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Kiedy w XIII wieku Mongołowie pojawili się w Europie uznano ich za apokaliptyczne ludy
Goga i Magoga. Ich najazdy spustoszyły połowę chrześcijańskiej Europy. W późniejszym
okresie  nauczono  się  z  nimi  walczyć.  Słowo  Tatar  pojawiło  się  w  VI  wieku  i  jest
pochodzenia chińskiego. Tak Chińczycy nazywali najeźdźców z północy. Później nazwa ta
przylgnęła  do  jednego  z  koczowniczych  plemion,  by  przejść  następnie  na  ludy
zamieszkujące imperium Czyngis-Chana, głównie zaś Złotą Ordę. Nie należy utożsamiać
Tatarów z Mongołami - są to bowiem odrębne grupy etniczne.

Największe skupiska ludności tatarskiej w Polsce istnieją na Białostocczyźnie i w rejonie
Suwałk. Takie rozmieszczenie jest wynikiem uwarunkowań historycznych. Od XIV wieku
osadzano Tatarów na terenach graniczących z ziemiami Zakonu Krzyżackiego. W czasie
wojen  pierwsi  stawali  z  nimi  do  boju  tworząc  pierwszą  redutę  obronną.  Potomkowie
pierwszych tatarskich osadników żyją dziś głównie na Litwie.Pierwsze kontakty z Polską
miały charakter zbrojnych najazdów. W 1241 r. wtargnęło na nasze ziemie około 20 tys.
wojowników  (dwa  tumeny,  od  tego  wyrazu  pochodzi  polskie  słowo  „ćma”)  pod
dowództwem Pordaja. 



W  wojsku  tym  Mongołowie  byli  jedynymi  oficerami,  resztę  stanowili  przedstawiciele
różnych  ludów  pochodzenia  tureckiego,  umownie  nazywani  Tatarami.  Główne  siły
dowodzone przez Batu-Chana uderzyły w tym samym czasie na Węgry. Najeźdźcy posuwali
się południowym pasem Polski łupiąc m.in. Sandomierz i Kraków. Zatrzymani zostali pod
Legnicą  przez  Henryka  Brodatego,  który  poległ  bohatersko  w  tej  przegranej  bitwie,
wypowiadając  przed  śmiercią  słynne  „gorze  nam”,  przytoczone  po  polsku  w  kronice
Długosza.  Niewielki  oddział  Azjatów wkroczył  na  tereny  Cesarstwa  Niemieckiego,  ale
najeźdźcy, który w czasie tej kampanii stracili około trzeciej części swego wojska, nie byli
już w stanie kontynuować zwycięskiego marszu. W XIII w. miały miejsce jeszcze dwa inne
najazdy,  w końcu stulecia  zostali  pokonani  pod Nowym Sączem przez  Leszka Białego,
natomiast Kazimierz Wielki odniósł nad nimi wielkie zwycięstw walcząc o Ruś Czerwoną.

W XIV w.  wielki  książę  litewski  Gedymin  zaczął  osadzać  Tatarów na  Litwie.  Byli  to
głównie uchodźcy polityczni szukający azylu, pochodzący ze stronnictw, które przegrały w
walce  przy  wyborze  chana,  bądź  też  zwolennicy  chana  obalonego.  Gros  osadnictwa
przypadło na czasy panowania Witolda. Wówczas przybyło na Litwę ok. 3 tys. walecznych
żołnierzy,  z  których  uformowano  4  pułki.  Witold  podarował  im  ziemię  i  nadał  liczne
przywileje.  Osiedli  nad  rzeką  Waką  i  nad  Niemnem.  Wiadomo,  że  byli  już  w orszaku
Jagiełły w 1386 r. Towarzyszyli również innym królom polskim, aż po króla Stasia, jako ich
straż przyboczna.

Profesor  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  Julian  Talko-Hryncewicz  w  książce  Muślimowie
(Kraków  1924)  pisze:  „Dla  odparcia  wrogich  sobie  Krzyżaków  Witold  w  bitwie  pod
Grunwaldem, oprócz hufców polskich, litewskich i ruskich zawezwał do pomocy 40 tys.
wojska potężnego cara krymskiego Tegtemisa; wojskiem tym dowodził carewicz Dżel-el-
Eddin. 



Po ukończeniu wojny część tych żołnierzy pozostała na Litwie i książę Witold pożenił ich z
Litwinkami i poobsadzał w okolicach Wolna i nad brzegami Niemna pod warunkiem służby
wojskowej  w  czasie  wojny”.  Liczba  ta  wydaje  się  być  grubo  przesadzona,  najczęściej
historycy podają, że Tatarów pod Grunwaldem było ok. 5 tys. Pamiętajmy jednak, że sami
Krzyżacy w oficjalnej propagandzie głosili, że zostali pokonani przez półmilionową armię
pogańskich Azjatów. Być może więc udział Tatarów w największej bitwie średniowiecza
był większy niż się przypuszcza.

Pomyślny stan, w jakim żyli Tatarzy za czasów Jagiellonów uległ pogorszeniu za Zygmunta
III Wazy. Był to okres kontrreformacji i wojen religijnych w Europie, co odbiło się również
na  sytuacji  wyznaniowej  w Polsce.  Pretekstem stało  się  zabójstwo polskiego szlachcica
Czyżowskiego  przez  Hassana  Alejewicza  z  Waki.  Potrzebą  chwili  stało  się  wówczas
przeciwstawienie  innowiercom:  zabroniono stawiać  nowe meczety,  niszczono stare,  pod
karą śmierci zabroniono żenić się z chrześcijankami. Wzorem Europy Zachodniej nastąpił w
Polsce okres prześladowań muzułmanów. Doprowadziło to do tego, że w roku 1672 podczas
wojny  polsko-tureckiej  służący  w  naszej  armii  Lipkowie  na  czele  z  Aleksandrem
Aryczyńskim,  przeszli  na  stronę  wroga.  W tym  kontekście  należy  spojrzeć  na  zdradę
sienkiewiczowskiego Azji Tuhajbejowicza.

Sytuacja  radykalnie  poprawiła  się  za  Jana  III  Sobieskiego,  który  wszystkim  Tatarom
służącym w wojsku polskim nadał szlachectwo. Walczyli oni również pod Wiedniem. W
tym  okresie  powstał  podlaski  meczet  w  Kruszynianach.Nazwiska  rodzin  tatarskich
tworzone były bardzo często poprzez dodanie do imienia przodka końcówki „-icz”. I tak
Herbarz Rodzin Tatarskich w Polsce Stanisława Dziadulewicza (Wilno 1929) wymienia:
Adamowiczów,  Aleksandrowiczów,  Andrzejewiczów,  Bogdanowiczów,  Dawidowiczów,



Józefowiczów,  Januszewiczów,  Hussejnowiczów,  Piotrowiczów,  Rafałowiczów,
Romanowiczów. Niektóre nazwiska zostały wzięte od nazw miejscowości, jak: Kijeńscy,
Kryczyńscy,  Baranowscy,  Koryccy etc.  Wśród nazwisk  podanych w  Herbarzu,  niektóre
brzmią  całkiem  swojsko:  Jakubowscy,  Ostrowscy,  Popławscy,  Radeccy,  Rudniccy,
Kownaccy, Sadowscy, Iwaszkiewicze, Jabłońscy, Zabłoccy, Szczuccy, Kozłowscy. Istnieje
tu zbieżność z nazwiskami polskiej szlachty, podobnie jak zbieżność w herbach rodowych.

Część  naszych  Lipków  przyjęła  chrześcijaństwo,  po  czym  uległa  asymilacji.  J.  Talko-
Hryncewicz pisze  we wspomnianej  książce:  „Ochrzczeni  Tatarzy stają  się  protoplastami
rodów szlacheckich, nie zmieniają nieraz nazwisk,  które stają się polskimi,  jak:  Bułhak,
Furs  (biskup  chełmski)  lub  Hutowicz  (biskup  smoleński)”.  Wśród  rodów  tatarskich
ówcześnie  chrześcijańskich  S.  Dziadulewicz  wymienia  m.  in.:  Asłamowiczów,
Bohatyrewiczów, Butrymowiczów, Eysymontów, Jeżych, Komorowskich, Lewandowskich,
Marcinkiewiczów,  Sokołowskich,  Szczerbów,  Terpiłowskich,  Tokarskich,  Wierzbickich,
Wróblewskich i in.

Jan Mirza Sobolewski przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku
Wyznaniowego w RP jest potomkiem księcia Bazaryna, syna Jakuba, żyjącego w końcu XV
w. Ów Bazaryn otrzymał od króla Aleksandra Jagiellończyka w 1504 r. ziemię w powiecie
olickim,  zwaną  Orwidowszczyzną.  Miał  trzech  synów:  Sobola,  Indyna  i  Janusa,  którzy
dołączyli do ojcowizny Milkowszczyznę i nadali tym ziemiom nazwę Bazarów. Sobol stał
się antenatem rodu Sobolów, później od ok. 1660 r. Sobolewskich herbu Ślepowron. Przed
pojawieniem się w Rzeczypospolitej, co nastąpiło w końcu XV w., herbem ich były dwa
półksiężyce. W 1571 r. kniaź Sobol był posłem króla polskiego do Chanatu Krymskiego. W
wieku XIX Safar Sobolewski był właścicielem jednej z największych bibliotek w Rosji.
Ród  był  prześladowany  za  udział  w  wojnie  polsko-rosyjskiej  1792  r.,  w  insurekcji
kościuszkowskiej  oraz  za  udział  w wojnach napoleońskich.  Utracił  znaczną liczbę dóbr
ziemskich. Stryj J. Sobolewskiego, Józef, oficer wojsk rosyjskich w randze pułkownika, był
w pierwszych latach po rewolucji premierem Kraju Krymskiego. 



Później,  w 1926 r.,  został usunięty i  skazany na 14 lat łagru ze względu na szlacheckie
pochodzenie i posiadanie rodziny w Polsce. W kwietniu 1946 r. został zamordowany przez
NKWD w swoim mieszkaniu w Nieświeżu.

Na pytanie o poczuwanie się do polskości polskich Tatarów przewodniczący Najwyższego
Kolegium bez wahania odpowiada twierdząco. Jako przykład patriotyzmu swych rodaków i
współwyznawców  podaje  fakt,  iż  podczas  zaborów,  kiedy  władze  carskie  zakazały
immamom głoszenia kazań piątkowych (chudby) w języku polskim, wówczas w ogóle z
nich zrezygnowano, ograniczając się tylko do recytacji Koranu i ten zwyczaj dotrwał do
naszych czasów. Pomimo, że caryca Katarzyna II nadała wszystkim Tatarom szlachectwo,
by ich odciąć w ten sposób od polskich powstań narodowych, to i tak udział w zrywach
niepodległościowych był liczny. Tatarem był gen. Józef Bielak, uczestnik wojny 1792 r.,
który  walczył  pod  Maciejowicami,  podobnie  płk  Mustafa  Achmatowicz.  Sam naczelnik
Tadeusz  Kościuszko  pochodził  po  matce  z  tatarskiego  rodu  Fursów.  Powstańcami
styczniowymi dowodzili  m.in.  Romuald Smolski,  Bronisław Bielak i  były kapitan armii
carskiej  Tuhan-Baranowski.  Michał  Sulkiewicz,  działacz  I  i  II  Proletariatu,  walczył  w
legionach i poległ w 1916 r. na froncie wschodnim. W 1919 r. powstał pułk ułanów złożony
z Tatarów. Bardzo duże straty poniosła ludność tatarska podczas II wojny światowej.

J. Talko-Hryncewicz o związkach Tatarów z polskością pisze następująco: „[…] przykładem
Baranowskiego  poczęli  wydawać  i  Litwini  swoje  córki  za  Tatarów  (spotykało  się  to
wówczas z dużą niechęcią duchowieństwa łacińskiego). [...] Podobno wiele cech tatarskich
odziedziczyli  Wereszczakowie,  jak  również  pierwsza  miłość  Mickiewicz  Maryla
Wereszczakówna,  późniejsza  hr.  Puttkamerowa.  Występują  u  niej  cechy  mongolizmu,
znacznie  złagodzone  w typie  tatarskim”.  Prof.  Benedykt  Dybowski,  którego z  Tatarami
łączyły więzy przyjaźni i pokrewieństwa „wyniósł o nich wrażenie jako o ludziach wysokiej
uczciwości, brzydzących się kłamstwem i obłudą, szczerych, otwartych, 



stałych w przyjaźni, uczynnych i ofiarnych; żaden z Tatarów, co stwierdza i T. Czacki, nigdy
nie był szpiegiem lub zdrajcą”.

W liście do Zygmunta III Wazy z 1591 r. sułtan turecki Murad III pisał o 15 tys. domów
tatarskich. Mogło więc żyć wówczas w Rzeczypospolitej 60-70 tys. tej ludności. Istniało aż
400 meczetów.

PODLASKI SZLAK  TATARSKI *

Obecnie  na  terenie  Polski  funkcjonują  trzy  meczety  w  miejscowościach:  Bohonniki,
Kruszyniany  i  w  Gdańsku.  Gminy  wyznaniowe  funkcjonują  poza  tym  w  Warszawie,
Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim. Muzułmanów jest w Polsce około 5 tys., w niemal
100% są to Tatarzy. Wszystkich osób pochodzenia tatarskiego jest od kilkudziesięciu do stu
tys.,  wielu  z  nich  ma  jeszcze  świadomość  swojej  przynależności  etnicznej.  Najwięcej
mieszka  na  Podlasiu  (rozumianym  w  sensie  historycznym,  nie  jako  sztuczny  region
nieudolnie  wykreowany  przez  reformę  administracyjną  rządu  Jerzego  Buzka).  W
miejscowościach Studzianki i Lebiedziew w powiecie bialskim zachowały się cmentarze,
tzw.  mizary,  tatarskie.  Potatarskie  pochodzenie  mają  też  tamtejsze  miejscowości  Ortel
Królewski, Ortel Książęcy i Małaszewicze. Niedaleko Włodawy leży tatarska miejscowość
Kruki. Niewielkie grupy mieszkają też w Małopolsce.



Wszyscy  muzułmanie  tatarskiego  pochodzenia  są  sunnitami  szkoły  hanafickiej.  Pod
względem przekonań politycznych są w większości monarchistami. Wielu czynnie działa w
Polskim Ruchu Monarchicznym.

Nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile słów w naszym języku ma tatarskie, czy też w ogóle
orientalne pochodzenie. Jest ich podobno aż 10 tys. Ułan, kontusz, torba, kołpak, pantałyk,
kotara, kosz (od kocz - obóz), kulbaka, dzida, bułana maść -  to tylko niektóre z nich.

O patriotyzmie  polskich  Tatarów świadczyć  może  chociażby  wiersz  ich  współczesnego
poety Stefana Bej-Kresowicza, którego zakończenie brzmi:

Może miną lata, zmienią nurta rzeki
Moje pokolenie już zamknie powieki
Wierzę, że nastąpi kiedyś łaska Boża

      I powstanie Polska od morza do morza.

Hanafici – zwolennicy jednej z czterech głównych sunnickich szkół prawa 
muzułmańskiego, wywodzącej się od teologa Abu Hanify (zm. 767). Abu Hanifa zajmował 
się dogmatyką w młodości. Później pozostawił ją dla hadisów i wykładni prawa islamskiego
(fikh) i na tych polach osiągnął wielki autorytet wśród mu współczesnych i potomnych. 
Wykładnia prawa islamu Hanify miała za podstawę m.in.: Koran; Sunnę; Zgodę uczonych 
(idżma); Analogię (kijas); Preferencję (istihsan). Abu Hanifa miał wielu uczniów. 
Wykształcił ich na niezależnych fakihów, choć nie odstąpili oni od generalnych zasad 
wykładni nauczyciela. Przysłużyli się także do zachowania dorobku prawniczego Abu 
Hanify, spisując wiedzę, którą im przekazał. Za ich życia nastąpiło pewne zbliżenie między 
szkołą hanaficką a malikicką.  Szkoła hanaficka obecnie jest popularna w Turcji, na 
Bałkanach, Żyznym Półksiężycu oraz częściowo w Afganistanie i Pakistanie i stanowi 35-
40% ortodoksyjnych muzułmanów. Uchodzi za najbardziej otwartą filozoficznie i religijnie 
spośród wszystkich szkół sunnickich. Większość polskich muzułmanów jest hanafitam

(…..)  Jesteśmy Tatarami, obywatelami Rzeczypospolitej. Od innych jej obywateli różnimy 
się pochodzeniem, zwyczajami oraz wyznawaną przez nas wiarą. To właśnie religia 
ustrzegła nas przed całkowitą asymilacją i pozwoliła przetrwać sześć wieków na naszej 
wspólnej ziemi. To zdanie Stefana Mustafy Mucharskiego (wieloletniego przewodniczącego 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce, a także Związku Tatarów Polskich) 
podzielają również autorzy literatury zajmującej się polskimi Tatarami. Od początków 
osadnictwa tatarskiego na ziemiach litewskich i polskich to właśnie inne wyznanie – islam –
najbardziej wyróżniało Tatarów spośród otaczającej ich chrześcijańskiej większości. I to 
właśnie islam pozwolił im zachować odrębność. Warto zauważyć, iż ci, którzy ulegli 
chrystianizacji (czy to dowolnej, czy też – rzadko – przymusowej), tracili kontakt z tatarską 
wspólnotą i szybko ulegali całkowitemu spolszczeniu. Ci natomiast, którzy pozostali przy 
wierze muzułmańskiej, zachowali poczucie odrębności, mimo iż już w XVI w. zatracili swój
język, uważając za ojczysty polski lub białoruski. 
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Wśród Tatarów doszło więc do bardzo silnej identyfikacji religii z narodowością, co 
pomogło im zachować nie tylko świadomość narodową, ale i niektóre elementy rodzimych 
zwyczajów (obecnie już nieliczne)

Tatarzy należą do muzułmańskiego obrządku sunnickiego, praktykowanego w większości 
krajów muzułmańskich. Do ich tradycji przeniknęły również nieliczne ślady dawnych 
wierzeń szamańskich, praktykowanych przez stepowe ludy koczownicze przed przyjęciem 
przez nie islamu. Do tradycji polskich Tatarów przeniknęły również pierwiastki kultury 
chrześcijańskiej.W Rzeczypospolitej nigdy nie było prześladowań ludności muzułmańskiej. 
Odmienne wyznanie Tatarów nie było aż tak zauważalne w życiu codziennym. Byli 
oczywiście ludzie obawiający się innowierców czy posądzający ich o praktyki magiczne, 
chociażby słysząc modlitwy wygłaszane w zupełnie obcym im języku (arabskim). Zdarzały 
się również, choć niezmiernie rzadko, przykre incydenty. Za panowania Zygmunta III Wazy 
tłum będący pod wpływem agitacji kleru katolickiego zburzył w 1609 r. meczet w Trokach, 
a w 1616 r. jeden z członków kapituły wileńskiej napisał paszkwil na litewskich 
muzułmanów. Nie odnotowano żadnego innego przypadku zniszczenia meczetu na 
terytorium Rzeczypospolitej, dokonanego przez ludność polską. Na przełomie XVI i XVII 
w., w czasach kontrreformacji, Tatarzy (a także Żydzi) cieszyli się większą swobodą 
religijną niż chrześcijanie niekatolicy, czy to prawosławni, czy protestanci. 



Jezuici wydali w tym czasie memoriał mówiący, że lepiej jest pozwolić na swobodę 
wyznania muzułmanom niż protestantom, ponieważ muzułmanie są mniej szkodliwi dla 
Kościoła katolickiego (gdyż islamu nikt wśród katolików nie przyjmuje, natomiast 
protestantyzm przyciąga wielu). Zdarzały się nawet przypadki przekształcania cerkwi 
prawosławnych w meczety – świątynie niekiedy bardziej tolerowane niż przybytki innego 
odłamu chrześcijaństwa. 

Tatarzy żyli spokojnie wśród większości chrześcijańskiej. Nie byli zmuszani do udziału w 
nabożeństwach ani do zmiany religii (bądź to na rzymski katolicyzm, bądź na prawosławie),
chociaż przyjęcie chrztu oznaczało niejednokrotnie podniesienie statusu, nawet do pełni 
praw szlacheckich (aż do przełomu XIX i XX w.) w przypadku Tatarów zasłużonych dla 
Rzeczypospolitej. Istniały także inne drogi awansu społecznego. Pełnię praw szacheckich 
mogli uzyskać tzw. Tatarzy hospodarscy, czyli potomkowie ordyńskich sołtanów („sołtan” 
to tytuł szlachecki Tatarów; w chanatach krymskim oraz nadwołżańskim używany był przez
synów i krewnych chana; w Rzeczypospolitej przysługiwał dwóm rodom: Ostryńskim i 
Puńskim) i murzów (tytuł używany przez szlachtę tatarską w Chanacie Krymskim i w 
krajach z nim powiązanych; polsko-litewscy Tatarzy nosili ten tytuł przed nazwiskiem, np. 
Samuel Murza Korycki), z czasem murzowie bywali w Rzeczypospolitej tytułowani 
kniaziami lub książętami. Innymi drogami do asymilacji były sukces ekonomiczny oraz 
małżeństwa mieszane. Tatarzy niejednokrotnie żenili się z chrześcijankami, przy czym 
potomstwo zazwyczaj wychowywano w wierze ojców.

Odrębność wyznaniowa sprzyjała utrzymywaniu przez Tatarów polskich więzi społecznej. 
Chociaż żyli razem z chrześcijanami, często mieli wśród nich przyjaciół, ramię w ramię 
walczyli, to jednak przez dłuższy czas nie wpuszczali do swojej wspólnoty zarówno osób 
pochodzenia tatarskiego, które przeszły na inną religię, jak i muzułmanów niemających 
tatarskich korzeni. Chrześcijanie tatarskiego pochodzenia zaczęli zacieśniać kontakty z 
muzułmanami dopiero niedawno.

Wieki osadnictwa na terenie państwa chrześcijańskiego sprawiły, że polscy Tatarzy byli 
niemal zawsze oddaleni od krajów islamskich. Mimo pewnych kontaktów z Turcją, 
zwłaszcza w XVII w., przez lata izolacji większość Tatarów pozapominała wielu zasad 
swojej religii. Nie rozumieli treści Koranu; bardzo nieliczni byli w stanie odczytać tekst 
zapisany alfabetem arabskim (w większości przypadków i tak nie rozumiejąc jego treści). 
Mimo to, Tatarzy zdołali przez kilkaset lat pozostać przy swoim wyznaniu, nawet jeśli część
z nich nie rozumiała wielu prawd wiary i zasad religii islamskiej.



Częstotliwość kontaktów z krajami muzułmańskimi wzrosła wśród Tatarów pod koniec XIX
i na początku XX w., a rozkwitła wręcz w dwudziestoleciu międzywojennym. Odzyskanie 
przez Polskę niepodległości umożliwiło wyjazdy na o wiele większą skalę niż wcześniej. 
Jak piszą Piotr Borawski i Aleksander Dubiński, muzułmanie nasi nie tylko mogli bez 
żadnych ograniczeń odbywać podróże do wszystkich krajów islamskich, studiować na 
zagranicznych uczelniach, sprowadzać literaturę religijną, ale również byli wysyłani jako 
polscy przedstawiciele. Kontakty z krajami muzułmańskimi umożliwiły Tatarom odrodzenie
religijne.Pod koniec 1925 r. zarejestrowano Muzułmański Związek Religijny, obejmujący 
wszystkie 19 gmin muzułmańskich znajdujących się na terenie II Rzeczypospolitej. Na jego 
czele stanął pierwszy mufti (najwyższy zwierzchnik religijny) polskich muzułmanów, 
doktor orientalistyki Jakub Szynkiewicz. Każda gmina muzułmańska miała własnego 
imama oraz muezzina, a także przynajmniej jedną szkółkę religijną, do której posyłano 
dzieci na naukę czytania Koranu oraz zasad religii islamskiej. Poziom wiedzy nauczających 
w szkółkach duchownych często był jednak niski.

W II Rzeczypospolitej nastało również odrodzenie kulturalne ludności tatarskiej. 
Inteligencja muzułmańska powołała w Wilnie Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego celami były badania nad historią i kulturą polskich 
Tatarów oraz działalność oświatowa i wydawnicza (w 1932 r. ukazał się pierwszy tom 
„Rocznika Tatarskiego”).Wydawnictwem mającym na celu edukację religijną polskich 
muzułmanów był wydawany od 1930 r. przez gminę warszawską „Przegląd Islamski”. 



Kwartalnik ten miał przybliżać Tatarom zasady islamu i ukazywać życie w krajach 
muzułmańskich. Niektóre artykuły poświęcano życiu religijnemu i kulturalnemu polskich 
Tatarów.

Działalność intelektualistów tatarskich zrzeszonych w Związku przyczyniła się do 
pogłębienia poczucia odrębności religijnej i etnicznej wśród polskich Tatarów.

Większość inteligencji tatarskiej zginęła jednak w czasie II wojny światowej. Po wojnie 
społeczność tatarska była więc pozbawiona warstwy przywódczej. Chociaż Muzułmański 
Związek Religijny wznowił swą działalność w 1947 r., nie odzyskał swojej dawnej 
prężności. Negatywny stosunek Polski Ludowej do religii również odcisnął na tym swoje 
piętno, jednak w ostatnich latach można zaobserwować pewną poprawę. Przywrócenie 
społeczności tatarskiej dawnej prężności wymaga czasu, jednak na przestrzeni lat można 
było zaobserwować wiele działań zmierzających ku poprawie tej sytuacji. W 1983 r. 
rozpoczęto, a w 1990 r. ukończono budowę meczetu w Gdańsku. Sukcesem było również 
zorganizowanie w 1983 r. pierwszego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego. 
Krok po kroku następuje proces integracji wewnętrznej ludności tatarskiej. Proces ten 
skupia się przede wszystkim wokół spraw i wartości religijnych.

Świadomość pochodzenia

Dr Ali Miśkiewicz (ur. 1945 r., historyk, redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich”, 
autor książek o Tatarach polskich) określił polskich Tatarów jako lud żyjący na pograniczu 
dwóch tożsamości. 



Ludzie ci zawsze mówili o sobie jako o Tatarach, ale podkreślali również swoją więź z 
Polską. Uważali Polskę za jedyną ojczyznę, nie zapominając jednocześnie o swoich 
korzeniach. Niektórzy próbowali wyraźniej podkreślać swoją odrębność etniczną, jednakże 
nie pragnęli, by coś jeszcze, z wyjątkiem religii, odróżniało ich od reszty społeczeństwa 
polskiego. Zjawisko to badał w 1975 r. na terenie Białostocczyzny dr Janusz Kamocki (ur. 
1927, etnograf, pracownik krakowskiego Muzeum Etnograficznego) i określił je 
następująco: U ludności tej można wyczuć pewną dwutorowość, Polska jest ich ojczyzną, 
sami uważają się za Polaków, ale równocześnie wśród dzieci w wieku szkolnym istnieje 
wyraźne rozróżnienie na Polaków i Tatarów. W tym konkretnym przypadku słowo Polak ma 
podwójne znaczenie: raz obejmuje się nim wszystkich Polaków, a więc łącznie z Tatarami, 
to znów słowo to oznacza katolika polskiego, a nawet człowieka niewierzącego, ale 
należącego do kręgu tradycji kulturalnych katolickich.

Mimo owej dwutorowości i traktowania Polski jako ojczyzny, Tatarzy zawsze byli 
wyróżniającą się częścią ludności Rzeczypospolitej. Nigdy nie obnosili się ze swoim 
pochodzeniem i nie eksponowali swej przynależności wyznaniowej, jednakże byli 
społecznością dumną, świadomą swej tradycji. Zachowali poczucie odrębnej świadomości 
narodowej w znacznie większym stopniu niż np. mniejszość ormiańska.

Kim są polscy Tatarzy?

Czy świadomość pochodzenia i pamięć o korzeniach przetrwałaby u Tatarów bez czynnika 
religijnego? Choć istnieją wyjątki od reguły, większość osób tatarskiego pochodzenia, która 
przyjęła chrzest, uległa bardzo szybkiej polonizacji, a kontakty z dawną wspólnotą wygasły.

Od wielu wieków polscy Tatarzy nie posługują się językiem tatarskim. W czasach II 
Rzeczypospolitej ludność tatarska posługiwała się na co dzień językiem polskim, 
białoruskim lub też dialektem kresowym, zawierającym cechy ich obu. Obecnie Tatarzy 
żyjący w naszym kraju posługują się językiem polskim.

Ludność tatarska uległa na przestrzeni wieków w znacznym stopniu asymilacji, a 
kulturalnie zbliżyła się do Polaków i Białorusinów. Tatarzy wyróżniali się właściwie jedynie
wyznaniem i świadomością swego tatarskiego pochodzenia.

W związku z tym dyskutuje się, czy można Tatarów uznać za mniejszość narodową, czy też 
stanowią oni jedynie grupę etniczną czy etnograficzną. Zdania są podzielone także wśród 
samych Tatarów. Ali Miśkiewicz pisze, że specyfika Tatarów wynikała z odrębności 
kulturowej związanej wyłącznie z obrzędowością religijną, natomiast świadomość 
odrębności i tatarskiego pochodzenia tej ludności przetrwały również jedynie dzięki 
islamowi. Nie uważa więc, by Tatarzy stanowili w Polsce mniejszość narodową, ale grupę 
etniczną, gdzie czynnikiem wyróżniającym jej członków jest religia. Stefan Mustafa 
Mucharski natomiast nie zgadza się z odbieraniem Tatarom prawa do myślenia o sobie jako 
o mniejszości narodowej.



Niezależnie od tego, czy uznać ich za mniejszość narodową, czy etniczną, Tatarzy polscy na
tle innych obywateli naszego kraju wyróżniają się przede wszystkim odmiennym 
wyznaniem i bez wątpienia to właśnie głównie dzięki wierności religii polska ludność 
tatarska przetrwała i zdołała zachować swoją odrębność. Mimo silnej integracji ze 
społeczeństwem polskim, religia Tatarów była czynnikiem w pewnym sensie blokującym 
niemuzułmanom i nie-Tatarom wstęp do tatarskiej rodziny (zwłaszcza na wsi; w 
środowiskach inteligenckich małżeństwa z chrześcijanami/chrześcijankami zdarzały się 
stosunkowo często).

Prawdy religijne przekazywane z pokolenia na pokolenie wraz z pamięcią o tatarskim 
pochodzeniu sprawiły, że nie zanikło poczucie odrębności. Dzięki temu wciąż możemy się 
cieszyć z obecności w naszym kraju grupy mniejszościowej o orientalnych korzeniach, a 
jednocześnie tak silnie związanej z Polską. Jak powiedział Stefan Mucharski, nasza 
przeszłość historyczna i religijna ustrzegła nas od wynarodowienia i mimo daleko 
posuniętej asymilacji (zapomnienie języka tatarskiego), pozwala nam trwać. Trwamy 
niczym skała zanurzona w głębinie chrześcijaństwa.

Tatarzy nie zapominają o swoim rodowodzie, ale jednocześnie uważają się za Polaków. Nie 
istnieje dla nich żadna sprzeczność między byciem Tatarem-muzułmaninem i Polakiem. 
Dlatego też władze II Rzeczypospolitej chętnie widziały w nich chociażby pośredników w 
kontaktach między Polską a krajami muzułmańskimi (obecne władze nie wykorzystują tej 
możliwości). Tatarzy są przywiązani do swojej przybranej ojczyzny i uważają ją za swój 
dom, mimo że ich korzenie sięgają wiele dalej na wschód. Są też wspaniałym przykładem 
pokojowo nastawionej społeczności, żyjącej w zgodzie ze swoimi chrześcijańskimi 
sąsiadami, wolnej od nietolerancji czy jakichkolwiek postaw ekstremistycznych.
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