – Pomnik Tatara RP, U³ana-
Pi³sudczyka – zaw³adn¹³ moj¹ 
wyobraŸni¹. Zdawa³o mi siê, ¿e 
jeŸdziec czeka w gotowoœci na 
swoich towarzyszy i tego najwa¿-
niejszego – Zwierzchnika Si³ Zbroj-
nych – Prezydenta Bronis³awa Ko-
morowskiego.

Wkrótce po bokach pomnika 
ustawi³y siê reprezentacje wspó³-
czesnych jeŸdŸców 13 i 18 Pu³ku 
U³anów, dope³niaj¹c symbolicznego 
znaczenia obrazu, nad którym po-
wiewa³y trzy flagi: polska, tatarska
i Miasta Gdañska. Obserwatorzy 
widowiska, w tym uczniowie wielu 
szkó³, z zaciekawieniem œledzili 
nastêpstwa wydarzeñ. Prezentowa³y 
siê kolejno: Kompania Reprezen-
tacyjna Wojska Polskiego, Orkiestra 
Marynarki Wojennej i konnica 
wspomnianych fascynatów dawne-
go orê¿a polskiego.

O godzinie 11.00 przyby³ Pan 
Prezydent Komorowski wraz ze 
swoj¹ matk¹ – Jadwig¹, sêdziw¹ ju¿ 
pani¹, ale jak siê okaza³o aktywnie 
uczestnicz¹c¹ w ceremonii. Wokó³ 
pomnika na zadaszonym audytorium 
pojawili siê miêdzy innymi: Prze-
wodnicz¹cy Med¿lisu Narodu 

Krymskotatarskiego – wymieniony 
wczeœniej Prezydent Mustafa D¿e-
milew, Mufti RP – Tomasz Miœ-
kiewicz, konsulowe generalni: Bia-
³orusi, Ukrainy, Federacji Rosyj-
skiej, Tatarstanu, prezydenci Trój-
miasta, Marsza³ek Województwa 
Pomorskiego, Przewodnicz¹cy Ra-
dy Miasta Gdañska, Sekretarz 
Generalny Rady Ochrony Pamiêci 
Walk i Mêczeñstwa, oraz pierwszy 
powojenny za³o¿yciel Zwi¹zku 
Tatarów Rzeczypospolitej – Prof. 
Selim Chazbijewicz.

DŸwiêków hymnu polskiego,
a nastêpnie tatarskiego, wys³uchano 
w ciszy i skupieniu. Nastêpnie s³owo 
wstêpne wyg³osi³ prezes NCKTP RP 
Jerzy D¿ird¿is Szahuniewicz, 
którym podkreœli³ wyj¹tkowoœæ 
wydarzenia, bowiem pomnik ten jest 
jedynym takim postumentem na 
skalê europejska. Patronuj¹cy ca-
³emu przedsiêwziêciu Prezydent RP, 
odbieraj¹c z r¹k prezesa medal 
„Gwiazdy Orientu”, w swoim prze-
mówieniu wskaza³ na wielowiekowe 
zwi¹zki obu narodów, od bitwy
pod Grunwaldem, po bitwê pod 
Monte Cassino podczas II wojny 
œwiatowej. 

Przyznam, ¿e treœæ wyst¹pienia 
najwa¿niejszego dla nas goœcia – 
G³owy Pañstwa, by³a bardzo inte-
resuj¹c¹ i trafnie ujmowa³a wza-
jemne relacje. Warto kilka z nich 
przytoczyæ: „…przyjecha³em tu
z potrzeby serca, aby wyraziæ 
g³êbok¹ wdziêcznoœæ tym wielu 
pokoleniom Tatarów polskich, 
którzy ¿arliwie kochaj¹c Polskê, 
wiernie jej s³u¿yli przez 600 lat…”
– i dalej: „… nie by³o takiego wroga 
Rzeczypospolitej, na którym nie 
wyszczerbiliby orê¿a w interesie 
Ojczyzny. Gromili Moskali, Szwe-
dów, W³ochów, a kiedy trzeba by³o, 
to i Turków, bez zwa¿ania na 
wspóln¹ z nimi religiê. Bez nich nie 
by³oby wiekopomnej wiktorii wie-
deñskiej, za co szczególnie upodoba³ 
ich sobie król Jan III Sobieski…”. 
Zaznaczy³ równie¿, ¿e historia 
Tatarów w okresie, kiedy Polska
by³a Rzeczpospolit¹ wielu narodów
„… to dziedzictwo, jest nasz¹ wielk¹ 
dum¹, któr¹ powinniœmy œmia³o 
prezentowaæ innym…”.

RUMAK Z JE�D�CEM TATARSKIM... D¿amila Smajkiewicz-Murman
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Przemawia³ nastêpnie Pan Pre-
zydent Gdañska, Pawe³ Adamowicz, 
po którym wyst¹pi³ Mufti Rze-
czypospolitej Polskiej Pan Tomasz 
Miœkiewicz z krótk¹ modlitw¹
w jêzyku arabskim, a towarzysz¹cy 
mu imam Mirza Galid zarecytowa³ 
ajet z Koranu. I nadszed³ czas na 
najbardziej widowiskow¹ i pod-
nios³¹ czêœæ uroczystoœci. Kompania 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego 
trzykrotn¹ salw¹ odda³a ho³d wszyst-
kim Tatarom poleg³ym w s³u¿bie 
ojczyzny, po czym delegacje z³o¿y³y 
wieñce od w³adz pañstwa i Tatarów. 
Muzycznym odniesieniem do his-
torii by³ „Marsz I Brygady” – 
najs³ynniejszej polskiej pieœni ¿o³-
nierskiej. Oficjaln¹ czêœæ ods³o-
niêcia Pomnika Tatara RP zwieñ-
czy³o z³o¿enie meldunku Prezyden-
towi RP o zakoñczeniu uroczystoœci 
przez moderatora, naszego wspó³-
plemieñca, Pana Stefana Assano-
wicza s. Bekira z Warszawy.

W godzinach popo³udniowych 
odby³a siê w Nowym Ratuszu Miasta 
Gdañska sesja naukowa i ceremonia 
odznaczeñ dla zas³u¿onych osób. 
Wydarzenie to na uczestnicz¹cych 
wywar³o du¿e wra¿enie, zosta³o 
zapisane w pamiêci i zapisze siê
w anna³ach historii, jako dowód 
wzajemnego szacunku i przyjaznego 
zespolenia ludzi w obronie wspól-
nego dobra, jakim jest nasza Oj-
czyzna – Polska.

Na cokole Pomnika Tatara RP 
umiejscowiona jest tablica z wier-
szem tatarskiego poety – Selima 
Chazbijewicza:

„Z BUÑCZUKIEM ZA POL-
SKÊ”

„JESZCZE SZUMI POWIEW 
S T E P Ó W B E Z K R E S N Y C H ,  
JESZCZE S£YCHAÆ KRZYKI 
WODZÓW WALECZNYCH, JAK 
B£YSK BUÑCZUKA DAWNA 
TATARSKA CHWA£A, ZABRZMI 
W SERCACH PRZYJACIÓ£ 
SERDECZNYCH”

D¿emila Smajkiewicz-Murman
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POCZ¥TKI ISLAMU

W BOŒNI I NA

BA£KANACH

CZÊŒÆ I

Pojawienie siê Islamu na Ba³-
kanach, w tym na terenie Boœni
i Hercegowiny, w ramach procesu 
pokojowej islamizacji, maj¹cej miej-
sce od VIII do XV wieku, stanowi 
prawie ca³kowicie zapomniany 
fragment historii boœniacko-herce-
gowiñskiej, a szczegó³owiej rzecz 
ujmuj¹c, boszniackiej kultury. Dzie-
je siê tak, poniewa¿ wiêkszoœæ prac 
naukowych dotycz¹cych tej te-
matyki datuje pojawienie siê Islamu 
na boœniackiej ziemi na rok 1463, 
czyli  rok podboju tych terenów 
przez wojska Imperium Osmañ-
skiego. 

Przebieg islamizacji nie mo¿e 
byæ jednak rozumiany wy³¹cznie 
jako proces towarzysz¹cy podbija-
niu przez Turków kolejnych pañstw, 
co wiêcej, istnienie Islamu, w bê-
d¹cej przedmiotem zainteresowa-
nia Boœni, ma korzenie du¿o g³êb-
sze. Wyró¿niæ mo¿na dwa okresy 
islamskiej historii tych terenów:
pre-osmañski i wczesno-osmañski. 
Pierwszy z nich zwi¹zany jest 
ogólnie z islamizacj¹ po³udniowych 
S³owian, drugi zaœ dotyczy isla-
mizacji boœniackich bogomi³ów.

Islam rozprzestrzeni³ siê w Boœ-
ni w sposób pokojowy, pojawienie 
siê religii muzu³mañskiej na jej 
terenach datuje siê na VIII wiek. 
Istotnym jest odró¿nienie procesów 
islamizacji i turkizacji, poniewa¿ 
czêsto nies³usznie islamizacja 
uto¿samiana jest, tylko i wy³¹cznie,
z poturczeniem podbitych ludów. 
Innymi s³owy szerzenie siê Islamu
i osmañskie podboje ziem ba³-
kañskich, to dwa ró¿ne pojêcia. 
Turcy po przybyciu na Ba³kany, pod 
wp³ywem miejscowej ludnoœci rów-
nie¿ podlegali procesowi slawini-
zacji, zachowuj¹c jednoczeœnie 
swoj¹ wiarê i propaguj¹c j¹ wœród 
innych. Imperium Osmañskie zdo-
bywa³o kolejne ziemie si³¹, zaœ sam 
proces islamizacji Boœni zachodzi³ 
pokojowo i rozpocz¹³ siê przed 
wkroczeniem wojsk tureckich na te 
tereny. Poœwiadcza to równie¿ fakt, 
i¿ religia muzu³mañska znajdowa³a 
ci¹gle nowych wyznawców, o czym 
zapewnienia znajdujemy miêdzy 
innymi w tureckich defterach.
W ¿adnym ze znanych Ÿróde³ histo-
rycznych, zachodnich czy tureckich, 
nie natrafimy na jakiekolwiek in-
formacje o przymusowym charak-
terze przechodzenia na Islam miesz-

Emina Ragipovic
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kañców Boœni. Wrêcz przeciwnie, 
znajdziemy w nich potwierdzenie 
pokojowego i dobrowolnego cha-
rakteru islamizacji tych terenów.

Szlaki Islamu

Multikulturalizm jest tradycyjn¹ 
wartoœci¹ na Ba³kanach. Jest tak, 
poniewa¿ obszar ten jest miejscem, 
gdzie spotykaj¹ siê ze sob¹ Wschód
i Zachód. Sama zaœ Boœnia opisy-
wana jest czêsto jako swoisty 
mikrokosmos Ba³kanów. Handel, 
religia i kultura mia³y tu kluczowy 
wp³yw w procesie przenikania siê 
dalekich, na pierwszy rzut oka, 
tradycji. Dlatego te¿ Boœnia jest tak 
wyj¹tkowa na tle innych pañstw 
Europy. Ju¿ w œredniowieczu, w jej 
granicach mieliœmy do czynienia
z prawdziwym kosmopolityzmem, 
dziêki któremu przez ponad tysi¹c
lat ró¿ne narodowoœci pokojowo
i w harmonii koegzystowa³y w swo-
im s¹siedztwie.

Wschód, zachód i pó³noc – to 
kierunki, z których Islam przyby³ do 
Boœni. Wyznawcy muzu³mañskiej 
wiary docierali na te tereny, miê-
dzy innymi, za spraw¹ morskich
i rzecznych szlaków handlowych. 
Niektóre z tych szlaków maj¹ 
antyczne pochodzenie i wykorzys-
tywane by³y ju¿ w staro¿ytnoœci 
przez Persów, Rzymian czy miesz-
kañców Bizancjum. Swoim za-
siêgiem, dziêki bezpoœredniemu 
po³¹czeniu z Saw¹ i Dunajem, 
obejmowa³y one równie¿ intere-
suj¹ce nas tereny Ba³kanów, w tym 
Sand¿ak, Macedoniê i ziemie po³o-
¿one dalej na wschód, w kierun-
ku Konstantynopola. Warto tutaj 
wspomnieæ tak¿e o wiêziach han-
dlowych jakie ³¹czy³y Boœniê z Du-
brownikiem.

Na wschodzie najwczeœniejszy 
kontakt ba³kañskich S³owian z Is-
lamem mia³ miejsce w wyniku 
ekspansji armii z³o¿onej z Bu³garów 
i Arabów, a tak¿e innych grup
o tureckiej proweniencji z obszaru 
Azji Centralnej. Ta multietniczna 
armia, pod wodz¹ chana Asparucha 
(644-701), w roku 679 przekroczy³a 
Dunaj i zajê³a Dobrud¿ê i Mezjê. 
Pañstwo Asparucha by³o tak silne,

¿e dalej prowadzi³o swoje podboje,
z sukcesami atakuj¹c pó³nocne 
granice Bizancjum na Ba³kanach
i zbli¿aj¹c siê coraz bardziej ku jego 
centrum. Jednoczeœnie Imperium 
Bizantyjskie traci³o na znaczeniu
i sile w skutek czêstych najazdów 
Awarów, Persów, S³owian i Bu³-
garów, a tak¿e etnicznie muzu³-
mañskich Chazarów, Pecenegezów
i Kuman, którzy ju¿ wtedy osiedlili 
siê na po³udniowy-wschód od Du-
naju, na terenach dzisiejszej Sla-
wonii. Spotykanie i przenikanie siê 
ró¿nych grup etnicznych, w ramach 
wojskowych pochodów, da³y po raz 
pierwszy mo¿liwoœæ mieszania siê 
ró¿nych kulturowo-wyznaniowych 
tradycji na terenie dzisiejszej Boœni, 
by³ to tak¿e moment, w którym 
pojawi³ siê na Ba³kanach Islam. 
Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e wœród 
ba³kañskich S³owian wystêpowa³ 
komponent muzu³mañski ju¿ w pod 
koniec VII stulecia. By³ to czas,
w którym S³owianie ba³kañscy 
s³ynêli z wyrobu szczególnego 
rodzaju ³odzi zwanych monoksilami, 
które powstawa³y z wydr¹¿onych 
pni drzew. Korzystali z nich miêdzy 
innymi Persowie w czasie przekra-
czania Bosforu. S³owianie, nie tylko 
zajmowali siê produkcj¹ wspom-
nianych ³odzi, ale równie¿ byli znani 
z tego, i¿ s¹ biegli w ich nawigacji. 
Dziêki temu rzemios³u mieli okazjê 
spotkaæ siê i pomagaæ w przeprawie 
przez Dunaj licznym grupom et-
nicznym, które chcia³y siê dostaæ na 
po³udnie Ba³kanów. Obecnoœæ Ara-
bów i Persów na tych terenach jest 
znacz¹ca, poniewa¿ da³a ona impuls 
do rozprzestrzenienia siê religii is-
lamskiej wœród licznych grup 
S³owian, w³¹cznie z Boszniakami.

Awarowie na koniach

Na po³udniu, w znanym Ljeto-
pisie popa Dukljanina (840–841) 
zosta³a, miêdzy innymi, zawarta 
informacja, ¿e w tym w³aœnie czasie 
z Sycylii wyruszy³a wielka liczba 
saraceñskich ³odzi, flotê tê Grecy 
nazywali miria armeni, zaœ po 
³acinie okreœlona zosta³a jako decem 
milia vella (dziesiêæ tysiêcy ¿agli).
O tym, ¿e ekspansja muzu³mañskiej 
floty mia³a w œredniowieczu du¿y 
wp³yw na morsk¹ granicê Ba³kanów 
mówi równie¿ cesarz bizantyjski 
Konstantyn Porfirogeneta (X w.), 
który podaje informacjê o 36 
statkach, które dotar³y do Dalmacji. 
W jego zapiskach znajdujemy 
równie¿ wzmianki o Pecenegezach
i innych muzu³mañskich grupach, 
które dotar³y na teren Ba³kanów, 
pisze on miêdzy innymi o Turkach, 
którzy osiedlili siê w pobli¿u Du-
naju, gdzie prowadz¹ nomadyczny 
styl ¿ycia. Podró¿uj¹c po Pó³wyspie 
Ba³kañskim znany arabski geograf 
el-Idrizi (XII w.) opisa³ wspomniane 
osady, zlokalizowane w pobli¿u 
¿yznych pól.

Na pó³nocy Wêgry, od zawsze 
d¹¿y³y do tego, aby poszerzyæ swoje 
wp³ywy w Boœni. Historyczne Ÿród-
³a wspominaj¹ o muzu³mañskich 
ventitiiviri (wêdrownych handla-
rzach). Byli to Pecenegezi, Chaza-
rzy, Bu³garzy z terenów nadwo³-
¿añskich i z okolic dolnego Dunaju, 
Horesmije zwani te¿ Hvarezmije, 
Kumanie i Saraceni. Wspomniane 
grupy etniczne wymieniane by³y ju¿ 
w dzie³ach pochodz¹cych z XI i XII 
wieku, autorstwa ró¿nych uczonych 
(muzu³mañskich i niemuzu³mañ-
skich) takich jak: Abu Hamid
al-Garnatij, Jan Kinnamos i Nikita 
Homijet. Jeden z dokumentów 
pochodz¹cych z 1196 roku zawiera 
wzmianki o muzu³mañskich han-
dlarzach w Boœni Hysmaelite vel 
Bisseni. Wed³ug zawartych w nim 
informacji, w toku swoich han-
dlowych podró¿y wywarli oni zna-
cz¹cy wp³yw na boœniackich bogo-
mi³ów, którzy jednoczeœnie wykazy-
wali pe³n¹ tolerancjê wobec muzu³-
mañskich przybyszów z terenów 
Wêgier. Arabski pisarz Ibn Fadlan
w X wieku odby³ podró¿ po Ba³-
kanach i opisa³ muzu³mañsk¹ grupê 
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eniczn¹ Bakszirów, okreœlaj¹c ich 
mianem najbardziej na pó³noc 
osiad³ej grupy wyznawców Islamu
w tym czasie.

Boœniacki ban Boriæ broni³ 
terenów swojego pañstwa razem
z muzu³manami z Kalesji i Wêgier 
przed atakami ze strony Bizancjum. 
W tej mieszanej wêgiersko-boœ-
niackiej armii, ban Boriæ dowodzi³ 
najmê¿niejszymi oddzia³ami wal-
cz¹cymi w pobli¿u rzeki Driny. Abu 
Hamid al-Garnati w czasie swojego 
pobytu na Wêgrzech, w latach 
1150–1153 zapisa³, ¿e w czasie walk 
pomiêdzy wojskami wêgierskimi
a armi¹ Bizancjum, w obydwu 
znajdowali siê muzu³manie. Wyz-
nawcy Islamu, którzy walczyli po 
stronie boœniackiej, byli to przede 
wszystkim muzu³manie z Kalesiji, 
których osady zlokalizowane by³y
w okolicach Srijemu, na pó³nocnym-
wschodzie Boœni. Równie¿ boœ-
niacki ban Kulin (Culin magno bano 
Bosniae), który by³ nastêpc¹ bana 
Boricia móg³ wiedzieæ o istnieniu 
muzu³manów w Kalesiji. Grecki 
autorzy, tacy jak Kinnamos po-
twierdzaj¹, ¿e Boœnia by³a w tym 
czasie niepodleg³ym pañstwem. Pod 
koniec XIII i na pocz¹tku XIV 
wieku, w czasie panowania boœ-
niackiego króla Ostoji, wsród boœ-
niackich feuda³ów byli te¿ tacy, 
którzy nosili muzu³mañskie imiona. 
Wtedy te¿ boœniacki król wysy³a³ 
jako swojego emisariusza, aby pod-
pisaæ porozumienie z Dubrowni-
kiem muzu³manina o imieniu Reuf. 
Równie¿ w regionie Lasve mieszka³ 
muzu³manin o imieniu Batala, uwa-
¿a siê, ¿e imiê jego, jak i inne jemu 
podobne powsta³y po bitwie na 
Kosowym Polu w 1389 roku. 

Ricault podawa³, ¿e muzu³-
mañscy ¿o³nierze stacjonuj¹cy w po-
bli¿u granicy morawsko-wêgierskiej 
czytali Nowy Testament, który 
zdobyli w Dubrowniku lub na 
Morawach, w jêzyku s³owiañskim, 
jednoczeœnie ucz¹c siê arabskiego
i czytaj¹c Koran. S³owiañski misjo-
narz Cyryl (IX w.) równie¿ by³ 
zaznajomiony z naukami Islamu.
W drugiej po³owie XII wieku 
Kinnamos wspomina³, ¿e na pó³-
nocno-wschodnich granicach Boœni, 

w Srijemie ¿yj¹ Dalmatyñcy, 
Wêgrzy i Ismaelici, którzy przybyli
z drugiego brzegu Dunaju. Prze-
siedlenie siê Ismaelitów na te tereny 
spowodowa³o, ¿e Manuel I Komnen 
nakaza³ wzniesienie tam twierdzy, 
któr¹ to nastêpnie przekaza³ wspom-
nianym muzu³manom.  W czasie 
panowania wêgierskich królów 
Andrzeja II (1205–1235) i W³a-
dys³awa Kumana IV (1272–1290) 
ogromna liczba Ismaelitów i Sa-
racenów przesiedli³ siê w g³¹b 
Pó³wyspu Ba³kañskiego. Król wê-
gierski Emeryk mia³ wytwórniê 
monet, w której pracowali muzu³-
manie Ismaelici, którzy jedno-
czeœnie kontaktowali siê i handlo-
wali z Boszniakami.

Specyficzne po³o¿enie Boœni
i dzisiejszego Sand¿aku sprawi³o, ¿e 
to w³aœnie tam œwiat zachodni ³¹czy³ 
siê ze Wschodem, regiony nad-
adriatyckie, Dubrownik z terenami 
naddunajskimi, czyni¹c z nich miej-
sce o kluczowym znaczeniu, tak¿e 
pod wzglêdem strategicznym, gdzie 
swobodnie mog³y siê rozwijaæ 
muzu³mañskie kolonie handlowe.

Derwisze

Najwczeœniejsze wzmianki mó-
wi¹ce o przybyciu derwiszów na 
tereny Boœni pochodz¹ z XIII wieku. 
Jednak¿e istnieje mo¿liwoœæ, ¿e 
podró¿owali oni ju¿ wczeœniej. 
Zakony sufickie rozprzestrzeni³y siê 
na terenie Ba³kanów dziêki prak-
tykowaniu zasad humanizmu i li-
beralizmu. Nale¿¹cy do nich za-
konnicy pozwalali nowym wyznaw-
com na zachowanie czêœci starych 
rytua³ów. Tarikaty takie jak Hal-
vetije, Mewlewici i Naksibendije 
wywiera³y wp³yw na ca³¹, zarówno 
miejsk¹ jak i wiejsk¹, spo³ecznoœæ 
boœniack¹. Derwisze poprzez swoje 
nauki o pe³nym swobody charak-
terze, a tak¿e dziêki przystêpnym dla 
wiêkszoœci ideom, w sposób za-
sadniczy wp³ynêli na szerzenie siê 
Islamu wœród ludów ba³kañskich. 
Ró¿norodne zakony sufickie wnio-
s³y du¿y wk³ad w rozwój islamskiej 
kultury, z uwzglêdnieniem kosmo-
polityzmu, jako cechy wyró¿niaj¹cej 
Boœniê na tle innych organizmów 

pañstwowych w tamtym czasie. 
Derwisze odcisnêli trwa³e piêtno na 
kulturze duchowej tych terenów, 
przede wszystkim poprzez nauki 
sufickich mistyków, którzy pro-
pagowali tolerancjê religijn¹, nie 
tylko wobec muzu³man, ale równie¿ 
wobec Chrzeœcijan i ¯ydów. Wczes-
ny Islam na terenie Boœni wyk-
szta³ci³ siê poprzez wspomniane 
kontakty miejscowej ludnoœci z za-
konami sufickimi, jak i za spraw¹ 
muzu³mañskich podró¿ników, czê-
sto awanturników odwiedzaj¹cych 
Ba³kany. Ekspedycje organizowane 
przez uczonych ze Wschodu i Za-
chodu, jak i wyprawy, które na 
tereny Boœni przybywa³y z polecenia 
su³tana, mia³y bardzo du¿y wp³yw na 
fakt przyjmowania przez Bogo-
mi³ów wiary muzu³mañskiej. Isla-
mizacja boœniackiej ludnoœci, popar-
ta nauczaniem sufickich zakonni-
ków, które stanowi³o podwaliny 
póŸniejszej pokojowej koegzy-
stencji ró¿nych wyznañ na obszarze 
Boœni, mia³a te¿ znaczenie jako ruch 
ideowo-intelektualny. Umowy han-
dlowe i przywileje ekonomiczne 
dawane przez osmañskich w³adców 
mieszkañcom Boœni, a tak¿e wy-
miana kulturowa i mo¿liwoœæ dzie-
dziczenia ziemi przez muzu³manów, 
równie¿ S³owian by³y istotnym 
czynnikiem w tworzeniu siê multi-
kulturowego spo³eczeñstwa. 

Zakony sufickie i derwisze fun-
kcjonowali poza oficjalnymi struk-
turami Islamu dopóki nie powsta³y 
medresy i d¿amije. W póŸniejszym 
okresie derwisze z Boœni stworzyli 
oko³o 15 tysiêcy rêkopisów w jê-
zykach arabskim, tureckim i per-
skim, a tak¿e setki piêknych kali-
grafii. Wiele z tych prac jest czêœci¹ 
kolekcji znajduj¹cych siê w Stam-
bule, Wiedniu czy Kairze.
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STOSUNKI

WYZNANIOWE

W HISZPANII

CZÊŒÆ I

Aspekt spo³eczny

Hiszpania, podobnie jak W³o-
chy, to kraj katolicki, w du¿ej mierze 
jednorodny pod wzglêdem wyzna-
niowym. Ludnoœæ pañstwa w 1999 r. 
liczy³a 40,2 mln. Osób. Katolikami 
jest ok. 97% ludnoœci, skupionej
w Koœciele rzymskokatolickim. 
Drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci 
wspólnot¹ s¹ muzu³manie – ok. 300 
tys. ludzi. Pozostali to protestanci 
ró¿nych denominacji oraz anglika-
nie – ok. 30 tys., ¿ydzi – ok. 15 tys., 
oraz prawos³awni. Koœció³ katolicki 
podzielony jest administracyjnie na 
64 diecezje, tworz¹cych 11 metro-
polii i obejmuje ok. 2,6 tys. parafii. 
Hiszpanii, szczególnie w ostatnich 
latach postêpuje sekularyzacja 
spo³eczeñstwa. Do katolicyzmu na 
pocz¹tku XXI w. przyznawa³o siê 
ok. 80 % spo³eczeñstwa. Regular-
nie w nabo¿eñstwach niedzielnych 
co tydzieñ uczestniczy³o jednak 
tylko 19% katolików. 46% osób 
deklaruj¹cych siê jako katolicy 
nigdy nie chodzi do koœcio³a. Proces 
sekularyzacji kraju w wymiarze 
prawnym nabra³ dynamizmu w okre-
sie rz¹dów premiera J. Zapatero
z PSOE. 

Z poœród kilkuset innych zwi¹z-
ków wyznaniowych najwiêksze 
skupione s¹ w Federacji Koœcio³ów 
Ewangelickich. kilkadziesi¹t wspól-
not muzu³mañskich tworzy Uniê 
Gmin Muzu³mañskich Hiszpanii,
a kilkanaœcie wspólnot ¿ydowskich 
tworzy Federacjê Gmin Izraelskich. 
Te trzy podmioty poza Koœcio³em 
katolickim posiadaj¹ z pañstwem 
umowy okreœlaj¹ce ich status; s¹ one 
Ÿród³em prawa.

Regulacja prawna stosunków 
wyznaniowych

Wolnoœæ sumienia i wyznania

Konstytucja Hiszpanii z 1978 r. 
nosi wp³yw doktryny Soboru Waty-
kañskiego II (personalizmu). Wska-
zuje, ¿e „godnoœæ jednostki, przy-
nale¿ne jej nienaruszalne prawa, 
swobodny rozwój osobowoœci [...] 
stanowi¹ podstawê ³adu publicznego 
i pokoju socjalnego". Hiszpanom 
zapewnia siê równoœæ wobec prawa
i niedopuszczalnoœæ wszelkiej dy-

Doktor Pawel Borecki, ur. w roku 1947,
adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego

Wydzia ³ u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych
dotycz¹cych prawa wyznaniowego,

prawa konstytucyjnego oraz historii ustroju
i prawa Polski.

Pawe³ Borecki
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skryminacji. Art. 16 Konstytucji
w zakresie wolnoœci religijnej sta-
nowi: „Gwarantuje siê wolnoœæ ide-
ologiczn¹, religijn¹ oraz wolnoœæ 
kultu tak osób indywidualnych jak
i spo³ecznoœci. Ograniczenia zew-
nêtrznych przejawów tej wolnoœci 
wprowadzane bêd¹ tylko w przy-
padkach koniecznych dla utrzy-
mania porz¹dku publiczne strze¿o-
nego przez prawo.” Gwarancj¹ 
wolnoœci ww. jest tzw. prawo do 
milczenia, zabezpieczone przez 
Konstytucjê: „Nikt nie bêdzie 
zmuszany do sk³adania deklaracji na 
temat wyznawanej przez niego 
ideologii, religii, czy posiadanych 
przekonañ.”

Szczegó³owe gwarancje urzeczy-
wistnienia wolnoœci sumienia i wy-
znania w wymiarze indywidualnym 
oraz wspólnotowym zawiera ustawa 
organiczna z o wolnoœci religijnej
z 5 lipca 1980 r. 

Hiszpania podpisa³a i ratyfi-
kowa³a 4 paŸdziernika 1979 r., bez 
zastrze¿eñ Europejska Konwencjê
o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolnoœci z 1950; z³o¿y³a 
tak¿e  deklaracje o uznaniu prawa
do skarg indywidualnych oraz
o uznaniu jurysdykcji Europejskiego 
Trybuna³u Praw Cz³owieka. Prze-
pisy konwencji stanowi¹ wiêc in-
tegraln¹ czêœæ prawa obowi¹zu-
j¹cego w tych pañstwach.

Zgodnie z art. 9 konwencji 
„ka¿da osoba ma prawo do wolnoœci 
myœli, sumienia i wyznania. Prawo 
to obejmuje wolnoœæ zmiany wy-
znania lub przekonañ oraz wolnoœæ 
uzewnêtrzniania swej religii lub 
pogl¹dów indywidualnie lub wspól-
nie z innymi, publicznie lub pry-
watnie przez obrzêdy, nauczanie, 
praktykowanie i czynnoœci rytu-
alne.

Kodeks karny Hiszpanii roz-
szerza sankcje za zak³ócenia uro-
czystoœci i ceremonii wyznañ re-
ligijnych na wszelkie ewentualne 
miejsca ceremonii nie ograniczone 
do budynków sakralnych; prze-
widuje kary za „wyra¿ane s³owem 
lub na piœmie'' akty wyszydzania lub 
zniewa¿ania wyznañ religijnych
i ich dogmatów, rytua³ów lub cere-
monii.

Nie tak dawno zosta³ w Hisz-
panii zbudowany nowy i spójny 
system prawa wyznaniowego 
CHPow^teFon w okresie formo-
wania nowego ustroju spo³eczno-
politycznego po œmierci, w 1975 r., 
genera³a Franco i zwi¹zanego z nim 
re¿imu dyktatorskiego.

Intensywne pertraktacje rz¹du ze 
Stolic¹ Apostolsk¹ szybko dopro-
wadzi³y do zmiany obowi¹zuj¹cych 
regulacji prawnych sprzecznych 
zarówno z ide¹ demokratyzacji 
ustroju pañstwa, jak i doktryn¹ 
Koœcio³a Katolickiego po Soborze 
Watykañskim II.

Pierwszym aktem zmiany – 
ustalonych za czasów Franco kon-
kordatem z 1953 r. – stosunków 
pañstwowo-koœcielnych by³ uk³ad 
miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a pañst-
wem Hiszpanii z 16 lipca 1976 r.,
w którym król Hiszpanii Juan
Carlos zrezygnowa³ z typowego dla 
pañstwa wyznaniowego przywileju 
mianowania biskupów, a nastêpnie 
uk³ad z 28 lipca 1976 r. znosz¹cy 
s¹downicze przywileje duchowieñ-
stwa.

Uk³ad z 28 lipca 1976 r. sta-
nowi³ jednoczeœnie wstêp do uk³a-
dów szczegó³owych, dotycz¹-
cych:
– zagadnieñ prawnych,
– nauczania i spraw zwi¹zanych

z kultur¹,
– opieki religijnej w si³ach zbroj-

nych oraz s³u¿by wojskowej 
duchownych,

– spraw ekonomicznych, podpi-
sanych przez przedstawicieli 
Stolicy Apostolskie i rz¹du 
Hiszpanii 3 stycznia 1979 r.
Podstawowy akt prawny: Kon-

stytucja Hiszpanii z 27 grudnia
1978 r. zapewnia wszystkim „wspól-
notom wolnoœæ w sferze ideologii, 
religii i kultu"; wprowadza w art. 
16.3. zasadê œwieckoœci pañstwa 
wyra¿on¹ formu³¹ negatywn¹: 
,,¿adne wyznanie nie bêdzie mia³o 
charakteru pañstwowego"; jed-
noczeœnie podkreœla obowi¹zki 
pañstwa w zakresie tworzenia wa-
runków do realizacji wolnoœci 
jednostki oraz potrzebê wspó³pracy
z Koœcio³em Katolickim i innymi 
wyznaniami. 

Na podstawie generalnego prze-
pisu ustawowego wszystkie oficjal-
nie dzia³aj¹ce koœcio³y i wyznania 
„posiadaj¹ pe³n¹ niezale¿noœæ i mo-
g¹ ustaliæ swe w³asne normy orga-
nizacyjne, przepisy wewnêtrzne
i regulacje dotycz¹ce ich persone-
lu".

W odniesieniu do Koœcio³a Ka-
tolickiego pañstwo hiszpañskie 
uznaje prawo Koœcio³a „do pe³nie-
nia jego misji apostolskiej oraz 
gwarantuje swobodne i publiczne 
wykonywanie w³aœciwej mu dzia-
³alnoœci, a zw³aszcza dzia³alnoœci 
kultowej, jurysdykcyjnej li nauczy-
cielskiej".

W stosunku do ogó³u dzia³a-
j¹cych w Hiszpanii koœcio³ów i wyz-
nañ ma zastosowanie ustawa z 5 
lipca 1980 r. o wolnoœci wyznania 
czyli prawo organiczne (uchylaj¹ce 
ustawê z 1967 r.). Prawo to, gwa-
rantuj¹c wolnoœci religijne, polega-
j¹ce m.in. na prawie manifestowania 
swej religii i zrzeszania siê w celu 
rozwijania wspólnej dzia³alnoœci 
religijnej, daje „koœcio³om, wyz-
naniom i wspólnotom religijnym 
prawo do wyznaczania miejsc kultu 
lub spotkañ w celach religijnych oraz 
prawo do desygnowania i kszta³-
cenia swych w³asnych duchownych, 
do g³oszenia i propagowania swego 
w³asnego wyznania wiary, utrzy-
mywania stosunków z w³asnymi 
organizacjami lub innymi wyzna-
niami religijnymi, na terytorium 
kraju b¹dŸ za granic¹".

„Do w³adz publicznych – g³osi 
konstytucja Hiszpanii – nale¿y 
kszta³towanie warunków niezbêd-
nych do urzeczywistniania i za-
pewniania skutecznoœci wolnoœci
i równoœci jednostek i grup, w sk³ad 
których one wchodz¹, a tak¿e 
usuwanie przeszkód, które by 
uniemo¿liwia³y lub utrudnia³y ich 
pe³n¹ realizacjê".

Do pañstwa nale¿y zatem za-
pewnienie odpowiedniego „klimatu" 
czy te¿ „przestrzeni" wolnoœci
w sferze socjologiczno-politycznej, 
tworzonej dla wszystkich grup i osób 
w pañstwie. Konstytucja hiszpañska 
w art. 10.1. uznaje jednostkê ludzk¹ 
za fundament ³adu i pokoju spo-
³ecznego oraz podstawê innych praw 

STOSUNKI WYZNANIOWE W HISZPANII Pawe³ Borecki



1732(109) luty 2011

i relacji: „Godnoœæ jednostki, 
przynale¿ne jej nienaruszalne prawa, 
swobodny rozwój osobowoœci, 
poszanowanie ustawy oraz praw 
pozosta³ych jednostek stanowi¹ 
podstawê ³adu publicznego i pokoju 
socjalnego". 

W efekcie pañstwo uwzglêdnia-
j¹ce koncepcje polityczne, pod-
kreœlaj¹ce wagê pomocniczoœci i in-
terwencjonizmu pañstwa w ¿ycie 
spo³eczne, wykazuje (w odró¿nieniu 
od tradycyjnego liberalizmu) za-
anga¿owanie w kwestiach ochrony 
uznawanych powszechnie wartoœci. 
Aktywnoœæ pañstwa nie wynika
z bezpoœredniej, pozytywnej oceny 
tych wartoœci, lecz z uznania nad-
rzêdnego nad strukturami pañstwo-
wymi znaczenia praw cz³owieka 
oraz s³u¿ebnej roli pañstwa w roz-
wijaniu osobowoœci i godnoœci 
cz³owieka.

Konieczne w ustroju demokra-
tycznym uwzglêdnienie praw wiêk-
szoœci prowadzi do wyró¿nienia
w ustawach i ¿yciu politycznym po-
zycji Koœcio³a Katolickiego. Mo¿e 
to powodowaæ kolizje z zasad¹ gwa-
rancji równych praw mniejszoœci. 
Na ich czele stoi zasada wolnoœci
i równoœci religijnej – rozumiana 
jako idea „równej wolnoœci".

O wspó³pracy (któr¹ nale¿y 
odró¿niæ od „pomocy" udzielanej 
Koœcio³owi przez pañstwo) miêdzy 
pañstwem a Koœcio³em Katolickim
i innymi wyznaniami mo¿na za-
sadniczo mówiæ dopiero w systemie 
rozdzia³u – pod warunkiem wszak¿e 
uregulowania kwestii podmioto-
woœci prawnej koœcio³ów oraz przy-
jêcia zasady niezale¿noœci i wyo-
drêbnienia zró¿nicowanych kom-
petencji stron. Treœci¹ wspó³pracy s¹ 
z regu³y sprawy (okreœlane czêsto 
jako „sprawy mieszane") – nale¿¹ce 
zarówno do pañstwa, jak i do koœ-
cio³ów. Zwi¹zki religijne prowadz¹ 
przecie¿ ró¿norodn¹ dzia³alnoœæ 
pozakultow¹ lub poœrednio zwi¹-
zan¹ z kultow¹. Dzia³alnoœci¹ t¹ 
wkraczaj¹ w obszary ¿ycia spo-
³ecznego, którymi zainteresowane 
jest równie¿ pañstwo, jak np. dzia-
³alnoœæ charytatywna i opiekuñcza, 
szkolnictwo i wychowanie, zwal-
czanie patologii spo³ecznych, ochro-

na zabytków itd. Z punktu widzenia 
pañstwa podjêcie wspó³pracy w tych 
czy innych obszarach opiera siê na 
pozytywnej ocenie dzia³alnoœci 
wyznañ.

Treœæ i „duch" wspó³pracy od-
zwierciedla w praktyce stan wza-
jemnych stosunków miêdzy pañ-
stwem a koœcio³em. 

W Hiszpanii wspó³praca ma 
rangê zasady konstytucyjnej wyra-
¿onej w art. 16 3 Konstytucji: . 

„w³adze publiczne uwzglêdniaj¹ 
przekonania religijne spo³eczeñstwa 
hiszpañskiego i utrzymuj¹ wy-
nikaj¹ce z tego stosunki wspó³pracy 
z Koœcio³em Katolickim i po-
zosta³ymi wyznaniami". Znaj-
dujemy tu wyraz realizacji ustro-
jowego postulatu nak³adaj¹cego na 
w³adze publiczne obowi¹zek kszta³-
towania niezbêdnych warunków do 
zapewnienia wolnoœci i równoœci 
jednostek i grup, jak równie¿ 
usuwania przeszkód, które by 
uniemo¿liwia³y lub utrudnia³y pe³n¹ 
realizacjê tych wolnoœci. Maj¹c 
zatem na wzglêdzie dobro tych 
samych ludzi – bêd¹cych jedno-
czeœnie wiernymi koœcio³ów i oby-
watelami pañstwa – którym s³u¿¹ 
zarówno pañstwo, jak i koœcio³y – 
stosunki miêdzy stronami powinny 
byæ oparte nie na ignorowaniu 
siebie, lecz wspó³pracy. Wspó³praca 
w systemie hiszpañskim – choæ pro-
klamowana expressis verbis w Kon-
stytucji Hiszpanii – nie jest samo-
istn¹ zasad¹ konstytucyjn¹ ustroju, 
lecz konsekwencj¹ innych – pier-
wotnych dla niej zasad, którymi s¹ 
podstawowe prawa jednostki do 
wolnoœci i równoœci religijnej.

Ostatecznym celem omawianej 
wspó³pracy jest zatem – zgodnie
z tym podejœciem – umo¿liwienie 
pe³nego rozwoju osobowego oby-
wateli. Wspó³praca jako zasada 
pochodna nie mo¿e naruszaæ 
omówionych ju¿ zasad wolnoœci
i równoœci praw koœcio³ów mniej-
szoœciowych oraz warunkuj¹cych 
œwieckoœæ pañstwa niezale¿noœci 
obu podmiotów: pañstwa i koœcio³a.

Wspó³dzia³anie miêdzy pañ-
stwem a koœcio³ami oraz wyzna-
niami obejmuje w Hiszpanii (i na 
podobnych warunkach – we W³o-

szech) kwestie ochrony i renowa-
cji dóbr stanowi¹cych historyczne
i kulturalne dziedzictwo koœcio-
³ów. Wspó³praca miêdzy pañstwem
a Koœcio³em Katolickim dotyczy po-
nadto przede wszystkim: dzia³al-
noœci dobroczynnej i opiekuñczej, 
konwalidacji studiów oraz uznania 
przez pañstwo tytu³ów akade-
mickich nadanych w uczelniach 
koœcielnych. Za przejaw wspó³pracy 
uwa¿a siê w Hiszpanii równie¿ pañ-
stwow¹ pomoc œwiadczon¹ Koœcio-
³owi Katolickiemu w zakresie utrzy-
mania ekonomicznego. We wszyst-
kich omawianych krajach pañstwo 
realizuje wiele dzia³añ wspomagaj¹-
cych i u³atwiaj¹cych sprawowanie 
pos³ugi religijnej w instytutach 
publicznych, jak: szpitale, wiêzienia, 
jednostki wojskowe itp., jak równie¿ 
nauczanie religii w szko³ach pod-
stawowych.

Status innych wyznañ

Forma bilateralna regulacji sta-
tusu wyznañ nie jest ograniczona 
jedynie do Koœcio³a katolickiego. 
Ustawa organiczna o wolnoœci reli-
gijnej stanowi w art. 7, ¿e „Pañstwo, 
maj¹c na uwadze przekonania re-
ligijne istniej¹ce w spo³eczeñstwie 
hiszpañskim, zawrze […] umowy 
lub te¿ konwencje o wspó³pracy
z tymi koœcio³ami, wyznaniami
i wspólnotami Religijnymi wpisa-
nymi do Rejestru, które – bior¹c pod 
uwagê zasiêg i liczbê wyznaw-
ców, zakorzeni³y siê na terenie Hisz-
panii. W ka¿dym przypadku umo-
wy te musz¹ byæ zaaprobowane 
przez Kortezy (izbê ni¿sz¹). W umo-
wach, czy konwencjach, przy za-
chowaniu równoœci wszystkich wy-
znañ wobec prawa, rozci¹gnie siê
na powy¿sze koœcio³y, wyznania
i wspólnoty przywileje podatkowe 
przewidziane prawem dla podmio-
tów non profit oraz tych o cha-
rakterze dobroczynnym.” Pañstwo 
hiszpañskie dotychczas zawar³o 
umowy z Federacj¹ Koœcio³ów 
Ewangelickich, z Uni¹ Gmin Islam-
skich Hiszpanii oraz z Federacj¹ 
Gmin Izraelskich.
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PAMIÊCI WYBITNEGO

HISTORYKA

I BADACZA

TATARSZCZYZNY

Prof. Arkadiusz Ko³odziejczyk

(1957–2011)

Cz³owiek tak d³ugo ¿yje,

jak d³ugo trwa pamiêæ o nim

Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa,

dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci

Wis³awa Szymborska

Arkadiusz Ko³odziejczyk, wy-
bitny i ceniony historyk, zmar³ 13 
lutego 2011 r. w wieku niespe³na 54 
lat. Nag³a œmieræ Profesora, to 
ogromna strata dla nauki polskiej,
a szczególnie dla poznania przesz-
³oœci Tatarów polsko-litewskich, 
którzy byli mu szczególnie bliscy 
badawczo. Dziejom tej spo³ecznoœci 
poœwiêci³ ponad 30 lat swego ¿ycia, 
oddaj¹c nieocenione zas³ugi w tym 
kierunku. Uznawany za autorytet, 
ceniony za pracowitoœæ, profesjo-
nalizm oraz ogromn¹ wiedzê. Ani-
mator wielu wydarzeñ kulturalnych. 
Zainicjowa³ szereg przedsiêwziêæ 
regionalnych na terenie Mazowsza
i Podlasia. By³ tytanem pracy, au-
torem wielu artyku³ów, recenzji, not 
encyklopedycznych, rozpraw i stu-
diów. W kontaktach miêdzyludzkich 
obdarzony niezwyk³ym poczuciem 
humoru. Przy tym by³ cz³owiekiem 
bardzo szczerym, otwartym na 
innych ludzi. Dopingowa³ i wspiera³ 
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem 
wydawanie lokalnych czasopism, 
kwartalników i roczników. Wspo-
maga³ stowarzyszenia regionalne 
ksi¹¿kami (czêsto bardzo cennymi)
z prywatnych zbiorów. By³ bardzo 
¿yczliwy w stosunku do pasjonatów
i m³odych naukowców, których 
wspiera³ rad¹ i pomoc¹. Wielu z nas 
w osobie prof. Ko³odziejczyka stra-
ci³o nie tylko wybitnego historyka, 
ale równie¿ serdecznego przyjaciela.

***
Arkadiusz Jerzy Ko³odziejczyk 

urodzi³ siê 23 kwietnia 1957 r.
w Warszawie, w rodzinie inteligenc-
kiej. W latach 1964–1972 uczêszcza³ 
do Szko³y podstawowej nr 28.
W czerwcu 1976 r. zda³ maturê
w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 50 
im. Ruy Barbosy. Nastêpnie zgodnie 
z zainteresowaniami rozpoczyna 
studia historyczne (specjalnoœæ pe-
dagogiczna) w Instytucie Histo-
rycznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. W czerwcu 1981 r. pod 
kierunkiem prof. Józefa Ryszarda 
Szaflika obroni³ pracê magistersk¹ 
pt. „Tatarzy bialscy w XVII–XX 
wieku”. W listopadzie tego samego 
roku rozpocz¹³ pracê na stanowisku 
asystenta-sta¿ysty w Muzeum His-
torii Polskiego Ruchu Rewolu-
cyjnego. Jednoczeœnie podj¹³ studia 
doktoranckie pod kierunkiem prof.
J. R. Szaflika. Od stycznia 1982 r. 

S³awomir Hordejuk
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pracowa³ jako nauczyciel historii
w Szkole Podstawowej nr 212 w 
Warszawie. W paŸdzierniku 1983 r. 
podejmuje pracê w Instytucie Nauk 
Politycznych UW. Natomiast od
1 stycznia 1986 r. zatrudniony zosta³ 
w Centralnym Oœrodku Metodycz-
nym Studiów Nauk Politycznych 
przy UW. Pracowa³ w nim a¿ do 
1992 r. jako starszy asystent w sekcji 
Historii Politycznej Polski Odro-
dzonej pod kierunkiem prof. Jerzego 
Maternickiego. 

W lutym 1990 r. na Wydziale 
Historycznym UW obroni³ rozprawê 
doktorsk¹ pt. „Maciej Rataj 1884–
–1940”. W latach 1990–2004 za-
trudniony by³ w Instytucie Histo-
rycznym UW, pocz¹tkowo jako 
starszy asystent, a nastêpnie adiunkt. 
Od 1999 r. pracowa³ tak¿e w In-
stytucie Historii Akademii Podlas-
kiej w Siedlcach (obecnie Uniwer-
sytet Humanistyczno-Przyrodni-
czy). W maju 2004 r. na Wydziale 
Historycznym UW uzyska³ stopieñ 
doktora habilitowanego na pod-
stawie rozprawy pt. „Ruch ludowy
a Koœció³ rzymskokatolicki w latach 
II Rzeczypospolitej”. 

Szczególne miejsce w badaniach 
historycznych prof. Ko³odziejczyka 
zajmowali Tatarzy polsko-litewscy 
oraz dzieje islamu w Polsce. Przez
30 lat nale¿a³ do grona czo³o-
wych znawców tej problematyki. 
Jego przygoda naukowa z tema-
tyk¹ tatarsk¹ zaczê³a siê pod ko-
niec lat 70-tych ubieg³ego wieku.
W 1978 r. by³ jednym z pomys³o-
dawców i uczestników prac archi-
walno-konserwatorskich na miza-
rach w Studziance i Zastawku k. Le-
biedziewa. Jego zainteresowania  te-
matyk¹ tatarsk¹ z³o¿y³y siê na temat 
pracy magisterskiej. By³ prekur-
sorem badañ archiwalnych nad 
Tatarami Po³udniowego Podlasia. 
Muzu³manom i Tatarom polsko-
litewskim poœwiêci³ 30 artyku³ów 
oraz dwie oryginalne prace. S¹ to 
„Rozprawy i studia z dziejów 
Tatarów litewsko-polskich i islamu 
w Polsce w XVII–XX w. W 600-le-
cie osadnictwa tatarskiego na zie-
miach Wielkiego Ksiêstwa Litew-
skiego” (Siedlce 1997) oraz „Cmen-
tarze muzu³mañskie w Polsce” 

(Warszawa 1998). Swoje artyku³y, 
rozprawy i recenzje poœwiêcone 
Tatarom oraz dziejom islamu w Rze-
czypospolitej zamieszcza³ na ³amach 
wielu czasopism, m. in. „Przegl¹d 
Tatarski”, „¯ycie Muzu³mañskie”, 
„Rocznik Tatarów Polskich”, „Prze-
gl¹d Orientalistyczny”, „Spotkania
z Zabytkami”, „Polski S³ownik Bio-
graficzny”, „Archeion”, „Rocznik 
Bialskopodlaski”, „Kultura ludowa 
Mazowsza i Podlasia”, „Kronika 
Warszawy”, „Niepodleg³oœæ i Pa-
miêæ”. 

Przedmiot badañ prof. Arkadiu-
sza Ko³odziejczyka obejmowa³ tak-
¿e historiê najnowsz¹ Polski (XIX–
–XX w.), a w szczególnoœci dzieje 
Podlasia i Mazowsza oraz historiê 
polskiego ruchu ludowego. Zajmo-
wa³ siê równie¿ dziejami prasy pol-
skiej, histori¹ wojskowoœci, Koœcio-
³a oraz histori¹ historiografii. Odrêb-
n¹ jego pasjê stanowi³a filatelistyka
i numizmatyka. Kolekcjonowa³ tak-
¿e medale oraz rêcznie malowane 
pocztówki. W m³odoœci z sukcesami 
uprawia³ wioœlarstwo.

PAMIÊCI WYBITNEGO HISTORYKA...S³awomir Hordejuk
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Dorobek naukowy prof. Arkad-
iusza Ko³odziejczyka jest impo-
nuj¹cy. Przez 30 lat pracy naukowej 
by³ autorem lub wspó³autorem 24 
ksi¹¿ek, redaktorem naukowym 
ponad 40 prac zbiorowych, autorem 
ponad 500 artyku³ów naukowych
i popularnonaukowych, rozpraw, 
studiów, recenzji, przyczynków, 
broszur. Napisa³ prawie 100 bio-
gramów i 460 hase³ encyklope-
dycznych zamieszczonych na ³a-
mach m. in. „Polskiego S³ownika 
Biograficznego”, „Encyklopedii 
historii Polski. Dzieje polityczne”,
t. II, Warszawa 1995, „Encyklopedii 
historii Drugiej Rzeczypospolitej”, 
Warszawa 1999; „Encyklopedii 
Lorusse'a” (polska edycja), t. 1–2, 
Warszawa 2003 oraz „S³ownika 
biograficznego Po³udniowego Pod-
lasia i Wschodniego Mazowsza”,
t. I, Siedlce 2009. Ponadto, by³ orga-
nizatorem i prelegentem wielu kon-
ferencji i sesji popularnonaukowych. 

Prof. A. Ko³odziejczyk nale¿a³ 
do wielu organizacji spo³eczno-
kulturalnych. By³ m.in. przewod-
nicz¹cym Fundacji Polonia Resti-
tuta, wiceprzewodnicz¹cym Rady 
Muzeum Niepodleg³oœci w Warsza-
wie, wspó³za³o¿ycielem Ludowego 
Towarzystwa Naukowo-Kultural-
nego, a w latach 1994–2006 sekre-
tarzem Zarz¹du G³ównego LTN-K. 
W 2009 r. by³ tak¿e g³ównym 
pomys³odawc¹, wspó³organizato-
rem i prezesem Zarz¹du Mazo-
wiecko-Podlaskiego Towarzystwa 
Naukowego. Pe³ni³ równie¿ funkcje 
skarbnika Zarz¹du G³ównego Pol-

skiego Towarzystwa Etnologii Mia-
sta. Zasiada³ w kolegiach redak-
cyjnych wielu czasopism i wydaw-
nictw m. in. „Szkice Podlaskie” (cz³. 
Kolegium Redakcyjnego), „Rocznik 
Bialskopodlaski” (cz³. Kol. Red.), 
„Monografie Podlaskie” (cz³. Kom. 
Red.), „Kultura ludowa Mazowsza
i Podlasia” (wspó³redaktor), „Rocz-
nik Mazowiecki” (cz³onek Komitetu 
Red.), „Studia Mazowieckie” (cz³. 
Kol. Red.), „Rocznik Ka³uszyñski” 
(cz³. Red.), „Zeszyty Korytnickie” 
(red.), „Niepodleg³oœæ i Pamiêæ” 
(cz³onek Rady Red.), „Niepod-
leg³oœæ” (cz³. Kol. Red.). Ponadto, 
by³ Redaktorem Naczelnym: „Rocz-
nika Wo³omiñskiego”, „Rocznika 
Legionowskiego” i „Biuletynu In-
formacyjnego”. Cz³onkiem Komite-
tów Redakcyjnych oraz sekretarzem 
„Rocznika Dziejów Ruchu Ludo-
wego” i „Zeszytów Historycznych 
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po-
¿arnych RP”. Oprócz tego aktywnie 
dzia³a³ w strukturach Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W latach 
1990–1991 by³ pracownikiem Na-
czelnego komitetu Wykonawczego 
PSL.

Prof. Ko³odziejczyk wypro-
mowa³ 5 doktorów. By³ tak¿e 
recenzentem przewodów doktor-
skich i habilitacyjnych. Za dzia³al-
noœæ naukow¹ oraz na polu regio-
nalnym i spo³ecznym otrzyma³ wiele 
wyró¿nieñ, nagród, medali i dyplo-
mów. W 1988 r. zosta³ Laureatem 
zespo³owej nagrody Ministra Edu-
kacji  Narodowej II  stopnia,
a w 1992 r. Nagrodê Indywidualn¹ 

Rektora UW (I stopnia). Otrzyma³ 
tak¿e: Nagrodê im. Macieja Rataja 
(1992) przyznawan¹ przez Instytut 
M. Rataja; nagrodê Mazowieckiego 
Oœrodka Badañ Naukowych MTK 
(1995), nagrodê Wydzia³u Histo-
rycznego UW – „CLIO” I stopnia 
(1999). Za szczególne zas³ugi
w badaniu, ochronie i rozwoju kul-
tury Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odznaczy³ go Nagrod¹ 
i Medalem im. Zygmunta Glogera II 
stopnia (2000 r.). Otrzyma³ tak¿e 
presti¿ow¹ Nagrodê im. Oskara Kol-
berga, a tak¿e Medal Pami¹tkowy  
60. Rocznicy Batalionów Ch³op-
skich „za zas³ugi w dziedzinie utrwa-
lania prawdy i pamiêci w historio-
grafii polskiej” (2003); Medal
XX-lecia Muzeum Historii Polskie-
go Ruchu Ludowego (2004); Medal 
za Zas³ugi dla Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach; od Akademii Podlaskiej
w Siedlcach Medal im. Ksiê¿nej 
Aleksandry Ogiñskiej za zas³ugi dla 
Siedleckiej Humanistyki (2009). 
Oprócz tego Medal za Zas³ugi dla: 
Wêgrowa (2004), Gminy Liw 
(2004), Gminy Wo³omin (2009). 
Honorowy Obywatel  Gminy  
Korytnica (2009).

Nabo¿eñstwo ¿a³obne odby³o 
siê 17 lutego (czwartek) o godz. 
12.00 w Koœciele pw. Œwiêtej Trójcy 
w Koby³ce k. Warszawy. Urna z pro-
chami Profesora spoczê³a w rodzin-
nym grobie na miejscowym cmen-
tarzu. Nad jego grobem przemawiali 
m. in. Prof. Jerzy Kunikowski, 
dziekan Wydzia³u Humanistycznego 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach, prof. Piotr 
Matusak, kierownik Zak³adu His-
torii Najnowszej UPH, dr Janusz 
Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego oraz 
Andrzej Kruszewski, radny i dy-
rektor gimnazjum w Korytnicy. 
Nabo¿eñstwo odprawi³ oraz kazanie 
wyg³osi³ ks. prof. Roman Krawczyk, 
dyrektor Instytutu Historii UHP. 
Osoba prof. Arkadiusza Ko³odziej-
czyka na zawsze pozostanie w pa-
miêci tych, którzy go znali. ¯egnaj 
Profesorze.

PAMIÊCI WYBITNEGO HISTORYKA... S³awomir Hordejuk
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Setna rocznica urodzin naszego imama!
Dawno ju¿ chyba nie by³o w bia³ostockim 

Domu Modlitwy tylu ludzi. 18 lutego br. zebrali 
siê tu nie tylko na copi¹tkowy namaz, ale te¿, 
aby okazaæ szacunek znanemu, cenionemu 
powszechnie imamowi Mustafie Stefanowi 
Jasiñskiemu. Czcigodny imam œwiêtowa³ 
bowiem setn¹ rocznicê urodzin! Sto lat 
nie³atwego, godnego ¿ycia, bêd¹cego czêœci¹ 
historii tatarskiej oraz muzu³mañskiej spo³ecz-
noœci Rzeczypospolitej. Dzieñ wczeœniej, imam 
Jasiñski odznaczony zosta³ przez Prezydenta RP 
Bronis³awa Komorowskiego Krzy¿em Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Teraz odbie-
ra najserdeczniejsze ¿yczenia od znajomych
i przyjació³: dwieœcie lat w zdrowiu i szczêœciu!

W sali t³um, a¿ ciê¿ko siê przecisn¹æ. 
Przyszli miejscowi, zjechano te¿ z ca³ej nieomal 
Polski. S¹ delegacje gmin muzu³mañskich: 
warszawskiej z przewodnicz¹cym Grzegorzem 
D¿emilem Bogdanowiczem, kruszyniañskiej
z przewodnicz¹cym Bronis³awem Talkowskim, 
bohonickiej z przewodnicz¹c¹ Miros³aw¹ 
Koryck¹, bia³ostockiej z przewodnicz¹c¹ Hali-
n¹ Szahuniewicz. Jest prezes Rady Centralnej 
Zwi¹zku Tatarów RP Stefan Korycki. Z Wa³cza 
przyjecha³a Iza Melika Czechowska, z Warsza-
wy Ajsza Shah, Helena Nabli – a¿ z Tunezji. 
Zjawi³ siê Andrzej Saramowicz ze Szko³y Nauk 
Sufich. S¹ m.in. Mierjema Chalecka-Giem-
bicka, Halina Pó³torzycka, Helena Alijewicz, 
Stefan Jasiñski, Stefan Mustafa Mucharski, 
Gabriel Ryzwanowicz, Szymon Miœkiewicz. 
Ca³y czas pracuj¹ kamery i aparaty foto-
graficzne. 

Po wprowadzeniu muftiego RP Tomasza 
Miœkiewicza g³os zabra³a Ró¿a Bogdanowicz, 
sekretarz Najwy¿szego Kolegium MZR. W sku-
pieniu wys³uchano odczytanego przez ni¹ 
refleksyjnego tekstu o ¿yciu Jubilata. Potem 
rozpoczê³o siê sk³adanie ¿yczeñ. W imieniu 
gmin, organizacji i prywatnie. Kwiaty, prezenty, 
uœciski. Zofia Assanowicz z delegacji bia-
³ostockiej gminy wyznaniowej wrêczy³a piêkny 
bukiet, a Anna Mucharska i Maciej Rodkiewicz 
ofiarowali imamowi jego wspania³y portret, 
wykonany przez Elwirê Sobolewsk¹-Wali-
szewsk¹ z Poznania. Wzruszy³y ogromnie 
imama Jasiñskiego te wszystkie dowody 
przeogromnej sympatii. A¿ zapatrzy³ siê na 
moment w siebie samego na swym portrecie…

Potem delektowano siê jeszcze œwietnym 
urodzinowym tortem. Kolejnych stu lat dla 
naszego imama! Do zobaczenia na 110 uro-
dzinach!

Tekst i fot. Musa Czachorowski



HISTORIA MECZETU

W WILNIE

CZÊŒÆ II

PRÓBA MONOGRAFII

Z 1937

pierwszy meczet na Litwie powsta³ 
w Sorok-Tatarach, starej wsi tatar-
skiej po³o¿onej miêdzy Trokami
a Wilnem, bêd¹c wyrazem lokalnej 
ambicji mieszkañców tej okolicy 
niew¹tpliwie jednak odpowiada 
rzeczywistoœci historycznej w tym 
sensie, ¿e meczety istniej¹ce dziœ lub 
dawniej w tych stronach trzeba 
zaliczyæ do najstarszych. 

Pierwsz¹ chronologicznie 
wzmiankê da³ nieznany Tatar li-
tewski, ¿yj¹cy za czasów Zygmunta 
Augusta, w swym traktacie ,,Risale – 
i – Tatar – Lech'', przed³o¿onym
w r. 1558 w Stambule su³tanowi 
Sulejmanowi Wspania³emu. Autor 
podkreœla ubóstwo i prostotê me-
czetów litewskich, przeciwstawiaj¹c 
je w barwny sposób œwietnoœci me-
czetów Stambu³u. "Zamiast owych 
okaza³ych d¿amij – pisze – których 
sklepienia siêgaj¹ niebieskich stro-
pów, a minarety gubi¹ siê w lazu-
rowych niebokrêgach, których filary 
jakby najpolerowniejsze zwierciad³a 
odbijaj¹ najpiêkniejsze przedmioty, 
których kru¿ganki i dziedziñce s¹ to 
sady ubarwione najprzepyszniej-
szymi kobiercami deseniów murawy 
– posiadamy tu ubo¿uchne i niskie 
meczety, pobudowane z drzewa na 
kszta³t meczetów bêd¹cych po 
niektórych wsiach Rumelii, bez mi-
naretów (wie¿) i imaretów (przy-
tu³ków); lecz ,,Za to w ka¿dym 
wiêkszym mieœcie znajduj¹ siê 
meczety. Do rzêdu takich miast 
zaliczaj¹ siê: stolica tego pañstwa 
(Wilno) oraz Kyrk Tatar (Sorok-
-Tatary), Wakja (Waka), Jeni-szehir 
(Nowogródek), Turle (Troki) i inne,
i w tych to miastach s¹ wiêksze 
meczety... Ezan (wezwanie na mo-
dlitwê) og³asza siê przed samym 
meczetem. W niektórych miejscach 
dziwny w tym wzglêdzie jest zwy-
czaj, i¿ przed namazem (modlitw¹) 
jeden z naszych obywateli obchodzi 
ulice wzywaj¹c w g³os na modlitwê 
do meczetów. Dla kobiet w nie-
których tamtejszych meczetach jest 
osobne miejsce w kszta³cie izby 
oddzielone od mê¿czyzn, dok¹d oni 
nie maj¹ prawa wchodziæ, aby nie 
naruszyæ prawa zakazuj¹cego siê 
modliæ razem z niewiastami".

Autor traktatu zaznacza, ¿e 
stawianie wspanialszych meczetów 
napotyka na wielkie trudnoœci: 
,,albowiem bez upowa¿nienia rz¹du 
nie wolno nowych budowaæ, a nawet 

Meczet na £ukiszkach wznie-
siony zosta³ niew¹tpliwie ju¿ za 
czasów Witolda, t.j. na prze³omie 
XIV–XV stulecia. W prawdzie nie 
posiadamy ¿adnych danych Ÿród³o-
wych co do czasu jego erekcji, ale 
gdy wiemy, ¿e okolice Wilna i Trok 
by³y terenem najwczetniejszej ko-
lonizacji tatarskiej w owej epoce, to 
jasnym staje siê wniosek, ¿e meczety 
jakie na tym terenie dotrwa³y do 
naszych czasów, musia³y powstaæ 
w³aœnie wtedy. Legenda jakoby 

Leon Kryczyñski
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któ¿by z naszych potrafi³ uczyniæ, 
kiedy ma³a tylko garstka muœlimów 
zaledwie jest w stanie wystawiæ 
choæby ubo¿uchny dom modlit-
wy?... Kiedy siê wyjedna ju¿ 
pozwolenie na budowê nowego 
meczetu wtedy mo¿na je stawiæ 
jedynie w dzielnicach takich, gdzie 
mieszkaj¹ nasi wyznawcy. Lecz 
obecnie – podkreœla autor – w tym 
wzglêdzie doœwiadczamy wiêcej 
swobody, poniewa¿ nasz król 
wszystkie wiary jednakowo lubi
i osypuje nas swymi ³askami". 

A zatem za czasów Zygmunta 
Augusta meczet ³ukiski by³ drew-
niany i ubogi, chocia¿ liczy³ siê do 
wa¿niejszych œwi¹tyñ Tatarów li-
tewskich obok meczetów w Sorok-
-Tatarach, Trokach, na Wace
i w £owczycach pod Nowogródkiem 
(bo w samym Nowogródku meczet, 
powsta³ dopiero w r. 1796), gdzie 
znajduje siê grób czczonego przez 
wszystkich muzu³manów polskich 
pastuszka Ewlija Kontusia. Czyst¹ 
fantazj¹ jest wiadomoœæ podana 
przez Macieja Tuhan-Baranow-
skiego, jakoby w Wilnie za Witolda 
wznosi³ siê przy ul. Tatarskiej (siei) 
meczet murowany. A¿ do czasów 
najnowszych nie posiadali nasi Ta-
tarzy œwi¹tyñ murowanych. Dopiero 
w r. 1901 w Miñsku Litewskim,
a w latach 1930–1932 w Kownie, 
stanê³y murowane meczety. 

W roku 1581 meczet na £u-
kiszkach zwiedzi³ pewien Polak 
nieznanego nazwiska, który w liœcie 
do humanisty i teologa niemieckiego 
Dawida Chytraeusa opisa³ swoje 
wra¿enia w sposób nastêpuj¹cy: ,,Ci 
(Tatarzy) o jedn¹ milê od Wilna nad 
brzegami rzeki Wilii maj¹ kilka cha-
³up i wioskê w miejscu najpowab-
niejszym po³o¿on¹. Tutaj ja 12 Ka³. 
Jul. wraz z Janem Garnratem ze 
Stralsundu, kupcem i obywatelem 
wileñskim, zaszed³szy, œwi¹tyniê ich 
zwiedzi³em. Nie masz w niej wcale 
¿adnego wizerunku ani jakiegoœ 
bo¿ka ani z³ego ducha (nec alicujus 
Divi, nec atri doemonis simulacrum 
ullum videtur). Go³e tutaj œciany, 
pod³oga jednak jest zas³ana barw-
nymi kobiercami. Na nabo¿eñstwo 
schodz¹ siê zawsze w pi¹tek, jak 
s¹dzê dlatego, aby zaznaczyæ, ¿e siê 

ró¿ni¹ w wierze i od ¿ydów i od 
chrzeœcijan. Do œwi¹tyni nie godzi 
siê nikomu wejœæ bez zrzucenia 
obuwia. Bicia w dzwony zupe³nie 
nie uznaj¹ ". 

Czasy Stefana Batorego i Zyg-
munta III to epoka kontrreforma-
cji i ostrych walk wyznaniowych
w Polsce. W zwi¹zku z tym, wzrasta 
zainteresowanie dla wszelkich ró¿-
nic teologicznych, a przedmiotem 
zaciekawienia staj¹ siê nie tylko 
koœcio³y chrzeœcijañskie, lecz rów-
nie¿ religie takie jak judt\.izm, Islam 
itd. Wyrazem tych zainteresowañ 
jest powy¿sza relacja o meczecie 
³ukiskim. Ca³e ustêpy o Tatarach 
wileñskich pojawiaj¹ siê w dzie³ach 
geografów niemieckich tej epoki, np. 
w atlasach miast s³awnych Jerzegu 
Brauna j Franciszka Hogenberga
z lat 1588 i 1599. W niemieckim 
rêkopisie nieznanego autora, pocho-
dz¹cym z lat po r. 1632, znajdujemy 
w ustêpie o Wilnie charakterys-
tyczn¹ wzmiankê o œwiêceniu w tym 
mieœcie 3-ch dni w tygodniu: pi¹t-
ku przez Tatarów, soboty przez ¿y-
dów i niedzieli przez chrzeœcijan,
a w zwi¹zku z tym nastêpuj¹cy dwu-
wiersz: 
,,Hoc speciale gerit locus hic, gens 
huius in una Hebdomada tria quod 
sabbatha sacra colunt ". 

Tatarami i ich religi¹ zaintere-
sowa³ siê równie¿ podczas swego 
pobytu w Wilnie i w obozach wojen-
nych Batorego s³awny w dziejach 
Polski wys³annik papie¿a jezuita 
Antonio Possevino. W liœcie do 
kardyna³a komeñskiego z Wilna
z dnia 11 czerwca 1579 r. wspomina³ 
on, ¿e w diecezji wileñskiej oprócz 
ró¿nych heretyków i schizmatyków, 
s¹ tak¿e Tatarzy, którzy posiadaj¹ 
meczety i wysy³aj¹ swoich synów do 
Arabii dla nauki pisma arabskiego,
a w liœcie z r. 1581 proponowa³ 
prowadzenie wœród Tatarów li-
tewskich akcji misyjnej, i faktycznie 
w krótkim czasie rozda³ im wiele 
egzemplarzy katechizmu katolic-
kiego.

Na pocz¹tku XVII-go stulecia 
meczetom tatarskim w Wielkim 
Ksiêstwie Litewskim zagrozi³o nie-
bezpieczeñstwo ze strony rozfana- 
tyzowanych t³umów. Zdarzy³ siê 

nawet istotnie wypadek zburzenia 
meczetu przez t³um. Dnia 2 lipca 
1609 r. ,,pospólstwo zebrawszy siê
z ró¿nych stron na nabo¿eñstwo do 
Trok nie mogli œcierpieæ przy koœ-
ciele w nabo¿eñstwo i cuda s³awnym 
zabobonnego mieczy tu tatarskiego, 
ale go chêdogo bez tumultu rozebrali 
i naszego ju¿ na tym miejscu 
duchowni nie dopuœcili budowaæ". 
Smutny ten wypadek w Trokach mia³ 
miejsce za czasów, pasterstwa bis-
kupa wileñskiego Benedykta Wojny 
(1600–1615). Póki ¿y³ ten biskup, 
cz³owiek szlachetny i pobo¿ny, ale 
zawziêty przeciwnik innowierców, 
Tatarzy nie mogli marzyæ o pod-
trzymaniu wal¹cych siê ze staroœci
i butwiej¹cych meczetów, albo o bu-
dowaniu nowych. W r. 1609 s¹dy 
duchowne zaczê³y œcigaæ za czary 
niewiasty tatarskie, u których znale-
ziono monety arabskie (tzw. monety 
kuficzne) i kilka z nich na ogieñ 
skaza³y.

Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e zbu-
rzenie meczetu w Trokach nie by³o 
objawem sporadycznym w toku 
nurtuj¹cych wówczas w spo³e-
czeñstwie nastrojów. Przeœladowani 
byli naonczas wszyscy innowiercy 
niezale¿nie od ich narodowoœci,
a wypadki burzenia i palenia zborów 
protestanckich w Wilnie, Krakowie, 
Poznaniu, Lublinie i innych mia-
stach zdarza³y siê czêsto".

Pojawi³ siê w tych czasach 
paszkwil, na Tatarów litewskich pt. 
,,Alfurkan Tatarski", którego autor, 
kryj¹cy siê pod pseudonimem Piotra 
Czy¿ewskiego, z zemsty za doznane 
od Tatarów urazy wzywa³ do prze-
œladowania ich wiary i burzenia 
meczetów. 

Na szczêœcie podpuszczenia 
Czy¿ewskiego skutku nie odnios³y, 
nigdy nikt nie usi³owa³ meczetu 
³ukiskiego zburzyæ, boæ cieszyli
siê Tatarzy powszechnym mirem 
ludnoœci, a dobre wspó³¿ycie ich
z innoplemieñcami sta³o siê bodaj 
przys³owiowym. Poza tym Tatarzy 
polscy, jak stwierdza ,,Alfurkan", 
istotnie mieli "wiele zacnych osób 
W. X. Lit.", jako swych obroñców
i protektorów. 
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Katarzyny Warminskiej
,,Tatarzy polscy. To?samosa

religijna i etniczna’’

cz. XII

spo³eczeñstwo, a jednoczeœnie na 
zwracaniu uwagi i podkreœlaniu 
swoich w³asnych, charakterystycz-
nych tylko i wy³¹cznie dla Tatarów 
polskich cech, jak muzu³mañskiej 
religii, endogamii, niektórych oby-
czajów i tatarskich cech antropolo-
gicznych, charakterystycznych dla 
¿ó³tej odmiany cz³owieka, w tym 
wypadku mongolskich i tureckich, 
jak podaje autorka. 

Analizuj¹c poczucie polskoœci 
spo³ecznoœci Tatarów polskich 
Katarzyna Warmiñska akcentuje 
proces budowania, co w œwiecie 
zdominowanym przez narody jest 
niezwykle istotne, przez t¹ grupê 
etniczn¹ poczucia w³asnej odrêb-
noœci narodowej i religijnej, a jed-
noczeœnie przynale¿noœci tatarskiej 
spo³ecznoœci do szeroko rozumia-
nego narodu polskiego. Autorka 
zwróci³a uwagê na takie wypowiedzi 
respondentów, jak okreœlanie siê 
przez Tatarów jako polscy muzu³-
manie, podkreœlanie 600-letniej 
tradycji islamu w Polsce, u¿ywanie 
okreœleñ w rodzaju polski islam, 
tutaj, w tym œrodowisku, w tych 
warunkach, a tak¿e podkreœlanie 
ró¿nicy kulturowej pomiêdzy w³as-
nym islamem, a ortodoksyjnym 
islamem arabskim, afrykañskim, 
irañskim, czy nawet œrodkowo-azja-
tyckim, choæ pomiêdzy mieszkañ-
cami Azji Œrodkowej, a polskimi 
Tatarami ró¿nice kulturowe by³y i s¹ 
du¿o mniejsze ni¿ w przypadku, 
powiedzmy Arabów i Tatarów 
polskich. Respondenci informowali 
autorkê, ¿e z jednej strony Tatarzy, 
¿yj¹c od ponad 600 lat w polskim, 
czy te¿ generalnie polsko-bia³o-
ruskim œrodowisku musieli si³¹ 
rzeczy przej¹æ pewne elementy 
kultury polskiej, dostosowuj¹c siê do 
niej, np. przestali dbaæ o przestrze-
ganie obowi¹zku piêciokrotnej 
obowi¹zkowej codziennej modlitwy, 
jedynie zwracaj¹c baczn¹ uwagê na 
przestrzeganie cotygodniowej, obo-
wi¹zkowej pi¹tkowej modlitwy
w meczecie. Respondenci uwa¿ali 
tak¿e, ¿e polska kultura, do której 
przynale¿¹, wyraŸnie odró¿nia na 
plus spo³ecznoœæ tatarsk¹ od Ara-
bów. Osoby, wczeœniej zaklasyfiko-
wane przez autorkê do grup – Tatar-
-muzu³manin i muzu³manin-Tatar 
akcentuj¹c to, ¿e ka¿dy (poza imi-
grantami z krajów muzu³mañskich) 
muzu³manin w Polsce jest Tatarem, 

antidotum na problemy Tatarów 
respondenci podsunêli Katarzynie 
Warmiñskiej pomys³, aby przedsta-
wiciel spo³ecznoœci tatarskiej zosta³ 
pos³em na Sejm, reprezentuj¹c tam 
sprawy Tatarów polskich. Niestety, 
jak wiadomo, do ¿adnego Sejmu po 
1989 roku nie dosta³ siê przed-
stawiciel Tatarów polskich. Dobry 
pomys³ spali³ wiêc na panewce... 
Autorka uwa¿a, ¿e sam fakt my-
œlenia nad takim w³aœnie rozwi¹za-
niem swoich problemów przez 
Tatarów, jest dowodem, ¿e ta     
mniejszoœæ, pomimo tego, ¿e jest 
w³aœciwie marginaln¹ grup¹ etnicz-
n¹, chce byæ jednym z podmiotów 
spo³ecznego i politycznego ¿ycia 
Polski.

Generalizuj¹c Katarzyna War-
miñska zaznacza, i¿ Tatarzy bêd¹c 
grup¹ mniejszoœciow¹ chc¹ utrzy-
maæ zwi¹zki z Polakami na zasadach 
komplementarnoœci i dychotomiza-
cji, co w telegraficznym skrócie 
polega na podkreœlaniu cech wspól-
nych z Polakami, a nawet poczuciu 
polskoœci i œcis³ej ³¹cznoœci Tatarów 
z polsk¹ kultur¹ i generalnie na 
pokazywaniu, ¿e nie ma zbyt wielu 
ró¿nic pomiêdzy Polakami, Bia³o-
rusinami i Tatarami, bo w koñcu te 
trzy spo³ecznoœci tworz¹ jedno 

Tymczasem respondenci, którzy 
s³usznie siê ¿alili, ¿e nie mo¿na nic 
poradziæ na ciasnotê w meczecie 
wskutek zakazu jego rozbudowy, 
jako przyk³ady, ¿e du¿y (czyli polscy 
katolicy) mo¿e wiêcej pokazywali 
budowê i rozbudowê koœcio³ów
w okresie powojennym i poœwiêce-
nie przez Jana Paw³a II 20 kamieni 
wêgielnych na budowê kolejnych 
koœcio³ów w archidiecezji krakow-
skiej, co w przypadku sprawy 
rozbudowy meczetu robi³o wra¿enie 
dyskryminacji Tatarów. Charakte-
rystyczne jest w tej sprawie i to, ¿e 
autorka nie podsunê³a ani Tatarom, 
ani tym bardziej czytelnikom tej 
pozycji zaproponowanego przeze 
mnie pomys³u budowy nowego me-
czetu w Bohonikach jako antidotum 
na zakaz rozbudowy starego. Au-
torka zwróci³a jedynie uwagê na to, 
¿e nieliczni respondenci mówili
o dyskryminacji Tatarów, wiêkszoœæ 
jedynie wspomina³a o powa¿nych 
trudnoœciach, nieprzyjemnoœciach 
lub po prostu o rozlicznych proble-
mach spo³ecznoœci tatarskiej, wcale 
nie spowodowanych dyskryminacj¹ 
ze strony Polaków jako takich,
a jedynie trudnoœciami ze strony 
w³adz, czyli Urzêdu Wojewódzkiego 
lub konserwatora zabytków. Jako 
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jednoczeœnie podkreœlali, i¿ wy-
j¹wszy islam, oraz tatarskie cechy 
narodowe i kulturowe, i¿ poczucie 
polskoœci i wyra¿aj¹ca siê w zdaniu – 
Jesteœmy Tatarami, ale tak¿e Pola-
kami – przynale¿noœæ Tatarów do 
narodu polskiego jest dla nich rzecz¹ 
bezsporn¹. Badani, okreœleni przez 
autorkê jako muzu³manie, jedynie 
pomijali, albo wrêcz zaprzeczali 
temu, ¿e s¹ Tatarami, twierdz¹c, ¿e 
s¹ jedynie polskimi muzu³manami. 
Ludzie ci dzielili tak¿e Polaków na 
dwie grupy – wiêkszoœæ katolick¹
i mniejszoœæ muzu³mañsk¹. General-
nie jednak wszyscy tatarscy respon-
denci podkreœlali swoj¹ polskoœæ 
poprzez swoje wielosetletnie za-
mieszkiwanie w Polsce, a tak¿e 
powi¹zanie losów Tatarów z Polsk¹ 
poprzez szlachectwo wielu rodzin 
tatarskich, s³u¿bê w Wojsku Pol-
skim, wspó³czeœnie zaœ wzajemne 
relacje Tatarów z polskim spo³e-
czeñstwem, z którym, jak akcento-
wali badani wiêcej ich ³¹czy ni¿ 
dzieli. 

Autorka zbada³a tak¿e, co we-
d³ug badanych, decyduje o ich 
polskiej przynale¿noœci narodowej. 
Poda³a, przytaczaj¹c badania Ewy 
Nowickiej, kryteria polskoœci, cy-
tujê: 1. psychologiczne, czyli samo-
zaliczenie, 2. uznaniowe, z powodu 
szczególnych zas³ug dla Polski,
3. kulturowe, z powodu znajomoœci 
jêzyka, kultury, historii, obyczaju
i wyznawania wiary katolickiej,
4. terytorialne, ze wzglêdu na 
zamieszkanie i urodzenie siê w Pol-
sce, 5. instytucjonalne, z powodu 
posiadania obywatelstwa polskiego
i 6. biologiczne, wynikaj¹ce z pol-
skiej narodowoœci co najmniej jed-
nego z rodziców. Autorka poda³a 
informacjê, i¿ wed³ug powy¿szych 
kryteriów Tatarzy polscy plasuj¹ siê 
w piêciu punktach na szeœæ mo¿li-
wych, uwa¿aj¹c jedynie, i¿ religia 
katolicka nie musi byæ wyznacz-
nikiem polskoœci. Z reszt¹ punktów 
generalnie siê zgadzaj¹. Najwiêcej 
respondentów za najwa¿niejszy 
wyznacznik polskoœci poda³o pol-
skie obywatelstwo, nastêpnie uro-
dzenie siê w polskiej rodzinie, potem 
kulturê polsk¹, uto¿samianie siê
z polskim narodem i znajomoœæ 

jêzyka polskiego, nastêpnie w³asne 
zas³ugi na rzecz Polski, z nie zali-
czaniem do narodu polskiego i po-
têpieniem osób i grup spo³ecznych 
dzia³aj¹cych na szkodê Polski i Po-
laków, a tak¿e po prostu sam fakt 
mieszkania na terenie Polski i oczy-
wiœcie samoprzypisanie siê do Pol-
ski. Podsumowuj¹c wnioski respon-
dentów autorka twierdzi, ¿e odpo-
wiedzi respondentów na ten swoisty 
test na kryteria polskoœci s¹ iden-
tyczne, jak przeciêtnych przedsta-
wicieli narodu polskiego, wyznania 
rzymsko-katolickiego.

Zdecydowana wiêkszoœæ ta-
tarskich respondentów przyznawa³a 
siê do bycia Polakami, podkreœlaj¹c 
swoje urodzenie i zamieszkiwanie
w Polsce, i twierdz¹c, ¿e jedynie 
religia muzu³mañska ich nieco 
odró¿nia od przeciêtnych Polaków. 
Pewna Tatarka przyzna³a, ¿e gdy 
pojecha³a do siostry w Rosji (byæ 
mo¿e chodzi tu o Bia³oruœ – N. B.) na 
pytanie swego siostrzeñca, który j¹ 
zapyta³, co ciocia w tej Polsce widzi, 
odpowiedzia³a, ¿e czuje siê Polk¹, 
gdy¿ ukoñczy³a polsk¹ szko³ê
i mieszka w Polsce i jedynie 
islamska religia wyró¿nia j¹ od 
przeciêtnych Polaków. Generalnie 
jednak Tatarzy s¹, wed³ug res-
pondentów, œwiadomi swojego, jak 
to nazywa Katarzyna Warmiñska, 
emigracyjnego pochodzenia, po-
niewa¿ twierdzili, i¿ z powodu 
zamieszkiwania w Polsce od ponad 
600 lat Tatarzy nabyli niepisane 
prawo do tego, by uwa¿aæ siê za 
Polaków i czuæ siê nimi. Badani 
podkreœlali tak¿e to, ¿e wype³niaj¹ 
obowi¹zki obywatelskie wzglêdem 
Polski, co œwiadczy o ich polskoœci. 
Respondenci podali tak¿e i tak¹ 
informacjê, i¿ z racji tego, ¿e Tatarzy 
zamieszkuj¹ Polskê, to Polska 
wobec tego jest Ojczyzn¹ Tatarów. 
Charakterystyczne jest tak¿e i to, ¿e 
respondenci mówili o swoim przy-
wi¹zaniu do Polski, wspólnocie kul-
turowej z Polakami, przynale¿noœci 
do kultury polskiej, wspó³tworzeniu 
kultury polskiej, a nawet prezen-
towali zas³ugi swoich przodków dla 
Polski, polegaj¹ce na tym, ¿e w 1919 
i w 1920 roku tatarskie jednostki 
Wojska Polskiego przyczyni³y siê do 

wyzwolenia spod obcej okupacji
i przy³¹czenia Wilna i Wileñsz-
czyzny (notabene terenu, gdzie by³o 
bardzo du¿o tatarskich osad) do 
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak¿e 
aktywnoœæ polityczn¹ tatarskiej 
spo³ecznoœci w okresie miêdzywo-
jennym. Tatarzy, jak to stwierdzi³ 
jeden z badanych, mog¹ okreœlaæ 
swoj¹ Ojczyznê na zasadzie nie-
mieckich okreœleñ Vaterland
i Heimat, gdy¿ owszem, ich dawna 
Ojczyzna to stepy wschodnio-
ukraiñskie i po³udnioworosyjskie, 
natomiast aktualn¹ jest Polska.
Z drugiej strony respondenci uwa-
¿aj¹ Polskê tak¿e za swoj¹ prywatn¹ 
i ideologiczn¹ Ojczyznê. Za naj-
wa¿niejsze kryterium, wed³ug któ-
rego Tatarzy uzasadniaj¹ swoje 
poczucie polskoœci Katarzyna War-
miñska uzna³a kryterium uznaniowe, 
zwi¹zane z zas³ugami dla Polski, jak 
to okreœli³ jeden z tatarskich res-
pondentów, który przytoczy³ swoj¹ 
walkê w kampanii wrzeœniowej
w obronie Polski, a potem swój 
pobyt do koñca II wojny œwiatowej 
w niemieckiej niewoli, przy tym 
tak¿e zwracaj¹c uwagê na swoje 
przywi¹zanie do Polski. Natomiast 
inny respondent stwierdzi³, ¿e 
Tatarom nale¿y siê miano Polaków, 
skoro mieszkaj¹ w Polsce od wielu 
ju¿ wieków i wielokrotnie przelewali 
swoj¹ krew w obronie Polski. 
Jeszcze jeden, potwierdzaj¹c opiniê 
poprzednika wskaza³ na obecnoœæ 
tatarskich cmentarzy – mizarów, 
mówi¹c autorce, ¿e ich obecnoœæ, 
wraz z grobami Tatarów poleg³ych
w obronie Polski, œwiadczy o tym, ¿e 
Ojczyzn¹ Tatarów i miejscem ich 
zamieszkania jest Polska. Autorka 
ma tutaj powody do milczenia, 
uwa¿am, ¿e respondenci j¹ prze-
konali co do tego, ¿e Polska jest 
tak¿e Ojczyzn¹ polskich Tatarów i 
co do tego nie ma ¿adnych 
w¹tpliwoœci. 

Katarzyna Warmiñska rozma-
wiaj¹c z Tatarami o stereotypie 
Polaka-katolika, przypomnia³a, ¿e
w spo³ecznoœæ tatarska odrzuci³a 
zupe³nie do niej nieprzystaj¹ce 
kryterium Polaka, bêd¹cego wyz-
nawc¹ religii rzymsko-katolickiej, 
gdzie katolicyzm jest wyznacz-
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nikiem polskoœci. Owszem kato-
licyzm, jak podaje Katarzyna 
Warmiñska, jest jedn¹ z zasadni-
czych cech, charakteryzuj¹cych 
Polaka, a nawet tkwi w istocie 
polskoœci, lub wiêcej, ¿e religia 
katolicka jest w³aœnie istot¹ pol-
skoœci, mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e 
bez katolicyzmu trudno dziœ by³oby 
mówiæ o istnieniu narodu polskiego 
jako takiego. Rola zaœ Koœcio³a 
rzymsko-katolickiego jest dzisiaj 
powszechnie znana, jako instytucji, 
która poza dzia³alnoœci¹ sensu stricto 
religijn¹ pe³ni³a tak¿e bardzo wa¿n¹ 
rolê w kszta³towaniu siê nauki
i kultury polskiej. Wreszcie to w³aœ-
nie z krêgów katolickich wysz³a idea 
powstania Koœcio³a grecko-katolic-
kiego, zrealizowana w 1596 roku 
podczas Unii Brzeskiej, która by³a 
prapocz¹tkiem kszta³towania siê 
ukraiñskiej i nawet bia³oruskiej 
œwiadomoœci narodowej. Oczywiœ-
cie istniej¹ tak¿e grupy etnograficz-
ne, nale¿¹ce do polskiego narodu, 
wyznaj¹ce inn¹ ni¿ katolicyzm re-
ligiê, jak np. niewielka spo³ecznoœæ 
polskich kalwinów, wywodz¹ca siê
z polskiej szlachty, spo³ecznoœæ 
mazurska, wyznaj¹ca luteranizm, 
czy te¿ deklaruj¹cy polsk¹ naro-
dowoœæ ludzie wyznania prawo-
s³awnego, wywodz¹cy siê przede 
wszystkim ze spolonizowanych 
Rosjan, poniewa¿ ta grupa etniczna 
by³a wyj¹tkowo, szczególnie po II 
wojnie œwiatowej, bardzo podatna na 
polonizacjê. Spo³ecznoœæ tatarska
i karaimska, tak bardzo podkreœ-
laj¹ce swoj¹ polskoœæ od biedy 
mog³yby siê zainstalowaæ w³aœnie
w tym fragmencie polskoœci, chocia¿ 
i tak jest to bardziej trudne ni¿
w przypadkach chrzeœcijan niekato-
lików. 

Autorka zwraca tu uwagê na 
trudnoœci tatarskich respondentów
i pewien rodzaj napiêcia, wynikaj¹cy 
z niemo¿liwoœci dopasowania swo-
jej sytuacji do stereotypu owego 
prawdziwego Polaka, wyznaj¹cego 
katolicyzm, w³aœnie z powodu 
wyznawania islamu. Respondenci 
jako argumenty podawali istnienie
w Polsce ludzi niewierz¹cych i wyz-
nawców innych ni¿ katolicyzm re-
ligii, którzy s¹ Polakami, a przynaj-

mniej siê uwa¿aj¹ za Polaków. W ten 
sposób, jak wynika z informacji 
posiadanych przez autorkê, tatarscy 
respondenci zbudowali ponad 
religijny parasol przynale¿noœci do 
narodu polskiego, pod który sami jak 
najbardziej mog¹ siê schroniæ. 
Autorka tak¿e pokazuje czytelni-
kowi wypowiedzi pewnych Tatarów, 
uwa¿aj¹cych i¿ budowanie polskiej 
to¿samoœci narodowej opieraj¹cej 
siê o katolicyzm, mo¿e byæ po-
cz¹tkiem dyskryminacji spo³ecz-
noœci tatarskiej z powodu wyznawa-
nia religii muzu³mañskiej. Uwa¿am, 
na co autorka zupe³nie nie zwróci³a 
uwagi, ¿e tego typu wypowiedzi 
œwiadcz¹ o tym, ¿e i do spo³ecznoœci 
tatarskiej siêgnê³a wymierzona w ka-
tolicyzm, czy w ogóle w chrzeœci-
jañstwo propaganda prasowo-ra-
diowo-telewizyjna, która pojawi³a 
siê po 1989 roku. Aby pokazaæ, ¿e 
respondenci tak twierdz¹cy po 
prostu siê myl¹ i uwierzyli w me-
dialn¹ propagandê, wystarczy przy-
pomnieæ sytuacjê spo³ecznoœci 
tatarskiej w II Rzeczypospolitej 
Polskiej, gdzie katolicyzm by³ 
uwa¿any za narodow¹ religiê Po-
laków, gdzie obie Konstytucje Polski 
zaczyna³y siê od Invocatio Dei, zaœ 
spo³ecznoœæ tatarska posiada³a 
autonomiê kulturow¹, islam rozwija³ 
siê bez ¿adnych przeszkód, czego 
dowodem jest choæby legalizacja 
MZR w 1926 roku i powo³anie po raz 
pierwszy w historii Polski urzêdu 
muftiego, wieloletnia dzia³alnoœæ 
ZKOTRP, a tak¿e istnienie w ramach 
Wojska Polskiego tatarskich jed-
nostek wojskowych, tatarskiej prasy, 
a nawet takich organizacji jak Ko³o 
Pañ Tatarek Polskich. ¯eby siêgn¹æ 
g³êbiej w przesz³oœæ do czasów 
Rzeczypospolitej Polsko-Litews-
kiej, wystarczy przypomnieæ, ¿e 
Tatarzy walczyli w szeregach bardzo 
akcentuj¹cych swój katolicyzm 
Konfederatów Barskich, w których 
szeregach obecnoœæ muzu³manów,
w tym znanej tatarskiej szlacheckiej 
rodziny Chaleckich, nikogo nie 
dziwi³a. Tak wiêc obawy tych res-
pondentów, obawiaj¹cych siê sil-
nego akcentowania katolicyzmu, czy 
te¿ wartoœci chrzeœcijañskich w po-
lityce, a nawet obecnoœci katolickiej 

religii w szko³ach, by³y ca³kowicie 
nieuzasadnione, poniewa¿ przesz-
³oœæ pokazywa³a coœ zupe³nie in-
nego. 

Autorka badaj¹c sposób inter-
pretacji narodowej przynale¿noœci 
Tatarów polskich, zada³a respon-
dentom pytanie, co by wpisali
w dowody osobiste, gdyby istnia³a 
tam rubryka „narodowoœæ” i „po-
chodzenie”, aby w ten sposób 
wyjaœniæ rodzaj identyfikacji tej 
spo³ecznoœci z polskim narodem. 
Wiêkszoœæ respondentów okreœli³a 
siê jako muzu³manie narodowoœci 
polskiej, drudzy jako osoby naro-
dowoœci polskiej pochodzenia ta-
tarskiego, a ostatnia najmniejsza 
grupa badanych osób stwierdzi³a, ¿e 
skoro nie ma wpisu narodowoœæ
i wyznanie w dowodach osobistych, 
to liczy siê dla nich posiadanie 
obywatelstwa polskiego. Autorka 
zwróci³a tutaj uwagê na bardzo 
mocne deklarowanie przez spo³ecz-
noœæ tatarsk¹ polskiej narodowoœci, 
a tak¿e próba skutecznej redukcji 
dystansu oddzielaj¹cego Tatarów od 
polskoœci z powodu wyznawania 
religii muzu³mañskiej, która przez 
przedstawicieli mniejszoœci tatars-
kiej by³a nadkomunikowana z tego 
powodu, ¿e zdaniem Katarzyny 
Warmiñskiej nie uda³o siê Tatarom 
tego ukryæ. Zdaniem autorki Tatarzy 
stworzyli wizjê narodu polskiego,
w którym jest miejsce nie tylko dla 
katolików, lecz tak¿e dla muzu³-
manów. Typowa by³a te¿ postawa 
badanych, okreœlaj¹ca wierne trwa-
nie przy swojej w³asnej religii jako 
wielki pozytyw. Przede wszystkim 
respondenci, deklaruj¹cy siê jako 
Polacy tatarskiego pochodzenia, jak 
to stwierdzi³ jeden z nich, nie 
deklarowali narodowoœci tatarskiej, 
poniewa¿ w Polsce nie mo¿na by³o 
deklarowaæ takiej narodowoœci, 
gdy¿ nie by³o Tatarów w oficjalnym 
wykazie narodów zamieszkuj¹cych 
Polskê, podczas, gdy w ZSRR by³o 
dok³adnie na odwrót, przy czym 
cz³owiek ten poda³ przyk³ad ¿ony, 
która, bêd¹c obywatelk¹ ZSRR 
posiada³a w dowodzie osobistym,
w rubryce narodowoœæ, wpis Tatar-
ka. Wiêkszoœæ tych respondentów 
opracowa³a zbitkê s³ów w rodzaju – 
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Polak tatarskiego pochodzenia, 
Polak nies³owiañskiego pocho-
dzenia, Polak i Tatar jednoczeœnie, 
nies³owianin. Autorka twierdzi, ¿e ta 
neologiczna zbitka nazwana przez 
ni¹ nies³owiañsk¹ polskoœci¹ ma 
jednak rêce i nogi, gdy¿ wyra¿a 
istnienie grupki polskich Tatarów, 
którzy mimo i¿ nie s¹ Polakami 
sensu stricto, to jednak skoro od 
wieków zamieszkiwali w Polsce, 
wiernie s³u¿yli OjczyŸnie, to maj¹ 
prawo przynale¿eæ do polskiego 
narodu. Z kolei respondenci, przy-
pisani przez autorkê do trzeciej kate-
gorii badanych twierdzili, ¿e przed
II wojn¹ œwiatow¹, gdy w dowodach 
osobistych by³a wpisana narodo-
woœæ i wyznanie by³o du¿o ³atwiej 
siê okreœliæ, teraz zaœ siê deklaruje 
polsk¹ przynale¿noœæ narodow¹. 
Uwa¿am, ¿e Katarzyna Warmiñska 
wyci¹gnê³a nieco na wyrost wnioski, 
¿e przyznaæ siê do swojej narodo-
woœci jest obecnie trudniej ni¿ przed 
II wojn¹ œwiatow¹. Moim zdaniem 
problem ten wynika przede wszyst-
kim z przyzwyczajenia ni¿ z obawy 
przed rzeczywistymi problemami, 
które rzekomo grozi³yby Tatarom, 
gdyby wszyscy zadeklarowali ta-
tarsk¹ narodowoœæ.

Konkluduj¹c, autorka porów-
nuje efekty swoich badañ z danymi, 
przytoczonymi przez Alego Miœkie-
wicza, pochodz¹cymi z okresu 
miêdzywojennego, generalnie przy-
pisuj¹c charakterystyczn¹ dla tam-
tych czasów biwalencjê, czyli pod-
wójn¹, zarówno polsk¹, jak i tatarsk¹ 
œwiadomoœæ narodow¹ i bezkon-
fliktow¹ identyfikacjê z kulturami 
polsk¹ i tatarsk¹. Katarzyna War-
miñska aktualnie uwa¿a, ¿e wspó³-
czesna spo³ecznoœæ tatarska podlega 
procesowi poliwalencji, czyli szero-
kiego przyswajania polskich, tatars-
kich i muzu³mañskich kulturowych 
kontekstów i jednoczesnej identy-
fikacji i akceptacji ró¿nych tego typu 
elementów. Autorka twierdzi wiêc, 
co zasadniczo jest zgodne z rze-
czywistoœci¹, ¿e wspó³czeœni Tata-
rzy swoj¹ œwiadomoœci¹ etniczn¹ 
niewiele ró¿ni¹ siê od swoich przed-
wojennych protoplastów, co nie 
oznacza jednak, ¿e zupe³nie siê nie 
ró¿ni¹, gdy¿ ró¿nicê, polegaj¹c¹ na 

wiêkszym zaakcentowaniu pols-
koœci i muzu³mañskoœci, nieco 
spychaj¹cej w cieñ tatarskoœæ mo¿na 
bez problemu zarejestrowaæ.

Podsumowuj¹c, autorka w wiel-
kim skrócie, prawdê mówi¹c, pow-
tarza informacje opisane w niniej-
szym podrozdziale. Autorka infor-
muje wiêc, ¿e respondenci czuj¹ siê, 
i Tatarami, i Polakami, uwa¿aj¹ 
Polskê za swoj¹ odwieczn¹ Ojczyz-
nê (a nie tylko kraj zamieszkania), 
podaj¹ ¿e ³¹cz¹ Tatarów z Polsk¹ 
rozliczne wiêzi, jak nawykowa, 
zwi¹zana z osobistymi doœwiad-
czeniami Tatarów, ideologiczna, 
zwi¹zana ze wspó³uczestnictwem 
Tatarów w kszta³towaniu kultury 
polskiej i polskiej historii, przyta-
czaj¹ konkretne przyk³ady walki 
Tatarów w obronie Polski w charak-
terze polskich ¿o³nierzy wszystkich 
wojen i w³aœciwie wszystkich fron-
tów, przynajmniej dwóch ostatnich 
wojen œwiatowych. Jedynie religia 
muzu³mañska stanowi czynnik wy-
raŸnie odró¿niaj¹cy Tatarów pols-
kich od przeciêtnych Polaków wyz-
nania rzymsko-katolickiego. Autor-
ka zwraca tak¿e uwagê, ¿e Tatarzy 
polscy s¹ zwolennikami takiej wizji 
narodu polskiego, która jest w stanie 
zaakceptowaæ ich spo³ecznoœæ en 
bloc jako Polaków, pomimo od-
miennej religii i nies³owiañskiego 
pochodzenia etnicznego. Bior¹ Ta-
tarzy pod uwagê tak¿e i to, ¿e ich 
przodkowie byli grup¹ emigracyjn¹, 
sprowadzon¹ w XIV wieku na 
obecnie zamieszkiwane przez Tata-
rów ziemie. Dlatego sk³aniaj¹ siê 
bardziej do obywatelskiej wizji 
narodu, chocia¿ twierdz¹, ¿e wpisa-
na w dowód etykietka Tatar ³atwo 
mo¿e wyjaœniæ pewne sprawy, 
stawiaj¹c wszystko na w³aœciwym 
miejscu. Charakterystyczna jest 
identyfikacja Tatarów z Polsk¹ nie 
tylko jako Ojczyzn¹, ale tak¿e jako 
bliskim Tatarom œrodowiskiem, 
gdzie siê urodzili, ¿yj¹, mieszkaj¹,
z narodow¹ przesz³oœci¹ Polski,
z polskimi tradycjami i polsk¹ 
symbolik¹. Tatarzy, wed³ug Kata-
rzyny Warmiñskiej odwo³uj¹ siê do 
kryterium uznaniowego polskoœci, 
informuj¹c, ¿e spo³ecznoœæ tatarska 
zawsze stanowi³a grupê wiernych 

Polsce i lojalnych obywateli, w razie 
czego walcz¹c w obronie niepod-
leg³oœci kraju lub w jego obronie 
przed wrogami. Autorka zwraca 
uwagê tak¿e na rolê postaci mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego, uwa-
¿anego przez spo³ecznoœæ tatarsk¹ za 
wodza narodu polskiego, jednego
z najwybitniejszych Polaków i bo-
hatera narodowego dla wszystkich 
Polaków, walcz¹cego o siln¹ i suwe-
renn¹ Rzeczypospolit¹, a przede 
wszystkim cz³owieka przyjaŸnie 
nastawionego do Tatarów, czego 
dowodem jest nie tylko jego bardzo 
przychylne nastawienie do Tatarów, 
lecz tak¿e wieloletnia wspó³praca
i przyjaŸñ z poleg³ym w 1916 roku 
na Wo³yniu, jednym z przywódców 
PPS, genera³em Legionów Polskich 
Tatarem Aleksandrem Sulkiewi-
czem. Rozumiem, ¿e ksi¹¿ka doty-
czy generalnie czasów wspó³czes-
nych, jednak jeœli siê wspomina
o stosunku marsza³ka Józefa Pi³sud-
skiego do polskich Tatarów o postaci 
Aleksandra Sulkiewicza po prostu 
nie wolno nie wspomnieæ. 

Autorka bierze te¿ i pod uwagê 
zakres poliwalencji, jak sama to 
okreœla, pomiêdzy poczuciem pol-
skoœci, tatarsk¹ œwiadomoœci¹ naro-
dow¹, a ogólnie rozumian¹ muzu³-
mañskoœci¹, czy te¿ islamskoœci¹, 
nie dochodz¹c jednak w tym miejscu 
do ostatecznych wniosków i zo-
stawiaj¹c jedynie czytelnikowi in-
formacjê, ¿e w³aœnie to dok³adniej 
bêdzie omówione w nastêpnym 
rozdziale, po czym koñcz¹c wywody 
metod¹ re¿ysera telenoweli, gdzie 
typowym „chwytem”, maj¹cym 
wzmóc zaciekawienie telewidzów 
jest nag³e zakoñczenie danego od-
cinka w najbardziej emocjonuj¹cym 
i zarazem najciekawszym momen-
cie. Autorka zwraca jedynie na 
samym koñcu uwagê, ¿e edukacja 
m³odego pokolenia Tatarów powo-
duje szybk¹ ich socjalizacjê spo³ecz-
n¹, z czego wynika wspólnota 
prze¿ywania z ca³ym polskim spo-
³eczeñstwem pewnych, typowych 
dla niego wartoœci i g³êbsza, choæ nie 
ca³kowita, identyfikacja z nim ni¿ 
dawniej.

    
              cdn
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(Êàäûê-Êîéñêàÿ ëåãåíäà)

Nie wierzcie, gdy mówi¹: Sza-
tana (Szejtana) nie ma. Jest Allah – 
jest Szejtan. Kiedy odchodzi dzieñ – 
nadchodzi noc. Kiedy odchodzi 
œwiat³o, nastaje ciemnoœæ. Pos³u-
chajcie!

Znacie Kadyk-Kojsk¹ stra¿nicê? 
Za ni¹ znajduje siê grota, do której 
zachodz¹ napiæ siê ch³odnej wody ze 
ska³y.

Wczeœniej sta³a tam przydro¿na 
³aŸnia, a nasi starcy pamiêtaj¹ 
jeszcze jej mury. Powiadaj¹, ¿e 
zbudowa³ j¹ pewien otu¿ski* bo-
gacz. Chcia³ odkupiæ swoje grzechy, 
obmywaj¹c cia³a biednych wê-
drowców. Nie zd¹¿y³.

Zmar³, nie ukoñczywszy bu-
dowy. Zrobi³ to za niego wiejski 
kowal – Cygan, o którym kr¹¿y³o 
wiele ponurych opowieœci. 

Nocami w ³aŸni tli³ siê p³omy-
czek, sinoniebieski, z purpurowym 
odblaskiem. Byæ mo¿e w kaganku 
p³on¹³ ludzki t³uszcz… Tak powia-
dano. A uczciwi ludzie, których noc 
zasta³a w podró¿y, w pop³ochu 
omijali to z³owrogie miejsce.

Kr¹¿y³y nawet s³uchy, ¿e w ³aŸni 
mieszka sam Szejtan. Wiadomo 
przecie¿ powszechnie, ¿e lubi on 
ludzk¹ nagoœæ, aby potem z³oœliwie
z niej drwiæ. No bo, oczywiœcie, 
tylko diabe³ móg³ podpatrzeæ
u szanownego otu¿skiego agi Talina 
tak¹ u³omnoœæ, ¿e dowiedziawszy 
siê o niej, ca³a wieœ pok³ada³a siê ze 
œmiechu.

   Kowal czêsto odwiedza³ swoj¹ 
³aŸniê i zostawa³ w niej dzieñ, dwa. 
Dziwnym trafem w³aœnie wtedy 
zdarza³y siê we wsi ró¿ne nie-
szczêœcia. Przepada³ koñ, cieln¹ 
ja³ówkê znajdowano z rozprutym 
brzuchem, krowa traci³a wymiona,
a dziki wiejski buhaj wraca³ do obory 
jako posêpny byczek.  

Wszystko to diabelskie sprawki!  
A mo¿e byæ, ¿e te¿ i kowalowe. Nie 
bez powodu by³ on tak podobny do 
diab³a. Czarny, jednooki, z przednim 
k³em jak u dzika. We wsi nie 
wiedziano, sk¹d pochodzi i kim by³ 
jego ojciec; ale wszyscy zauwa¿yli, 
¿e kowal unika³ chodzenia do 
meczetu, a mu³³a nie raz opowiada³, 
i¿ z ofiarnych zwierz¹t na Kurban 
Bajram najbardziej niesmaczny by³ 
zawsze baran Cygana; gorszy od 
najstarszej koŸliny. 

Pewnego razu obok groty prze-
je¿d¿a³ koktebelski murza, który nie 
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wierzy³ w opowieœci kr¹¿¹ce wœród 
ludu. Zatrzyma³ konia, ale ten tak siê 
zacz¹³ gor¹czkowaæ, tak przeraŸ-
liwie parskaæ, ¿e murza postanowi³ 
nastêpnym razem nie zatrzymywaæ 
siê w tym miejscu. Obejrzawszy siê, 
zobaczy³ – dobrze to zapamiêta³ – 
jak na wzgórku cebrzyki do wody 
same z siebie zaczê³y podskakiwaæ.  

I wiele siê jeszcze zdarzy³o 
takich historii, o których przed noc¹ 
lepiej nie opowiadaæ… Chocia¿,
z drugiej strony, jakbyœ siê nie stara³, 
od nieszczêœcie nie uciekniesz…

Osman mia³ córkê, któr¹ zwano 
Salge. Stary Cygan strzeg³ jej 
bardziej ni¿ swojego jedynego oka. 
Ale mi³oœci nie przechytrzysz i co 
zasz³o miêdzy Salge a synem 
s¹siadów, Memetem, wiedzieli tylko 
on i ona. Memet  nawet pomyœleæ nie 
œmia³, ¿eby posy³aæ swatów. Dobrze 
wiedzia³, czym to pachnie. Posta-
nowi³ wiêc uciec z narzeczon¹ do 
s¹siedniej wsi. Jak tylko pe³ny 
ksiê¿yc zacznie zachodziæ – trzeba 
czmychaæ. 

I zaœmiewa³ siê zachodz¹cy 
ksiê¿yc z krzywookiego Cygana, 
kiedy Memet z dr¿¹c¹ ze strachu 
Salge wypad³ ze wsi co koñ 
wyskoczy. 

Osmana wówczas nie by³o w do-
mu. Spêdza³ noc w ³aŸni. Popija³ 
zamorsk¹ raki, od której nabrzmie-
waj¹ ¿y³y i sinieje twarz.

– Polej jeszcze! 
– Nie wystarczy aby? – pow-

strzymywa³ go Szejtan: – S³yszysz 
skrzypienie arby**? To imam 
powraca z Mekki … A starcowi œni³o 
siê, ¿e oto rankiem wychodzi mu na 
spotkanie  ca³a wieœ, wszyscy padaj¹ 
na kolana i krzycz¹: „Œwiêty had¿i!.. 
Zaczekaj, had¿i jeszcze nie do-
jecha³!” I zanim cygan zd¹¿y³ 
pomyœleæ, Szejtan wypad³ za drzwi. 
Szarpnê³y wo³y, arba przewróci³a
siê i rozespany imam z przera¿e-
niem ujrza³, jak wokó³ niego za-
p³onê³y sine ogniki. Chcia³ wyszep-
taæ œwiête s³owa modlitwy, ale je 
zapomnia³. Poderwa³a go si³a 
nieczysta i z rozmachem cisnê³a na 
pod³ogê w ³aŸni.

Nagi i zwymyœlany, z oplut¹ 
brod¹ tarza³ siê imam po pod³odze,
a bezlitosne zwierzêta  polewa³y go 

czymœ lepkim i brudnym. A diabe³ 
rechota³, a¿ dr¿a³y œciany ³aŸni.

– Ale jutro bêdzie œmiechu! 
G³upi naród na kolanach oczekuje 
swojego œwiêtego, a tu mu przywo¿¹ 
pi-ja-niutkiego imama!

Imam nie móg³ œcierpieæ tego 
poni¿enia, przypomnia³ sobie œwiête 
s³owa, wyszepta³ je i znalaz³ siê z 
powrotem na swojej arbie, która w 
miêdzyczasie znacznie oddali³a siê 
od ³aŸni. 

– Niech bêdzie b³ogos³awione 
imiê Allaha! — wyszepta³ imam
i zacz¹³ znowu drzemaæ. 

A w ³aŸni diabe³ rechota³, a¿ 
œciany dr¿a³y. 

– Nalej jeszcze! – krzycza³ 
Cygan. 

– Zaczeka! S³yszysz, ktoœ nad-
je¿d¿a! – I nieczysty jak wicher 
wyniós³ przyjaciela na drogê. 

Na ich widok zapar³ siê koñ 
Memeta ze wszystkich si³ swoimi 
czterema kopytami. JeŸdziec zwali³ 
siê z grzbietu prosto pod nogi 
Szejtana.

– A kogó¿ to do nas przynios³o! 
Zabij go! – krzykn¹³ Szejtan, a sam 
pochwyci³ owiniêt¹ szalem dziew-
czynê i wpad³ z ni¹ do ³aŸni. Cygan 
wrzasn¹³ i wbi³ zatruty kind¿a³ po 
sam¹ rêkojeœæ miêdzy ³opatki le-
¿¹cego bez zmys³ów Memeta.

A z ³aŸni tymczasem dochodzi³ 
krzyk m³odej dziewczyny. „Bêdzie 
uciecha, bêdzie dzisiaj dobrze” – 
pomyœla³ Cygan i chwiejnie zatoczy³ 
siê do drzwi.

W ³aŸni w k³êbach œmierdz¹ce-
go dym Szejtan dusi³ rozci¹gniêt¹
na pod³odze nag¹ dziewczynê, wi-
j¹c¹ siê w przedœmiertnych konwul-
sjach.

– Teraz twoja kolej, jeœli chcesz! 
Chwyci³ Cygan dziewczynê w ¿e-
lazny uœcisk, przylgn¹³ do niej…
i rozpozna³ córkê...

– Egne! – wykrzykn¹³ nieswoim 
g³osem s³owa zaklêcia. 

I Szejtan przepad³. Pamiêta³ 
umowê z Osmanem. Tylko raz 
wypowie Cygan to s³owo i tylko raz 
Szejtan mu siê podporz¹dkuje.

– Wody, wody, ojcze!
Rzuci³ siê Osman do groty, a tam 

k³êbi¹ siê dusz¹ce siarkowe opary. 
Osman nie móg³  siê przedrzeæ do 

wody. Nie zna³ kolejnego s³owa 
zaklêcia. Upad³ i wyzion¹³ ducha.

    Nazajutrz przeje¿d¿aj¹cy Tatarzy 
znaleŸli na drodze trzy trupy. 
Pochowali je pod ruinami ³aŸni, 
która przez noc siê rozpad³a. Dia-
belska ³aŸnia – tak ludzie od tego 
czasu nazywaj¹ to miejsce. Dobrze 
pamiêtam z dzieciñstwa, jak nasze 
konie, przeje¿d¿aj¹c obok groty, 
wystraszone r¿a³y. Nie wierzcie, jeœli 
wam mówi¹: nie ma Szejtana. Jest 
Allah – jest Szejtan! Kiedy odchodzi 
œwiat³o, nastaje ciemnoœæ.
 

Z jêz. rosyjskiego przet³umaczy³a 
Jolanta Czarnota-M¹czyñska

Kadyk-koj [Êàäûê-Êîé] – wieœ 
w pobli¿u Bak³awy; w jêzyku ta-
tarskim oznacza jab³ko Adama. 
Kadykojska przydro¿na stra¿nica 
znajdowa³a siê kilka kilometrów od 
Otuza (Szczebietowka) przy drodze 
z Fedosii do Sudaku, obok grot ze 
¿ródlan¹ wod¹. Naprzeciwko budki 
znajdowa³y siê ruiny zwane przez 
Tatarów Szejtany – chamam (Dia-
belska ³¹Ÿnia).

Otuz [Îòó ìç] – stara nazwa 
Szczebietowki [Ùåáåòîâêè]; w jê-
zyku tatarkim znaczy trzydzieœci 
[utöz]

arba – ciê¿ki dwuko³owy wóz 
murza – [czytaj: mur-za] tytu³ 

wodza perskiego lub tatarskiego, 
u¿ywany tak¿e w stosunku do 
uczonych i urzêdników; mirza

Koktebel – miejscowoœæ we 
wschodniej czêœci Krymu, le¿¹ca 
pomiêdzy Sudakiem i Teodozj¹

raki – turecka wódka any¿owa 
wódka o lekkim smaku lukrecji. 

imam – duchowny muzu³mañ-
ski 

agá - pe³en szacunku zwrot do 
doros³ego mê¿czyzny (np.”Musa 
aga”) 

hod¿a osm.tur., pers. – nau-
czyciel muzu³mañski;  przest. tytu³ 
grzecznoœciowy, stosowany w kra-
jach muzu³m. do cz³onków ró¿nych 
grup spo³. (np. eunuchów, bogatych 
kupców, Europejczyków). 

had¿i (ar. had¿d¿i) religiozn. – 
muzu³mañski pielgrzym id¹cy do 
Mekki.

DIABELSKA £A�NIA

* * *
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Zwi¹zek Tatarów 

Rzeczypospolitej Polskiej 

Bohoniki 23, 16-100 Sokó³ka

Adres do korespondencji:

ul. Polna 24, 16-310 Sztabin

tel. 507163901

SZANOWNI  PAÑSTWO!

Zwi¹zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, zrzeszaj¹c¹ obywateli 

polskich pochodzenia tatarskiego. Nasi przodkowie osiedlili siê na terytorium Rzeczypospolitej ponad 600 

lat temu i stawali orê¿nie w ka¿dej potrzebie swojej ojczyzny, wybranej z w³asnej nieprzymuszonej woli. 

Zwi¹zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej stara siê kultywowaæ i propagowaæ tradycje tatarskie, bêd¹ce 

tak¿e elementem kultury polskiej. Korzystamy przy tym g³ównie ze sk³adek naszych niezamo¿nych

w wiêkszoœci cz³onków. 

Rada Centralna Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie dziêkuje wszystkim osobom, 

które w latach ubieg³ych wspar³y finansowo nasz¹ dzia³alnoœæ. Wzorem lat ubieg³ych uprzejmie prosimy

o przekazanie 1% odpisu podatku nale¿nego za rok 2010 na rzecz naszego stowarzyszenia. Przekazuj¹c odpis 

podatku dochodowego na konto Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej wspieracie Pañstwo nasz¹ 

dzia³alnoœæ na rzecz ca³ego œrodowiska tatarskiego w Polsce, a w szczególnoœci organizacjê obozów 

dzieciêcych i m³odzie¿owych, festynu „Tatarski Dzieñ Dziecka w Bohonikach” oraz wielu innych 

przedsiêwziêæ prezentuj¹cych kulturê tatarsk¹ w Polsce.         

Aby przekazaæ 1% odpis podatku nale¿nego proszê na formularzu rozliczeniowym w Urzêdzie 

Skarbowym wskazaæ numer wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego naszej organizacji: KRS 0000204972 . 

Bêdziemy wdziêczni za przekazanie naszej proœby rodzinie, znajomym.

Zwi¹zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacj¹ po¿ytku publicznego (OPP),  znajduj¹c¹ 

siê w wykazie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej pod numerem 204972, zaktualizowanym na dzieñ

15 grudnia 2010 r., a wiêc jest organizacj¹ uprawnion¹ do ubiegania siê o wsparcie finansowe z odpisu

1% podatku dochodowego za rok 2010.

Dziêkujemy serdecznie za ka¿d¹ pomoc. 

Bohoniki, dnia 12 stycznia 2011 r.                                                         Prezes Rady Centralnej ZTRP

                                                                                                  

                                                                                                                            Stefan Korycki






