


MIE£LUD

– ŒWIÊTO URODZIN

MUHAMMADA (PzN)

Dagmara Sulkiewicz Œwiat jest pe³en wielkich ludzi, 
którzy poprzez swoje nauki oraz
styl ¿ycia mieli swój wspó³udzia³
w kszta³towaniu moralnym i du-
chowym spo³eczeñstwa. Jednym
z nich niew¹tpliwie by³ Prorok 
Muhammed. Jego osi¹gniêcia nie 
skoñczy³y siê na jednej dziedzinie, 
lecz wielu. By³ on nadzwyczajnym 
cz³owiekiem, który uczy³ mi³oœci do 
Boga i przekazywa³ Jego nauki 
ludowi.

Prorok Muhammed (Pokój z Nim) 
urodzi³ siê w Roku S³onia 12 Rabbi 
Al A³³al 571 roku ery chrzeœci-
jañskiej. Tradycj¹ ju¿ sta³o siê, ¿e co 
roku dzieci uczêszczaj¹ce na lekcje 
religii w Muzu³mañskiej Gminie 
Wyznaniowej w Bia³ymstoku przy-
gotowuj¹ przedstawienie z tej okazji. 
I w³aœnie 20 lutego 2011 r. w Szkole 
Podstawowej nr 28 w Bia³ymstoku 
odby³o siê uroczyste spotkanie
z okazji wspomnienia Dnia Narodzin 
Proroka Muhammada (Pokój z Nim) 
– Al Ma³lid Annaba³y Alszarif – 
przez polskich  Tatarów nazywany 
Mie³lud, przygotowane pod kie-
runkiem nauczycieli religii i Prze-
wodnicz¹cej Komitetu Rodziciel-
skiego.

Ani mroŸna pogoda ani zaspy 
œnie¿ne nie odstraszy³y chêtnych. 
Krzese³ka ustawione przed scen¹ 
szybko zosta³y zajête przez przy-
by³ych goœci. G³os zabra³a Pani 
Halina Szahidewicz witaj¹c Prze-
wodnicz¹cych Gmin w Bohonikach
i w Warszawie, Imamów oraz licznie 
przyby³ych mieszkañców, nie tylko
z Bia³egostoku lecz tak¿e z Warsza-
wy, Sokó³ki, Suchowoli. Po s³owach 
wstêpu, s³uchaj¹c piosenki, któr¹ 
witany by³ Prorok Muhammed 
„Talaal badru alajna”obejrzeliœmy 
piêkne slajdy przedstawiaj¹ce z ze-
wn¹trz oraz wnêtrze Meczetu Pro-
roka w Medynie. Nastêpnie na scenê 
wesz³a najm³odsza grupa dzieci. 
Ajsza, Selim, Natalka, Dominika, 
Gabrysia i Muhammed recytowali
z pamiêci sury: po arabsku i polskie 
t³umaczenie. W dalszej czêœci pro-
gramu Ela i Ewa Œwierblewskie
przy pomocy osi czasu opowiedzia³y 
o najwa¿niejszych datach zwi¹za-
nych z ¿yciem Proroka Muhammeda 
i powstaniem islamu. Zaraz te¿ na 
scenie ustawi³a siê kolejna grupa 
uczniów. Tym razem dzieci opo-
wiada³y czym s¹ hadisy, jak s¹ 
zbudowane, w jaki sposób by³y 
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spisane i dlaczego s¹ tak wa¿ne dla 
muzu³manów. Po czym ka¿dy uczeñ 
przedstawi³ wypisany na du¿ej, 
zielonej kartce jeden z hadisów. A ten 
o filarach islamu zaprezentowa³a 
grupa najm³odsza ustawiaj¹c ka¿dy
z filarów, na których solidnie opar³o 
siê pud³o z du¿ym napisem islam. 
Jako ¿e spotkanie mia³o miejsce
w szkole, nie mog³o wiêc zabrakn¹æ 
niezwykle wa¿nych dla uczniów 
hadisów o zdobywaniu wiedzy. Na 
zakoñczenie dzieci przedstawi³y ha-
dis o nadmiernej pobo¿noœci. W rolê 
towarzyszy Proroka wcielili siê Mig-
dad i Bilal. Byli te¿ narratorzy, ¿ona
i sam Prorok, który co prawda od-
wrócony ty³em do publicznoœci, lecz 
przyzna³ racjê wypowiedzianym 
wczeœniej s³owom: „Ka¿demu od-
daj, co mu siê nale¿y: Bogu ofiaruj 
pobo¿noœæ, sobie ofiaruj wytchnie-
nie, swojej ¿onie mi³oœæ i zaintereso-
wanie.” Dzieci zesz³y ze sceny, 

siadaj¹c na krzese³kach, a g³os zabra³ 
Mufti Tomasz Miœkiewicz. Pogratu-
lowa³ wystêpu i wyt³umaczy³ czym 
jest Ma³lid, w jaki sposób mo¿e byæ 
œwiêtowany i dlaczego.

Za piêkny wystêp oraz trud 
w³o¿ony w przygotowania i próby, 
oprócz gor¹cych oklasków wszyst-
kie dzieci nagrodzono upominkami 
w postaci chustek do modlitwy, 
dywaników, Koranów i s³odyczy.
A Pani Halina zaprosi³a na poczêstu-
nek przygotowany przez rodziców: 
na pierogi, halwê, ciasta, cukierki
i owoce. Dzieci biega³y, doroœli 
rozmawiali, telewizja nagrywa³a 
wywiady, b³yska³y flesze aparatów, 
by³o gwarno, humory dopisywa³y,
a jedzenie szybko znika³o z tale-
rzyków.

Nie urodzi³ siê cz³owiek o któ-
rym pisa³o i dyskutowa³o siê wiêcej 
ni¿ o Proroku Muhammedzie (pokój 
z nim), który przez okres tysi¹ca 

czterystu lat mia³ wp³yw na biliony 
ludzi. I w³aœnie dziêki zaanga¿o-
waniu dzieci, nauczycieli i rodziców 
mieliœmy wspania³¹ szansê dowie-
dzieæ siê trochê wiêcej na temat tej 
osoby.
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BA£KANACH

CZÊŒÆ II

obecnoœci na tych terenach. W taki 
sposób powsta³a nazwa boœniackiej 
wsi Saraæi w pobli¿u Zvornika,
i Saraæica w pobli¿u Malog Zvornika 
– obie nazwane z powodu bytnoœci
w tych okolicach Saracenów. Wieœ 
Agarenci nazywana te¿ Agarovici 
znajduj¹ca siê w pobli¿u Rogaticy 
wziê³a swoj¹ nazwê od nazwê od 
s³owa Agarenians, co oznacza „po-
tomkowie Hagara”. Grecki kroni-
karz z XII podaje, ¿e „Bezermeni s¹ 
wyznawcami tej samej wiary, co 
Arabowie, Persowie czy Turcy. Naz-
wy toponimiczne na terenie Boœni
i Ba³kanów taki jak Kozara, Koza-
rac, Kalesije, Kalesici (ko³o Srebre-
nicy) Kulize (ko³o Priboja) przyno-
sz¹ na myœl najwczeœniejszych 
muzu³mañskich osadników, czyli 
Chazarów. Równie¿ boœniacki 
toponim Peæenegovici w pobli¿u 
Prnjavora pochodzi od Pecenege-
zów, natomiast nazwy Gornja i Don-
ja Bistrina pochodz¹ od ³aciñskiego 
okreœlenia tej grupy czyli Bysseni. 
Ekspansja muzu³manów z terenów 
Wêgier w kierunku Banatu zao-
wocowa³a tak¹ nazw¹ jak Kale-
sija, wieœ po³o¿ona miêdzy Tuzl¹
a Zvornikiem. Nazwa ta bierze swój 
pocz¹tek od imienia muzu³mañskiej 
grupy osadników zwanej Kalize.
W 1345 roku nazwa Kalesije zosta³a 
zmieniona na Kuslat (tur. kuslat – 
ptak). Kolejnym z interesuj¹cych 
toponimów jest nazwa wsi Šije (ko³o 
Doboja), która prawdopodobnie 
nawi¹zuje do szyickich nauk. Warto 
równie¿ wspomnieæ o pozosta³oœ-
ciach muzu³mañskich mizarów w za-
chodniej czêœci Ba³kanów, nagrobne 
napisy wskazuj¹ na sycylijskie po-
chodzenie ludnoœci tam pogrzeba-
nej. Istniej¹ te¿ wzmianki o dwóch 
osadach muzu³mañskich, które
w XII wieku istnia³y w pó³nocnej 
czêœci wybrze¿a dalmatyñskiego,
a które to okreœlane by³y jako 
„klejnoty Islamu” (tur. Seddi-Islam). 
Fakt ten dodatkowo potwierdza 
obecnoœæ wiary muzu³mañskiej na 
terenie Ba³kanów w okresie poprze-
dzaj¹cym przybycie armii tureckiej 
na te tereny. Muzu³manie przez wiele 
stuleci stanowili istotny komponent 
osadnictwa na terenach Slawonii, 
Srijemu i Liki. Jednym z istotniej-
szych przyk³adów obecnoœci muzu³-
mañskich wp³ywów w nazewnictwie 
miast i wsi na terenie Ba³kanów jest 
pochodz¹ca z ich wschodniej czêœci 

muzu³mañskie przyby³y na teren 
Boœni w okolicy doliny rzek Sawy
i Driny, jak i w okolice na po³udnie 
od Dunaju. PóŸniej stworzyli mu-
zu³mañskie osady w pobli¿u po-
³udniowej granicy Wêgier. �ród³a 
historyczne identyfikuj¹ tych osad-
ników jako Ismaelitów.

Ze wschodu nap³ywa³a fala 
zislamizowanych Bu³garów znad 
Wo³gi, muzu³mañskie grupy utwo-
rzy³y swoje osady na wschodzie 
Boœni ju¿ w VIII wieku. W tym 
czasie dochodzi³o do pierwszych 
kontaktów S³owian, którzy przyjêli 
Islam z innymi przedstawicielami 
tego wyznania. Od VIII wieku 
mo¿na zaobserwowaæ proces kon-
wersji na Islam, nie tylko wœród 
pospolitej ludnoœci, ale tak¿e wœród 
w³adców. Na pocz¹tku X wieku 
pojawiaj¹ siê wzmianki o muzu³-
mañskich imionach niektórych 
bu³garskich w³adców, takie jak: 
Dzhafar, Ahmed, Hasan, Naser, 
Mumin, Hajdar, Mohamed, Ibrahim, 
Sygyd, Burazh, Murad.

Migracje muzu³mañskich osad-
ników sprawi³y, ¿e po dziœ dzieñ na 
terenie Boœni i Ba³kanów odnajdu-
jemy toponimy odnosz¹ce siê do ich 

Muzu³mañskie osady

Ju¿ w VIII i XIII wieku po raz 
pierwszy odnajdujemy œladu mu-
zu³mañskiego osadnictwa na terenie 
Boœni. Populacja ta sk³ada³a siê 
przede wszystkim z emigrantów na-
le¿¹cych do tureckiego obszaru 
jêzykowego, a tak¿e przesiedleñców 
z ró¿nych czêœci imperium. Islam 
poszerza³ swoj¹ strefê wp³ywów 
tak¿e na terenie Bu³garii, Macedonii, 
na pó³nocnych krañcach Rumunii, 
szczególnie w Dobrud¿y, a tak¿e
w Albanii i zachodniej Tracji i na 
Krecie. Jednak¿e, to w³aœnie w Boœ-
ni i Hercegowinie proces islamizacji 
zebra³ najwiêksze ¿niwo.

Abu-Hamid al-Garnati napisa³, 
¿e w pobli¿u dolnego Dunaju ¿yj¹ 
obok siebie ró¿ne grupy muzu³ma-
nów. Byli to Maghribis, Ismaelici, 
Hvarezmije. Ismaelici pochodz¹ od 
Pecenegezów, chocia¿ ich nazwa 
wskazywa³aby na Magreb. Znani by-
li jako doskonali wojownicy i jeŸdŸ-
cy. Hvarezmije byli królewskimi 
doradcami, handlarzami, zajmowali 
siê tak¿e wyrobem monet. Z ta-
tarskich stepów, przez Bu³gariê, na 
prze³omie IX i X wieku ró¿ne grupy 
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nazwa Kumanowo, która wywodzi 
siê od grupy zwanej Kumanami, któ-
rzy to razem z Pecenegezami osied-
lali siê na wspomnianych terenach. 

We wczesnym œredniowieczu 
islamscy misjonarze odwiedzali mu-
zu³mañskie osady na Ba³kanach.
W swoich zapiskach, opisuj¹cych 
jego pobyt na Ba³kanach w latach 
1151–1159,  arabski geograf el-Idrizi 
podkreœla bieg³oœæ miejscowej lud-
noœci muzu³mañskiej w morskim 
rzemioœle. Tak¿e Tomasz Archidia-
kon (1200–1260) wspomina, ¿e 
S³owianie znad Adriatyku pozosta-
wali w kontakcie z muzu³manami
w czasie ich ekspansji na terenie 
Primorja. Ju¿ wtedy pojawiaj¹ siê
w u¿yciu miejscowej ludnoœci  
pierwsze s³owa pochodz¹ce z jêzyka 
arabskiego na przyk³ad džumbrak 
(podatek morski uzale¿niony od 
liczby ¿agli) czy mogoris (podatek 
ziemski, którzy mieszkañcy Raguzy 
p³acili lokalnym w³adcom boœniac-
kim). Podczas swojej podró¿y po 
adriatyckim wybrze¿u arabski pod-
ró¿nik Ja'kut el-Hamavi w swoim 
dziele Mu'džem zapisa³, ¿e muzu³-
manie i S³owianie ¿yj¹ tam w zgo-
dzie obok siebie.

�ród³a historyczne potwierdza-
j¹, ¿e lokalny w³adca Melek Domald 
(Domaldus), nazywany Saracenem 
by³ obroñc¹ boœniackich Bogo-
mi³ów. Melek Domald urodzi³ siê
w 1160 roku w boœniackim mieœcie 
Livno (Hlivno) i w³ada³ czêœci¹ 
regionu neretwañskiego w Hercego-
winie. Przodkowie jego, jak i jego 
ojciec byli pochodzenia arabskiego. 
Pradziad Damalda zwany Dhu'l-ayn 
równie¿ by³ znany ludnoœci tej czêœci 
Ba³kanów. O fakcie tym informuje 
nas Cronica di Slavonia. Znajduj¹ 
siê w niej zapiski dotycz¹ce trzech 
generacji Damaldów, a sam Melek 
by³ pierwszym znanym w³adc¹ po-
chodz¹cym z tego regionu. Inne kro-
niki zawieraj¹ informacje dotycz¹ce 
grup seld¿uckich, które przemiesz-
cza³y siê w kierunku po³udniowej 
czêœci Ba³kanów i osiedli³y siê
w pobli¿u granicy boœniacko-wê-
gierskiej. Byli to miêdzy innymi 
Kalisije (lub Kobari), Bu³garzy znad 
Wo³gi, Pecenegezi i Turcy-Vadnioti, 
którzy zajmowali siê g³ównie ochro-

n¹ granic. Wspomina o nich, jako
o wojownikach i handlarzach, którzy 
du¿o podró¿uj¹, arabski podró¿nik 
Muhammed al Istahri el-Farisi. 

Wszystkie osady, które powsta³y 
w okresach pre-osmañskim i wczes-
nym osmañskim by³y owocem syste-
matycznego wtapiania siê muzu³-
mañskich osadników w boœniackie 
spo³eczeñstwo, wnosz¹c przy tym 
istotny wk³ad w kulturowe dzie-
dzictwo tych terenów. Rozwój mu-
zu³mañskiej to¿samoœci kulturowej 
by³ œciœle powi¹zany z procesem 
urbanizacji, a migruj¹cy muzu³-
manie wp³ynêli znacz¹co na rozwój 
wielu dziedzin, w krajach, w których 
siê osiedlili. 

Islamskie monety

Liczne islamskie monety, naj-
czêœciej z arabskimi, kufskimi 
inskrypcjami, jako rezultat kontak-
tów handlowych, by³y w u¿yciu w IX 
i X wieku, na obszarze pó³nocnej
i wschodniej Europy (od Skandy-
nawii do Morza Czarnego). W tym 
samym czasie na terenie Wêgier 
powstawa³y pierwsze miejsca, gdzie 
bito islamskie monety. 

Najwczeœniejsze i najciekawsze 
przyk³ady islamskich monet na 
Ba³kanach pochodz¹ z VIII wieku, 
kiedy to mia³a miejsce ekspansja 
kalifa Mervan-a II el Himara 
(744–750). Wspomniane srebrne 
monety zosta³y znalezione we wsi 
Potoci w pobli¿u Mostaru. Islamskie 
monety by³y w obiegu równie¿
za czasów panowania Sulejmana
Abd al-Malika (715–717), kalifa

al-Mutawakkila (861–862). Bosz-
niacki historyk  Ali Dede (XVI w.)
w swoim dziele Rissalat al-intissab 
zapisa³ informacjê o bu³garsko-is-
lamskich monetach z wygrawero-
wanym imieniem semanickiego e-
mira Ismaila ibn Ahmeda (892–907), 
al-Muktafija (902–908) i bu³gar-
skiego chana Džhafara ibn-Abdal-
laha. Du¿a liczba seld¿uckich monet 
by³a w obrocie w czasie tureckich 
migracji na boœniackie tereny. Naj-
wczeœniejsze islamskie monety wy-
konywali Seld¿ucy, przodkowie 
Nisapura i Mervy, swym wygl¹dem 
nawi¹zywa³y one do abisyñskich 
prototypów. Pierwszymi seld¿uc-
kimi monetami by³y srebrne monety: 
Kilicarsana II (odlana w 1186 roku), 
Sulejmana II (1102 r.), Keyhuserva I 
(1205 r.), Keykavusa I (1212 r.). 
Pierwszymi miedzianymi pieniêdz-
mi by³y monety: Sulejmana II (brak 
daty odlewu), Muggisudina Tugrula 
(1215 r.), Mesuda II (1287–89). 

Wszystkie wielkie obszary han-
dlowe œredniowiecznej Europy, od 
Wenecji po Kataloniê, by³y zaznajo-
mione z boœniackimi kruszcami, 
srebrem, z³otem czy te¿ o³owiem, 
znane by³y równie¿ takie produkty 
ba³kañskiego pochodzenia jak miód
i wosk. Szczególnym uznaniem cie-
szy³y siê boœniackie konie, najpiêk-
niejsze z nich czêsto stawa³y siê 
podarunkiem dla obcych w³adców. 
Innymi produktami, z których s³y-
nê³a w owym czasie Boœnia, to 
miêdzy innymi wysokiej jakoœci 
skóry, tkaniny, bi¿uteria i broñ. 
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Tekkija Derwyszów w Blagaju – w okolicach Mostara – 16 wiek



BUÑCZUK

W KAWALERII

POLSKIEJ

osobami piastuj¹cymi urzêdy i fun-
kcje pañstwowe, a w tym i przed 
posiadaj¹cymi godnoœci wojsko-
we.

Historycznie udowodnione jest, 
¿e buñczuk jako wojskowy znak 
rozpoznawczy posiada³ wielorakie 
zastosowanie i funkcjê u¿ytkow¹. 
Umieszczony na czele kolumny 
marszowej wojsk zastêpowa³ cho-
r¹giew, bêd¹c znacznie wygod-
niejszym w prezentowaniu, tran-
sportowaniu i przechowywaniu,
a przy tym ³atwiejszym w do-
strzeganiu przez oddzia³y wojskowe 
w czasie marszu, zmian ustawienia 
szyku, postoju oddzia³ów lub przy 
wykonywaniu innych manewrów
o charakterze operacyjno-wojsko-
wym. Buñczukiem przekazywano 
równie¿ na odleg³oœæ komendy
i rozkazy, a tak¿e i inne sygna³y 
umowne. Wielkoœæ, wymiary po-
szczególnych czêœci, uk³ad kon-
strukcyjny oraz wystrój buñczuka 
uzale¿nione by³y od miejsca zaj-
mowanego w hierarchii w³adz 
cywilnych lub wojskowych oraz od 
zamo¿noœci osoby nim reprezen-
towanej.

Wybitny polski badacz historii
i kultury narodowej Zygmunt Gloger 
o stosowaniu buñczuka w Turcji 
podaje co nastêpuje: „Przed baszami 
w stopniu wezyra noszono buñczuk 
ze z³ot¹ ga³k¹ i trzema ramionami
u których wisia³y bogato oprawne 
trzy ogony, przed su³tanem noszono 
buñczuk siedmioogonowy.  Ni¿sze 
stopnie baszów mieli buñczuki 
pojedyncze lub podwójne.”

W czasie licznych najazdów
i czêstych wojen prowadzonych 
przez wojska polskie z wojskami 
su³tañskimi, b¹dŸ z ord¹ tatarsk¹ 
w³aœnie buñczuk stanowi³ cenne 
trofeum wojenne i po zakoñczeniu 
dzia³añ zbrojnych, w wielu przy-
padkach jako wotum dziêkczynne za 
szczêœliwy powrót do domu rodzin-
nego, by³ zawieszany na o³tarzu
w koœciele parafialnym.

Z biegiem czasu buñczuk zosta³ 
adoptowany do potrzeb armii pol-
skiej, stanowi¹c znak rozpoznawczy 
dla hetmanów wielkich i polnych, 
maj¹c obok tej podstawowej funk-
cji i inne wielorakie zastosowanie
a zw³aszcza jako egzotyczny ele-
ment dekoracyjno-wystrojowy.

W wielce skróconym zarysie na 
podstawie wybranego zapisu histo-

np. oddzia³y wojsk tatarskich do-
wodzone przez Batu-Chana (wnuk 
Czyngis-Chana) w bitwie pod Le-
gnic¹  z rycerstwem polskim w dniu 
9 kwietnia 1241 r. posiada³y buñ-
czuki. Uwzglêdniaj¹c jednak¿e, ¿e 
by³ to szczytowy okres rozwoju 
mongolsko-tatarskiej potêgi mili-
tarnej, a równoczeœnie aktywnego
i dobrze zorganizowanego jej im-
perialnego marszu na Zachód, z po-
wodzeniem mo¿na przyj¹æ, ¿e zna-
kiem rozpoznawczym poszcze-
gólnych jej oddzia³ów, czambu³ów 
czy podjazdów patrolowych by³ 
w³aœnie buñczuk, zwany potocznie 
„buñczukiem tatarskim”.

Z czasem buñczuk od plemion 
mongolskich przechodzi do krajów
i pañstw s¹siednich, a zw³aszcza
do Turcji i na Krym. W wieku
XV w Turcji buñczuk stanowi³
znak rozpoznawczy noszony przed 

W zespole bardzo licznych i ró¿-
norodnych akcesoriów zaliczanych 
do barwy kawalerii polskiej, a ko-
rzeniami swego rodowodu siêga-
j¹cymi na tereny pañstw dzisiej-
szego islamu, na szczególne wy-
ró¿nienie i refleksyjne omówienie 
m. in. zas³uguje buñczuk. To 
szczególne wyró¿nienie buñczuka 
wœród licznych militariów jazdy
i kawalerii polskiej uzasadniaj¹ 
zarówno jego d³ugowieczny dzie-
jowo rodowód, jak i ró¿na w ró¿nych 
okresach funkcja u¿ytkowa.

Pocz¹tki rodowodu buñczuka 
siêgaj¹ a¿ po wiek XII kiedy to woj-
ska mongolsko-tatarskie Czyngis-
-Chana (Temud¿yn ok. 1155–1227) 
u¿ywa³y buñczuk jako wojskowy 
znak rozpoznawczy poszczególnych 
oddzia³ów. Brak jednoznacznego 
przekazu ikonograficznego nie poz-
wala na dowodne stwierdzenie czy 
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rycznego o sposobie wykorzystania 
buñczuków mo¿na dla przyk³adu  
podaæ co nastêpuje:
– po poddaniu siê rokoszan Jerzego 

Lubomirskiego (1616–1667) 
królowi Janowi Kazimierzowi, 
nast¹pi³a ceremonia zniszczenia 
buñczuka marsza³ka rokoszo-
wego oraz spalenia akt roko-
szowych,

– w lipcu 1673 r. wys³annicy su³-
tañscy przywieŸli Aleksandrowi 
Kryczyñskiemu nominacjê na 
beja miasta Baru, wrêczaj¹c mu 
buñczuk jako znak w³adzy,

– hetman Jan Sobieski tak przy-
zwyczai³ siê do buñczuka, ¿e 
zostawszy królem nie rusza³ na 
wojnê bez niego,

– buñczuki posiada³y chor¹gwie 
lipkowskie, wchodz¹ce w sk³ad 
wojsk Rzeczypospolitej.
Podyktowane postêpem tech-

nicznym zmiany uzbrojenia i mo-
dernizacja taktyki wojennej, oraz 
wprowadzenie nowych rodzajowo 
formacji w strukturze armii polskiej, 
przenosz¹ buñczuk pod koniec 
XVIII wieku do lamusa historii 
militariów rycerstwa i jazdy pol-
skiej.

Warto wspomnieæ, ¿e poza 
granicami pañstwa polskiego od 
1795 r., a¿ do momentu powstania 
Ksiêstwa Warszawskiego, buñczuk 
by³ znakiem rozpoznawczym Pu³ku 
Jazdy Tatarskiej (Tataren Pulk)
w s³u¿bie króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma II. Godny podkreœlenia 
wyj¹tek stanowili równie¿ Krakusi 
powo³ani, jako jazda uzupe³niaj¹ca, 
Dekretem Rady Ministrów Ksiêstwa 
Warszawskiego z dnia 20 grudnia 
1812 r. Posiadali oni na swoim 
wyposa¿eniu buñczuk s³u¿¹cy do 
przekazywania komend i rozkazów, 
czym zachwycili cesarza Napoleona 
I w czasie pobytu sprawnoœciowego 
pu³ku w Harta 26 wrzeœnia 1813 r. 
Ciekawostk¹ jest równie¿ fakt, ¿e 
pu³k Krakusów posiada³ etat pod-
oficera buñczukowego. W okresie 
Królestwa Polskiego, a tak¿e w cza-
sie powstañ narodowych w 1831
i 1863 roku, oddzia³y jazdy polskiej 
nie posiada³y buñczuków. Oddzieln¹ 
spraw¹, wart¹ rozpoznania jest 
ustalenie czy w okresie wojny pol-

sko-rosyjskiej w 1831 roku, regu-
larne oddzia³y tatarskie wchodz¹-
ce w sk³ad jazdy wo³yñskiej by-
³y wyposa¿one w buñczuki, gdy¿
na wschodnich kresach naszego 
pañstwa tradycje wojskowe, a w tym 
i tatarskie by³y znacznie silniej 
zakorzenione ni¿ w Polsce central-
nej.

Dopiero po uzyskaniu w latach 
dwudziestych ubieg³ego stulecia 
niepodleg³oœci przez pañstwo pol-
skie buñczuk ponownie zyskuje 
prawo obywatelstwa, powracaj¹c do 
licznego zespo³u militariów ka-
walerii polskiej i jest symbolem 
m.in. przypominaj¹cym ci¹g³oœæ 
tradycji zrodzonej przez hufce 
rycerstwa i jazdy polskiej. Ponowny 
zwi¹zek buñczuka z kawaleri¹ II 
Rzeczypospolitej jest jego nowym 
rozdzia³em, wpisanym w kilku-
wiekow¹ historiê oraz nawi¹zaniem 
do polsko-tatarskich zwi¹zków 
militarnych, z t¹ ró¿nic¹, ¿e teraz 
by³o on oryginaln¹ nagrod¹ prze-
chodni¹, przyznawan¹ zwyciês-
kiemu szwadronowi, uczestnicz¹-
cemu w zawodach obejmuj¹cych 
konkurencje z zakresu wyszkolenia 
wojskowego. 

Powy¿sze zawody organizo-
wano corocznie, pocz¹tkowo na 
szczeblu dywizji, a po reorganizacji 
struktury kawalerii po³¹czonej z li-
kwidacj¹ dywizji przeniesiono je na 
szczebel brygad, a wchodz¹ce w ich 
sk³ad pu³ki by³y reprezentowane 
przez szwadron wskazany rozkazem 
dowódcy pu³ku. W sk³ad repre-
zentacji pu³ku kawalerii uczest-
nicz¹cego w wspó³zawodnictwie
z zakresu wyszkolenia wojskowego, 
obok wspomnianego ju¿ szwadronu 
– najczêœciej szkolnego – wchodzi³y 
m.in. szwadron lub dru¿yna c.k.m., 
pluton p.panc. oraz pluton ³¹cznoœci. 
Omawiane zawody, zwane po-
tocznie „zawodami o buñczuk”, nie 
posiada³y œciœle okreœlonego regu-
laminu wspó³zawodniczenia, dlate-
go te¿ ich tryb, formê organizacyjn¹ 
oraz przebieg okreœla³o dowództwo 
odnoœnej brygady kawalerii w do-
stosowaniu do w³asnych potrzeb
i koncepcji. Po zakoñczeniu zawo-
dów, przy zachowaniu uroczystego 
ceremonia³u, zwyciêski szwadron 

otrzymywa³ buñczuk z r¹k dowód-
cy brygady lub innej osoby posia-
daj¹cej stosowne upowa¿nienie. 
Warto dla przyk³adu przypomnieæ, 
¿e w Nowym Mieœcie k. Nasielska 
15.08.1935 roku po zawodach
2 Dywizji Kawalerii zwyciêskiemu 
pu³kowi, którym by³ 11 Pu³k 
U³anów, wrêczenia buñczuka d-cy 
pu³ku ppk³. Stanis³awowi Klepa-
czowi dokona³ osobiœcie prezydent 
R.P. Prof. Ignacy Moœcicki w obec-
noœci gen. dr Boles³awa Wieniawy-
-D³ugoszewskiego, co by³o wyró¿-
nieniem osi¹gniêæ ca³ej dywizji.

W czasie uroczystych prze-
marszów pu³ku – parad, defilad oraz 
z okazji innych prezentacji – zdobyty 
buñczuk dumnie wo¿ono po prawej 
stronie sztandaru pu³kowego lub na 
czele zwyciêskiego szwadronu, 
obok proporca dowódcy szwadronu. 
Pomimo ¿e buñczuk by³ nagrod¹ 
przechodni¹, to zgodnie z przyjêt¹ 
zasad¹ po trzech kolejnych zwy-
ciêstwach odniesionych przez szwa-
dron tego samego pu³ku stawa³ siê on 
wieczyst¹ w³asnoœci¹ tego¿ pu³ku,
a dowództwo brygady fundowa³o 
nowy buñczuk, bêd¹cy nagrod¹ dla 
przysz³ych zwyciêzców. W sensie 
refleksyjnym mo¿na przypomnieæ, 
¿e po odniesieniu trzech kolejnych 
zwyciêstw w poszczególnych bryga-
dach kawalerii buñczuki na w³asnoœæ 
zdoby³y w nastêpuj¹cych latach ni-
¿ej podane pu³ki:
– w 1934 r. 1 Pu³k Szwole¿erów 

Józefa Pi³sudskiego w ramach 
Mazowieckiej B.K.,

– w 1937 r. 3 Pu³k Szwole¿erów im. 
p³k. Jana Kozietulskiego w ra-
mach Suwalskiej B.K.

– W 1934 r. 12 Pu³k U³anów 
Podolskich w ramach Wo³yñskiej 
B.K. oraz w ramach tej¿e brygady 
w 1938 r. 19 Pu³k U³anów 
Wo³yñskich im. gen. Karola
E. Ró¿yckiego,

– w 1934 r. 16 Pu³k U³anów Wiel-
kopolskich im. gen. Gustawa 
Orlicz-Dreszera w ramach Po-
morskiej B.K.

– 13 Pu³k U³anów Wileñskich 
posiada³ dwa buñczuki, pierwszy 
przekazany mu na rozkaz mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego oraz 
drugi podarowany Szwadronowi 
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U³anów Tatarskich podczas œwiê-
ta pu³kowego, podczas œwiêta 
pu³kowego w dniu 25 lipca
1937 r. przez przedstawicieli 
Zwi¹zku Tatarów Polskich.
Po raz ostatni zawody o buñczuk 

przeprowadzono w ramach brygad 
kawalerii w 1938 r., co pozostawa³o 
w œcis³ym zwi¹zku z potrzeb¹ 
unifikacji przepisów i ujednolicenia 
zasad ich rozgrywania. Powy¿sza 
decyzja Ministerstwa Spraw Woj-
skowych by³a w pe³ni uzasadniona, 
gdy¿ w praktyce ka¿da brygada 
kawalerii stosowa³a swoje zasady 
rozgrywania zawodów, wrêczania 
buñczuka i przyznawania go na 
w³asnoœæ zwyciêskim pu³kom, a pu³-
ki w dowolny, wybrany przez sie-
bie sposób dokonywa³y publicz-
nej prezentacji posiadanego tro-
feum.

Pe³na iloœæ buñczuków kawa-
lerii polskiej i innych broni za okres 
dwudziestolecia miêdzywojennego 
jest trudn¹ do definitywnego usta-
lenia dla znawców przedmiotu, 
zw³aszcza ¿e w tym zakresie nie 
prowadzono centralnej rejestracji.

Wyjaœniæ nale¿y, ¿e buñczuk nie 
by³ jedynym symbolem zwyciêstwa 
w zawodach z zakresu wyszkolenia 
wojskowego we wszystkich bryga-
dach kawalerii. Przyk³adem powy¿-
szego jest m.in. Poznañska B.K., 
gdzie nagrod¹ dla zwyciêskiego 
szwadronu by³a srebrna lanca Pre-
zydenta R.P., natomiast plutony 
³¹cznoœci, pu³ków wchodz¹cych
w jej sk³ad wspó³zawodniczy³y
o buñczuk. Po odniesieniu trzech 
zwyciêstw w 1933 r. srebrn¹ lancê 
Poznañskiej B.K. zdoby³ na w³as-
noœæ 17 Pu³k U³anów Wielko-
polskich im. Króla Boles³awa Chro-
brego. Godnym zwrócenia uwagi 
jest fakt, ¿e zawody o buñczuk, 
srebrn¹ lancê b¹dŸ inn¹ nagrodê 
przechodni¹, obok wydŸwiêku pro-
pagandowego, pozwala³y na bie¿¹c¹ 
ocenê poziomu wyszkolenia woj-
skowego i sprawnoœci sportowej 
poszczególnych pu³ków, integro-
wa³y pu³ki i inspirowa³y je do 
osi¹gniêcia coraz lepszych wyników 
w wyszkoleniu, dlatego te¿ zdobycie 
buñczuka lub jego odpowiednika 
nale¿a³o do istotnych momentów

w codziennym ¿yciu pu³ku i jego 
dzia³alnoœci wychowawczej.

Buñczuki wykonywane w okre-
sie lat 1918–1938 posiada³y ró¿ne 
odmiany. By³y one zespolon¹ ca-
³oœci¹ dowolnie wybranych ele-
mentów dekoracyjnych, lecz za-
sadnicz¹ konstrukcj¹, kszta³tem i te-
chnologi¹ wykonania nie ró¿ni³y siê 
od buñczuków pochodzenia tatar-
skiego lub tureckiego. Na podstawie 
dostêpnych materia³ów ikono-
graficznych, w tym fotografii i ry-
sunków, mo¿na stwierdziæ, i¿ do 
podstawowych czêœci konstruk-
cyjnych buñczuka nale¿a³y m.in.: 
drzewce, kula-ga³ka metalowa
i chwosty. Drzewce buñczuka
w wieku XVII i XVIII rozmiarami
i kszta³tem przypomina³o drzewce 
kopii husarskiej, natomiast w okresie 
miêdzywojennym imitowa³o drzew-
ce lancy u³añskiej, bardzo czêsto 
zdobione gwoŸdziami metalowymi, 
gwoŸdziami z napisami pami¹t-
kowymi lub inkrustowane koloro-
wymi metalami. Jeden ze znawców 
historii i militariów kawalerii pol-
skiej rtm. Janusz Wielhorski w bez-
poœredniej relacji dotycz¹cej drzew-
ca buñczuka podaje: „u do³u drzewca 
znajdowa³y siê tzw. stopka, któr¹ 
wk³adano do tulejki umocowanej
u prawego strzemienia jeŸdŸca 
trzymaj¹cego buñczuk”. Kula meta-
lowa, najczêœciej srebrna, osadzona 
by³a w szczytowej czêœci drzewca.
Z kul¹ ³¹czono poziome porzeczki 
oraz g³ówny element dekoracyjny 
buñczuka. Chwosty wykonywano 
najczêœciej z koñskiego ogona lub 
lisiej kity, barwi¹c je na kolor czarny. 
Oplatano je siatk¹ metalow¹ ze z³ota, 
srebra lub mosi¹dzu, nak³adaj¹c 
równoczeœnie metalowe obrêcze za-
ciskowe. D³ugoœæ chwostu, splot, za-
czesanie w³osia oraz sposób zawie-
szenia na poprzeczce lub bezpoœ-
rednio na drzewcu by³y dowolnie 
przyjmowane. Powy¿ej kuli, rów-
nie¿ na drzewcu, w celu rozbudo-
wania wystroju buñczuka umiesz-
czano inne elementy zdobnicze. 
By³y nimi z regu³y wykonane z me-
talu symbole islamu, jak pó³ksiê¿yc 
z gwiazd¹ lub symbole militarne, jak 
stylizowane groty strza³ i skrzyd³a 
imituj¹ce skrzyd³a husarii. Ponadto 

do dekoracji u¿ywano tak¿e metalo-
wych dzwoneczków o zró¿nicowa-
nej tonacji. W omawianym okresie, 
a¿ po 1939 rok, w zakresie pro-
jektowania i wykonywania buñczu-
ków opierano siê na znajomoœci 
przedmiotu, inwencji i fantazji 
twórczej projektantów, gdy¿ ich wy-
gl¹d, kszta³t, konstrukcja czy wy-
miary nie zosta³y okreœlone aktem 
normatywnym.

Pu³ki kawalerii polskiej wy-
ruszaj¹c do dzia³añ wojennych
w 1939 r. pozostawi³y buñczuki
w koszarach lub w Oœrodkach 
Zapasowych, co w konsekwencji 
spowodowa³o ich bezœladowe za-
giniêcie. Natomiast militaria o ro-
dowodzie tureckim czy tatarskim 
znajduj¹ siê w zbiorach zamku 
wawelskiego i skarbcu klasztoru 
czêstochowskiego. Wœród wspom-
nianych militariów znajduj¹ siê 
równie¿ buñczuki osmañskie.

Niezale¿nie od omówionego 
syntetycznie zarysu dziejów i prze-
znaczenia buñczuków kawalerii 
polskiej w okresie 1918–1939 r., 
specyficznym wydarzeniem wpisa-
nym do historii 13 P. U³. Wileñskich 
by³o przekszta³cenie w 1936 r. 
w³asnego organizacyjnie 1-go szwa-
dronu w Szwadron U³anów Tatar-
skich, a nastêpnie wrêczenie mu 
buñczuka podczas œwiêta pu³ko-
wego w dniu 25 lipca 1937 r. Ro-
dowód oraz trzyletnie istnienie 
Szwadronu U³anów Tatarskich,
w którym s³u¿bê wojskow¹ winni 
odbywaæ poborowi pochodzenia 
tatarskiego, a póŸniej – celem uzu-
pe³nienia stanu osobowego – rów-
nie¿ wyznawcy islamu innych naro-
dowoœci, wymaga oddzielnego omó-
wienia. Jednak szczególnego pod-
kreœlenia wymaga donios³y w zna-
czeniu historycznym fakt, i¿ (od 
powy¿szej daty poczynaj¹c) 13 Pu³k 
U³anów, jako jedyny wœród 40-pu³-
ków kawalerii polskiej, posiada³ 
prawo do posiadania dwóch buñczu-
ków na podstawie decyzji odnoœ-
nych w³adz pañstwowych i woj-
skowych. Dodaæ nale¿y, i¿ w przy-
padku zdobycia zwyciêskiego buñ-
czuka w zawodach na szczeblu 
Wileñskiej B.K. powy¿szy pu³k 
uzyskiwa³ formaln¹ podstawê do 
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posiadania i prezentowania trzech 
buñczuków równoczeœnie. Buñczuk 
dla Szwadronu U³anów Tatarskich 
na czele swojego pocztu odebra³ 
ówczesny jego dowódca rtm. Micha³ 
Bohdanowicz z r¹k Jakuba Ro-
manowicza, bêd¹cego przedstawi-
cielem Zwi¹zku Tatarów Polskich. 
Ceremonia przekazania buñczuka 
mia³a uroczyst¹ oprawê, bowiem 
odbywa³a siê na oczach licznie 
zgromadzonej publicznoœci, przed-
stawicieli miejscowych w³adz admi-
nistracyjnych i dowództwa Wileñ-
skiej B.K. Na jej zakoñczenie odby³a 
siê defilada, w czasie której Szwa-
dron U³anów Tatarskich dumnie 
prezentowa³a swój œwie¿o otrzyma-
ny buñczuk. O donios³oœci po-
wy¿szego aktu œwiadczy, i¿ miej-
scowa prasa obszernie go rela-
cjonowa³a, podkreœlaj¹c jego zna-
czenie w aspektach patriotycznych, 
politycznych i wychowawczych.
W pe³ni uzasadnionym jest tu 
wspomnieæ, ¿e omawiany buñczuk 
zosta³ zakupiony, a nastêpnie 
przekazany Szwadronowi U³anów 
Tatarskich z inicjatywy Zwi¹zku 
Tatarów Polskich, a poniesione
z tego tytu³u koszty materialne 
zosta³y pokryte dobrowolnie przez 
spo³ecznoœæ tatarsk¹, g³ównie 
zamieszka³¹ na terenie Wileñ-
szczyzny. Opisuj¹c buñczuk Szwa-
dronu U³anów Tatarskich p³k dr 
Zygmunt Koszty³a podaje: „Buñ-
czuk d³ugoœci 3 m mia³ du¿y 
poz³acany grot zakoñczony pó³ksiê-
¿ycem. Poni¿ej grotu znajdowa³y siê 
trzy stopniowo zwiêkszaj¹ce siê 
kr¹¿ki z dzwoneczkami, ka¿dy
o innej tonacji. Do grotu, na 
wysokoœci drugiego kr¹¿ka, umoco-
wane by³y na ugiêtych uchwytach 
dwa symboliczne ogony koñskie, 
jeden bia³o-czerwony, a drugi zie-
lony – muzu³mañski. Losy po-
wy¿szego buñczuka od momentu 
wymarszu 13 P. U³. z koszar do 
dzia³añ wojennych we wrzeœniu 
1939 r. nie s¹ znane i przyj¹æ nale¿y, 
¿e zagin¹³, co jest zgodne z po-
gl¹dem przekazanym przez rtm. 
Wieñczys³awa Ter-Barsegowa 
P³awiñskiego, pe³ni¹cego w chwili 
wybuchu wojny funkcjê dowódcy
2-go plutonu w Szwadronie U³anów 

Tatarskich w stopniu ppor. Godn¹ 
podkreœlenia ciekawostk¹, zrodzon¹ 
ju¿ po zakoñczeniu dzia³añ II-giej 
Wojny Œwiatowej, jest posiadanie 
„wiernej” kopii buñczuka Szwa-
dronu U³anów Tatarskich przez In-
stytut i Muzeum gen. W. Sikorskiego 
w Londynie.

Celem widocznego upamiêt-
nienia d³ugowiecznych zwi¹zków 
militarnych polsko-tatarskich,
a w szczególnoœci ostatniej histo-
rycznie formacji tatarskiej w Wojsku 
Polskim, jak¹ by³ wspomniany 
wy¿ej szwadron, inicjatywy wy-
konania kopii buñczuka podj¹³ siê 
mieszkaj¹cy w Londynie mjr. Mgr 
Wies³aw Antoni Lasocki przy 
wspó³pracy z b. u³anem 13 Pu³ku 
U³anów, Tatarem – Stefanem Abra-
mowiczem, zamieszka³ym w Man-
chesterze, o czym wspomina jak 
nastêpuje: „Moj¹ myœl zdobycia 
takiej kopii buñczuka i ofiarowania 
jej naszemu londyñskiemu muzeum, 
pochwyci³ by³ u³an szwadronu 
tatarskiego, p. Stefan Abramowicz, 
zamieszka³y w Manchester i zain-
teresowa³ ni¹ swego kuzyna, in¿. 
Murata Jakubowskiego-Jakuboglu, 
od 1940 r. stale przebywaj¹cego
w Stambule. Nied³ugo potem na-
desz³a wiadomoœæ, ¿e Narodowe 
Centrum Tatarów Krymskich
w Stambule pokryje wszystkie 
koszta wykonania buñczuka, jako 
prezent dla polskiego muzeum
w Londynie.” 

Dziœ omawiana kopia buñczuka 
zajmuje poczesne miejsce wœród 
innych eksponatów przypomina-
j¹cych wojenne drogi ¿o³nierza 
polskiego, zgromadzonych w po-
wy¿szym muzeum, a autor pomys³u 
napisa³ w 1988 roku broszurkê
pt. „Pod Tatarskim Buñczukiem”,
z której zaczerpniêto przytoczony 
cytat. Wies³aw A. Laskowski wspo-
mnian¹ broszurkê dedykowa³ swojej 
ma³¿once p. Tamarze Tuhan Ba-
ranowskiej, której cz³onkowie ro-
dziny nale¿eli do czo³owych dzia-
³aczy Zwi¹zków Tatarów Polskich.

Niezale¿nie od przedstawionego 
ju¿ omówienia roli i znaczenia buñ-
czuków, koniecznym jest podkreœ-
lenie, ¿e w przypadku Szwadronu 
U³anów Tatarskich buñczuk by³ jego 

oryginalnym znakiem rozpoznaw-
czym, gdy¿ wyraŸnie wskazywa³ na 
jego istnienie organizacyjne i aktu-
alne miejsce przebywania, a tym 
samym wyró¿nia³ go spoœród 
wszystkich innych szwadronów 
kawalerii polskiej w okresie lat 
1937–1939.

Omawiaj¹c w szerszym aspek-
cie zwi¹zki buñczuków z kawaleri¹ 
polsk¹, nie mo¿na zapominaæ, ¿e 
buñczuki by³y równie¿ w szwa-
dronach K.O.P. Buñczuk posiada³y 
oddzia³y konne przysposobienia 
wojskowego „Krakusi”, a tak¿e 
Szko³a Podch. Rezerwy Kawalerii
w Grudzi¹dzu. 

Cezary Le¿ejski w swojej ksi¹¿-
ce pt. „Zosta³y tylko œlady podków”, 
na stronie 15 podaje, co nastêpuje: 
„Ostatni buñczuk kawalerii polskiej 
ufundowany by³ w 1946 roku przez 
Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej
w Krakowie dla szwadronu kawa-
lerii Oficerskiej Szko³y Piechoty
i Kawalerii. Znajduje siê on teraz
w zbiorach kontynuatorki tradycji 
szko³y – w Wy¿szej Szkole Ofi-
cerskiej Wojsk Zmechanizowanych 
im. Tadeusza Koœciuszki we Wro-
c³awiu”. Ten ostatni z buñczuków 
zamyka historiê ich istnienia w Woj-
sku Polskim, stanowi¹c interesuj¹cy 
temat do wspomnieñ, rozwa¿añ
i refleksji.

                          Opracowa³ JJK

BUÑCZUK W KAWALERII POLSKIEJ

Buñczuk 1-go Szwadronu Tatarskiego
13 Pu³ku U³anów Wileñskich



PRAWO

MUZU£MAÑSKIE

Szybki rozwój terytorialny i in-
stytucjonalny pañstwa muzu³mañ-
skiego, kalifatu (w momencie roz-
kwitu pañstwo to obejmowa³o 
obszar od Chin na wschodzie po 
arabsk¹ Hiszpaniê na zachodzie), 
wymaga³ rozwoju doktryny prawnej 
islamu. Nie wystarczy³y ju¿ roz-
proszone zalecenia Koranu i sunny,
a konieczna okaza³a siê kodyfikacja 
prawa nazywanego szari¹. W tym 
miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na 
specyficzn¹ strukturê prawa w isla-
mie. Poniewa¿ islam jest religi¹ 
wszechobejmuj¹c¹, taki charakter 
ma równie¿ wywodz¹ce siê zeñ pra-
wo uwa¿ane przez muzu³manów za 
prawo naturalne, zapisane w ,,umm 
al-kitab", czyli Ksiêdze-Matce znaj-
duj¹cej siê w niebie. Jest to bez 
w¹tpienia idealny, niebiañski pro-
totyp Koranu. Dlatego b³êdem jest 
uto¿samianie prawa muzu³mañ-
skiego z prawem kanonicznym
w pojêciu europejskim, poniewa¿ to 

ostatnie obejmuje jedynie sprawy 
religii. Prawo muzu³mañskie doty-
czy natomiast wszystkich spraw 
zwi¹zanych ze stosunkiem cz³o-
wieka do Boga i do drugiego 
cz³owieka. Œwiêty charakter prawa 
islamu powoduje, ¿e cz³owiek nie 
ma mo¿liwoœci jego zmiany, a mo¿e 
uciekaæ siê jedynie do jego inter-
pretacji.

Muzu³mañskie szko³y prawne, 
tzw. mazhaby, zaczê³y powstawaæ w 
VII wieku. Pocz¹tkowo by³o ich 
bardzo wiele, ale w wyniku ich 
rywalizacji ostatecznie ustali³y siê
w islamie cztery sunnickie szko³y 
prawa oraz pi¹ta, szyicka, zwana 
d¿afaryck¹. Cztery szko³y sunnickie 
to szko³a hanaficka, stworzona przez 
Abu Hanifê (700–767), malikicka – 
od Malika Ibn Anasa (715–796), 
szafi'icka, któr¹ za³o¿y³ Asz-Szafi'i 
(767–820) oraz hanbalicka (Ahmad 
Ibn Hanbal, 780–855). Ta ostatnia 
jest najbardziej reakcyjnym z maz-

habów, opieraj¹cym siê œciœle na 
literze Koranu i obecnie panuje 
jedynie w Arabii Saudyjskiej.

Zasadniczo ró¿nice pomiêdzy 
poszczególnymi szko³ami s¹ nie-
wielkie, ale istnieje koniecznoœæ 
przynale¿noœci do jednej ze szkó³
i na przyk³ad mieszanie zasad 
ró¿nych szkó³ podczas modlitwy 
prowadzi do jej uniewa¿nienia.

Podstawy prawa muzu³mañ-
skiego zosta³y ustalone ostatecz-
nie przez wspomnianego wy¿ej
Asz-Szafi'iego, jednego z najwy-
bitniejszych prawników na skalê 
œwiatow¹. Owe podstawy to oczy-
wiœcie Koran i sunna oraz id¿ma
i kijas. Id¿ma to w interpretacji
Asz-Szafi'iego zgoda ca³ej wspól-
noty w jakiejœ sprawie. Istnienie 
takiej zasady uprawomocnia tra-
dycja, która przypisuje Prorokowi 
stwierdzenie, ¿e umma, czyli wspól-
nota muzu³mañska jako ca³oœæ, nie 
mo¿e siê myliæ. Wczeœniejsi praw-
nicy interpretowali id¿mê nieco 
odmiennie, ju¿ to jako zgodê wszyst-
kich muzu³mañskich uczonych
w Piœmie, ju¿ to jako zgodê tylko 
uczonych teologów Medyny.

Kijas to zasada analogii. Jeœli 
jakiœ przypadek nie zosta³ uwzglêd-
niony w Koranie i sunnie, to pun-
ktem wyjœciowym staje siê sytuacja 
podobna, któr¹ mo¿na porównaæ do 
opisanej w którymœ z wymienionych 
Ÿróde³.

W tradycji sunnickiej rozwój 
prawa muzu³mañskiego zakoñczy³ 
siê wraz z powstaniem i ukszta³-
towaniem siê czterech szkó³ prawa
w IX wieku. Do tego czasu trwa³
w islamie czas tak zwanego id¿ti-
hadu, czyli mo¿liwoœci samodziel-
nego rozstrzygania kwestii praw-
nych, teraz zaœ nast¹pi³ okres taklidu, 
czyli naœladownictwa. Zasady tej nie 
uznali nigdy teologowie szyiccy. 
Przyczyni³a siê do tego obecnoœæ 
imamów, przywódców islamu szy-
ickiego, którzy mieli prawo do 
owego id¿tihadu.

Praktyka wymog³a jednak¿e na 
prawie muzu³mañskim stworzenie 
instytucji muftiego, który rozstrzy-
ga³ ró¿ne szczegó³owe elementy 
szarii wydaj¹c tzw. fatwy, które 
jednak tak¿e musia³y byæ w zgodzie 
z Koranem, sunn¹, id¿m¹ i kijasem. 

                                                                                              
Opracowa³ JJK



STOSUNKI

WYZNANIOWE

W HISZPANII

Doktor Pawe³ Borecki, ur. w roku 1947,
adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego

Wydzia³u Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor kilkudziesiêciu publikacji naukowych
dotycz¹cych prawa wyznaniowego,

prawa konstytucyjnego oraz historii ustroju
i prawa Polski.

CZÊŒÆ II

– dane identyfikacyjne;
– organy reprezentuj¹ce;
– normy funkcjonowania;
– uprawnienia organów.

Podobne warunki dotycz¹ sto-
warzyszeñ i innych osób prawnych
i fundacji religijnych za³o¿onych 
kanonicznie przez kompetentn¹ 
w³adzê koœcieln¹.

Przepisy warunkuj¹ce nabycie 
osobowoœci prawnej koniecznoœci¹ 
dokonania wpisu w rejestrze nie 
obowi¹zuj¹ w przypadku jednostek 
terytorialnych Koœcio³a. Jednostki te 
„nie podlegaj¹ procedurze wpisu do 
Rejestru Zrzeszeñ Religijnych, 
poniewa¿ posiadaj¹ osobowoœæ ka-
noniczn¹ przyznan¹ przez odpo-
wiednie w³adze koœcielne i potwier-
dzon¹ przez Dyrekcjê Generaln¹ do 
Spraw Religii".

Wy³¹czenie jednostek teryto-
rialnych (np. parafii, diecezji) spod 
ogólnych przepisów dotycz¹cych re-
jestracji osób prawnych odbywa siê 
na zasadzie uznania prawa kanonicz-
nego za wystarczaj¹ce Ÿród³o ujaw-
nienia wszystkich danych odno-
sz¹cych siê do koœcielnej osoby 
prawnej bez potrzeby poddawania 
jej pañstwowej procedurze rejest-
rowej. Zachodzi wiêc przypadek 
uprzywilejowania jednostek terytor-
ialnych Koœcio³a Katolickiego wo-
bec innych dzia³aj¹cych w Hiszpanii 
koœcio³ów i wyznañ.

Zgodnie z ustaw¹ organiczna
z 1980 r. o wolnoœci religijnej
w Hiszpanii „koœcio³y, wyznania
i wspólnoty religijne oraz ich zrze-
szenia nabywaj¹ osobowoœæ prawn¹ 
z chwil¹ wpisu do rejestru zwi¹zków 
wyznaniowych.

Wpis ten ma zatem znaczenie 
stanowi¹ce dla osobowoœci praw-
nej, która nadaje koœcio³om i wy-
znaniom korzystny status prawny, 
polegaj¹cy w szczególnoœci na 
przyznaniu im:
– mo¿liwoœci zawierania umów

i normowania swego po³o¿enia 
prawnego w drodze

– porozumienia z pañstwem;
– „pe³nej wewnêtrznej niezale¿-

noœci i mo¿liwoœci ustalania 
swych w³asnych norm organiza-
cyjnych, przepisów wewnêtrz-
nych".
Wpis do rejestru nastêpuje na 

wniosek danej osoby oraz za³¹-
czonych dokumentów, z których 
wynikaj¹:

Pawe³ Borecki

– stowarzyszeñ i innych instytucji
i fundacji religijnych, jak¹ posia-
da³y w dniu wejœcia w ¿ycie uk³adu
z 1976 r. Koœció³ Katolicki jako taki 
nie jest wymieniony w przepisach 
jako podmiot osobowoœci prawnej. 
Jednak¿e tê osobowoœæ uznaje siê na 
zasadzie domniemania, powo³uj¹c 
fakt okreœlenia Koœcio³a w art. 16.3 
Konstytucji jako strony stosunków
z pañstwem.

Nowo powstaj¹ce zakony, kon-
gregacje i inne instytucje ¿ycia 
religijnego uzyskuj¹ osobowoœæ 
prawn¹ przez wpis do odpowied-
niego rejestru pañstwowego. Wpis 
ten dokonuje siê na podstawie 
dokumentów stwierdzaj¹cych:
– fakt ustanowienia kanonicznego;
– cele;

Sytuacja prawna wspólnot 
wyznaniowych w  Hiszpanii

 
Pañstwo na mocy uk³adu ze 

Stolic¹ Apostolsk¹ z 26 lipca 1976 
roku uznaje osobowoœæ cywilno-
prawn¹:
– Konferencji Episkopatu Hisz-

pañskiego;
– parafii, diecezji i innych admi-

nistracyjnych jednostek teryto-
rialnych Koœcio³a, pod warun-
kiem, ¿e dysponuj¹ osobowoœci¹ 
kanoniczn¹ notyfikowan¹ kom-
petentnym organom pañstwo-
wym;

– zakonów, kongregacji zakonnych 
oraz innych instytucji ¿ycia 
religijnego;

– prowincji i domów;
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– za³o¿enie lub osiedlenie wyz-
nania w Hiszpanii;

– cele religijne zwi¹zku;
– nazwa zwi¹zku oraz inne da-

ne umo¿liwiaj¹ce identyfikacjê 
zwi¹zku;

– organy reprezentuj¹ce;
– sposób dzia³ania i zakres upraw-

nieñ organów. Ubiegaj¹cy siê
o wpis do rejestru przedstawiaj¹ 
ponadto:

– spis wyznawców,
– tekst statutu,
– adres siedziby w³adz,
– regulamin dzia³ania zwi¹zku i je-

go organów aniowy
Postêpowanie rejestrowe i de-

cyzje o nadaniu osobowoœci prawnej 
nale¿¹ do kompetencji Dyrektora 
Generalnego ds. Religii w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci na mocy 
pe³nomocnictw udzielonych mu 
przez ministra sprawiedliwoœci.

Organem opiniodawczym jest 
Komisja do Spraw Wolnoœci Reli-
gijnej.

Od decyzji dyrektora general-
nego s³u¿y zainteresowanej stronie 
odwo³anie do Izby Prawodawczej 
Trybuna³u Krajowego.

Decyzje podejmowane przez 
w³adze pañstwowe Hiszpanii
w sprawach rejestrowych „pod 
pewnymi wzglêdami wybiegaj¹ 
daleko poza konstatacje formalnych 
aspektów sprawy".

W odró¿nieniu od wymogów 
zwi¹zanych z wpisem do Rejestru 
Stowarzyszeñ (które okreœla art. 22.3 
Konstytucji) wpis do Rejestru 
Zwi¹zków Wyznaniowych wymaga 
wiêkszej kontroli. Przemawiaj¹ za 
tym szczególne uprawnienia przy-
znane przez pañstwo zwi¹zkom 
wyznaniowym w okreœleniu ich pra-
wa wewnêtrznego, mo¿liwoœæ za-
wierania umów o wspó³pracy z pañ-
stwem, tryb wykreœlenia z rejestru, 
nastêpuj¹cy jedynie na wniosek 
organów koœcio³a lub w wykonaniu 
prawomocnego orzeczenia s¹do-
wego.

Logicznym nastêpstwem tych 
regulacji jest to, ¿e zakwalifiko-
wanie danego zwi¹zku do wpisu
w rejestrze nie mo¿e sprowadzaæ siê 
jedynie do prostego potwierdzenia
i formalnej akceptacji wniosku 

zawieraj¹cego deklaracjê woli utwo-
rzenia koœcio³a lub wyznania, lecz 
powinny zawieraæ tak¿e ocenê 
zgodnoœci zg³aszanych deklaracji ze 
stanem faktycznym. Chodzi o wy-
robienie opinii czy przedstawione 
wnioski i dokumenty nie naruszaj¹ 
ustawowo zagwarantowanego stanu 
prawnego. Badanie zg³oszonej do-
kumentacji polega zatem przede 
wszystkim na ustaleniu, czy zwi¹zek 
zabiegaj¹cy o rejestracjê zajmuje siê 
rzeczywiœcie religi¹.

Wpis w rejestrze za³o¿onym dla 
zwi¹zków wyznaniowych – ró¿nych 
w swej istocie od zwi¹zków i wspól-
not kulturalnych, sportowych, artys-
tycznych, ekologicznych itp. – jest 
mo¿liwy jedynie dla tych zwi¹zków, 
które odpowiadaj¹ wyró¿niaj¹cym 
je kryteriom religii.

Hiszpañska administracja wy-
znaniowa przyjê³a nastêpuj¹ce ce-
chy identyfikacyjne koœcio³ów i wy-
znañ:

– w³asna doktryna – czyli zbiór 
dogmatów i wierzeñ religijnych, 
akceptowanych przez cz³onków 
grupy na podstawie aktu wiary, 
niezale¿nie od innych przes³anek;

– kult – oznaczaj¹cy sprawo-
wanie czynnoœci rytualnych i ce-
remonii zwi¹zanych z treœci¹ dok-
tryny – jako immanentna religii 
relacja komunikowania siê i wyraz 
zwi¹zku wiernych z wy¿szym by-
tem;

– stanowiska funkcjonariuszy 
kultowych; organizacja kap³añska 
narzucana jest w ogólnych zarysach 
przez treœæ doktryn; stanowi z jednej 
strony niezbêdny gwarant i prze-
kaŸnik treœci wiary, z drugiej zaœ 
zapewnia trwa³oœæ i wykonywanie 
czynnoœci kultowych;

– cele religijne respektuj¹ce gra-
nice dzia³añ przewidzianych pra-
wem do wolnoœci religijnej;

– uprzednio zg³oszona niezbêd-
na liczba wiernych.

Wed³ug definicji Królewskiej 
Akademii Jêzyka Hiszpañskiego 
„religia" wyra¿a siê we „wspólnocie 
przekonañ lub dogmatów tycz¹cych 
boskoœci, uczuciach czci i lêku 
wobec norm moralnych, praktykach 
obrzêdowych sprawowanych indy-
widualnie i zbiorowo, zw³aszcza 

przez modlitwy, wyrzeczenia i ofia-
ry, a tak¿e w sprawowaniu kultu".

Niewystarczaj¹ce s¹ zatem – do 
zakwalifikowania danego zwi¹zku 
do wyznaniowego – twierdzenia 
moralne; nie pozostaj¹ one bowiem 
w zwi¹zku z wiar¹, jak równie¿
z normami dotycz¹cymi boskoœci, 
stanowi¹cymi podstawê i kryterium 
pojêcia dzia³alnoœci religijnej.

Zgodnie z tymi za³o¿eniami hisz-
pañska ustawa o wolnoœci wyznania 
wyodrêbnia i „nie chroni" ró¿nych 
celów i stowarzyszeñ „w powi¹zaniu 
z badaniami i doœwiadczeniami 
fenomenów fizycznych lub para-
psychologicznych, rozpowszech-
nianiem wartoœci humanistycznych 
albo spirytualistycznych i innymi 
celami obcymi religii".

W konsekwencji jest mo¿liwa 
odmowa rejestracji z tytu³u nie 
spe³nienia przez zwi¹zek kryterium 
religijnoœci.

W³adza pañstwowa w Hiszpanii 
dostrzega jako wa¿ny problem ist-
nienie grup wyznaniowych, okre-
œlanych mianem „sekt desktruk-
cyjnych", czyli grup zagra¿aj¹cych 
spo³eczeñstwu ze wzglêdu na ich 
stwierdzony lub domniemany cha-
rakter przestêpczy. Specjalnie po-
wo³ana komisja parlamentarna do 
zbadania dzia³alnoœci tych sekt 
ustali³a szereg naruszeñ prawa z ich 
strony, takich jak: niezgodne z pra-
wem werbowanie cz³onków, wspó³-
praca z obcym wywiadem, zamachy 
na wolnoœæ lub bezpieczeñstwo 
innych osób, wy³udzenia i oszustwa, 
przestêpstwa finansowe, nielegalny 
wywóz dewiz, przestêpstwa prze-
ciwko prawu pracy i zagarnianie 
kwot na ubezpieczenie spo³eczne.

Dzia³ania nielegalne tych grup 
musz¹ podlegaæ karze przewidzianej 
prawem. W stosunku do organów 
rejestrowych Komisja zaleca wzrost 
kontroli zgodnoœci z prawem sta-
tutów jednostek, które ubiegaj¹ siê
o wpisanie do rejestrów publicznych 
jako „zrzeszenia religijne". W kon-
troli tej nie chodzi o badanie 
legalnoœci dzia³ania drog¹ admi-
nistracyjn¹. W momencie wpisy-
wania do rejestru mo¿liwa jest tylko 
kontrola co do rodzaju zwi¹zku 
(religijnego czy innego). W prze-

STOSUNKI WYZNANIOWE W HISZPANII Pawe³ Borecki
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ciwnym razie nale¿a³oby drog¹ 
administracyjn¹ okreœliæ granice 
korzystania przez obywateli z praw 
podmiotowych. Kontrolowanie le-
galnoœci i wydawanie ewentualnych 
decyzji o nielegalnoœci dzia³ania sekt 
religijnych o cechach przestêpczych 
przys³uguje tylko s¹dom.

Szczególn¹ trudnoœæ stwarzaæ 
mo¿e w³aœciwe zakwalifikowanie
i orzeczenie kary wobec grup 
stosuj¹cych np. psychologiczne 
techniki werbowania cz³onków. 
G³oszenie i propagowanie w³asnych 
doktryn w celu przekonywania in-
nych o ich s³usznoœci jest najczêœciej 
czêœci¹ tej doktryny. Zakwali-
fikowanie takiego dzia³ania jako 
przestêpcze – ze wzglêdu na sto-
sowane techniki psychologiczne – 
mog³oby spowodowaæ naruszenie 
konstytucyjnego prawa do wolnoœci 
religijnej. Koliduj¹ tu ze sob¹ prawa 
dwu podmiotów:

1. Prawa osoby do g³oszenia 
doktryny i przekonywania innych,

2. Prawa osoby (bêd¹cej obiek-
tem przekonywania) do swobodnego 
wyboru,

3. Rozstrzygniêcie w konkret-
nym przypadku nale¿y do s¹du, 
który musi odpowiedzieæ, czy nie 
zachodzi naruszenie swobody 
decyzji osób oraz czy nie zachodz¹ 
inne zagro¿enia wolnoœci polegaj¹ce 
na niszczeniu równowagi i auto-
nomii osoby, zrywaniu jej wiêzów 
uczuciowych i rodzinnych oraz 
zak³ócaniu swobody komunikacji
i kontaktów w otoczeniu spo³ecz-
nym. Komisja parlamentarna w swej 
opinii uzna³a ramy prawa hisz-
pañskiego za wystarczaj¹ce do „za-
kwalifikowania i orzeczenia kary 
wobec niektórych sekt o dzia³aniach 

.bezprawnych".

Finansowanie wyznañ

W Hiszpanii Konstytucja z 1978 
roku i uk³ady rz¹du ze Stolic¹ 
Apostolsk¹ zerwa³y z dotychcza-
sowymi uregulowaniami przewi-
duj¹cymi finansowanie Koœcio³a 
Katolickiego z bud¿etu pañstwo-
wego. W uk³adzie miêdzy Stolic¹ 
Apostolsk¹ a Pañstwem Hiszpanii
w sprawach ekonomicznych z 1979 

roku mówi siê, ¿e „pañstwo zobo-
wi¹zuje siê wspó³pracowaæ w tym 
celu, by Koœció³ Katolicki móg³ 
zdobyæ œrodki zabezpieczaj¹ce 
odpowiednie utrzymanie ekono-
miczne", z zastrze¿eniem, ¿e wspó³-
praca ta odbywaæ siê ma „z abso-
lutnym poszanowaniem zasady wol-
noœci religijnej" i jest traktowana 
jako przejœciowy model: „Koœció³ 
Katolicki oœwiadcza, ¿e d¹¿yæ bê-
dzie do bezpoœredniego uzyskiwania 
œrodków koniecznych do zaspoka-
jania swych potrzeb" zastêpuj¹c 
system uzgodniony w uk³adzie przez 
inne formy i przedmiot wspó³pracy.

Przepisy przejœciowe, dotycz¹ce 
wspó³pracy ekonomicznej pañstwa
z Koœcio³em, wyznaczy³y przede 
wszystkim wysokoœæ podatku okre-
œlanego jako „ustalenia podatkowe". 
Mianowicie parlament w ustawie 
bud¿etowej ustala, jaki procent z p³a-
conych podatków o charakterze oso-
bistym podatnik mo¿e przeznaczyæ 
na Koœció³ Katolicki. Na tej pod-
stawie podatnicy hiszpañscy mog¹ 
przeznaczyæ czêœæ (w granicach 
0,5%) swego podatku na rzecz 
Koœcio³a lub inny cel ogólno-
spo³eczny. Obywatel wype³niaj¹c 
deklaracjê podatkow¹ powinien 
wyraŸnie okreœliæ sw¹ wolê doko-
nania wp³aty dla Koœcio³a stawiaj¹c 
krzy¿yk we w³aœciwej rubryce. 
Alternatyw¹ s¹ „inne cele" bez 
bli¿szych okreœleñ. Domniemywa 
siê, ¿e cele te konkretyzuje pañstwo.

Uk³ad ze Stolic¹ Apostolsk¹ 
przewidywa³ trzyletni okres przej-
œciowy dla wprowadzenia nowego 
systemu. W okresie tym mia³y 
funkcjonowaæ zarówno dotacje 
bud¿etowe (z poprzedniego syste-
mu), jak i nowe ustalenia podatkowe. 
Zak³adano, ¿e stopniowo, w ci¹gu 
trzech lat nast¹pi zrównanie wp³y-
wów z podatków z sumami dotacji 
bud¿etowej. Konieczne ponadto 
by³o dokonanie pewnych prze-
wartoœciowañ w œwiadomoœci wier-
nych. Przez wieki Koœció³ Katolicki 
utrzymywany by³ z bud¿etu pañ-
stwa, co w katolikach utrwali³o 
przekonanie, ¿e finansowanie nie 
jest ich spraw¹, lecz pañstwa. 
Œwiadomoœæ ta nie poddaje siê ³atwo 
zmianom.

Do roku 1990 nie nast¹pi³o – 
mimo up³ywu przewidzianego uk³a-
dem terminu – zast¹pienie starego 
modelu nowym, zak³adaj¹cym 
samofinansowanie Koœcio³a i w dal-
szym ci¹gu obowi¹zuje (w 1991 r.) 
model przejœciowy. Sytuacja ta 
niew¹tpliwie narusza zasadê rów-
noœci wyznañ. W stosunku do innych 
koœcio³ów i wyznañ obowi¹zuje nie 
przewiduj¹ca wyj¹tków regu³a 
zakazu finansowania przez pañ-
stwo dzia³alnoœci stricte religijnej. 
W uk³adach z koœcio³ami mniejszoœ-
ciowymi nie przewiduje siê wspó³-
pracy ekonomicznej i nawet subsy-
diowania opieki religijnej w szpi-
talach i wiêzieniach. Inne – poza 
Koœcio³em Katolickim – koœcio³y
i wyznania nie s¹ zreszt¹ przy-
zwyczajone do pomocy pañstwa
w tym zakresie. Koœció³ ewangelicki 
i wyznanie moj¿eszowe odrzuci³y 
ofertê regulacji swych spraw finan-
sowych na zasadach podobnych jak 
w Koœciele Katolickim.

Wed³ug czêœci hiszpañskiej 
doktryny prawa w rozwi¹zaniu 
hiszpañskim nie nale¿y dopatrywaæ 
siê naruszenia zasad wolnoœci 
religijnej i równoœci obywateli.
W ocenie tego systemu trzeba wzi¹æ 
pod uwagê, ¿e nie chodzi w nim
o podatek religijny, lecz powszechny 
podatek pañstwowy – p³acony obli-
gatoryjnie przez wszystkich oby-
wateli. Decyzja obywatela o prze-
znaczeniu sumy jest pozostawiona 
do wolnego wyboru i decyduje 
bezpoœrednio o wielkoœci ogólnej 
sumy przeznaczonej przez bud¿et 
pañstwa na utrzymanie Koœcio³a. 
Wyra¿enie woli nie jest sprzeczne
z zasad¹ prawa do milczenia
w sprawach religijnych i œwiatopo-
gl¹dowych. Obywatel mo¿e bowiem 
przede wszystkim powstrzymaæ siê 
od wype³niania odpowiednich 
rubryk deklaracji podatkowej. 
Ponadto wyra¿enie lub niewyra¿enie 
woli w tej sprawie nie wp³ywa na 
ujawnienie przekonañ religijnych. 
Teoretycznie rzecz bior¹c osoba 
niewierz¹ca mo¿e przekazaæ kwotê
z podatku na Koœció³ zaœ osoba 
wierz¹ca nie uczyniæ tego.
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w ca³ej swojej „krasie”. Dworzec 
autobusowy z bardzo kiepskim ki-
blem, zab³ocony placyk ze znisz-
czonym mikrobusem, który – we-
d³ug miejscowych – mia³ dowieŸæ 
mnie do irañskiej granicy, czekanie 
na pasa¿erów, by wype³nili samo-
chód do ostatniego miejsca, pita tam 
herbata przyniesiona z herbaciarni 
do marszrutki, cinkciarze oferuj¹cy 
wymianê waluty – typowe przygra-
niczne miasteczko.

Powoli samochód wype³nia siê – 
muszê trzymaæ jeden plecak na 
kolanach, drugi „poszed³” na ty³ 
wozu. Wyjecha³em z domu spako-
wany w jeden plecak – ale potem 
okaza³o siê, ¿e warto w podrêczny 
plecaczek, przezornie zabrany, wk³a-
daæ wszystko, co najcenniejsze (leki, 
aparat fotograficzny, b³ony do apara-
tu, trochê podrêcznego jedzenia i pi-
cia) – i nie rozstawaæ siê z nim. 
Siedzê obok pana w okularach –
w moim wieku, wygl¹da na urzêd-
nika. Obok kobieta z ma³ym dziec-
kiem, reszta albo  do pracy fizycznej, 
albo na szmugiel. I tak kilkanaœcie 
kilometrów jedziemy do granicy. 
Wpatrujê siê w Ararat, którego 
masywna sylwetka, ca³a oœnie¿ona, 
fascynuje mnie. To jedna z naj-
wy¿szych gór, jakie widzia³em – 
5174 metrów. W Kirgistanie i w Ka-
zachstanie te¿ patrzy³em na takie 
piêciotysiêczniki, ale nie pamiêtam 
ich nazw. S¹ tam nawet góry 
siedmiotysiêczne – ale daleko, na 
granicy z Chinami, dojœæ trudno 
dojœæ, o dojechaniu nie ma mowy. 
St¹d najpiêkniejszym prze¿yciem 
górskim by³a jazda samochodem na 
po³udnie Kirgistanu – prze³êczami
o wys. 3500 metrów.   

     Wreszcie brama i granice: 
turecka i irañska. Turecka prosta – 
urzêdnik przegl¹da paszport, wbija 
piecz¹tkê wyjazdu na wizie wielo-
krotnego przekraczania. Wchodzê 
boj¹c siê, bo nie wiem, co mnie 
czeka, do urzêdu Iranu. Mi³a 
urzêdniczka nawet nie patrzy, co 
mam w swoich plecakach, mimo ¿e 
otworzy³em je dla sprawdzenia – 
gestem pozwala mi iœæ dalej. Urzêd-
nik paszportowy jest równie¿ uprzej-
my, sprawdza dok³adnie wizê (która 
mam oczywiœcie w porz¹dku: otrzy-
mana w ambasadzie irañskiej w War-
szawie przed wyjazdem), uprzejmie 
wyjaœnia, jak wydostaæ siê z granicy 
i ile to bêdzie kosztowa³o, daje nawet 

której ró¿ne œcie¿ki kumuluj¹ siê
w osi¹gniêciach, przekazywanych 
nastêpnie poprzez kraje muzu³-
mañskie i przez wieki!

Pocz¹tek podró¿y – granica

Dla mnie podró¿ do Iranu 
zaczê³a siê w œrodkowo-po³udnio-
wej Turcji. Pojecha³em na dworzec 
autobusowy, gdzie dosta³em ostatnie 
miejsce w autokarze jad¹cym do 
miasteczka Dogobajazit na granicy
z Iranem. Samochód rusza³ za 10 
minut. Szczêœliwy – ¿e zd¹¿y³em
i nie bêdê czeka³ wielu godzin na 
nastêpny – zwin¹³em siê prawie
w k³êbuszek na tym ostatnim,
wiêc niezbyt wygodnym siedzeniu
– i budz¹c siê, i zasypiaj¹c na nowo
– przespa³em ca³¹ noc.

Rano obudzi³em siê w zupe³nie 
innej Turcji – drogi by³y tu dziurawe 
(pierwszy raz) i autobus musia³ 
jechaæ wolniej. Znik³a gdzieœ wiosna 
pe³na kwiatów i zieleni: patrzy³em 
na szare stepowe ³¹ki jeszcze w zi-
mowej szacie, na bezlistne drzewa
– i na ogromny, œnie¿ny szczyt nad 
nami. To by³ oczywiœcie Ararat!
I zaraz miasteczko Dogobajazit – 
by³o takie, jakimi zapamiêta³em 
miasta z Kazachstanu czy Kirgis-
tanu, a wiêc brudne; ulice pe³ne 
b³ota, domy niedu¿e, wszêdzie za-
niedbane postacie – Azja Centralna 

Po zobaczeniu i zachwyceniu siê 
sztuk¹ islamu w Turcji, po poznaniu 
architektury i sztuki muzu³mañskiej 
w Kazachstanie, Kirgistanie, Uzbe-
kistanie, Chinach, Indiach, Syrii – 
przysz³a kolej na Iran, czyli Persjê! 
Jak¿e bowiem – zobaczywszy B³ê-
kitny Meczet w Istambule, Bucharê
i Samarkandê, Tad¿-Mahal, Meczet 
Umajadów w Damaszku – mia³bym 
zostawiæ nieznanym  piêkno archi-
tektury islamu w Isfahanie? I mo¿e 
nigdy nie zobaczyæ tego, co ju¿ z fo-
tografii wydawa³o mi siê najpiêk-
niejsze ?

Oczywiœcie, ka¿da epoka ma 
swój szczyt piêkna i porównywanie 
XV-wiecznej architektury Timury-
dów w dzisiejszym Uzbekistanie
z architektur¹ np. meczetu Uma-
jadów w Damaszku z VIII wieku 
naszej ery nie ma najmniejszego 
sensu. Ale zarazem konsekwentna
w swych za³o¿eniach religijnych 
sztuka islamu od VII wieku 
rozwija³a siê w jednym kierunku. 
Oczywiœcie – ktoœ, kto porówna 
architekturê muzu³mañsk¹ w Kairze 
z Alhambr¹, irack¹ w Samarze czy 
Mauzoleum Sasanidów w Bucharze 
– wie, ¿e s¹ to zupe³nie inne dzie³a 
sztuki. Zarazem jednak widzi ich 
wspólny mianownik – i form archi-
tektonicznych, i dekoracji! Mo¿e 
wiêc lepiej mówiæ o wspólnej 
szerokiej drodze sztuki islamu, na 
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mapê prowincji Urumia, w której 
teraz jesteœmy – pokazuje, gdzie 
bank i wymiana pieniêdzy… Idê tam 
oszo³omiony, bo tak mi³ej granicy 
jeszcze nie przechodzi³em! Na 
podwórzu czekaj¹ taksówki – bior¹ 
mnie z sob¹ jedni na czwartego – ale 
gdy pytam siê – ile mam zap³aciæ – 
mówi¹, ¿e nic. To prezent dla mnie! 
Takich serdecznych gestów doœ-
wiadczam w Iranie sporo.

Teraz druga taksówka – z osady 
przygranicznej (bo granica znajduje 
siê na prze³êczy górskiej – jej 
rozmiar i d³ugoœæ dok³adnie poznam 
w powrotnej drodze, pokonuj¹c j¹ 
pieszo przez godzinê!) – teraz ju¿ do 
pobliskiego miasta Maku, po³o-
¿onego kilkanaœcie kilometrów 
dalej. ¯¹daj¹ 5 tysiêcy realów, czyli 
piêciu tumanów (czyt. tiumanów), 
czyli piêciu dolarów. Inflacja spo-
wodowa³a, ¿e real wart jest jedn¹ 
tysiêczna dolara, st¹d w obiegu s¹ 
banknoty tiumany – 10 tysiêcy reali 
jeden. Mniej wiêcej jeden tiuman to 
jeden dolar – ³atwo wiêc przeliczyæ
i poznawaæ wartoœæ towarów. 

Jedziemy piêkn¹ górzyst¹ oko-
lic¹ (dla mnie wszystkie góry s¹ 
piêkne). Wy¿sze szczyty – groŸne
i czarne, z b³yskami oœnie¿onych 
w¹wozów, ni¿sze – o barwie czer-
wonawego kamienia. Tu tak¿e 
jeszcze nie dotar³a wiosna, drzewa 
dopiero zaczynaj¹ wypuszczaæ 
listki.  A z lewej strony – daleko – 
Ararat, który od strony irañskiej ma 
dwa wierzcho³ki.

Ten mniejszy i ³adniejszy, to 
prawie regularny sto¿ek, jest ni¿szy 
o ponad tysi¹c metrów. Potem doœæ 
d³ugo jedziemy g³ówn¹ ulic¹ Maku. 
Jest jedna, bo miasteczko le¿y
w w¹wozie, pod stromymi œcianami 
czerwonawych turni. Zdziwienie – 
bo wszystkie domy wspó³czesne,
z du¿ymi oknami, talerzami sate-
litarnymi na dachach – gdzie te 
dawne miasteczka irañskie „z Bou-
viera”?

Taksówkarz wiezie mnie do hotelu

– Tu obok jest kilka hoteli – 
wyjaœnia – gdy wysiadam. Pierwszy 
stanowczo za drogi: 30-40 dolarów 
za noc! Szukam tañszego – i znaj-
dujê. Hotel Alvez – dostajê pokój za 
12 dolarów (w³aœciwie za 13, bo 
recepcjonista tak d³ugo siê przy-
mila³, ¿e musia³em mu daæ jednego 
dolara na szczêœcie). Bêdzie to naj-
tañszy hotel, jaki znalaz³em w Iranie. 
Godny wszak¿e swej ceny – co 
prawda ³ó¿ko ma czyst¹ poœciel, ale 
toaleta i ³azienka wspólna na 
korytarzu, co gorsze okno wychodzi 
te¿ na korytarz. Jak ja bêdê spa³ przy 
zamkniêtym oknie? – martwiê siê
– i mam racjê. Podduszony przez 
brak powietrza w zamkniêtym 
pokoju – decydujê siê otworzyæ okno 
i zasypiam, mimo strachu przed 
z³odziejem, który ³atwo mo¿e siê do 
mnie dostaæ.  Uprzednio prze³o-
¿y³em jednak portfel z paszportem
i pieniêdzmi do kieszeni pi¿amy.
Ale to bêdzie dopiero w nocy! Na 
razie chwilê odpoczywam, by zaraz 
wyruszyæ na poznawanie Maku, 
pierwszej dla mnie miejscowoœci
w Iranie.

Jestem g³odny – wiêc pierwsze 
kroki kierujê do maleñkiej restaura-
cyjki. Rozmowa „po irañsku” prosta: 
pokazujê szasz³yki i dwa palce! Za 
kilka minut otrzymujê zamówione 
szasz³yki, pieczone pomidory, chleb 
– czyli cieniuteñki naleœnik jakby. 
Do tego herbata. Wszystko razem 
kosztuje dwa i pó³ dolara. Da siê ¿yæ! 
Ju¿ w lepszym nastroju idê g³ówn¹ 
ulic¹. Chcê dotrzeæ do miejsca,
z którego widaæ górê (a w³aœciwie 
góry) Ararat. Idê ze 2 kilometry ogl¹-
daj¹c sklepy, domy, warsztaty rze-
mieœlnicze. Niby trochê inne ni¿
w Europie – ale bez zdziwienia! 
Zw³aszcza po Syrii i Turcji. Ceny 
¿ywnoœci mniej wiêcej takie, jak
w Polsce. To biedy tu nie ma – myœlê. 
Nie mam si³y wlec siê dalej, biorê 
taksówkê. Chc¹ 3 tiumany, oferujê 
dwa i pó³. Jedziemy doœæ d³ugo – 
pieszo bym jeszcze z godzinê szed³! 
Wreszcie za miastem kierowca 
skrêca w boczn¹ drogê, ¿ebym móg³ 
swobodnie sfotografowaæ le¿¹cy 
doœæ daleko Ararat. 

Prawie niewidoczny, ale dobrze, 
¿e go sfotografowa³em, bo w po-
wrotnej drodze i tutaj, i w Turcji 
bêdzie niewidoczny, zakryty niskimi 
chmurami. A kierowca opowiada
o sobie, ¿e jest studentem matema-
tyki na uniwersytecie w Maku. 
Widzia³em budynki tego uniwer-
sytetu – okaza³e, nowoczesne i ³adne 
– w mieœcie maj¹cym kilkanaœcie 
tysiêcy mieszkañców. Imponuje mi 
Iran. Potem jednak wszystko 
normalnieje – to jedyny uniwersytet 
w prowincji Urumia. Taksówkarz 
robi smutn¹ minê, gdy p³acê mu 
umówion¹ sumê (niez³y aktor – inni 
za te pieni¹dze bêd¹ mnie potem 
wieŸli kilkanaœcie kilometrów). Jeœli 
ktoœ mi siê nie podoba³ w Iranie – to 
na pewno taksówkarze. Wieczorem 
jeszcze pójdê szukaæ kawiarenki 
internetowej – i znajdê – co tutaj jest 
o wiele trudniejsze, ni¿ w Turcji. 
Nawet w Syrii jest o wiele wiêcej 
tych kawiarenek. 

Rano pi¹tek. Wielki Pi¹tek! 
Mam zamiar dojechaæ 250 km do 
Tabrizu – bo wiem, ¿e tam jest 
koœció³ katolicki. Ale dziœ jest te¿ 
wielkie œwiêto dla muzu³manów. 
Ca³e miasto by³o jak wymar³e, a ja-
d¹c autobusem zobaczy³em, ¿e 
wszyscy mieszkañcy wylegli na pola 
i ³¹ki, ka¿da rodzina rozbi³a swój 
namiot i œwiêtowa³a. Œwiêtowa³a – 
to znaczy, ¿e na ognisku lub gazie 
gotowa³a sobie jakieœ jedzenie, dzie-
ci gra³y w pi³kê, doroœli spacerowali 
– jak to na majówce (lepiej by by³o 
powiedzieæ kwietniówce). I tak by³o 
na ca³ej trasie do Tabrizu.  Wpadam 
trochê dalej w ciep³¹ niszê z zie-
lonymi ³¹kami i kwitn¹cymi na ¿ó³to 
kwiatami. Cudnie wygl¹daj¹ fiole-
towo-ró¿owe góry i te z³ote ³¹ki!

A nad tym wszystkim niebieskie 
niebo i bia³e chmury – jak anio³y 
wznosz¹ce siê w górê!
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INSPIROWANY

SUFIZMEM RENESANS

I O¯YWIENIE

ISLAMU NA KRYMIE

Niektóre wspó³czesne ruchy re-
ligijne muzu³manów, mimo Sufic-
kich korzeni, podwa¿aj¹ indywi-
dualne inicjacje oraz przynale¿noœæ 
do nurtu (tariqa) Sufi oraz eksta-
tyczny i charyzmatyczny charakter 
islamskich praktyk religijnych. 
Podkreœla siê równie¿ rolê sufizmu 
w rozwijaniu indywidualnej pobo¿-
noœci dla osi¹gniêcia wspólnych 
celów doczesnych. Jednoczeœnie, 
mo¿emy przyznaæ, ¿e w obrêbie tych 
ruchów nie tylko zmniejsza siê 
wiod¹ca rola tradycyjnych Sufickich 
praktyk, oddania i struktur insty-
tucjonalnych, ale te¿ dokonuj¹ siê 
ich przekszta³cenia. Oczywiœcie, 
procesy te dotycz¹ konkretnych 
obszarów i nie mo¿emy wyt³uma-
czyæ ich jednym modelem. Musimy 
jednak odpowiedzieæ na pytanie: czy 
chodzi tu o sufizm jako rzeczywiste 
Ÿród³o inspiracji lub chocia¿by 
narzêdzia o zasadniczym znaczeniu 
dla odnowienia siebie i spo³e-
czeñstwa, czy te¿ stanowi po prostu 
tradycyjny islamski sztafa¿, ,,kod", 
który ukrywa dzia³alnoœæ spo³eczno-
-polityczn¹.

Nasze badania podejmuj¹ zre-
formowane pr¹dy Sufickie i ruchy 
inspirowane Sufizmem, które obec-
nie dzia³aj¹ na Ukrainie, przede 
wszystkim Tablighi Jama'at.

Zagadnienia teoretyczne

Na pierwszy rzut oka badanie 
œcie¿ki zreformowanego Sufizmu
i ruchów  inspirowanych Sufizmem 
w kontekœcie ,,konsensusu Neo-
sufizmu" (Rahman, 1968; Voll, 
1982) mo¿e nieœæ natchnienie inte-
lektualne. Niemniej jednak zgadzam 
siê z g³êbok¹ krytyk¹ ,,konsensusu 
Neo-sufizmu", jakiej dokonali R.S. 
O'Fahey i B. Radke (O'Fahey, 
Radke, 1990). Jednoczeœnie, kon-
cepcja "Neo-sufizmu" wydaje siê 
byæ czymœ wiêcej ni¿ nieuzasad-
nionym uogólnieniem. Chodzi te¿
o to, ¿e termin ten wskazuje na du¿y 
rozdŸwiêk z wczeœniejszymi tradycji 
Sufizmu. Z drugiej strony, wci¹¿ 
potrzebujemy kompleksowego sche-
matu pojêciowego, dla analizy po-
równywalnych procesów, które za-
chodz¹ mniej wiêcej jednoczeœnie w 
ró¿nych czêœciach œwiata islam-
skiego. Dlatego te¿ nale¿y ponow-
nie zastanowiæ siê nad koncepcj¹
"Neo-Sufizmu".

tucji sufickich (Metcalf, 1982; 
Levtzion, Voll, 1987; Haddad,
Voll, Esposito, 1991; Weissman, 
2007).

„Odrodzenie” Islamu rozumie-
my jako potwierdzenie i dostoso-
wanie opartych na tradycji wzorców 
myœlenia i zachowania w kontekœcie 
radykalnej zmiany œrodowiska.

Sufizm, zarówno w akade-
mickich jak i popularnych formach, 
jest powszechnie rozumiany i czêsto 
przedstawiany jako antymoder-
nistyczny i tradycyjny. Jednak¿e 
ostatnie badania sugeruj¹, ¿e to 
w³aœnie w uwarunkowaniach moder-
nizacji Sufizm rozwija siê w naj-
wiêkszym stopniu (Yavuz, 2003, Van 
Bruinessen, Howell, 2007).

Pragnê ukazaæ, w jaki sposób 
indywidualne i zbiorowe manifes-
tacje sufizmu przyczyniaj¹ siê do 
odrodzenia Islamu na Krymie 
poprzez instytucjonalizacjê Islamu
i jego wp³ywu na ¿ycie religijne
w okresie po wygnaniu. Chcia³bym 
wspomnieæ, ¿e moje prace badawcze 
s¹ w toku i g³ówny zakres teoretycz-
nych zagadnieñ i dzia³añ w tym 
zakresie jest jeszcze do zrobienia. 
Dlatego te¿, zawarte w niniejszym 
artykule tezy i za³o¿enia maj¹ 
charakter wstêpny.

W ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci 
uczeni wiele prac poœwiêcili ruchom 
„odrodzenia” Islamu z 18–20 w. Jak 
siê wydaje, czerpi¹ one swoj¹ si³ê ze 
"zreformowanych" doktryn i insty-
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Akademii Nauk Ukrainy, Kijów; od 2006 r. kierownik Zak³ady Historii Filozofii Orientu 
w Instytucie Filozofii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.
Stypendia i sta¿e zagraniczne: Balliol College, University of Oxford, stypendium Oxford 
Theological Exchange Programm, 1997 – 1998 r.; Centrum Moderner Orient, Berlin, 
Stypendium DAAD, 2008 r.; Kennan Institute, Washington DC, sypendium Fulbright-
Kennan, 2009.
Cz³onkostwo: Central Eurasian Studies Society (CESS), USA
Tematyka badawcza: historia filozofii Islamskiej, historia Sufizmu, wspó³czesne ruchy 
muzu³mañskie, Islam w Europie Zachodniej.
Najwa¿niejsze publikacje: Antropologiczni wymiry ezoterycznoi tradycii Sufizmu: Ibn 
al-Arabi i jogo szkola [w:] Antropologiczni wymiry ezoterycznoi filosofii . – Slovyansk, 
2005; Kultura masowa i popularna: teorii i praktyki. – Kyiw: Agencja Ukraina, 2007 
(wspolnie z T. Lutym); Cywilizacyjni konflikty w Ewropi i strategii ih rozwiazannia [w:] 
Cywilizacyjno-kulturnyj prostir Ewropy i Ukraina: suchasni tendencii rozwytku. – 
Kyiw: Wydawnictwio uniwersytetu "Ukraina", 2010; 30 publikacji z zakresu badañ 
nad filozofi¹ Islamu, Sufizmem, wspó³czesnymi ruchami muzu³mañskimi.
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Rodzi siê pierwsze, wstêpne 
pytanie: które instytucjonalnych 
wzory i praktyki pobo¿noœci s¹ 
nieodzowne dla wspólnoty reli-
gijnej, aby uznaæ je za sufickie? 
Oczywiœcie, moja argumentacja 
zak³ada definicjê Sufizmu. W tym 
przypadku mo¿emy zrozumieæ Su-
fizm jako formy zorganizowanego 
islamskiego mistycyzmu, w oparciu 
o przyjêcie kierowanej inicjacji na 
konkretn¹ œcie¿kê religijn¹ i pod-
danie siê poœrednikowi duchowemu, 
a nie jako ca³kowicie subiektywn¹
i indywidualn¹ pobo¿noœæ mistycz-
n¹.

Dlatego te¿, aby w³aœciwie 
podejœæ do Sufizmu, trzeba wzi¹æ 
pod uwagê nastêpuj¹ce: indywidu-
aln¹ inicjacjê, autorytet szejka jako 
duchowego przewodnika i poœred-
nika, szczególne praktyki dewocyjne  
w tym ekstatyczne, samoidenty-
fikacjê jako Sufi i okreœlenie siê
w stosunku do innych grup muzu³-
mañskich.

Tak wiêc mo¿emy sklasyfiko-
waæ wy¿ej wymienione ruchy islam-
skie, jak:
Inspirowane Sufizmem odrodzenio-
we ruchy misyjne
Tablighi Jama'at:
– Za³o¿one przez czcigodnego Sufi 

Muhammad Ilyas Kandahalawi, 
mia³ bezpoœredni zwi¹zek z  
Chishti-Sabiri sub-Order (Haq, 
1972);

– indywidualna przynale¿noœæ 
cz³onków Tablighi i liderów
w Sufi turuq,  niektórzy z nich 
nadal dzia³aj¹ jako Szejkowie 
równolegle do dzia³alnoœci mi-
syjnej (Reetz, 2006);

– Wzorowane na Sufizmie wew-
nêtrzna kontrreformacji i popra-
wa intencji i postêpowania 
(Reetz, 2006);

– Reinterpretacja rytua³ów sufic-
kich – chilla (Gaborieau, 2006; 
Reetz, 2006);

– Transfer charyzmatycznego auto-
rytetu od skupionego na kla-
sycznej linii szejk i Sufi (silsila) 
do dzia³aczy spo³ecznoœci jako 
ca³oœci. Grupa Misyjna sta³a siê 
kana³em dla Bo¿ej interwencji 
Barakat (Metcalf, 2002; Reetz, 
2006; Sikkand, 2002).

Nurci, Gulenci:
– Naqshbandi ruchu Nurci (Yavuz, 

2003);
– Szacunek dla dziedzictwa inte-

lektualnego Sufizmu (Saritoprak, 
2003);

– Deklarowanie instytucji tariqa 
jako nieprzydatnej do zmie-
nionych warunków nowoczes-
noœci (Nursi 1997, s. 40–41; 
Saritoprak, 2003);

– Indywidualna samodyscyplina na 
podstawie dewocyjnego stylu 
¿ycia w Sufizmie dostosowanego 
do aktywnoœci duchowej (hiz-
met) (Nursi 1997, s. 72; Gulay, 
2007).

Reformowany Sufizm
Suleymanci :
– Naqshbandiyya-Mudjaddidiyya 

pochodzenie od (Yavuz, 2003; 
Jonker, 2006);

– Zerwanie z silsila (Yavuz, 2003; 
Jonker, 2006);

– Konwersja dotychczasowej fun-
kcji  Sheikh na powo³anie mi-
syjne, ale bez utraty znaku celu 
osi¹gniêcia ³aski Bo¿ej (Jonker, 
2006, s. 79);

– Zró¿nicowany osobisty stosunek 
do w³asnej to¿samoœci sufickiej 
(Yavuz, 2003, s. 146; Jonker, 
2006, s. 79);

– wewnêtrzna hierarchia w oparciu 
o inicjacjê (Jonker, 2006);

– Redefiniowane praktyki religijne 
Sufizmu: rabita, sohbet, zikr 
(Jonker, 2006);
Elementy Sufizmu niezbêdne

do odnowy spo³eczeñstwa i misji 
Daawa (Jonker, 2006).

W zwi¹zku z tym pytania 
badawcze powinny byæ poprawnie 
odniesione i w³aœciwie potrakto-
wane. W przeciwnym razie ponow-
nie dojdziemy do nieuzasadnionych 
uogólnieñ. 

Oczywiœcie, niektóre z tych 
ruchów badano pe³niej ni¿ inne.
W rezultacie, po zapoznaniu siê ze 
szczegó³owymi terenowymi rapor-
tami w tej dziedzinie i dok³adn¹ 
analiz¹ Tablighi Jama'at Dietrich 
Reetz (Reetz, 2006, 2008) i kom-
pleksowym studium Yogindar 
Sikkand (Sikkand, 2002), wci¹¿ 
musimy zrozumieæ, jak te wzorce 
instytucjonalne i praktyki religijne 

funkcjonuj¹ w kontekœcie krym-
skim.

Islamskie odrodzenie na Kry-
mie. Studium przypadku Tablighi 
Jama'at. W ostatnich latach nau-
kowcy w kraju i za granic¹ po-
œwiêcili wiele uwagi powstawaniu 
islamskich stowarzyszeñ na Krymie 
oraz ich roli w procesach budowania 
islamskiej to¿samoœci (Kiriushko, 
2003; Dani³ow, Yavorska, Semi-
volos, 2005). Niestety publikacje te 
umniejszaj¹ rolê Sufizmu (Dani³ow, 
Yavorska, Semivolos, 2005, s.145). 
Oczywiœcie, wiele z tradycji Sufiz-
mu na Pó³wyspie Krymskim nale¿y 
do historii i nie odgrywa istotnej roli 
w rozwoju wspó³czesnego odro-
dzenia Islamu. Jednak naukowcy nie 
przywi¹zuj¹ wagi do faktu, ¿e 
niektóre Islamskie instytucje miê-
dzynarodowe i ruchy misyjne dzia-
³aj¹ce na Krymie dziœ maj¹ swoje 
korzenie w tradycji odrodzenia 
sufickiego. Te braki odzwierciedlaj¹ 
tendencjê do skupiania siê na spo-
³ecznych wymiarach i domniemanej 
politycznej motywacji dzia³alnoœci 
ruchu misyjnego, a nie na ich roli
w codziennym ¿yciu religijnym 
Tatarów krymskich (Grigorianc, 
2004).

Zacznê od krótkiego przegl¹du 
historii i teraŸniejszoœci ¿ycia 
muzu³manów na Krymie. W spo-
³ecznoœci Tatarów krymskich (Qiri-
mli, Qirim Tatarlar) wyodrêbnia siê
3 g³ówne grupy sub-etniczne: 
Çöllüler, Noðaylar, Mangut (Tatarzy 
Stepowi), Tatlar (Górale Tatarscy)
i Yalý boylular (Tatarzy po³udnio-
wego wybrze¿a).

Wiêkszoœæ badaczy uwa¿a, ¿e 
masowa islamizacja Krymu rozpo-
czê³a siê w 14 w., gdy Islam sta³ siê 
religi¹ pañstwow¹ Z³otej Ordy
w czasach Chana Uzbeka. Sufickie 
instytucje odegra³y znacz¹c¹ rolê
w tym procesie w kolejnych stule-
ciach. Tatarzy krymscy nale¿¹ do 
madhab Hanafi. Edukacja religijna 
oparta by³a na 3-poziomowym 
systemie: mekteb, mektebe rushtiye
i madrasy. Niektóre szko³y religijne 
ustanowione przez Sufitów to m. in.  
Mevlevi, Naqshbandi Helveti, Saadi 
(sub-oddzia³ Mevlevi).

                                            cdn.

INSPIROWANY SUFIZMEM RENESANS...Oleg Yarosh
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Leon Kryczyñski Ibrahim Pasza Peczewi, historyk 
turecki zmar³y w r. 1640, okreœla 
iloœæ osiedli tatarskich w Polsce do 
60 i podaje, ¿e, w ka¿dym z nich 
znajduje siê wiêksza bo¿nica-d¿a-
mia, i ¿e co pi¹tek w tych bo¿nicach 
odprawiane s¹ chutby, t.j. uroczyste 
modlitwy za pomyœlnoœæ pañ-
stwa muzu³mañskiego i monarchy,
w tych modlitwach wspomina siê
z wdziêcznoœci¹ imiê króla pol-
skiego; Peczewi jednak narzeka, ¿e 
niewierni, t.j. Polacy, nie pozwalali 
stawiaæ Tatarom nowych bo¿nic. 
Informuje tak¿e Peczewi, powo³uj¹c 
siê na œwiadectwa niejakiegoœ Husa 
Kjahi, blisko stoj¹cego do Iskender-
Paszy, ¿e chocia¿ oni (Tatarzy 
polscy) przepisuj¹ Koran literami 
arabskimi, lecz dla t³umaczenia go
i wyjaœnieñ u¿ywaj¹ jêzyka niewier-
nych £achów. 

J. W. Bandtke pisze, ¿e ,,od 
czasów zaszczepionego przez jezu-
itów a pielêgnowanego starannie pod 
Zygmuntem III' fanatyzmu i prze-
œladowania innowierców, zjawia³y 
siê ustawy tchn¹ce nienawiœci¹ na 
Tatarów"... Wysz³y m.in. ustawy 
zakazuj¹ce ,,meczetów nowych 
stawiaæ, a podupad³ych naprawiaæ". 
Wiernoœæ i prawoœæ w ¿yciu spo-
³ecznym i domowym.

Tatarów przez wszystkie wieki 
prawodawstwem krajowym po-
œwiadczana zdo³a³a wszelako, nawet 
w czasach nienawiœci i obok po-
stanowieñ ludzkoœæ krzywdz¹cych, 
nie tytko odnosiæ uroczyste na 
sejmach zatwierdzenia praw i swo-
bód nadanych przez ksi¹¿¹t li-
tewskich i królów polskich, lecz  
dostêpowa³a oraz, na nowo uczest-
nictwa niemal zupe³nego praw
i swobód takich, jakich stan rycer-
ski w kraju u¿ywa³"… „w roku 
1768... przywrócono im (Tatarom) 
wolnoœæ erekcyj i konserwacyj 
meczetów". 

W r. 1781 wnêtrze meczetu- 
³ukiskiego narysowa³ F. Smugle-
wicz; jest to jeden z najciekawszych 
rysunków, który przedstawia mo-
ment nabo¿eñstwa – mo³³ê i dwa 
rzêdy modl¹cych siê muzu³manów. 
,,Artysta w najdrobniejszych szcze-
gó³ach odtwarza³ to, co widzia³ – 
pisze dr W³. Zahorski – i dlatego 
(rysunki) stanowi¹ nieoceniony 
materia³ dla Wilna". Rysunek by³ 
niejednokrotnie w póŸniejszym cza-
sie reprodukowany. 



2133(110) kwiecieñ 2011

Pamiêtnej zimy 1812 roku, gdy
z Wilna wycofywa³y siê wojska 
francuskie, Tatarzy opuœcili swoje 
domy na £ukiszkach i wyszli na 
miasto, meczet zaœ ³ukiski – jak 
stwierdza raport Wileñskiego Urzê-
du Gubernialnego do Litewskie-
go wojennego gubernatora gen.
A. Rimskogo-Korsakowa z dnia 20 
paŸdz. 1817 – zosta³ ograbiony przez 
niejakiego Jerzego Kuczyñskiego. 
Rozbiwszy w meczecie okna, wyj¹³ 
z nich o³ów, wskutek czego Tatarzy 
ponieœli straty w wysokoœci 30 z³
w srebrze. Urz¹d zas¹dzi³ Tatarom tê 
kwotê 30 z³ od Kuczyñskiego; bo 
,,tej szkody nikt inny nie dokona³ jak 
tylko Kuczyñski", i poleci³ z³o¿yæ
w meczecie przysiêgê w tej sprawie 
,,starszyŸnie" ³ukiskich Tatarów
i kwotê od owego Kuczyñskiego 
œci¹gn¹æ. 

Mamy rysunek meczetu z po-
³owy XIX w. zamieszczony w dziele 
Kraszewskiego; prof. K³os opisuje 
meczet starej konstrukcji tymi 
s³owy: ,,du¿y kwadratowy budynek 
drewniany z podcieniem kolum-
kowym od frontu, przykryty wielkim 
i stromym dachem brogowym ze 
smuk³ym minarecikiem poœrodku. 
Niestety oryginalny ten wytwór 
po³¹czenia kultu Mahometa z tra-
dycjami polskiego budownictwa 
ust¹pi³ miejsca w po³owie XIX w. 
nowemu budynkowi bez ¿adnego 
absolutnie wyrazu o typie rosyj-
skiego domu mieszkalnego". 

Meczet ³ukiski przebudowano
w drugiej po³owie XIX w., a re-
montów dokonano w latach 1897, 
1927 i 1936. Jednak wygl¹d meczetu 
uderza³ zawsze swoj¹ prostot¹. 

J. Œliwina (Kirkor) tak¿e opisuje 
meczet ³ukiski jako ,,maleñki ubogi, 
drewniany meczet z tak¹¿ w wierz-
chu woko³o rzezan¹ galeryjk¹ i wy-
smuk³ym minarecikiem, na którym 
po³yska god³o muzu³mañskie"; 
niedaleko meczetu jest domek 
mo³³y; nosi on aksamitn¹ ponsow¹ 
myckê. W pogodne dni pi¹tkowe, 
zw³aszcza œród œwie¿ych poranków 
maja – powiada Kirkor – id¹cym 
brzegiem rzeki s³yszeæ siê daje 
dŸwiêczne wo³anie, po nim zaœ 
wkrótce œpiew mi³y, rzewny i ³a-
godny. S¹ to wezwania na modlitwê 

muezzina i namaz garstki wyz-
nawców Islamu...". W jednym z wy-
dawnictw rosyjskich widzia³em ry-
sunek meczetu wileñskiego z ostat-
niego æwieræwiecza XIX stulecia, 
wykonany w formie winiety ty-
tu³owej do artyku³u o Tatarach.
W r. 1912 meczet ³ukiski opisuje
J. Obst; budynek posiada sienie, 
osobny pokój dla kobiet, pust¹ salê 
zas³an¹ grubymi woj³okami, w g³êbi 
sali ,,mumbir", a na œcianach, 
zamiast zwyk³ych u nas obrazów 
widzimy napisy w jêzyku arabskim, 
- s¹ to wyj¹tki z Koranu ... 

Po okupacji Wilna przez Niem-
ców, Tatarzy i ich kult religijny 
stanowi¹ przedmiot skrupulatnych 
badañ, wzmianki o meczecie ³u-
kiskim znajdujemy w dziele Paula
v. Monty`ego, a w ksi¹¿ce  prof. dr 
Paula Webera zamieszczono rysunek 
Smuglewicza ,,Wnêtrze meczetu
w Wilnie”.

Przed wojn¹ œwiatow¹ muzu³-
manie wileñscy zebrali doœæ znaczn¹ 
kwotê (do 20 000 rubli) na budowê 
nowego meczetu, niestety w czasie 
wojny œwiatowej pieni¹dze, jako 
z³o¿one w  kasie oszczêdnoœciowej, 
zaginê³y. Meczet mia³ byæ zbu-
dowany wg projektu znanego ar-
chitekta in¿. Stefana Kryczyñskiego, 
twórcy meczetu w Petersburgu; 
opracowane przezeñ dwa projekty  
murowanego meczetu o wysmuk-
³ych kszta³tach ,przechowuje siê 
obecnie  w Muzeum Tatarskim  w lo-
kalu Muftiatu w Wilnie. Jednak 
parafianie wileñscy nie porzucili 
myœli zbudowania murowanego 
meczetu.

W r. 1928 z meczetu skradziono 
dywany, nowe dywany dla meczetu 
zosta³y nabyte przez Muftiat.
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TATARSKIE BIOGRAFIE

stêpnym roku znalaz³ siê na leczeniu 
w Ciechocinku. We wrzeœniu 1898 
roku obj¹³ czasowo obowi¹zki 
dowódcy dywizjonu 10 Brygady 
Artylerii, by³ te¿ przewodnicz¹cym 
komisji kontrolnej na 1899 roku. Po 
trzech latach s³u¿by w brygadzie 
doszed³ do stopnia pu³kownika. 
Wielokrotnie wyró¿niany orderami 
za nienagann¹ s³u¿bê: œw. Sta-
nis³awa 3 st. (1876), œw. Anny 3 st. 
(1881), œw. Stanis³awa 2 st. (1885), 
œw. Anny 2 st.  (1890), œw. 
W³odzimierza 4 st. (1895).

W grudniu 1989 roku miano-
wany dowódc¹ 2 dywizjonu 29 
Brygady Artylerii, z któr¹ zwi¹zana 
by³a jego dalsza s³u¿ba. Do wybuchu 
wojny rosyjsko-japoñskiej wielo-
krotnie pe³ni³ obowi¹zki jej dowód-
cy. W roku 1903 uhonorowany 
orderem œw. W³odzimierza 3 st.
W paŸdzierniku 1904 roku wyruszy³ 
z Rygi na front dalekowschodni. 
Interesuj¹cym zbiegiem okolicz-
noœci, jego dywizjon wchodzi³
w sk³ad 15 Dywizji Piechoty, gdzie 
szefem sztabu by³ Maciej (Sulejman) 
Sulkiewicz.

W styczniu 1905 roku Baza-
rewski obj¹³ dowództwo 29 Brygady 
Artylerii. Przez ca³y okres wojny 
znajdowa³ siê w linii i uczestniczy³
z brygad¹ we wszystkich walkach do 
koñca dzia³añ bojowych. Brygada 
oraz jej baterie zdoby³y wojenne 
odznaczenia, zaœ sam dowódca
w grudniu 1905 roku uhonorowany 
zosta³ z³otym orê¿em z dedykacj¹ Za 
mêstwo i awansowa³ na genera³a-
majora.

Po zakoñczeniu wojny brygada 
powróci³a do Rygi w sk³ad 20 
Korpusu Armijnego. W latach 
1906–1910 Chalil Bazarewski wie-
lokrotnie pe³ni³ obowi¹zki szefa 
artylerii korpusu z równoczesnym 
dowodzeniem brygad¹. W kwietniu 
1910 roku zosta³ odkomenderowany 
do Kiejdan z tajnym poruczeniem
z ramienia sztabu 20 Korpusu 
Armijnego. 6.12.1910 roku odzna-
czono go orderem œw. Stanis³a-
wa 1 st.

W ostatnim roku s³u¿by (1910) 
genera³ Ch. Bazarewski czaso-
wo dowodzi³ 29 Dywizj¹ Piechoty
i tymczasowo pe³ni³ obowi¹zki 
inspektora artylerii 20 Korpusu 
Armijnego. W marcu–kwietniu 
oddelegowany do Kres³awia „w celu 
wype³nienia tajnego poruczenia

jednak w s³u¿bie i do roku 1898 
pe³ni³ j¹ w 10 Brygadzie Artylerii. 
Zajmowa³ tam stanowisko p³atnika 
brygadowego, potem cz³onka, a na-
stêpnie przewodnicz¹cego bry-
gadowego s¹du honorowego. W ro-
ku 1887 po ukoñczeniu kursu
w „zmiennym sk³adzie Oficerskiej 
Szko³y Artylerii”, powróci³ do swo-
jej brygady na stanowisko zarz¹-
dzaj¹cego gospodarstwem bateryj-
nym, nastêpnie wybrano go prze-
wodnicz¹cym bateryjnego s¹du 
honorowego. W póŸniejszym czasie 
by³ te¿ dowódc¹ 2 baterii. Od roku 
1891 do jesieni 1895 roku pe³ni³ 
obowi¹zki cz³onka s¹du honoro-
wego korpusu oficerskiego, potem 
jego przewodnicz¹cego.

W roku 1895 zosta³ odkomen-
derowany do £owicza do 1 lotnego 
pu³ku artyleryjskiego w celu usta-
lenia przyczyn po¿aru, zaœ w na-

Urodzi³ siê 25 wrzeœnia 1851 
roku w guberni wileñskiej, w ro-
dzinie dziedzicznej szlachty. Po 
ukoñczeniu 1 Sankt-Petersburskiego 
Gimnazjum Wojskowego 12 lipca 
1867 roku zosta³ junkrem 2 Kon-
stantynowskiej Szko³y Wojskowej. 
Po trzech miesi¹cach zosta³ prze-
niesiony do Michaj³owskiej Szko³y 
Artylerii. W roku 1869 uzyska³ tytu³ 
portupej-junkra (portepee-junker).

W roku 1870 pomyœlnie ukoñ-
czy³ szko³ê i po mianowaniu na 
podporucznika skierowany zosta³ na 
s³u¿bê do 26 Brygady Artylerii. Po 
roku, maj¹c 20 lat awansowa³ na 
porucznika. 

W sierpniu 1872 roku z powo-
dzeniem zda³ egzaminy do Michaj-
³owskiej Akademii Artylerii, jednak 
ze wzglêdu na stan zdrowia nie móg³ 
kontynuowaæ nauki i zdobyæ wy¿sze 
wykszta³cenie wojskowe. Pozosta³ 

Galim Sitdykow
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w kontakcie ze sztabem wy¿ej 
wymienionego korpusu”.

W sierpniu 1911 roku sztab 29 
Dywizji Piechoty wystosowa³ na 
rêce dowódcy 20 Korpusu Armij-
nego proœbê o nadanie Bazarewskie-
mu „poza przepisami” stopnia ge-
nera³a-lejtnanta za zas³ugi wojenne
i zwolnienie ze s³u¿by „z powodu 
wieku”. Dowódca korpusu popar³ tê 
petycjê i zwróci³ siê z pismem do 
dowódcy Wileñskiego Okrêgu Woj-
skowego. Ten zaopiniowa³ j¹ pozy-
tywnie i przedstawi³ w ministerstwie 

wojny, gdzie, prywatnie, mówi³o siê, 
¿e dymisjonowany genera³ zostanie 
uhonorowany prawem do munduru 
oraz emerytur¹. Jej wysokoœæ na-
liczona by³a wed³ug rangi genera³a-
lejtnanta. 

Minister wojny Suchomlinow 
21.09.1911 roku skierowa³ do cara 
pismo, w którym, powo³uj¹c siê
na wstawiennictwo Wileñskiego 
Okrêgu Wojskowego, poinformo-
wa³ o tym, ¿e Chalil Bazarewski
„w czynnej s³u¿bie wojskowej 
przes³u¿y³ 44 lata i 2 miesi¹ce”, 

prosz¹c o zgodê na mianowanie go 
genera³em-lejtnantem. 28 wrzeœnia 
1911 roku Miko³aj II w³asnorêcznie 
napisa³: „Zezwolono”.

Genera³-lejtnant Bazarewski by³ 
¿onaty z córk¹ porucznika U³ana – 
Elizawiet¹ Osipown¹. Mieli szeœ-
cioro dzieci: dwóch synów i cztery 
córki. Ca³a rodzina wyznawa³a 
islam.

Lietuvos totoriai istorijoje ir kulturoje
Z jêz. rosyjskiego przet³umaczy³

Musa Czachorowski

W ci¹gu czternastu wieków usto-
sunkowanie siê do islamu, a wiêc przede 
wszystkim do Koranu i sama znajomoœæ 
Koranu w ko³ach chrzeœcijañskich 
uleg³y ewolucji i ró¿nym zmianom – od 
wrogiej i fanatycznej krytyki do prób 
obiektywnego poznania i zrozumienia 
œwiêtej Ksiêgi islamu, przez skrupulatne 
studia. B³êdne idee i opinie, jakie mia³a 
Europa o Koranie i naukach w nim 
zawartych, by³y zwi¹zane z nega-
tywnym i zdeformowanym obrazem,  
islamu i Muhammada (PzN).

 Koran w ca³oœci – jak przyjmuje 
wiara muzu³mañska jest dzie³em za-
wieraj¹cym religijne objawienie. Przez 
23 lata (610–632) Muhammadowi 
(PzN) za poœrednictwem anio³a Ga-
briela (ar. D¿ibra il)  przekazywany by³ 
Koran. S³owo: Koran – Al-Kur`an, 
oznacza „recytacjê”. Nie jest to zwyk³¹ 
ksi¹¿k¹ do czytania; jest to tekst 
liturgiczny przeznaczony do recytacji 
bêd¹cej modlitw¹. Recytacja poszcze-
gólnych fragmentów œwiêtej Ksiêgi 
odbywa siê w specjalnej tonacji, ryt-
mie, z pewnymi pauzami, z nosowym 
zabarwieniem tonów (melodii), oraz
ze specjaln¹ wymow¹ samog³osek
i spó³g³osek. Recytacja, uwzglêdnia-
j¹ca te wszystkie wymogi wywo³uje 
g³êbokie wra¿enie na s³uchaczach. Na 
pocz¹tku objawienia poszczególne su-
ry przekazywane by³y ustnie, dopiero 
póŸniej zredagowano pisemny tekst 
Koranu, w postaci Ksiêgi „Al - Kitab ”.

Koran sk³ada siê z 114 rozdzia³ów 
– sur, oraz 6236 wersetów – ajat, 
u³o¿onych wed³ug d³ugoœæi, tj. od 
najd³u¿szych sur,  do najkrótszych. 
Koran dzieli siê na 30 równych czêœci 
zwanych d¿uzami czytaniu. Chro-
nologicznie sury Koranu dzielimy na 
pochodz¹ce z okresu mekkañskiego 
(610–622) jest ich 90, oraz z okresu 

medyñskiego (622–632) jest ich 24. 
Sury posiadaj¹ swoje tytu³y – wziête 
od s³owa  wystêpuj¹cego  w danej 
surze, uznanego za najwa¿niejsze, lub 
od treœci sury. Ksiêga spisany jest 
proz¹, czêœciowo proz¹ rymowan¹,
w jêzyku arabskim. 

W islamie Koran jest podstawo-
wym Ÿród³em prawa, reguluj¹cym ¿y-
cie muzu³manów. Komentarze kora-
niczne nazywaj¹ siê – tefsirami, zawie-
raj¹ one opis historyczny oraz wyjaœ-
niaj¹ znaczenie poszczególnych wyra-
zów i ca³ych wersetów. Doktrynê reli-
gijn¹ mo¿na krótko uj¹æ w kilku pod-
stawowych stwierdzeniach jako wiarê w:

1. jednoœæ i jedynoœæ Boga – Allaha
2. misjê prorocz¹ Muhammada: 

Muhammad „pos³aniec Boga”, obda-
rzony misj¹ g³oszenia prawdy obja-
wionej o jednoœci Boga, o Bogu 
„Stwórcy i Panu Œwiatów”; Muham-
mad (PzN) „pieczêci¹ proroków”

3. ¿ycie przysz³e, ostateczne i wie-
czne; wiarê w zmartwychwstanie 
zmar³ych i S¹d Ostateczny, niebo
i piek³o a wiêc odpowiedzialnoœæ za 
w³asne czyny.

4. anio³ów, szatanów i demony – d¿iny.
Koran zawiera przepisy religijne, 

dogmatyczne i kultowe dotycz¹ce 
istoty Boga, anio³ów – Jego pos³añ-
ców, proroczej misji Muhammada 
(PzN) ¿ycia po œmierci, S¹du Osta-
tecznego, raju piek³a – jako nagrody 
lub kary za ¿ycie doczesne. Z prze-
pisami dogmatycznymi i œciœle zwi¹-
zane s¹ nakazy moralne tworz¹ce 
podstawy etyki muzu³mañskiej. Koran 
zawiera tak¿e przepisy prawne stano-
wi¹ce dla wyznawców islamu podsta-
wowy kodeks. Koraniczne przepisy  

mówi¹ na przyk³ad o dziedziczeniu, 
pokrewieñstwie, ma³¿eñstwie, rozwo-
dzie, obowi¹zkach mê¿czyzny w ro-
dzinie, o roli kobiety, jej prawach
i obowi¹zkach szacunku dla rodziców, 
opiece nad sierotami itd. Pojawiaj¹ siê 
te¿ teksty dotycz¹ce historii stworzenia 
œwiata o Adamie i Ewie, Noem, 
Abrahamie, Józefie synu Jakuba, Moj-
¿eszu i Jezusie, którego muzu³manie 
uwa¿aj¹ za przedostatniego przed 
Muhammadem (PzN) wys³annika Bo-
ga i za cz³owieka doskona³ego. Z te-
kstu Koranu wynika jasno, ¿e dla 
muzu³manów islam jest ostatni¹
z trzech wielkich religii monoteis-
tycznych opartych na monoteizmie 
Abrahama. Jego nadrzêdnym celem 
jest prowadzenie ludzi ku pomyœlnoœ-
ci. Naucza on wiary, moralnoœci, w³aœ-
ciwego postêpowania, które to rzeczy 
stanowi¹ fundament szczêœcia jed-
nostki i harmonijnego rozwoju spo³e-
czeñstwa. Zwraca siê do ludzi za po-
moc¹ prostych i logicznych s³ów, prze-
kazuj¹c wiadomoœci, które cz³owiek 
pojmuje dziêki swej naturze i nie mo¿e 
ich nie przyj¹æ. Zawiera zasady, dokt-
ryny i wskazówki dotycz¹ce wszyst-
kich dziedzin ¿ycia i dzia³ania ludzkiego.

 Œwiêta Ksiêga islamu jest podsta-
wowym elementem kultury i cywi-
lizacji muzu³mañskiej. W oparciu o ni¹ 
wyznaczano kierunki rozwoju ró¿nych 
nauk. Ze studiów nad t¹ Ksiêg¹ roz-
winê³a siê teologia, filozofia islamu, 
nauki prawnicze, a nawet gramatyka 
arabska. Szacunek, jakim wyznawcy 
islamu darzyli Koran, wywo³a³ ogólny 
szacunek do ksi¹¿ek. Biblioteki by³y 
chlub¹ w³adców i œwiadczy³y o splen-
dorze ich dworów. 

CHALIL MUSTAFOWICZ BAZAREWSKIGalim Sitdykow

KUR'AN (KORAN)

JJK
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Katarzyny Warminskiej
,,Tatarzy polscy. To?samoœa

religijna i etniczna’’

cz. XIII

Norbert Boratyn Autorkê intryguje dokonana 
przez twórców publikacji zamiana 
okreœlenia polski Tatar na polski 
muzu³manin. Autorka t³umaczy to 
zwrotem tatarskich ideologów
w stronê religii muzu³mañskiej, 
któr¹ w przeciwieñstwie do okresu 
miêdzywojennego, kiedy domino-
wa³a ideologia etniczna nad re-
ligijn¹, w PRL (pomimo œwieckoœci 
pañstwa) ideolodzy tatarscy ekspo-
nowali na pierwsze miejsce. Autorka 
t³umaczy przyczynê tej zamiany 
polityk¹ w³adz PRL, zmierzaj¹c¹ do 
zacierania ró¿nic narodowoœcio-
wych w obrêbie pañstwa, w myœl 
czego religijna odmiennoœæ by³a 
du¿o bardziej akceptowalna przez 
w³adze. Autorka s³usznie skojarzy³a 
z politycznymi warunkami, panuj¹-
cymi w PRL przemilczenia twórców 
tekstu informacji, uwa¿anymi przez 
ni¹ za nadkomunikowanie roli 
spo³ecznoœci tatarskiej w historii 
Polski, oraz dotycz¹cymi tatarskiej 
tradycji militarnej. Autorka poka-
zuje, jak bardzo zosta³a zreduko-
wana w tekœcie misja Tatarów 
polskich – jedynie do przekazywania 
muzu³mañskich wartoœci religijnych 
i u³atwienia prowadzenia przez 
Polskê prowadzenia polityki zagra-
nicznej z krajami muzu³mañskimi. 
Autorka podkreœli³a, ¿e tezy o wiel-
koœci marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 
i tatarskiej tradycji militarnej 
dotycz¹cej s³u¿by wojskowej w II 
Rzeczypospolitej Polskiej, które nie 
by³y zgodne z komunistyczn¹ wizj¹ 
historii Polski, tatarscy ideolodzy 
postanowili pomin¹æ, pisz¹c jednak 
o lojalnoœci Tatarów wzglêdem PRL, 
co Katarzyna Warmiñska s³usznie 
uwa¿a za taktyczny wybieg s³u¿¹cy 
temu, aby ten tekst i generalnie 
spo³ecznoœæ tatarska nie zosta³y 
przez w³adze komunistyczne odrzu-
cone i zepchniête na ca³kowity mar-
gines. Katarzyna Warmiñska zwraca 
tak¿e uwagê, ¿e twórcom tekstu 
uda³o siê jednak gdzieniegdzie prze-
myciæ informacje okreœlaj¹ce spo-
³ecznoœæ tatarsk¹ jako Tatarów pol-
skich, których rocznica 1000-lecia 
Pañstwa Polskiego jak najbardziej 
dotyczy, gdy¿ oni, podobnie jak 
pozostali obywatele PRL ró¿ni¹cy 
siê od Polaków wyznania rzymsko-
-katolickiego ras¹ i religi¹ tak¿e 
uwa¿aj¹ siê za Polaków pochodzenia 
tatarskiego, wyznania muzu³mañ-
skiego i wspó³obywateli Pañstwa 
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Polskiego, co nie oznacza wynaro-
dowienia mniejszoœci tatarskiej. 
Analizuj¹c „Muzu³manina Polskie-
go. Jednodniówkê” Katarzyna 
Warmiñska generalizuj¹c sprawê 
twierdzi, ¿e warunki polityczne 
spowodowa³y, ¿e ten tekst nie 
odzwierciedla³, bo nie móg³, w pe³ni 
ówczesnej sytuacji mniejszoœci 
tatarskiej w PRL. 

Katarzyna Warmiñska zwróci³a 
tak¿e uwagê na niewielk¹ grupê 
przywódców mniejszoœci tatarskiej, 
usi³uj¹cych w II po³owie lat 80-tych 
XX wieku wskrzesiæ miêdzywo-
jenn¹ tatarsk¹ ideologiê, jak mi-
litarne zas³ugi Tatarów dla Polski
i przywi¹zanie do marsza³ka Józefa 
Pi³sudskiego, adaptuj¹c j¹ do panu-
j¹cych wówczas w Polsce warunków 
i do³¹czaj¹c do niej zas³ugi Tatarów 
polskich dla Polski z okresu II wojny 
œwiatowej, takich jak walka ¿o³-
nierzy narodowoœci tatarskiej w sze-
regach Polskich Si³ Zbrojnych na 
Zachodzie, szczególnie pod Monte 
Cassino, w szeregach Armii Krajo-
wej, g³ównie w Powstaniu Warszaw-
skim i w 1 Armii Polskiej w ZSRR, 
gdzie wielu Tatarów poleg³o pod 
Lenino. Autorka przytacza publi-
kacje imama Selima Chazbijewicza 
informuj¹ce o eksterminacji ta-
tarskiej inteligencji zarówno przez 
Niemców, jak i przez ZSRR, 
zwracaj¹c uwagê na polskich ofi-
cerów narodowoœci tatarskiej zamor-
dowanych przez NKWD w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, na Syberii
i w Kazachstanie. Autorka cytuj¹c 
imama Chazbijewicza zwraca uwa-
gê na krytykê przez tego wspó³czes-
nego tatarskiego publicystê i du-
chownego muzu³mañskiego ateizmu 
jako takiego, szczególnie w wydaniu 
komunistycznym. Katarzyna War-
miñska cytuje tak¿e inny fragment 
wypowiedzi imama Chazbijewicza, 
podaj¹cego totalnej krytyce politykê 
komunistów wzglêdem polskich 
Tatarów, gdzie Tatarzy zostali przy-
równani do kobiety lekkich oby-
czajów, s³u¿¹cej komunistom w na-
wi¹zywaniu transakcji handlowych 
z pañstwami arabskimi dotycz¹cych 
g³ównie ropy naftowej, gdzie 
Tatarzy w zamian nie dostawali po 
prostu nic. Autorka podaje tak¿e, ¿e 

imam Chazbijewicz s³usznie wy-
szed³ z za³o¿enia, ¿e w³adze PRL 
zupe³nie nie dba³y o jakikolwiek 
wizerunek spo³ecznoœci tatarskiej, 
zwracaj¹c tak¿e uwagê na to, i¿ 
wspó³czeœni tatarscy ideolodzy 
zaczêli rozliczaæ mniejszoœæ tatarsk¹ 
z PRL-owskiej przesz³oœci, ¿eby 
wykazaæ brak zwi¹zków spo³ecz-
noœci tatarskiej z w³adz¹ komu-
nistyczn¹, co akurat generalnie by³o 
prawd¹, chocia¿ zdarza³y siê wœród 
Tatarów polskich osoby, powi¹zane 
z aparatem partyjnym PZPR, jednak 
by³a to niezwykle nieliczna grupa 
Tatarów.

Katarzyna Warmiñska uwa¿a za 
kontynuacjê przez tatarskich ideo-
logów przedwojennych koncepcji 
ideowych, szczególnie dotycz¹cych 
powi¹zañ polskich Tatarów z tra-
dycjami ludów tureckich, a szcze-
gólnie Tatarów nadwo³¿añskich, 
Tatarów krymskich, Turków i Azer-
bejd¿an, zwracaj¹ce uwagê na walki 
przedstawicieli spo³ecznoœci pol-
skich Tatarów o niepodleg³oœæ Kry-
mu i Azerbejd¿anu tu¿ po I wojnie 
œwiatowej. Autorka zwróci³a uwagê 
tak¿e na ma³¹ grupê tatarskich 
ideologów, popieraj¹cych idee 
panislamistyczne, które w II Rze-
czypospolitej Polskiej by³y propa-
gowane wœród Tatarów przez emi-
grantów z krajów muzu³mañskich. 
Autorka przytacza tak¿e g³ówne 
za³o¿enia tej sformu³owanej przez 
Al-Afganiego w XIX wieku ideo-
logii, maj¹cej odrodziæ duchow¹ 
jednoœæ islamu i zmodernizowania 
tej religii. Autorka podkreœla, ¿e nie 
bez powodu zbudowany w 1990 
roku w Gdañsku-Wrzeszczu meczet 
otrzyma³ imiê Al-Afganiego. Jej 
zdaniem nadanie takiego imienia 
œwiadczy o wp³ywie tej ideologii na 
polski islam. 

Katarzyna Warmiñska uwa¿a za 
sprawê numer jeden dla wspó³-
czesnej spo³ecznoœci polskich Tat-
arów sprawê to¿samoœci narodowej 
mniejszoœci tatarskiej. Autorka cy-
tuje tutaj imama Selima Chazbije-
wicza, uwa¿aj¹cego generalnie 
s³usznie, ¿e w³adze PRL tylko 
pozornie pomaga³y Tatarom polskim 
w utrzymaniu swoich tradycji i re-
ligii, natomiast tak naprawdê 

spycha³y na margines spo³ecznoœæ 
tatarsk¹ w Polsce, nawet d¹¿¹c do 
zmiany nazwy tej spo³ecznoœci na 
Polaków pochodzenia tatarskiego 
lub polskich muzu³manów, co rów-
na³o siê wyrugowaniu etnicznego 
charakteru tej mniejszoœci naro-
dowej, a tak¿e skrycie uniemo¿-
liwia³y kontynuowanie prawdzi-
wych tatarskich tradycji, zamie-
niaj¹c je na sztuczne, fa³szywe. 
Autorka przytacza bolesne okreœ-
lenie imama Chazbijewicza, uwa¿a-
j¹cego, ¿e polskich Tatarów w³adze 
komunistyczne traktowa³y jak Ame-
rykanie w XIX wieku pó³nocnoame-
rykañskich Indian, zaœ ich osady jak 
skanseny, co dla Tatarów jest nie do 
przyjêcia. Katarzyna Warmiñska 
uwa¿a, ¿e sposób okreœlenia spo-
³ecznoœci tatarskiej jest dla tej grupy 
etnicznej bardzo wa¿ny, gdy¿ na-
zwa okreœla to¿samoœæ grupy. 
Autorka zwróci³a uwagê, i¿ utwo-
rzenie w 1992 roku Zwi¹zku Ta-
tarów Polskich Rzeczypospolitej 
Polskiej (a tak¿e nieco póŸniej, na 
prze³omie XX i XXI wieku, 
Federacji Organizacji Tatarskich 
Tatarów Polski, Litwy, Bia³orusi
i Ukrainy – N. B.) s³u¿y przede 
wszystkim okreœleniu etnicznej, 
narodowej to¿samoœci spo³ecznoœci 
tatarskiej w Polsce, podkreœlaj¹c 
jednoczeœnie swoj¹ lojalnoœæ, uczci-
woœæ, patriotyzm i przywi¹zanie do 
Polski. Autorka, cytuj¹c fragment 
statutu ZTPRP informuje, i¿ celem 
dzia³alnoœci tej organizacji jest 
prowadzenie dzia³alnoœci kultu-
ralnej, edukacyjnej i spo³eczno-
politycznej wœród spo³ecznoœci ta-
tarskiej i wspó³praca z Tatarami
z innych pañstw, szczególnie z Bia-
³orusi, Litwy i Ukrainy, zw³aszcza 
tych, którzy nale¿¹ do tej samej 
spo³ecznoœci tatarskiej, co Tatarzy 
polscy. 

Autorka podkreœla tak¿e zasad-
nicz¹ ró¿nicê pomiêdzy postawami 
innych mniejszoœci narodowych, np. 
Bia³orusinów, Litwinów i Ukraiñ-
ców, których postawê wobec Polski
i Polaków z za³o¿enia uwa¿aj¹ 
Tatarzy za po prostu antypolsk¹. 
Katarzyna Warmiñska zwraca 
uwagê, ¿e przedstawiciele mniej-
szoœci narodowej, jednoczeœnie 
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okreœlaj¹cej siê jako Polacy i polscy 
patrioci, nie mog¹ wystêpowaæ, ani 
popieraæ jakichkolwiek dzia³añ 
przeciwko Polsce. Bêd¹c muzu³-
manami, zdaniem autorki, Tatarzy 
polscy staraj¹ siê zachowywaæ 
poprawne stosunki z Koœcio³em 
rzymsko-katolickim. Autorka wziê³a 
pod uwagê nawet takie szczegó³y, 
jak podkreœlanie przez Tatarów 
polskich sympatii do papie¿a Jana 
Paw³a II i okreœlania go mianem 
naszego, polskiego papie¿a. Mogê 
jeszcze dodaæ, ¿e w czerwcu 1999 
roku w Drohiczynie przedstawiciele 
spo³ecznoœci tatarskiej (ZTPRP)
i MZR – duchowni muzu³mañscy,
z imamem dr Selimem Chazbijewi-
czem na czele, spotkali siê osobiœcie 
z papie¿em Janem Paw³em II. 
Katarzyna Warmiñska najzupe³niej 
zgodnie z rzeczywistoœci¹, sama jak 
wielokrotnie to podkreœla³a, bêd¹c 
zwolenniczk¹ tezy o etnicznym 
charakterze spo³ecznoœci tatarskiej 
w Polsce, twierdzi, ¿e identycznie 
jak w latach 1918–1939 w okresie 
miêdzywojennym Tatarzy polscy 
wyznaczaj¹ swoj¹ to¿samoœæ naro-
dow¹ zarówno poprzez polskoœæ, jak 
i tatarskoœæ, gdzie obydwa kompo-
nenty s¹ harmonijnie ze sob¹ po-
³¹czone, a nie nastawione do siebie 
opozycyjnie, jak bardzo czêsto na 
linii pomiêdzy wiêkszoœci¹, a mniej-
szoœci¹ narodow¹ bywa. Powoduje 
to, jak twierdzi Katarzyna Warmiñ-
ska, ¿e spo³ecznoœæ polskich Tata-
rów mo¿e siê sytuowaæ dziêki temu 
poza konfliktowymi relacjami wiêk-
szoœci z mniejszoœciami narodo-
wymi, co jest bardzo du¿ym plusem.

W podsumowaniu Katarzyna 
Warmiñska ponownie zwraca uwagê 
na wizjê spo³ecznoœci tatarskiej, 
opracowanej przez tatarskich ide-
ologów, której efektem jest forma, 
bêd¹ca spójnym systemem idei, 
które powsta³y przed II wojn¹ 
œwiatow¹, natomiast po 1989 roku 
zosta³y uzupe³nione przez nowe 
idee, które musia³y siê pojawiæ z po-
wodu wielu zmian zarówno w ¿yciu 
spo³ecznoœci tatarskiej po 1939 roku, 
jak i zmian politycznych w Polsce. 
Autorka zwraca tu uwagê, ¿e 
najwa¿niejszym dla wspó³czesnych 
polskich Tatarów komponentem jest 

poczucie polskoœci, gdzie Polska
to zarówno Ojczyzna Tatarów, jak
i jednoczeœnie pañstwo, bêd¹ce 
miejscem sta³ego zamieszkania. 
Autorka informuje, ¿e Tatarzy, ze 
wzglêdu na bardzo d³ugi „sta¿” 
swojej obecnoœci w Polsce nie 
uwa¿aj¹ siê za spo³ecznoœæ obc¹ 
Polsce i Polakom. Autorka pokazuje 
tatarsk¹ wizjê historii Polski, gdzie 
spo³ecznoœæ tatarska odgrywa rolê 
przyczyny polskich zwyciêstw
w wielkich bitwach, powoduje na-
wi¹zanie kontaktów Polski z krajami 
muzu³mañskimi, a tak¿e wnosi swój 
wielki wk³ad w polsk¹ kulturê, która 
bez tego by³aby znacznie ubo¿sza. 
Co ciekawe, w du¿ej mierze, tatarska 
wizja historii jest generalnie wizj¹ 
prawdziw¹. Interesuj¹ce jest dla 
autorki tak¿e i to, ¿e aktualnie 
asymilacja niektórych osób spoœród 
spo³ecznoœci tatarskiej w polskim 
spo³eczeñstwie nie jest tak têpiona 
jak jeszcze w okresie miêdzywo-
jennym, lecz jest traktowana jako 
normalne zjawisko, które w pew-
nych aspektach mo¿e wzbogaciæ 
polsk¹ kulturê, gdy¿ nawet ludzie, 
¿eni¹cy siê z Polkami, czy wy-
chodz¹cy za m¹¿ za Polaków, 
przechodz¹cy na katolicyzm, tak, 
czy inaczej wnosz¹ pewien pier-
wiastek tatarski w ¿ycie swoich 
rodzin. Katarzyna Warmiñska pod-
kreœla tak¿e, ¿e ze wzglêdu na swoje 
zas³ugi dla Polski i wypracowan¹ 
przez tatarsk¹ inteligencjê ideologiê 
tatarsk¹, spo³ecznoœæ Tatarów pol-
sko-litewskich, bêd¹ca grup¹ et-
niczn¹ nigdy w historii nie posia-
daj¹c¹ w³asnego pañstwa, które by 
zabiega³o o ich wzglêdy, a nawet nie 
posiadaj¹c¹ w³asnego jêzyka, chyba, 
¿eby za taki uznaæ jêzyk polski lub 
kresow¹ gwarê polsko-bia³orusk¹, 
zwi¹za³o swoje losy z Pañstwem 
Polskim, uwa¿aj¹c siê za polskich 
obywateli równych zwyk³ym Po-
lakom. Autorka zwraca tak¿e uwagê, 
¿e lojalnoœæ wobec Polski nie ozna-
cza³a czynnej akceptacji wszystkich 
w³adz tego pañstwa, co pokazuje 
stosunek Tatarów polskich do 
komunistów i komunizmu, a tak¿e 
opowiadanie siê w latach 80-tych 
XX wieku po stronie NSZZ So-
lidarnoœci. Autorka pokazuje Polskê, 

bêd¹c¹ dla jej tatarskich obywateli 
po prostu symbolem, gdzie bycie 
polskim obywatelem, pomimo wielu 
ró¿nic pomiêdzy Tatarami, a Po-
lakami, znaczy po prostu tyle co 
bycie swoim. Katarzyna Warmiñska 
mówi o tym, ¿e dla polskich Tatarów 
bycie polskimi obywatelami ozna-
czaæ powinno ich akceptacjê w pol-
skim spo³eczeñstwie, gdzie tatarscy 
ideolodzy usi³uj¹ jak najbardziej 
uczyniæ tê spo³ecznoœæ wedle za-
sady komplementarnoœci, gdzie 
bycie jednoczeœnie Tatarem, Po-
lakiem i muzu³maninem, czyli pol-
skim Tatarem muzu³maninem jest 
nie tylko spójne, równowa¿ne, lecz 
po prostu jednolite i wzajemnie ze 
sob¹ zespolone, gdzie tatarska 
ideologia jest, wed³ug autorki, owym 
spoiwem uprawomocniaj¹cym 
normalne funkcjonowanie mniej-
szoœci tatarskiej w polskim spo³e-
czeñstwie bez ¿adnych kompleksów. 
Katarzyna Warmiñska dostrzegaj¹c 
to zestawienie i informuj¹c czytel-
ników na czym ono polega trafia
w sedno, a nawet w serce wspó³-
czesnej tatarskiej myœli, przybli¿aj¹c 
czytelnikowi, nawet takiemu, który 
Tatarów kojarzy jedynie ze œrednio-
wiecznymi, czy te¿ nowo¿ytnymi 
najazdami na Polskê, czym jest ta 
spo³ecznoœæ i jak¹ odegra³a rolê
w dziejach i dzisiejszej rzeczy-
wistoœci naszego pañstwa.

„Zakoñczenie” jest podsumo-
waniem tej pozycji ksi¹¿kowej. 
Katarzyna Warmiñska pokazuje 
jedno z tak zwanych pytañ numer 
jeden, które zadawa³a zarówno 
tatarskim respondentom, jak i samej 
sobie, kiedy dokonywa³a analizy 
zebranego materia³u. Pytanie brzmi: 
– Co pozwoli³o Tatarom polskim 
zachowaæ odrêbnoœæ w ci¹gu ich 
ponad szeœæsetletniego bytowania
w Polsce? I jak twierdzi autorka, 
odpowiedŸ na to pytanie jest bardzo 
trudna, gdy¿ odpowiedzi respon-
dentów na ten temat by³y dia-
metralnie ró¿ne, natomiast auto-
definicje (samookreœlenia) spo³ecz-
noœci tatarskiej tak¿e s¹ zró¿nico-
wane. Autorka informuje czytel-
ników, ¿e nazwy spo³ecznoœci 
tatarskiej, chocia¿ ró¿ne, to jednak 
posiadaj¹ g³êboki sens, mimo 
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pozornych sprzecznoœci w poda-
wanych nazwach np.: Tatarzy pol-
scy, Tatarzy polscy – muzu³manie, 
polscy muzu³manie, czy te¿ polscy 
Tatarzy wyznania muzu³mañskiego, 
albo Polacy, Tatarzy i muzu³manie 
jednoczeœnie. Autorka informuje, ¿e 
tego typu okreœlenia s¹ niezgodnymi 
ze sob¹ i z polsk¹ tradycj¹ kodami 
kulturowymi, ale w przypadku 
polskich Tatarów harmonijnie ze 
sob¹ funkcjonuj¹. Autorka nie 
podaje, pomimo wnikliwej analizy 
powy¿szego pytania, konkretnej 
odpowiedzi na nie, która moim 
zdaniem powinna byæ nastêpuj¹ca: – 
Tatarom polskim pozwoli³a zacho-
waæ odrêbnoœæ w ci¹gu ich ponad 
szeœæsetletniego bytowania w Pol-
sce: odrêbnoœæ religijna (islam), 
cechy antropologiczne spo³ecznoœci 
tatarskiej, endogamia, tatarskie 
obyczaje, kuchnia, tradycja, a przede 
wszystkim œwiadomoœæ w³asnego 
pochodzenia i polski patriotyzm, 
który Tatarzy rozumiej¹ jako lo-
jalnoœæ i przywi¹zanie do Polski
z tego powodu, ¿e Polska przygar-
nê³a Tatarów i da³a tej mniejszoœci 
narodowej autonomiê, oraz odpo-
wiadaj¹ce tej mniejszoœci narodowej 
warunki ¿ycia w Polsce. Autorka 
wymienia kody kulturowe, charakte-
rystyczne dla mniejszoœci tatarskiej.

Katarzyna Warmiñska ogólnie 
informuje na czym polega rola religii 
muzu³mañskiej w ¿yciu spo³ecz-
noœci tatarskiej. Informuje o pojêciu 
muzu³mañskoœci, charakterystycz-
nym dla spo³ecznoœci tatarskiej
w Polsce, a tak¿e o takich pojêciach 
jak islamska ortodoksja w Polsce, 
czy te¿ jak jest traktowane od-
stêpstwo od islamu, zwracaj¹c 
uwagê na rolê wyznawanego przez 
polskich Tatarów sunnickiego isla-
mu i charakterystycznej dla spo-
³ecznoœci tatarskiej w Polsce wizji 
zasad i praktyki religii muzu³-
mañskiej. Ciekawe jest zwrócenie 
przez autorkê uwagi na istotê 
tatarskiego islamu, który z punktu 
widzenia zewnêtrznego obserwa-
tora, jakim na pewno jest Katarzyna 
Warmiñska, posiada charakte-
rystyczny tylko dla polskich, a tak¿e 
bia³oruskich, ukraiñskich i litew-
skich Tatarów, nale¿¹cych przecie¿ 

do tej samej, chocia¿ rozdzielonej 
sztucznymi granicami pañstwo-
wymi, grupy etnicznej, koloryt, 
bêd¹c w sumie islamem, posia-
daj¹cym pewne odstêpstwa od 
œcis³ej ortodoksji muzu³mañskiej,
a tak¿e wiele chrzeœcijañskich 
zapo¿yczeñ religijnych, które w wy-
padku takiej spo³ecznoœci jak polscy 
Tatarzy, mieszkaj¹cej od XIV 
stulecia w enklawach generalnie 
wœród chrzeœcijañskiego (katolic-
kiego i prawos³awnego) otoczenia, 
si³¹ rzeczy musia³y siê pojawiæ. 
Autorka podkreœla tak¿e, ¿e mu-
zu³mañska praktyka religijna jest 
legitymizowana przez spo³ecznoœæ 
tatarsk¹ na mocy tatarskiej tradycji 
religijnej, posiadaj¹cej wi¹¿¹c¹ moc 
dla polskich Tatarów. Spo³ecznoœæ 
tatarsk¹ charakteryzuje tak¿e wspól-
notowe obchodzenie muzu³mañ-
skich œwi¹t religijnych, które w ka-
tolickim kraju, jakim jest Polska, 
skutecznie daje Tatarom poczucie 
dumy, si³y, a tak¿e poczucia w³asnej 
narodowej odrêbnoœci poza prze¿y-
ciami œciœle religijnymi. Autorka 
informuje tak¿e o tym, ¿e dla 
respondentów islam stanowi gra-
nicê etniczn¹ pomiêdzy Tatarami,
a przedstawicielami innych naro-
dowoœci, a tak¿e o tym, ¿e w Polsce 
bycie muzu³maninem oznacza po 
prostu bycie Tatarem, co w zwi¹zku 
z pojawieniem siê w Polsce imi-
grantów z krajów arabskich sta³o siê 
stereotypem, co ciekawe powta-
rzanym nie tylko przez Polaków
i Bia³orusinów, ale te¿ i przez 
samych Tatarów. Sami Tatarzy z jed-
nej strony zwracaj¹ uwagê na rolê 
religii w kszta³towaniu przez tê 
spo³ecznoœæ poczucia odrêbnoœci 
etnicznej, a z drugiej czynnikowi 
etnicznemu, wahaj¹c siê który z nich 
jest wa¿niejszy. Generalnie Tatarzy 
nie chc¹ zarówno takiej reformy 
islamu, która zniszczy³aby ich 
narodow¹ tradycjê, jak i odczuwaj¹ 
niechêæ wobec osób porzucaj¹cych 
islam, gdy¿ wraz ze zmian¹ religii 
urywaj¹ siê wszystkie nici, ³¹cz¹ce 
dan¹ osobê z tatarskimi pobra-
tymcami. Niechêæ w stosunku do 
Tatarów, porzucaj¹cych islam nie 
jest jednak tak wyraŸna jak w okresie 
miêdzywojennym, a dla polskiego 

spo³eczeñstwa nie jest w ogóle 
zauwa¿alna. Autorka informuje, ¿e 
prawdziwym polskim Tatarem jest 
osoba urodzona w tatarskiej ro-
dzinie, kultywuj¹ca tatarskie zwy-
czaje i wyznaj¹ca religiê muzu³-
mañsk¹. Podobnie endogamia za-
chowywana przez Tatarów jest czyn-
nikiem potwierdzaj¹cym pierwot-
noœæ zwi¹zku pomiêdzy tatarskoœci¹ 
i muzu³mañskoœci¹. Autorka wy-
kazuje, ¿e odrêbnoœæ polskich Tata-
rów tak naprawdê jest widoczna 
jedynie w wiêkszych miastach, jak 
np. w Bia³ymstoku i w Gdañsku, 
gdzie widaæ ich jedynie podczas 
œwi¹t muzu³mañskich np. Kurban 
Bajramu. Jednak niedu¿a liczba 
Tatarów i skupienie jej g³ównie na 
Bia³ostocczyŸnie, oraz doœæ rzadkie, 
chocia¿ z regu³y pozytywnie z po-
wodu niezwyk³oœci i niecodzien-
noœci tej grupy etnicznej, przed-
stawianie tej spo³ecznoœci w radiu, 
prasie i telewizji, powoduje ¿e 
przeciêtny Polak, który nawet nie 
wie, ¿e mieszkaj¹ w Polsce Tatarzy, 
dowiaduje siê o ich istnieniu z in-
formacji medialnych. Spo³eczeñ-
stwo polskie jedynie twierdzi, 
zgodnie ze wspomnianym ju¿ wy¿ej 
stereotypem, ¿e polscy muzu³manie 
to Tatarzy, uto¿samiaj¹c narodowoœæ 
z wyznaniem religijnym. Autorka 
zwraca te¿ uwagê, ¿e w polskiej 
œwiadomoœci polski orient zawsze 
by³ powi¹zany z Tatarami, co po-
woduje mentalne po³¹czenie w jedno 
islamu i tatarszczyzny przez Po-
laków. Autorka te¿ przypomina 
wypowiedzi tatarskich responden-
tów, podkreœlaj¹cych, albo swoj¹ 
tatarskoœæ, albo odwrotnie jedynie 
muzu³mañskoœæ (islamskoœæ) i spór 
pomiêdzy reformatorami islamu,
a tak zwanymi tradycjonalistami. 
Katarzyna Warmiñska pisze te¿, ¿e 
pomimo pewnych wypowiedzi 
akceptuj¹cych konwersje na islam, 
spo³ecznoœæ tatarska podkreœla 
znaczenie ma³¿eñstw endogamicz-
nych, dopuszczaj¹c jednak ma³-
¿eñstwa z Tatarami (nale¿¹cymi co 
prawda do tej samej spo³ecznoœci, 
tyle, ¿e zamieszkuj¹cych Litwê, 
Bia³oruœ i Ukrainê) z poza Polski.

cdn. 
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SIEROTA I LISICA

BAJKA

Dawno, dawno temu ¿y³ gdzieœ 
w œwiecie sierota. Ciê¿ko mu by³o 
samemu. Pewnego razu poszed³ do 
lasu po drewno i napotka³ lisicê. 
Sierota zaprzyjaŸni³ siê z ni¹ i za-
mieszkali razem. Któregoœ dnia 
znaleŸli w lesie z³oto i srebro. Lisica 
powiedzia³a wtedy do sieroty:

– Wyswatam ci chañsk¹ córkê.
– Wybra³a siê do chana i mówi:
– Daj mi wagê.
Chan da³ jej wagê, a kiedy mu j¹ 

zwraca³a, to wrzuci³a na szalê ka-
wa³ek z³ota.

– Czyje to z³oto? – zapyta³ chan.
– To z³oto mojego chana. Jest 

bardzo bogaty. WeŸ sobie ten ka-
wa³ek – rzek³a.

Od tej pory lisica zaprzyjaŸni³a 
siê z chanem. Raz przysz³a do niego
i powiedzia³a:

– Syn mojego chana chce o¿eniæ 
siê z twoj¹ córk¹.

Chan zgodzi³ siê na to i zaczêli 
ustalaæ dzieñ zaœlubin.

Lisica tymczasem powróci³a do 
swego przyjaciela i powiada mu:

– Idziemy na bazar. Musimy 
ukraœæ worek czapek.

Poszli wiêc na bazar, ukradli tam 
worek czapek.

Potem lisica t³umaczy³a m³o-
dzieñcowi:

– Polecê do chana, a tym czekaj 
mnie na brzegu morza. Kiedy zo-
baczysz, ¿e zbli¿am siê do chañskie-
go pa³acu, rzucaj czapki po jednej
w morze.

Pobieg³a lisica do chana i mówi:
– Wszyscy nasi swaty  potonêli 

w morzu. Pomó¿ nam.
Chan poszed³ wraz ze swym 

wojskiem na pomoc. Stanêli na 
morskim brzegu i widz¹: na wodzie 
unosz¹ siê czapki. „Prawda to, 
wszyscy swaty potonêli” – pomyœla³ 
chan. Sk¹d jemu wiedzieæ, ¿e 
narzeczony – prócz lisicy – nikogo 
nie ma?! Ubrali m³odzieñca w bo-
gate szaty i powiedli do dworu.

Po weselu ma³¿onek powinien 
zabraæ sw¹ m³od¹ ¿onkê do domu,
a tu wieŸæ nie ma dok¹d! Ale lisica 
tak¿e na to znalaz³a radê. Gdy m³odzi 

ma³¿onkowie wraz ze œwit¹ oraz 
wojskiem wyruszyli z pa³acu, po-
bieg³a przodem. Nie pominê³a ani 
jednego pastucha, ani jednego 
tabuñczyka, ka¿demu przykaza³a:

– Je¿eli zapytaj¹, czyje tabuny, 
czyje stada, odpowiadajcie tak: To 
wszystko nale¿y do chana, który ma 
bogactwa nieprzeliczone.

Polecia³a lisica dalej i zobaczy³a 
piêkny pa³ac. W nim zaœ mieszka³ 
wielkolud. Odezwa³a siê do niego:

– Widzisz wojsko, które tu idzie? 
Chc¹ ciê zabiæ.

Wielkolud wystraszy³ siê, rzuci³ 
wszystko i uciek³.

Tymczasem nadje¿d¿ali m³odzi 
w towarzystwie samego chana i jego 
przybocznych. Po drodze chan 
widzia³ tabuny koni, stada owiec
i krów.

– Do kogo nale¿¹ te tabuny, te 
stada? – pyta³.

– Wszystko to jest w³asnoœci¹ 
chana, który ma nieprzeliczone 
bogactwa – odpowiadano mu.

„Tak, wyda³em sw¹ córkê za 
bogatego cz³owieka!” – cieszy³ siê 
chan.

Przybyli wreszcie do pa³acu,
a lisica mówi do chana:

– WeŸ sobie wszystko, co tylko 
ci siê spodoba.

– Mam doœæ swego – odrzek³.
Pobawiwszy u m³odo¿eñców, 

chan ze œwit¹ ruszy³ do domu. Wte-
dy lisica postanowi³a wypróbowaæ 
swego przyjaciela. Uda³a chor¹ i po-
³o¿y³a siê. Zobaczy³a to ¿ona m³o-
dzieñca i powiedzia³a mu:

– Twoja lisica zachorowa³a, 
trzeba by j¹ wyleczyæ.

– Po co obwi¹zywaæ zdrow¹ 
g³owê? Po có¿ nam, zdrowym, 
chorzy? Niech rzuc¹ j¹ jak najdalej 
st¹d, i tak zdechnie – odpowiedzia³.

Us³yszawszy te s³owa, lisica 
wsta³a i rzek³a do swego by³ego 
przyjaciela:

– By³am ci druhem w ciê¿kich 
dniach, wyœwiadcza³am tylko dobro, 
a ty odp³acasz siê z³em. Zamiast 
mnie wyleczyæ, nakazujesz wyrzu-
ciæ swego starego przyjaciela. Nie, 
ju¿ nie jestem twym przyjacielem!

Mówi¹c to, lisica odesz³a i nigdy 
wiêcej nie pokaza³a siê wœród ludzi. 
Od tego te¿ czasu lisy stroni¹ od 
cz³owieka. 



TATARSKI

PU£KOWNIK

Ca³kiem niedawno ukaza³a siê 
ksi¹¿ka poœwiêcona postaci Hassana 
Konopackiego, Tatara zwi¹zanego
z Bia³orusi¹, Litw¹ oraz Polsk¹, dzi-
siaj, niestety, cokolwiek zapomnia-
nego. Publikacja to interesuj¹ca, 
chocia¿by dlatego, ¿e jej autorem 
jest imam Rafa³ Berger ze Stowarzy-
szenia Jednoœci Muzu³mañskiej.
Ta szyicka organizacja, wspólnie
z dzia³aj¹cym przy niej Instytutem 
Muzu³mañskim, jest te¿ jej wy-
dawc¹. Tatarski w¹tek w zaintereso-
waniach imama Bergera nie pojawi³ 
siê znik¹d. Stanowi raczej naturaln¹ 
konsekwencjê jego serdecznych 
kontaktów z synem Hassana, Ma-
ciejem Mus¹ Konopackim. Zaowo-
cowa³y one wielokrotnymi wzajem-
nymi spotkaniami: w Sopocie, gdzie 
mieszka Maciej Musa (w Sopocie 
mieszka³a równie¿ nie¿yj¹ca ju¿ 
córka Hassana Konopackiego, Ta-
mara) oraz w Bydgoszczy – rodzin-

nym mieœcie Autora, powojennym 
miejscu osiedlenia siê rodziny Ko-
nopackich. Obok islamu zatem, 
po³¹czy³a ich tak¿e Bydgoszcz, gród 
nad Brd¹ – a ponadto znajomoœæ 
obydwu z imamem Mahmudem 
Tah¹ ̄ ukiem, który równie¿ ma swój 
wymierny udzia³ w tej historii. Nic 
wiêc dziwnego, ¿e ksi¹¿ka Bergera 
nosi tytu³ Hassan Konopacki – Ta-
tar, muzu³manin, bydgoszczanin.

Rozpoczyna tê interesuj¹c¹ pu-
blikacjê krótka biografia Hassana 
Konopackiego, syna Amurata, uro-
dzonego 25 lutego 1879 roku w Miñ-
sku, w tatarskiej, muzu³mañskiej 
rodzinie szlacheckiej. Poœwiêci³ siê 
s³u¿bie wojskowej; by³ oficerem car-
skiej artylerii, uczestnikiem wojny 
rosyjsko-japoñskiej i I wojny œwia-
towej. Odznaczony zosta³ m.in. 
Orderami: œw. Anny, œw. Stanis³awa, 
œw. W³odzimierza. W roku 1917 
awansowa³ do stopnia pu³kownika. 
Po rozformowaniu dowodzonej 
przez niego brygady, powraca do 
Miñska i rozpoczyna dzia³alnoœæ
w bia³oruskim ruchu narodowym.
W roku 1919 zostaje wyznaczony 
dowódc¹ bia³oruskiej armii. Tyle ty-
tu³em przybli¿enia postaci pu³kow-
nika Konopackiego. Wiêcej, rzecz 
jasna, znajdzie czytelnik w ksi¹¿ce 
Rafa³a Bergera. 

Istotn¹ czêœci¹ publikacji s¹ 
wspomnienia syna Hassana, Macieja 
Musy Konopackiego. Maj¹ one for-
mê wywiadu, w którym autor wypy-
tuje go m.in. o czasy przedwojenne, 
gdy rodzina Konopackich za-
mieszkiwa³a w Wilnie. Tam w³aœnie 
urodzi³ siê Maciej Musa, a  niepo-
równywaln¹ z czymkolwiek wileñ-

sk¹ atmosfer¹ zachowa³ g³êboko
w swym sercu. Dowiadujemy siê 
równie¿ o ¿yciu w latach II wojny 
œwiatowej oraz o powojennym wy-
jeŸdzie do Polski. Osiedli³a siê ro-
dzina Konopackich w Bydgoszczy, 
gdzie Hassan, by³y carski oficer, 
Tatar zwi¹zany z Bia³orusi¹, Litw¹
i Polsk¹, zmar³ 11 maja 1953 roku. 
Pochowany zosta³ na bydgoskim 
cmentarzu komunalnym  przy ul. 
Kcyñskiej. 

Kolejn¹ czeœæ ksi¹¿ki stanowi 
dziennik, prowadzony przez Has-
sana Konopackiego od 7 lipca 1948 r. 
do 13 marca 1949 r. – lakoniczne 
zapiski codziennego bytowania, któ-
re ukazuj¹ te¿ mizeriê ówczesnej 
rzeczywistoœci. Rozdzia³ nastêpny 
zatytu³owany jest „Tablica”. I znowu 
niezwyk³a to sprawa, bo tytu³owa 
tablica poœwiêcona pamiêci pu³-
kownika powsta³a z inicjatywy 
Stowarzyszenia Jednoœci Muzu³-
mañskiej i Towarzystwa Przyjació³ 
Pomorskiego Muzeum Wojskowego 
w Bydgoszczy, zaœ swego poparcia 
udzieli³y: Towarzystwo Mi³oœników 
Tradycji Wojskowej Genera³a 
Stanis³awa Bu³ak-Ba³achowicza, 
Towarzystwo Inicjatyw Kultural-
nych oraz redakcja miesiêcznika 
„Œwiat Inflant”.  25 wrzeœnia 2006 r. 
uroczystego jej ods³oniêcia doko-
nali: Maciej Musa Konopacki i dy-
rektor Urzêdu Miasta. 

Mamy tu jeszcze m.in. godne 
uwagi osobiste refleksje Macieja 
Musy „Syn o ojcu” i „Alif mojego 
¿ycia”, zaœ w aneksie przebieg s³u¿-
by pu³kownika Konopackiego i roz-
maite dokumenty. Ca³oœæ dope³niaj¹ 
liczne zdjêcia rodzinne i z czasów 
s³u¿by wojskowej. W sumie, dziêki 
pasji Rafa³a Bergera, otrzymaliœmy 
nie tylko biografiê jakby nieco 
zapomnianej postaci Hassana, ale te¿ 
ciekawy zapis dziejów tatarskiej 
rodziny na tle czasów bardzo 
znamiennych dla naszej spo³ecz-
noœci. To równie¿ jasny znak dla nas 
wszystkich: pamiêtajmy o tych, 
których ju¿ miêdzy nami nie ma. 
Niechaj przetrwa tatarska historia.

   Zachêcam do lektury.

Rafa³ Berger, Hassan Konopacki – Tatar, 
muzu³manin, bydgoszczanin, wydawca: 
Stowarzyszenie Jednoœci Muzu³mañ-
skiej, Instytut Muzu³mañski, Warszawa 
2011, ISBN 978-83-921662-9-9

Musa Czachorowski
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