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Obszary kontaktu społeczeństwa miejscowego z kulturą Tatarów polsko-litewskich oraz 

jej podstawowe cechy i elementy 

Ukazując rolę Tatarów w przenoszeniu kultury muzułmańskiej na grunt staropolski 

należy pamiętać, że zagadnienia tego nie można redukować do tych jej elementów, które w 

kulturze polskiej za sprawą Tatarów się przyjęły. Proces przenoszenia za pośrednictwem 

tatarskim składników kultury muzułmańskiej do staropolskiej rozkładał się zazwyczaj na trzy 

podstawowe etapy:  

- przejście z kultury zewnętrznej (tzn. muzułmańskiej w różnych wariantach) do 

kultury Tatarów polsko-litewskich (wariantem tego jest przyniesienie poszczególnych 

elementów w ramach własnej kultury przez emigrantów tatarskich na ziemie 

Rzeczypospolitej), 

- zetknięcie się miejscowego otoczenia (polskiej lub innej kultury lokalnej) z kulturą 

społeczności tatarskiej w Rzeczypospolitej,  

- przejście z kultury tatarskiej do kultury polskiej.  

Dodać należy, iż w tak ujętym modelu przenikania kultury muzułmańskiej do 

społeczeństwa państwa polsko-litewskiego proces ten często kończył się na etapie drugim, tj. 

kontaktu z kulturą Tatarów, a jego efektem było kształtowanie świadomości otoczenia na 

temat kultury arabsko-muzułmańskiej. 

Za efekt przekazu kulturowego odbywającego się z udziałem społeczności tatarskiej 

uznajemy zatem oddziaływanie na wiedzę miejscowego społeczeństwa o kulturze 

muzułmańskiej, w szczególności o wierzeniach, normach i kulcie religijnym w islamie, jak 

też włączanie przez miejscowe społeczeństwo elementów tej kultury do kultury własnej. 

Dla pełnego ustalenia wyniku sensu largo pośrednictwa Tatarów w kontaktach między 

obiema kulturami, muzułmańską i polską, po stronie tej ostatniej kluczowe jest zatem 

zbadanie, jakie elementy do kultury polskiej przy udziale Tatarów w ogóle mogły przeniknąć. 

A więc w gruncie rzeczy należy zdefiniować granice tego obszaru kultury diaspory tatarskiej, 



który dostępny był użytkownikom kultury polskiej (lub innej lokalnej) – tym samym, 

konieczne staje się w ogóle ustalenie zakresu kontaktów kulturowych ludności 

Rzeczypospolitej z Tatarami polsko-litewskimi. Przy tej okazji okazuje się, w których 

obszarach kulturowych tego kontaktu prawdopodobnie nie było (a przynajmniej brak 

bezpośrednich dowodów na takie kontakty). 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że dotychczasowe badania nad kulturą 

społeczności tatarskiej w Rzeczypospolitej mające na celu rozpoznanie procesów przenikania 

międzykulturowego koncentrowały się na pierwszym z tych etapów (tj. na orientalnych 

źródłach kultury tatarskiej), a także na procesie w drugą stronę – tj. przejmowania elementów 

kultury miejscowego otoczenia (staropolskiej) do kultury Tatarów polsko-litewskich. 

Zjawisko przekazu kulturowego w drugą stronę, czyli oddziaływania Tatarów na kulturę 

otoczenia w państwie polsko-litewskim nie był przedmiotem szczegółowych i całościowych 

analiz. Analizy takie w każdym wypadku oparte muszą być na źródłach, które są rozproszone 

i w znacznym stopniu nieopublikowane, a nadto wymagają interdyscyplinarności warsztatu 

badawczego. Rodzi to zrozumiałe trudności. 

Kultura Tatarów polsko-litewskich (zawierająca w sobie m.in. elementy o arabskiej 

lub turkijskiej proweniencji) ewoluowała w przeciągu sześciu stuleci istnienia tej 

społeczności i co oczywiste odwzorowywała zachodzące w jej obrębie przemiany. 

Dotychczasowe wyniki badań porównawczych, przede wszystkim orientalistycznych, 

prowadzą do wniosku, że kultura ta być może nie została przyniesiona z rodzimego obszaru 

Złotej Ordy (lub też Krymu) jako system jednolity i spójny wewnętrznie w takim stopniu, w 

jakim znany jest z okresu XVIII-XX wieku (gdy udało się go uchwycić badaczom). 

Dostrzeżony przez historyków fakt zróżnicowanego pochodzenia poszczególnych grup 

rodowo-plemiennych tatarskich osadników w Wielkim Księstwie Litewskim1 (znajdujący 

chyba częściowe potwierdzenie w najnowszych badaniach genetycznych2) mógł uwidaczniać 

się w ich kulturze. W literaturze naukowej formułowano sugestie dotąd jedynie o językowym 

zróżnicowaniu wychodźców ze Złotej Ordy i Krymu na tym tle3. 

                                                
1 Stanisław Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, Rocznik Tatarski, t. 3, 
Wilno 1938, s. 93. 
2 Stanisław Dumin, Etnogeneticzeskije korni litowskich tatar, w: Artur Konopacki (red.), Tatarszczyzna w 
badaniach. Konteksty interdtscyplinarne, Związek Tatarów RP oddział Podlaski, Białystok 2015, 149-181. 
Wstępna refleksja na temat wyników tych badań zachęca m.in. do skonfrontowania ich z legendami 
genealogicznymi krążącymi w XIX w. wśród niektórych rodów tatarskich. 
3 Czesław Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 1986, s. 37. 



Nie można wykluczyć, że ich zróżnicowanie kulturowe mogło wynikać nie tylko z 

przynależności do różnych związków rodowo-plemiennych, lecz także z być może 

niejednakowego stopnia uczestnictwa w kulturze muzułmańskiej (którą część kipczackiej 

ludności Złotej Ordy, związana z Bułgarią Nadwołżańską, przyswoiła wszakże kilka wieków 

wcześniej niż ludność przybyła wskutek podboju mongolskiego w XIII w., islamizująca się, 

nie bez oporów, od drugiej połowy tegoż stulecia). Nie jest też wyjaśnione, do jakiego stopnia 

kultura ludności tatarskiej emigrującej do WKL reprezentowała nomadyzm, a w jakim 

stopniu tradycje życia osiadłego.4  

Przy mimo wszystko ograniczonej wiedzy szczegółowej o kulturze mieszkańców 

Złotej Ordy z okresu poprzedzającego wychodźstwo Tatarów do WKL skazani jesteśmy w 

tym względzie na hipotezy. 

Materiału pochodzącego ze środowiska tatarskich emigrantów w Wielkim Księstwie 

Litewskim z okresu aż do połowy XVI wieku mamy znikomą ilość (imiennictwo, tytulatura, 

ślady struktur społecznych i hierarchii rodowych). Głównym źródłem poznania ich kultury 

dla tego okresu są dokumenty archiwalne wytwarzane w kontakcie ze społeczeństwem 

miejscowym (uzupełnione przez Risale-i Tatar-i Leh [Traktat o Tatarach polskich] – relację 

sporządzoną na użytek dworu sułtańskiego w Stambule przez anonimowego Tatara 

pielgrzymującego z Litwy do Mekki w 1558 r., o ile jest to źródło wiarygodne5). Dopiero od 

XVII wieku kultura tatarskiej diaspory staje się stopniowo uchwytna także na podstawie 

wewnętrznych źródeł pisanych; wydaje się ona być już stosunkowo odrębna na tle kultury 

sąsiednich obszarów muzułmańskich (państwo osmańskie, Krym, Powołże), co wiąże się 

m.in. z posuniętą asymilacją Tatarów (językową i społeczną). Obraz ten możemy z pewnością 

potwierdzić w odniesieniu do wieku XVIII – kultura tatarskiej diaspory jest już w tym czasie 

wewnętrznie spójna i zawiera liczne elementy specyficzne, odróżniające ją od obszaru 

osmańskiego, mimo że obszar te jest podstawowym źródłem, z którego do Tatarów dociera 

kultura muzułmańska.  

                                                
4 Zagadnienie to – tj. udział nomadyzmu i kultury życia osiadłego w wśród osadników tatarskich w 
WIKL – nie było do tej pory przedmiotem bliższych analiz, choć zasługuje na dyskusję naukową. 
Wymaga ona z pewnością uwzględnienia obecnej wiedzy o nomadyzmie ludów turkijskich i 
skonfrontowania jej z rosnącą znajomością kultury i historii ludności tatarskiej w Rzeczypospolitej.   
5 Antoni Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich, Teka Wileńska 1858, 4, 241-272; 5, 121-
179; 6, 139-183. Kwestia autentyczności tego źródła wciąż wymaga weryfikacji. Na chwilę obecną 
poza litograficzną odbitką tekstu osmańskiego niewiadomego pochodzenia, ogłoszoną przez 
Muchlińskiego, brak jest potwierdzenia istnienia tego dokumentu w zasobach tureckich, w których 
powinien się znajdować. 



Na podstawie materiału dostępnego od XVII wieku możemy stwierdzić, że system 

kulturowy ludności tatarskiej podlegał od tego czasu zauważalnej, jednakże niezbyt głębokiej 

ewolucji. Były już ukształtowane jego podstawowe rysy:  

- zredukowanie własnego odrębnego systemu kultury głównie do sfery religii; 

- podwójna identyfikacja (państwowo-społeczna – z Rzecząpospolitą i w 

przeważającej mierze szlachecką warstwą  jej ludności, oraz religijna – z islamem), 

- utrata języków orientalnych i przejście na język miejscowy; 

- wykształcenie własnego systemu pisma (odmiany alfabetu arabskiego) do celów 

przekazu kultury religijnej; 

- dominacja form religijności popularnej, przyjmowanej w znacznym stopniu z 

obszarów państwa osmańskiego, z lekką domieszką elementów sufickich lub 

heterodoksyjnych, jednakże mieszczącej się w nurcie sunnickim; 

- uznanie źródeł chrześcijańskich (polskich) za uzupełniające względem tradycji 

muzułmańskiej w zakresie dziejów Starego Testamentu (w pewnym zakresie też 

Nowego Testamentu); 

- dyskurs z koncepcjami religijnymi otoczenia chrześcijańskiego prowadzony pro foro 

interno w celu wykazania słuszności własnej wiary, z wykorzystaniem polemik 

powstających w polsko-litewskich środowiskach protestanckich; 

- silny konserwatyzm w zakresie form kultu religijnego; 

- obecność praktyk magicznych lub magiczno-dewocyjnych w formach właściwych 

dla kultury muzułmańskiej; 

- marginalny udział własnego rzemiosła w sferze sztuki religijnej i znikoma obecność 

przedmiotów materialnych orientalnego pochodzenia. 

Wszystkie powyższe cechy rzutują naturalnie na omawiane przez nas zagadnienie 

przenikania kultury arabsko-muzułmańskiej do dawnej Rzeczypospolitej przy udziale 

tatarskiej diaspory. Ustalenie cech ogólnych i szczegółów kultury Tatarów polsko-litewskich, 

z uwzględnieniem licznych i istotnych niuansów odróżniających ją od kultury 

ogólnomuzułmańskiej oraz kultury regionu geograficznie najbliższego, czyli ziem 



związanych z dawnym państwem osmańskim (w tym Krymem), jest pierwszym krokiem 

koniecznym dla zbadania zakresu i form tego zjawiska. 

Ramy niniejszego szkicu nie pozwalają na choćby syntetyczny opis systemu kultury 

Tatarów polsko-litewskich (to temat na osobną monografię, której stworzenie wymaga 

jeszcze rozległych badań źródłowych.) Wśród wymienionych przed chwilą jej głównych 

rysów charakterystycznych powinniśmy zwrócić uwagę na elementy systemu kultury Tatarów 

istotne z punktu widzenia procesu przenikania kultury arabsko-muzułmańskiej do dawnej 

Polski. Wytyczają one pola, na których  społeczeństwo dawnej Rzeczypospolitej mogło 

stykać się z tą kulturą.  

 - piśmiennictwo religi jne  

Za najważniejszy wytwór tatarskiej kultury w Rzeczypospolitej, będący zarazem 

podstawowym nośnikiem religii – a więc narzędziem podtrzymania odrębności kulturowej 

Tatarów – uznajemy piśmiennictwo religi jne (funkcjonujące od XVI/XVII wieku 

głównie w postaci różnego ksiąg rękopiśmiennych, zawierających utwory w języku polskim 

lub białoruskim, a oprócz nich teksty liturgiczne w języku arabskim lub tureckim). Jego 

pierwszą rzucająca się w oczy cechą był alfabet – do zapisu wszystkich tekstów, niezależnie 

od języka – orientalnego (arabskiego bądź turkijskiego) lub słowiańskiego (polskiego, 

białoruskiego bądź przejściowej gwary polsko-białoruskiej) – Tatarzy stosowali pismo 

arabskie w różnych odmianach. Marginalne znaczenie miały próby transkrybowania tekstów 

modlitewnych na cyrylicę lub łacinkę w 2 poł.owy XIX wieku. Jedyną próbą wprowadzenia 

łacinki na szerszą skalę był drukowany katechizm Wykład wiary mahometańskiej… Józefa 

Sobolewskiego z 1830 r. oku (o którym będzie mowa później). Piśmiennictwo religijne 

nNiosło ono bogaty zasób wiedzy, tradycji, wierzeń i norm kultury arabsko-muzułmańskiej. 

Stwarzało potencjalnie możliwość bezpośredniego poznania jej przez przedstawicieli 

miejscowego społeczeństwa. W piśmiennictwie tatarskim ujawniła się zarazem szczególna, na 

ogólnym tle islamu, otwartość Tatarów na przyswajanie kultury miejscowej oraz ich zdolność 

do dyskursu i wymiany idei, wpisująca się w klimat epoki reformacji w Wielkim Księstwie 

Litewskim w 2 połowy XVI wieku W późniejszej epoce, oświeceniowego i romantycznego 

orientalizmu, rękopiśmienne księgi tatarskie dawały z kolei możliwość realizowania 

ówczesnych zainteresowań i mód kulturowych. Dostęp do ich zawartości ograniczał jednakże 

alfabet arabski. Nie był to jednak decydujący powód, dla którego recepcja tatarskiego 



piśmiennictwa i zawartych w nim idei w świetle źródeł zdaje się być zupełnie śladowa aż do 

czasu zainteresowania się  nim orientalistyki akademickiej w 2 poł. XIX w. 

- alfabet arabski  

Niewątpliwie właśnie alfabet  arabski był najbardziej jednoznacznym dla 

zewnętrznego obserwatora, najłatwiejszym do identyfikacji arabsko-muzułmańskiego 

pochodzenia,  materialnym elementem kultury, którym Tatarzy się posługiwali. Co do zasady 

posługiwali się nim wewnątrz wspólnoty – w księgach rękopiśmiennych, inskrypcjach 

umieszczanych na nagrobkach lub (niezbyt licznych) przedmiotach kultowych bądź 

symbolicznych (chorągwiach wojskowych), w magii leczniczej lub ochronnej, niekiedy także 

w dokumentach lub prywatnej korespondencji. Tatarzy używali alfabetu arabskiego w 

różnych odmianach, zależnie od języka zapisywanych tekstów – zarówno orientalnych 

(arabskich bądź turkijskich), jak i słowiańskich (polskich, białoruskich bądź w przejściowej 

gwarze polsko-białoruskiej). W celu zapisu tych ostatnich Tatarzy stworzyli odrębną odmianę 

alfabetu arabskiego, dobrze dostosowaną do fonologii języków słowiańskich, którymi mówili 

na co dzień. Alfabet arabski stanowił z jednej strony uzewnętrznienie związku z kulturą i 

religią islamu, z drugiej zaś barierę komunikacyjną ograniczającą dostęp do kultury tatarskiej 

przedstawicielom kultur zewnętrznych, miejscowych.  

- obrzędowość 

O ile pismo arabskie utrudniało lub uniemożliwiało możność korzystania z 

dziedzictwa piśmienniczego Tatarów, to łatwiej obserwowalne dla miejscowej ludności 

mogły być niektóre elementy obrzędowości religijnej i innych praktyk, zwłaszcza 

magiczno-leczniczych, należących kultury muzułmańskiej. Cechowały się one znaczną 

trwałością i rozbudowanymi formami, nawarstwiającymi się przez stulecia w procesie 

kontaktów z ziemiami dawnej Złotej Ordy, Chanatu Krymskiego i państwa osmańskiego. O 

większości z nich można powiedzieć, że zawierają w sobie arabsko-muzułmańskie składniki, 

choć ich proweniencja bywa dość złożona i nie zawsze zidentyfikowana. Zetknięcie się 

ludności miejscowej z nimi możliwe było w sytuacji bliskiego, codziennego sąsiedztwa. 

Ciekawym aspektem są tu liczne poświadczenia udziału w praktykach magiczno-leczniczych. 

- kultura materialna  

Również niektóre obiekty muzułmańskiej  kultury materialnej  mogły być 

przedmiotem poznania ze strony otaczającej Tatarów ludności, a biorąc pod uwagę 



ukształtowaną w kulturze sarmackiej, zwłaszcza w XVIII wieku modę na wyroby 

muzułmańskiego rzemiosła artystycznego, kontakt z nimi mógł potencjalnie modę taką 

inspirować lub wzmacniać. Okazuje się jednak, że obecność tego typu elementów kultury 

muzułmańskiej w użytku Tatarów polsko-litewskich zdaje się była nieznaczna, przynajmniej 

odkąd daje się uchwycić to w źródłach. Tatarzy nie będąc ani wytwórcami rzemiosła 

artystycznego, ani jego importerami ze Wschodu, w przeciwieństwie do Ormian, nie mieli 

znaczącego i bezpośredniego udziału w wykształceniu się mody orientalnej w polskim 

społeczeństwie XVII-XVIII w. Szczególna sytuacja na tym tle odnosi się do miejsc i 

obiektów kultu – meczetów i cmentarzy. Te pierwsze, same w sobie będąc oczywistym 

elementem kultury muzułmańskiej, reprezentowały pod względem architektonicznym 

przeważnie tradycje miejscowego budownictwa. Z kolei cmentarze, odkąd pojawiły się na 

nich nagrobki z inskrypcjami, dość szybko stały się miejscem silnego oddziaływania kultury 

staropolskiej. 

- prawo i organizacja społeczna 

Mimo że ludność tatarska już w XVI wieku zbliżyła się pod względem systemu 

społecznego do społeczeństwa miejscowego, zajmując w znacznej swojej części pozycję 

zbliżoną do szlachty, oraz poddana była regulacjom miejscowego prawa, to jednak 

zachowywała pewne formy rodzimej organizacj i społecznej  i elementy właściwe dla 

prawa muzułmańskiego. Są to zagadnienia z reguły dostrzegane przez historyków, które 

jednak nie doczekały się kompletnej i szczegółowej analizy uwzględniającej system 

normatywny szariatu. Są zaś rejestrowane m.in. przez źródła archiwalne, a także miały 

bezpośredni wpływ w sferze stosunków z władzami państwa polsko-litewskiego. Elementy 

muzułmańskiego systemu normatywnego nie przenikały do systemu staropolskiego i 

litewskiego, aczkolwiek wchodziły z nimi w styczność i powodowały konieczność 

akceptowania ich ze strony instytucji stosujących prawo w dawnej Rzeczypospolitej. Nieco 

lepiej widoczne są przykłady przystosowywania się staropolskiego i litewskiego środowiska 

prawnego  do elementów ustroju społecznego Tatarów, tych jednak w większości nie można 

wiązać z kulturą muzułmańską. Poza nimi warto mieć na uwadze elementy składające się na 

charakterystykę społeczną ludności tatarskiej, z których niektóre miały podłoże w systemie 

aksjologicznym islamu. Zagadnienia te, jak powiedziano, wymagają pogłębionych studiów 

porównawczych i oparcia się na staropolskim materiale źródłowym.  

- język  



Dość oczywistym obszarem kontaktów kulturowych był język, a zwłaszcza 

onomastyka. Sytuacja językowa Tatarów była dość złożona. Wyjściowo reprezentowali oni 

język tatarski należący do zachodniej, kipczackiej grupy języków turkijskich, przy czym z 

czasem, w przeciągu XVI-XVII wieku, wraz z kulturowymi wpływami docierającymi z ziem 

państwa osmańskiego ulegali stopniowo wpływom języka tureckiego (należącego do grupy 

południowej, oguzyjskiej), który pojawiał się w użytku jako język pisanych tekstów 

religijnych i niektórych obrzędów, a także język komunikacji z przedstawicielami 

muzułmańskiego Wschodu. W XVI-XVII wieku wraz z zanikiem rodzimego języka 

tatarskiego ogół Tatarów przeszedł w komunikacji wewnętrznej na języki miejscowe, czyli 

białoruski, polski bądź gwary polsko-białoruskie. Na każdym z tych etapów funkcjonował 

ponadto język arabski w funkcjach religijnych – jako język tekstów modlitewnych, obrzędów 

i oczywiście recytacji koranicznej. Wszystkie te języki pojawiały się w nazewnictwie 

tatarskim. Wiele form turkijskich miało w sobie komponent arabskiego pochodzenia. Na 

gruncie mowy codziennej – słowiańskiej (tj. języka białoruskiego lub polskiego) – w sferze 

związanej z religią i tradycjami muzułmańskimi Tatarzy wykształcili własny, niezwykle 

charakterystyczny etnolekt charakteryzujący się dużym nasyceniem zapożyczeń z języków 

orientalnych, arabskiego, turkijskich, perskiego. W konsekwencji, jako bezpośredni rezultat 

obecności Tatarów w społeczeństwie państwa polsko-litewskiego, arabskie elementy 

językowe mogły wchodzić w obieg także języka polskiego (lub też białoruskiego), którym 

posługiwało się miejscowe społeczeństwo na różnych płaszczyznach i o różnym zasięgu. 

Szczególnym zagadnieniem na tym tle jest potencjalne oddziaływanie etnolektu tatarskiego 

na polska terminologię związaną z islamem. Przegląd prac leksykograficznych dotyczących 

zapożyczeń orientalnych do języka polskiego pokazuje, że udział etnolektu Tatarów polsko-

litewskich w kształtowaniu języka ogólnego był marginalny. Można dopatrzyć się ledwie 

kilku leksemów, których forma świadczy o polskotatarskiej proweniencji. Ilość śladów w 

nazewnictwie miejscowym i osobowym jest nieco większa (aczkolwiek i tak dość 

ograniczona). Generalnie mają one proweniencję turkijska; nasze wstępne ustalenia pokazują, 

iż ok. 20% z nich zawiera komponent arabski (przejęty z reguły także za pośrednictwem 

języka tatarskiego lub tureckiego). 

Stan znajomości kultury Tatarów polsko-litewskich w społeczeństwie dawnej 

Rzeczypospolitej 

Przenikanie kultury muzułmańskiej do kultury dawnej Rzeczypospolitej związane z 

obecnością Tatarów na większości z powyżej opisanych obszarów w pierwszej kolejności 



należy prześledzić przez pryzmat stopnia jej znajomości wśród chrześcijańskiego otoczenia. 

Poznanie obcej kultury determinuje w sposób oczywisty możliwość przejmowania jej 

elementów przez kulturę miejscową.  

Chociaż większość informacji, na jakie można było natknąć w opublikowanych 

źródłach, została już wielokrotnie spożytkowana przez kolejne generacje historyków naszej 

Tatarszczyzny, to jednak dokonywane wciąż odkrycia pozwalają mieć nadzieję na ujawnianie 

się nowych ważnych danych. Pozostają do zbadania zasoby niepublikowanych archiwaliów, a 

także reinterpretacja informacji już znanych. 

W takim kontekście możemy sformułować kilka podstawowych wniosków na temat 

poziomu wiedzy o miejscowych Tatarach wśród dawnego społeczeństwa polsko-litewskiego.  

Przede wszystkim, zasób znanych badaczom relacji o Tatarach w Rzeczypospolitej z 

doby przedrozbiorowej uderza swą szczupłością i lakonicznością. Staropolscy 

historiografowie – jak Długosz, Kromer, Miechowita czy Bielski – zwykle poświęcali 

osiadłym w Litwie Tatarom krótkie, wzmianki, zawierające powtarzający się zestaw 

informacji. Jeśli chodzi o sytuację kulturową Tatarów, podstawowym faktem, na który od 

początku zwracano uwagę, było wyznawanie islamu. Podstawę informacji historiograficznych 

o Tatarach stanowiła wzmianka Długosza o wyprawie Witolda w 1397 roku i sprowadzeniu 

na Litwę pierwszych osadników. Potoczną wiedzę o Tatarach spod Wilna wzbogacił nieco 

Marcin Kromer, który poza wzmianką Długosza oparł się także na osobistych obserwacjach, 

jakie musiał poczynić przy okazji kontaktu z Tatarami w okolicach Troków. O wizycie w 

którymś z tamtejszych meczetów, zapewne w samych Trokach, wspomina on w swoim dziele 

Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et republica regni Polonici libri duo z 

1575 roku.6 Historyk ten wprowadził do obiegu kilka informacji o sytuacji ekonomicznej, 

prawnej i społecznej w swoim podstawowym dziele De origine et rebus gestis Polonorum z 

1555 roku: „[Tatarzy przez Witolda w 1396 roku nad Waką osiedleni] na tychże miejscach i 

po dziś dzień mieszkają, gospodarzami pilnemi i okrzętnymi są, rzemiesła jednak wojennego i 

cnoty dawnej nie zaniedbywają, obrzędy zasię ojczyste Machometyckiego zaboboństwa do 

tych czasów zachowują. Aczci oni nie przyznawają, aby ich Witold miał zhołdować, lecz 

udają, że wojną domów, z krajów swoich wyparci, abo więc na posiłek przeciwko Krzyżakom 

od Witolda zaciągnieni, z swej chęci do Litwy zajachali, i zaraz te grunty na których i teraz 

                                                
6 Marcin Kromer, Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych 
Królestwa Polskiego księgi dwie, (przekł. Stefan Kozikowski, wstęp i oprac. Roman Marchwiński), 
Pojezierze, Olsztyn 1977, s. 85. 



mieszkają za pozwoleniem i darowizną Witolda posiedli. Czego dowodem bydź może to, że 

oni jeszcze i po dziś dzień bezpiecznie i wolnie prawy swojemi żyją, z Litwą zarówno władzę 

Wielkiego Książęcia przestrzegając.”7 Należy zaznaczyć, że oryginalna wersja tekstu 

Kromera określa tatarskich osadników nad Waką jako boni ac diligentes patres familias (dosł. 

‘dobrzy i staranni ojcowie rodzin’ – co siedemnastowieczny wydawca dzieła Kromera, 

Marcin Błazowski, którego tłumaczenie tu cytujemy, przełożył jako gospodarze pilni i 

okrzętni)8. Być może sformułowanie Kromera należy interpretować jako przejaw jakichś 

opinii funkcjonującej w społeczeństwie polsko-litewskim na temat cech społecznych 

osadników tatarskich. Opinia Kromera została powtórzona np. w opisie Wilna przez Jana 

Krasińskiego z 1574 roku, który o Tatarach znad Waki pisze znów, iż są „dobrymi 

gospodarzami [dosł. ‘ojcami rodzin’]” (Boni sunt patres familias). Autor ten zwraca pisze, że 

żyją oni wedle „swoich praw” (vivunt ii sui legibus), co można odczytywać jako opinię o 

autonomii prawnej Tatarów – jej rzeczywistym elementem mogło być stosowanie, 

przynajmniej w niektórych obszarach, prawa muzułmańskiego. Niezależnie od tego, czy było 

to wynikiem bliższych obserwacji, czy też jedynie zniekształcenia słów Kromera, 

stwierdzenie takie odzwierciedlało i kreowało zarazem stan wiedzy o Tatarach w ówczesnym 

społeczeństwie.  

Paradoksalnie, najważniejszym źródłem dla poznania kultury tatarskich mieszkańców 

WKL jest antytatarski paszkwil opata benedyktynów trockich, Tomasza Pawłowskiego, 

ukrywającego się pod pseudonimem Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwyna czterdzieści 

części rozdzielony… (wyd. Wilno 1617)9, jedyny zresztą utwór tego rodzaju w polskiej 

literaturze. Druk ten, będący w naszej ocenie dziełem bliżej jeszcze niezidentyfikowanego, 

dobrze wykształconego dworzanina któregoś z magnatów litewskich, miał dość 

skonkretyzowany cel – nakłonienie szlachty i posłów sejmowych do pozbawienia praw 

osobistych zbliżających Tatarów w WKL do praw stanu szlacheckiego, zwłaszcza nawiązki, 

                                                
7 Marcin Błazowski, Marcina Kromera, Biskupa Warmieńskiego, o sprawach, dziejach i wszystkich 
innych potocznościach koronnych polskich Ksiąg XXX, Drik. Mikołaja Loba, Kraków 1611, s. 327. 
8 Tekst łaciński M. Kromera podajemy za: Jan Fijałek, Teksty opisowe Wilna, „Ateneum Wileńskie” 
1923, nr 3-4, s. 515-516. Taki sposób tłumaczenia omawianego sformułowania – gospodarze – przyjął 
się w innych wersjach tego samego przekazu, np.  „dobrzy z nich i pilni gospodarze” – A. Gwagnin, Z 
kroniki Sarmacji Europejskiej, wyd. K. J. Turowskiego, Kraków 1860, s. 84. 
9 Autorstwo paszkwilu wykryła ostatnio Tamara Bairaauskaite (Bairaśaustaie 2021). Zabytek ten 
wydał niedawno Artur Konopacki: Piotr Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści 
części rozdzielony, wyd. Artur Konopacki, Białystok 2013. Omawiali go m.in.: Jerzy Nosowski, 
Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII w., Akademia Teologii Katolickiej, 
Warszawa 1974, s. 351-368; Krzysztof Grygajtis,  Alfurkan tatarski prawdziwy. Siedemnastowieczny 
paszkwil na Tatarów litewskich, „Ze Skarbca Kultury”, zesz. 48, 1989, s. 7-37. 



prawa do posiadania poddanych chrześcijan, występowania w charakterze świadków w 

procesach przeciwko chrześcijańskiej szlachcie, a w konsekwencji wyeliminowanie Tatarów 

z grona uprzywilejowanej warstwy ludności. Autor paszkwilu dzięki swoim bezpośrednim 

kontaktom z Tatarami znad Waki i okolic Wilna przytacza pewną ilość szczegółów 

obrazujących ich życie i kulturę, które na ogół brzmią wiarygodnie, nawet jeżeli poddane są 

przekłamaniom służącym sejmowemu „lobbingowi”. Jest to w gruncie rzeczy jedyna 

zachowana praca staropolska, w której zawarte zostały informacje dotyczące arabsko-

muzułmańskich elementów kultury Tatarów. Szczegóły te, interesujące z punktu widzenia 

naszego tematu, będziemy przytaczali w dalszej części. 

Wśród autorów staropolskich (jak również zresztą zagranicznych) nie pojawiła się 

żadna osobna praca o Tatarach polsko-litewskich na wzór np. relacji poświęconych Tatarom 

krymskim, Turkom lub innym ludom muzułmańskiego Wschodu oraz ich państwom, dość 

licznie powstających w Europie XVI-XVIII wieku (i tworzonych także przez autorów 

polskich).10 Relacja taka – dla kontrastu – powstała natomiast, wg Antoniego Muchlińskiego, 

w środowisku dworu Sulejmana Wspaniałego  w Stambule. Mowa o wspomnianym Risāle-i 

Tātār-i Leh (Traktacie o Tatarach polskich) anonimowego Tatara-pielgrzyma do Mekki z 

1558 roku. Niewątpliwie miejscowi Tatarzy nie budzili podobnego zainteresowania, jak ich 

wschodni współwyznawcy za granicą – zdaje się, nie byli tematem dość atrakcyjnym, 

egzotycznym. Nie reprezentowali „obcego” w takim stopniu, jak postać „Turka” w oczach 

Europy.11 Odbierano ich, zwłaszcza w społeczeństwie lokalnym z okolic Wilna, Grodna, 

Nowogródka, Mińska, jako element życia nieomal codziennego, sąsiadów, których odróżniała 

religia, co samo w sobie na tych terenach nie było czymś wyjątkowym. Ich kultura materialna 

nie oferowała zbyt wiele nieznanego, przynajmniej odkąd kulturowy wygląd Tatarów przestał 

odróżniać się na tle miejscowego otoczenia. Także ich świątynie i cmentarze nie dostarczały 

spektakularnego widoku. Uwagi Marcina Kromera w meczecie w Trokach nie przykuło nic 

istotnego („w ich świątyni pod Trokami dawno już temu nie mogłem zobaczyć nic prócz 

                                                
10 Zob. np. Piotr Trafiłowski, “Imago Turcii”. Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej 
Polsce (1453-1572), Wyd. UMCS, Lublin 2013; Michał Kuran, Obraz tatarszczyzny w „Kronice 
Sarmacyjej europskiej” Aleksandra Gwagnina i w „Dziejach tureckich” Marcina Paszkowskiego”, w: 
Grzegorz Czerwiński, Artur Konopacki (red.), Wschód muzułmański w literaturze polskiej. Idee i 
obrazy, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2016, s. 41-65; Andrzej Zakrzewski, Tatarzy litewscy 
wobec władzy państwowej, od epoki wczesnonowożytnej po koniec wieku XX, w: Orient w tradycji 
społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Vilniaus Universiteto Leidykla, Wilno 2008, s. 13-21; 
Ewa Siemieniec-Gołaś, Wizerunek Tatara w dawnym polskim piśmiennictwie, w: Orient w tradycji 
społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Vilniaus Universiteto Leidykla, Wilno 2008, s. 207-
214. 
11 Por. P. Trafiłowski, op. cit., s. 41. 



umieszczonego na podwyższeniu turbanu, jednego z wielu, jakie wśród tego ludu są w 

powszechnym użyciu”)12. Na sztychu Tomasza Makowskiego przedstawiającym panoramę 

Troków ok. 1600 r. została zasygnalizowana obecność meczetu, którego cechy 

architektoniczne na tyle, na ile można je odczytać, zdają się sugerować typową budowlę o 

brogowym dachu z wieżyczką-minaretem na środku.13 

Zdaje się, że analogiczne postrzeganie Tatarów polsko-litewskich – jako „jedynie” 

innowierczej ludności na ziemiach chrześcijaństwa, specyficznej ich litewsko-ruskich 

rubieży, nie zaś przedstawicieli „obcego” – odnosiło się przeważnie także do autorów z 

zachodniej Europy. W epoce renesansu, gdy popularne stawały się albumy kostiumologiczne i 

podróżnicze, atlasy geograficzne, prezentujące obce ludy, sceny z ich życia, miasta i stroje, 

nie jest znany żaden wizerunek Tatarów z Litwy (prawdą jest jednak też, że w ogóle 

ikonografia ziem Rzeczypospolitej z tego okresu jest dość uboga). Relacje pisane na ich temat 

są równie skąpe jak u polskich historiografów, choć obecność muzułmańskiej ludności na 

służbie chrześcijańskiego państwa zwracała uwagę cudzoziemców. W literaturze naukowej 

znana jest krótka informacja anonimowego autora listu z 1581 r. do luterańskiego teologa, 

historyka i profesora uniwersytetu w Rostocku, Dawida Chyträusa (zm. 1600) o meczecie w 

Łukiszkach pod Wilnem: „Niemasz w nim żadnego wizerunku ani jakiegoś bożka ani czarta. 

Gołe tutaj ściany, podłoga tylko barwnymi kobiercami zasłana. Na nabożeństwo zbierają się 

w każdy piątek, jak sądzę, dlatego aby podkreślić odrębność swej wiary od żydów i od 

chrześcijan. Do świątyni nie godzi się nikomu wejść bez zrzucenia obuwia. Bicia w dzwony 

nie uznają zupełnie.”14 Powyższy komentarz, zdaje się, należy widzieć w kontekście opinii 

wyrażanych przez chrześcijańskich polemistów, iż islam to fałszywa religia będąca sprawką 

diabła. Ten sam motyw – konszachtów z czartem – pojawi się przy wydarzeniach spalenia 

kobiet tatarskich w Wilnie w 1609 r. w związku z noszeniem monet arabskich jako ozdób (o 

czym piszemy w dalszej części).  

Wzmiankę odbiegającą od stałego zestawu informacji o Tatarach przekazywanych 

przez polskich historiografów zamieszczono w popularnym atlasie miast świata Georga 

Brauna i Fransa Hogenberga – Civitates orbis terrarum przy panoramie Wilna (w tomie III, 

wyd. Kolonia 1581). Nie ma w niej mowy o genezie Tatarów, ich religii ani kwestiach 

                                                
12 M. Kromer, op.cit., s. 85. 
13 Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan, Tadeusz Majda, Katalog zabytków tatarskich. Tom III. Meczety 
i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Res Publica Multiethnica, Warszawa 2000, s. 30. 
14 A. Gwagnini, Rerum Polonicarum tomi tres, Frankfurt 1584 (Epistola ad D. Chytraeusim 1581), 
cyt. za: S. Kryczyński, op. cit., s. 188. 



położenia społecznego, zawiera natomiast informacje, których źródłem mogły być realne 

doświadczenia podróżujących do Wilna kupców (lub jakaś jednostkowa relacja): „Na 

przedmieściach [Wilna] przeważnie żyją Tatarzy, [jako] rolnicy, woźnice i tragarze; z ich 

usług korzystają w zimie kupcy, których swoimi wozami przewożą oni do sąsiednich okolic. 

Nie można bowiem inaczej przyjechać i wyjechać z tego miasta, jak tylko zimową porą, 

albowiem cała Litwa jest niedostępna z powodu trudnych do przebycia bagien i gęstych 

lasów. W zimie zaś, gdy bagna i jeziora skuje gruby lód i pokryje głęboki śnieg, są one 

przejezdne, chociaż nieujeżdżone i nieuczęszczane. Można jednak [w ten sposób] 

podróżować, kierując się gwiazdami. Zwierzęta z zaprzęgu, których [Tatarzy] używają, są 

równie wytrzymałe, jak ich barbarzyńscy woźnice. Ci ostatni żywią się cuchnącym chlebem, 

czosnkiem i nad wyraz tanim pożywieniem, a ławkę lub kamień zamiast poduszki [do snu] 

układają. Zwierzęta zaś nie jedzą siana; gdy są wygłodzone, a roślinność pokrywa śnieg, 

pędzi się je do lasu, gdzie kopytami dokopują się do pokarmu [pod śniegiem]. Woźnice 

tatarscy zapewniają wszystkim kupcom, w tym również cudzoziemskim, należyte 

bezpieczeństwo, jeżeli bowiem nie okażą panom, którym służą, pisemnego potwierdzenia od 

tych, których przewozili, na dowód swojej wiarygodności, pilności i rzetelności – zostają 

natychmiast powieszeni.”15 Pomijając kwestię mniej lub większej typowości niektórych 

przedstawionych szczegółów dla realiów ówczesnych podróży, albo wiarygodności 

informatora, w świetle powyższej relacji (zwłaszcza charakterystyki zwierząt używanych 

przez tatarskich przewoźników, która zdaje się świadczyć o kontynuowaniu przez tatarskich 

osadników jeszcze w XVI wieku hodowli własnych, stepowych koni) furmaństwo pojawia się 

jako składnik rodzimej kultury tej społeczności.  

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza epizod, na który zwrócił niegdyś uwagę Stanisław 

Kryczyński opierając się na wydawanych przez Akademię Umiejętności w Krakowie od 1913 

r. dokumentach watykańskich do historii Polski (Monumenta Poloniae Vaticana),  związany z 

próbą podjęcia akcji chrystianizacji Tatarów wileńskich przez Antonio Possevina, jezuitę, 

dyplomatę i legata wysłanego przez papieża Grzegorza XIII z misją zakończenia konfliktu 

między Rzeczpospolitą, Szwecją i Moskwą.16 Wg Kryczyńskiego, Possevino zetknął się z 

Tatarami w trakcie pobytu w Wilnie i wśród wojska Batorego w 1579 roku. W swoim liście 

do kardynała Como, Antonio Buccapadulio, z dnia 11 czerwca 1579 Possevino zaznaczył, że 

                                                
15 Za udział w tłumaczeniu i interpretacji tekstu łacińskiego dziękuję dr Magdalenie Nowakowskiej. 
Tekst łaciński - zob. J. Fijałek, Teksty…, s.519. 
16 Zdarzenia te opisał Stanisław Kryczyński w swoim artykule Nieudana misja katolicka wśród 
muzułmanów litewskich w XVI w., „Przegląd Islamski” 1935, zesz. 3-4, s. 11-14. 



oprócz prawosławnych Rusinów w okolicy Wilna „są też Tatarzy ze swoimi meczetami, 

którzy wysyłają do Arabii swych synów na naukę pisania” (wł. per apprendere le lettere – 

sformułowanie le lettere należy tu rozumieć raczej ogólnie jako edukację)17. Dwa lata 

później, w memoriale z Dzisny z lipca 1581 roku, w krótkim fragmencie omawiającym 

możliwy sposób chrystianizacji Tatarów na Litwie (obok Żydów i innych innowierców), 

zalecił sprowadzenie w tym celu z kolegium w Rzymie katechizmu wydrukowanego po 

łacinie i arabsku (którego jeden egzemplarz przywiózł ze sobą do Wilna).18 Arabskie i 

tureckie druki mające służyć propagowaniu katolicyzmu wśród wyznawców islamu i 

wschodnich odłamów chrześcijaństwa w krajach muzułmańskich były drukowane podówczas 

w Rzymie w ramach planów misyjnych papiestwa19. Już wkrótce – jak wynika z listu innego 

jezuity, ks. Joanna Paula Campaniego,  z 10 października 1581 roku – Possevino rozdał wśród 

Tatarów jakąś większą ilość egzemplarzy katechizmu, które mu dostarczono z Rzymu.20 

Possevino najwyraźniej jednak nie miał dostatecznego rozeznania w sytuacji językowej 

Tatarów na Litwie, albowiem we wspomnianym memoriale z Dzisny zakładał, że 

„ktokolwiek z młodzieży, znający lub uczący się języka arabskiego [podkr.  – A. D.], 

mógłby z powodzeniem działać [prowadzić katechezę – przyp. A. D.] wśród tych 

[muzułmanów – przyp. A. D.], którzy zwykli nauczać Tatarów. […] Niektórych bowiem z 

tych Tatarów wysyła się do Arabii, aby tam uczyli się języka i pisma” (łac. ad eam linguam et 

characteres addiscendum – Possevino w tym miejscu nie konkretyzuje, co prawda, że 

chodziło o naukę języka arabskiego, jednak z całej jego wypowiedzi można wnioskować, że 

zakładał, iż ten właśnie język Tatarzy poznawali w ramach edukacji na Wschodzie; nie 

dostrzegał zaś możliwości katechizacji w języku polskim lub ruskim, które obok tatarskiego, 

względnie tureckiego, musiały być już w użyciu między Tatarami na Litwie).21  

Prawdopodobnie egzemplarz katechizmu, który powstał w następstwie jego inicjatywy 

(aczkolwiek na pewno nie ten, którym Possevino dysponował podczas swojego pobytu w 

Wilnie, lecz wytworzony w następnych latach – co zarazem świadczyłoby, że zainicjowania 

przezeń akcja misyjna wobec Tatarów nie zakończyła się na rozdawnictwie druków z Rzymu 

w roku 1581) wykrył niedawno w zbiorach Biblioteki Narodowej Rosji w Petersburgu Artur 

Konopacki. Z opisu i fotografii zamieszczonej przez tego autora można wywnioskować, że 

                                                
17 I. A. Caligarii nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1578-1581, w: Ludwik Boratyński 
(wyd.), Monumenta Poloniae Vaticana, t.4, Wyd. Akademii Umiejętności, Kraków 1915, s.208. 
18 Ibidem, s. 843. 
19 Ibidem, s. 329-331. 
20 Ibidem, s. 843 przyp. 6. 
21 IIbidem, s. 843. 



zabytek ten jest rękopiśmiennym odpisem katechizmu drukowanego w 1591 roku w Rzymie i 

zatytułowanego Evangeliium Sanctum Domini Nostri Jusu Christi conceptum a quatuor 

Evangelistis Sancti id est Mathe[o], Marco, Luca et Johon. Roma <…> dicea MDXC Arabice 

impressum in fine libri extar cantotatur sic Rome in Typographia medicea Anno 1591.22 

Sporządzony jest wyrobionym charakterem pisma, zarówno łacińskiego, jak i arabskiego, 

zawiera równoległe teksty w języku polskim (łacinką – kancelareską renesansową – która 

wskazuje, iż odpis powstał zapewne w czasie nieodległym dacie druku) i tureckim (naschi). 

Dokładne określenie proweniencji tego niezwykle ciekawego zabytku wymaga analizy całej 

jego treści i skonfrontowania jej zarówno z ówczesnymi pracami europejskimi związanymi z 

propagowaniem chrześcijaństwa na ziemiach muzułmańskich, zwłaszcza wspomnianymi 

katechizmami drukowanymi w Rzymie po arabsku i turecku z inicjatywy Grzegorza XIII, jak 

i rękopiśmiennictwem Tatarów polsko-litewskich. Już jednak ewidentny polonizm w tekście 

tureckim qāplān (pl. ‘kapłan’) (czytelny na fotokopii zamieszczonej przez A. 

Konopackiego)23 wykazuje, iż omawiany zabytek musiał powstać w kręgu użytkowników 

języka polskiego i zapewne dla takowych (a więc dla miejscowych Tatarów) był 

przeznaczony. Znamiennym faktem jest osadzenie liturgicznego tekstu chrześcijańskiego 

napisanego po turecku we frazeologii i terminologii obrzędowej islamu.24 Taka koincydencja 

wskazuje, że mamy do czynienia z pracą powstałą w celu chrystianizacji Tatarów WKL. 

Zwraca też uwagę, że o ile Possevino pochopnie zalecał prowadzenie możliwej katechizacji 

Tatarów w języku arabskim, i w tym języku miały trafić do nich pierwsze katechizmy z 

Rzymu w 1581 r., to zabytek wykryty przez A. Konopackiego jest już napisany w języku 

bardziej odpowiednim dla realiów Tatarów na Litwie, tzn. tureckim (osmańskim). Wśród 

jezuitów musiała zatem pojawić się świadomość rzeczywistej sytuacji językowej 

miejscowych Tatarów. 

Reasumując, wedle obecnego stanu badań obecną rysuje się obraz stosunkowo 

niewielkiej uwagi poświęconej kulturze i religii „rodzimych” Tatarów przez staropolskich (i 

cudzoziemskich) autorów. Jeżeli przyjąć przywołany pogląd Zbigniewa Nosowskiego o 

przeważnie umiarkowanej gotowości poznawania doktryny i zasad islamu ze strony tych 

ostatnich, stan taki nie powinien dziwić. Jednakże dokonywane stale odkrycia i nowe, 

pogłębione analizy źródeł pokazują, że ocena intensywności interakcji chrześcijańsko-

                                                
22 Artur Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX 
wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 73-74. 
23 Ibidem, s. 76. 
24 Ibidem, s. 74. 



muzułmańskich, w których uczestniczyli miejscowi Tatarzy powinna być formułowana z 

zastrzeżeniem, iż dalsze badania źródłowe mogą przynosić w przyszłości informacje 

rzucające zupełnie nowe światło na utrwalone dotychczas poglądy.  

O ile fakt niewielkiej ilości zachowanych w źródłach oznak zainteresowania ze strony 

staropolskich autorów w XVI-XVII w. można wiązać z czynnikami kulturowymi (po obu 

stronach – tzn. „nie-obcością” Tatarów i umiarkowaną aktywnością poznawczą staropolskich 

autorów wobec kultury i doktryny islamu), to przyczyną takiego stanu rzeczy nie wydaje się 

natomiast niewielka liczebność Tatarów w Rzeczypospolitej. Fakt ich obecności był dobrze 

ugruntowany w świadomości niemałej części szlacheckiego społeczeństwa, sprawy tatarskie 

nieraz stawały na forum sejmów, oczywista była zwłaszcza obecność chorągwi tatarskich w 

wojskach Rzeczypospolitej. Wydaje się, że to głównie z tego ostatniego powodu zajmowali 

oni w świadomości społecznej więcej miejsca niż uzasadniałaby to ich liczebność. Pamięć o 

wojennych zasługach dla państwa pozwoliła Tatarom utrwalić swój na ogół pozytywny 

wizerunek w okresie zaborów i później. Bez wątpienia nie byłoby to możliwe, gdyby nie 

zintegrowanie się z warstwą szlachty polsko-litewskiej.  

Dopiero epoka oświecenia i romantyzmu przyniosła zmiany w kształcie i zakresie 

zainteresowań kulturą polsko-litewskich wyznawców islamu. Pojawiły się pierwsze 

poświęcone im prace o charakterze naukowym (Tadeusz Czacki), Tatarzy zaistnieli także w 

literaturze pięknej jako osobny temat (Ignacy Chodźko czy Henryk Rzewuski). Jedno i drugie 

nastąpiło w niemałym stopniu pod wpływem oświeceniowych i romantycznych zainteresowań 

orientalistycznych w Europie i mody na orientalizm. Z kolei sytuacja polityczna i wspólny 

udział w obronie państwowości w okresie rozbiorów wzmocniły związek tatarskiej ludności 

na Kresach z otoczeniem polskim, co prowadziło do bliższych relacji między obiema grupami 

i częstszych okazji do obserwacji kultury muzułmańskiej przez chrześcijańskich sąsiadów. 

Niezwykle znamiennym wydarzeniem, utrwalonym w źródłach historycznych, były 

obchody pierwszej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki zorganizowane w meczetach 

tatarskich w Łukiszkach pod Wilnem w grudniu 1817 i w Mińsku w marcu 1818 r. Z obu 

zachowały się okolicznościowe mowy i oracje modlitewne w j. polskim, włączone zapewne w 

strukturę nabożeństw jako chutby25. Modlitwa wygłoszona w łukiskim meczecie przez imama 

Daniela Szabłowskiego wykorzystywała fragmenty z rękopiśmiennych tłumaczeń liturgii, 

                                                
25 Chutba (z ar.) – muzułmańska oracja modlitewna wygłaszana podczas modlitwy piątkowej lub 
świątecznej. 



które Tatarzy stworzyli w XVII lub XVIII wieky. Modlitwa imama z Mińska miała nieco 

bardziej zawiłą proweniencję, o czym za chwilę. Z obu nabożeństw zachowały się także 

krótkie relacje. Warto je w tym miejscu przytoczyć, pokazują bowiem szczegóły udziału 

chrześcijan, przedstawicieli miejscowej społeczności szlacheckiej i władz, w nabożeństwie w 

meczetach. „Na dniu 21 grudnia 1817 roku odprawiło się żałobne nabożeństwo wyznania 

mahometańskiego w meczecie na przedmieściu wileńskiem Łukiszkach za duszę 

nieśmiertelnej sławy rycerza Tadeusza Kościuszki przy licznem zgromadzeniu JO. Księcia 

Lubeckiego. Gubernatora wileńskiego, JWW. Marszałków Gubernialnych: Roppa i Römera 

oraz wielu innych JOO. JW. I WW. Wysoko Szanownych Obywateli, Dam Przezacnych 

takoż i z wojskowych wysokich rang oficerów z narodu Tatarskiego, całej parafii obywateli. 

Z innych powiatów przybyli tegoż narodu Kniaziowie, Murzowie jako to były szef 

Podpułkownik Ułan Poloański, kapitan Kryczyński, Pułkownikowicz Karycki, Chorąży Ułan. 

Przy którym nabożeństwie tejże parafii Mołła, Daniel Szabłowski przemówił po polsku 

[…]”26 Relacja o nabożeństwie w Mińsku  znalazła się w okolicznościowym druku 

wydrukowanym w drukarni pijarów wileńskich przez Aleksandra Żółkowskiego, pt. Opisanie 

obchodu żałobnego nabożeństwa za duszę ś.p. Tadeusza Kościuszki, odbytego w Mińsku dnia 

7 marca 1818 roku w kościele katedralnym. – Odbyło się ono w meczecie kilka dni po 

obchodach w katedrze mińskiej: „Dnia 15 marca [1818 r.] mołła tatarski JP. Jakób Zdanowicz 

uprzedziwszy biletami, zaprosił władze rządowe, urzędników i obywateli na obchód 

pogrzebowy, poświęcony pamiątce Tadeusza Kościuszki w meczecie dnia tego odbyć się 

mający. Widziani byli między przytomnymi, wojownicy tego rycerskiego narodu, oficerowie, 

weterani Józef i Eilasz Murzowie Juszyńscy pod znakami Kościuszki 1794 roku walczący i 

gorliwość w modłach muzułmańskich ujmującym i uwagę zastanawiającym stały się dla 

zgromadzonych widokiem. Mowa mołły czystem polskiem wyrażona wysłowieniem, 

odczytana w ojczystym języku, z Alkoranu wyjęta przetłumaczona i przystosowana modlitwa, 

z porządku rzeczy na końcu w tym opisie zajmują miejsce.”27 Co interesujące, wspomniana 

modlitwa „z Alkoranu wyjęta” w istocie okazała się być biblijnym apokryfem Modlitwa 

Manassesa króla judskiego, którą uczynił będąc w więzieniu bawilońskim..., wziętym z II 

Księgi Kronik z ariańskiej Biblii nieświeskiej Szymona Budnego (wyd. 1572). W gruncie 

rzeczy zatem do polskiego druku nie trafił fragment Koranu, lecz starotestamentowy apokryf 

w wydaniu ariańskim. Ten sam tekst znalazł się – już bez przywołania Tadeusza Kościuszki – 

                                                
26 Za: „Głos Narodu” 6.11.1917 r. 
27 Opisanie obchodu żałobnego nabożeństwa za duszę ś.p. Tadeusza Kościuszki, odbytego w Mińsku 
dnia 7 marca 1818 roku w kościele katedralnym, Drukarnia XX. Pijarów, Wilno 1818, s. 35-36. 



wśród dodatków do wydania Koranu z 1858 roku Aleksandra Nowoleckiego (tzw. Koranu 

Buczackiego), znów jako rzekoma modlitwa z „Alkoranu wyjęta”.28 Powyższe wydarzenie 

jest pierwszym zarejestrowanym wypadkiem obecności przedstawicieli chrześcijańskiego na 

nabożeństwie muzułmańskim, i to przy oficjalnej okazji. Następnymi będą wizyty prezydenta 

Ignacego Mościckiego w meczetach w Wilnie, Nowogródku, Słonimiu w latach 30. XX 

wieku. Na marginesie warto zauważyć, że takie patriotyczne okazje, jak w intencji duszy 

naczelnika Kościuszki, nie mieściły się w kanonie przewidzianego szariatem 

muzułmańskiego rytuału modlitewnego. Ich odprawianie przez Tatarów to znamienny 

przykład odrębności kultywowanych przez nich tradycji obrzędowych.  

U schyłku XVIII wieku powstało pierwsze przedstawienie malarskie meczetu i 

Tatarów polsko-litewskich. Mowa o akwareli Franciszka Smuglewicza z lat 80. XVIII 

wieku29 Meczet Tatarów i ich nabożeństwo, wykonanej sepią i tuszem ukazującej mimo 

niewielkiego formatu (30 cm x 20,5 cm) z ogromną precyzją wnętrze meczetu na Łukiszkach 

w Wilnie i Tatarów modlących się pod kierunkiem imama. Jest to znakomity dokument 

ikonograficzny zawierający wiele wiarygodnych detali, jak np. ubiór Tatarów, strój imama, 

ich gesty modlitewne i wykorzystywane w trakcie modlitwy przedmioty (tespichy30, 

modlitewnik) minbar31 o formach zapożyczonych z rokokowych mebli kościelnych, układ 

przestrzenny sali modlitw, wzdłużny podział wnętrza meczetu na salę męską i kobiecą 

oddzielone ścianką z prześwitem przysłoniętym kotarą, rozpostarte na podłodze pasy sukna 

służące zamiast dywanów modlitewnych, oświetlenie ze świec, ławki do modlitwy dla 

niepełnosprawnych.32 Po raz pierwszy (i jedyny aż do dokumentacji fotograficznych z XX 

wieku) niemuzułmański widz niemający bezpośredniego kontaktu z Tatarami mógł zetknąć 

się z ich praktykami religijnymi i wnętrzem świątyni. Wprawdzie akwarela ta przez długi czas 

nie była publikowana – wraz z dwudziestoma innymi podobnymi widokami Wilna weszła w 

skład albumu, który należał w 1 poł. XIX w. do rodziny Jaszczołdów z Królestwa 

                                                
28 Andrzej Drozd, Z badań nad staropolskimi zapożyczeniami w literaturze Tatarów, w: Orient w 
kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w 
Warszawie. 15-16 października 1998, Dialog, Warszawa 2000. s. 145-154. 
29 W świetle aktualnych ustaleń na temat życia Smuglewicza, datę wykonania akwareli należy 
przesunąć z 1781 roku na ok. 1785. 
30 Tespich (z ar.) – zbliżone w formie do różańca paciorki wykorzystywane w modlitwie 
muzułmańskiej. 
31 Minbar (z ar.) – mównica w meczecie, odpowiadająca funkcjonalnie kazalnicy, służąca do 
wygłaszania chutby. 
32 A. Drozd, M. M. Dziekan, T. Majda, op. cit., s. 31-32, il. 257.  



Polskiego.33 W 1843 roku porucznik korpusu inżynierów wojsk rosyjskich, Jan Jaszczołd, 

udostępnił go prof. M. Homolickiemu w Wilnie, który opisał zawartość albumu, akwarelę z 

nabożeństwem w łukiskim meczecie omawiając jednak tylko jednym zdaniem.34 W 

późniejszym czasie album Jaszczołdów trafił do zbiorów Emeryka Hutten-Czapskiego przy 

Muzeum Narodowym w Krakowie. Akwarela z tatarskim nabożeństwem mogła trafić do 

szerszej publiczności dopiero w 1912 roku, gdy została opublikowana w czarno-białej 

reprodukcji fotograficznej (z której znana jest w dzisiejszej literaturze fachowej).35 Warto 

dodać, że cały album, w tym omawiany widok nabożeństwa w Łukiszkach, powstał na 

zlecenie ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego, ówczesnego kuratora wileńskiego okręgu 

naukowego.36 Osoba tego magnata i polityka nieraz będzie pojawiać się kontekście obecności 

Tatarów w Polsce w okresie przedrozbiorowym i po rozbiorach. 

W następnym stuleciu wygląd meczetów tatarskich na Litwie wciąż jeszcze będzie 

mało znany polskim odbiorcom. W 1841 roku opublikowana została litografia J. 

Oziębłowskiego przedstawiająca widok meczetu na Łukiszkach pod Wilnem37, zaś w 1868 

roku w „Tygodniku Ilustrowanym” zamieszczono drzeworyt z rysunkiem Kazimierza 

Górnickiego ukazującym meczet w Winksznupiu.38 Obydwa meczety ukazano w otoczeniu 

mizarów. W 1876 roku powstało kilka litografii ilustrujących wygląd cmentarzy 

muzułmańskich w Warszawie, jednak aż do okresu międzywojennego tatarskie mizary nie 

były obiektem zainteresowania mającego wyraz w publikacjach lub opisach autorów 

chrześcijańskich.39 Jeśli chodzi o meczety, w zasadzie dopiero okupacja niemiecka ziem 

kresowych w latach I wojny światowej przyniosła nieco więcej dokumentacji fotograficznej 

tatarskich świątyń. 

Oczywiście, należy mieć na uwadze, że znikoma ilość relacji o Tatarach z WKL w 

piśmiennictwie staropolskim lub europejskim sprzed schyłku XVIII wieku nie jest 

równoznaczna z tym, iż pozostawali oni w ogóle poza zainteresowaniem ludności miejscowej. 

                                                
33 M. Homolicki, Wiadomość o widokach cząstkowych miasta Wilna z okolicami robionych przez 
Smuglewicza, „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe. Poczet Nowy Drugi” 1843, t. 24, s. 270-272. 
34 M. Homolicki, op.cit., s.269-284. 
35 Wilno sprzed stu laty w akwarelach Fr. Smuglewicza, Księg. Józefa Zawadzkiego, Wilno 1912, il. 
18. 
36 Wilno sprzed stu laty…, s. 5-6. 
37 Reprod. w: Józef Ignacy Kraszewski, Wilno od początku jego do roku 1750, Nakł. J. Zawadzki, 
Wilno 1841, t. III, ryc. po s. 150.  Zob. A. Drozd, M.M. Dziekan, T. Majda, op. cit., s. 31, il. 255. 
38 Aleksander Osipowicz, Meczet w Winksznupiu, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr. 51, s. 298. Zob. 
A. Drozd, M.M. Dziekan, T. Majda, op. cit., s. 81, il. 163. 
39 Stanisław Siennicki, Quelqes mots pour servir a ‘histoire des cimitères musulmans et des mosquées 
tartares, Warszawa 1876, ryc. 24-27. 



Brak potwierdzeń w źródłach pisanych może być oznaką raczej niskiej intensywności 

kontaktów kulturowych albo ściślej rzecz biorąc – stykania się chrześcijan z muzułmańską 

kulturą religijną Tatarów. Wśród ludności wiejskiej, która żyła w bezpośrednim sąsiedztwie 

osad tatarskich, z pewnością życie codzienne dostarczało większej możliwości takich 

kontaktów, aczkolwiek pewnym sygnałem ich ograniczonego zasięgu i zakresu w przeszłości 

wydaje się być niewysoki poziom znajomości kultury tatarskich sąsiadów wśród XIX-XX-

wiecznej ludności wiejskiej, uchwytny w relacjach etnograficznych i socjologicznych. Za 

przykład może służyć przytaczana przez Stanisława Kryczyńskiego informacja, zanotowana u 

schyłku XIX wieku wśród białoruskiego ludu z okolic Bohonik: „u ich na rok adno świato 

nazywajecsia Majeran [podkr. – A. D.] i każdy Tataryn nieadmiennie musi kaninu jeść”.40 

Jak widać, nawet nazwa muzułmańskiego święta, bajram, przeniknęła do białoruskich 

chłopów w zniekształconej formie. Skoro nawet współcześnie, w realiach znacznie większej 

otwartości społeczności wiejskich i nieporównywalnej intensywności kontaktów 

międzykulturowych, życie religijne Tatarów polsko-litewskich jest sferą raczej zamkniętą i w 

ograniczonym stopniu poddającą się poznaniu lokalnej ludności niemuzułmańskiej, 

uprawnione wydaje się stwierdzenie, że w dawnych wiekach kontakt wiejskiej ludności 

chrześcijańskiej z muzułmańską kulturą religijną Tatarów nie mógł być bardziej intensywny 

ani głęboki. 

Zdaje się, że podobny, umiarkowany poziom zainteresowania kulturą religijną 

Tatarów dotyczył także sąsiadów należących do stanu szlacheckiego. Niekonieczne 

należałoby to oceniać jako przejaw stosunku do miejscowych wyznawców islamu, a raczej 

jako ogólną cechę życia intelektualnego tej grupy społecznej. Dobrym probierzem są XIX-

wieczne utwory piewców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, Henryka Rzewuskiego i 

Ignacego Chodźki. Ich ujmujące gawędy szlacheckie, forma przeplatająca fikcję literacką i 

rzeczywiste obyczaje, język, postaci i inne realia opisywanego świata, w bardzo umiarkowany 

sposób sygnalizują odmienność kulturową Tatarów. Różnica wyznania jest za każdym razem 

oczywista, ale nie wywołuje ona potrzeby głębszego wnikania w doktrynę lub obrzędowość 

islamu. Znacznie bardziej znamienne jest dążenie do eliminowania lub ograniczania skutków 

odmienności religijnej – ta okoliczność ze wszystkiego wydaje się elementem najbardziej 

zaskakującym dla czytelnika, sama w sobie staje się w gruncie rzeczy główną egzotyką 

Tatarów. Dla Rzewuskiego (Pamiątki Soplicy, 1839) tytułowy bohater jednego z rozdziałów, 
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pan Azulewicz to „Tatar, ale szlachcic, mój kolega” zaliczający się do „łaskawego sąsiedztwa 

i przyjaciół”. Jego postać służy głównie przywołaniu wspólnych wspomnień z czasów 

konfederacji barskiej, gdy Azulewicz asystował jako tłumacz w Stambule i posłował do 

tureckiego sojusznika i obrońcy konfederatów, paszy chocimskiego, a także do ukazania 

bałamutności europejskich wyobrażeń o „egzotycznych” Turkach w tragedii Woltera Zaira, 

którą celnie podsumowuje: „Co mnie po dowcipie, skoro prawdy nie ma?”.41 U Ignacego 

Chodźki, w Pamiętnikach kwestarza (1844), o sprawy wiary rozsądzić można się na tamtym 

świecie, a na tym lepiej poznać, czy „kołdun tatarski wart jest bernardyńskiego brzucha”.   

Chodźko, bodaj jako pierwszy po Czyżewskim (1617) autor polski, postarał się 

odwzorować pewne realia związane bezpośrednio z muzułmańską kulturą religijną Tatarów. 

„W pośrodku [między dworkami Tatarów rozrzuconymi po wzgórkach i dolinach – przyp. A. 

D.] nad strumieniem kapliczka z kulistym dachem i jedną z boku wieżyczką cieńką. 

Zdziwiłem się jednak, że i kapliczka i wieżyczka bez krzyża”42 – choć autor umieszcza fabułę 

w Łostajach, tatarskiej okolicy szlacheckiej w powiecie oszmiańskim, pierwowzorem 

opisywanego w powyżej meczetu zdaje się być świątynia w pobliskich Dowbuciszkach 

charakterystyczna przez kopułę przekrywającą korpus główny (nb. zgadzają się też realia 

topograficzne Dowbuciszek) – aczkolwiek  „wieżyczka cienka” z boku nawiązuje raczej do 

osmańskich minaretów. „Tu na Łostai mieszkają Tatary. […] tamten [dworek] przy meczecie, 

to ich mołny, a ten […] to największego ich murzy, majora Amurata Bielaka.” 43 Zacny pan 

major zaprasza w gościnę kwestarza z klasztoru w Bienicy w te słowa: „A tymczasem 

napijem się wódki. Mahomet zabronił nam wina, miłościwy księżulu! Ale o wódeczce w 

Alkoranie cyt! A zatem my winu dajem kwit, a wódeczkę i luleczkę ciągniem sobie po 

troszeczkę. Proszę na tę stronę do mojej izby, bo tam po waszemu klauzura, a po naszemu 

harem. – Jak to? – zapytałem – więc jegomość utrzymujesz seraj? – Oho! Przeląkłeś się! A 

gdybym i utrzymywał, co waści do tego? Wszak gdybyś w moich oczach jadł szynkę, jabym 

nic na to nie powiedział. Ale uspokój się? My doświadczyliśmy, że z jedną kobietą często 

trudno dojść do ładu, a cóż dopiero gdyby ich mieć tuzin! Tam stancja mojej córki i nic 

więcej, a jam wdowiec.[…] Zasiedliśmy we dwóch tylko, bo ze zwyczaju tatarskiego, rodzaj 

żeński osobno stołuje się, a służy do stołu mężczyznom, jakoby panom swoim.[…]”.44 Po 
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posiłku nadszedł czas odpoczynku i konwersacji o przodkach; „Wtem mołna zaryczał na 

meczecie; pan Amurat szedł na modlitwę! I pożegnaliśmy się ad felic videndum!”45 Chodźko 

jako mieszkaniec powiatu oszmiańskiego (w przeciwieństwie do wołynianina Rzewuskiego) 

w niektórych szczegółach mógł opierać się na własnych obserwacjach, aczkolwiek w 

niektórych miejscach wyraźnie próbuje ubarwić Tatarów orientalizując ich obyczaje, zdaje 

się, na kształt wyobrażeń o Turkach i innych ludach Wschodu (w kwestii pozycji kobiety w 

domu muzułmańskim, w scenie azanu z minaretu – niepraktykowanego wszakże u Tatarów). 

Być może też w ten sposób nadrabiał autor powierzchowność swych obserwacji tatarskich 

realiów na Litwie.46  

Interesujący jest motyw obchodzenia zakazu picia alkoholu wśród Tatarów. O jego 

ignorowaniu (i inscenizowaniu burd w wileńskich karczmach w celu uniknięcia zapłaty za 

alkohol przez Tatarów) pisał Piotr Czyżewski w Alfurkanie47 (1617). Zarazem jednak inni 

autorzy podkreślali wyróżniające Tatarów na tle miejscowej ludności zamiłowanie do 

trzeźwości. Najbardziej charakterystyczne jest świadectwo Kitowicza, tym bardziej, że 

odnoszące się do epoki saskiej (podane w kontekście praktyk nieuczciwych rotmistrzów-

szlachty w chorągwiach lekkich): „Bywali też pod lekkimi znakami rotmistrze i inni 

oficjerowie Tatarowie; pod takimi bywała pewniejsza dla towarzystwa płaca. Tatarowie 

albowiem, kochając się w trzeźwości i oszczędności, nie wpadają w potrzebę krzywdzenia 

innych żołdu i gdyby się był znalazł takowy, prędka z niego byłaby sprawiedliwość, nie 

mającego tych względów u zwierzchności krajowej ani mocnych przyjaciół co szlachcic.”48 

Bardzo charakterystyczna dla postrzegania Tatarów i ich przynależności religijnej 

przez polskie otoczenie w początku XIX w. jest ocena sformułowana przez Teodora Narbutta: 

„W dzisiejszym stanie rzeczy widzimy Tatarów na stopie cywilizacji u nas równej ze stanem 

szlacheckim i w miarę dostatków, mających ochotę do nabycia światła. Lecz trzeźwość, 

poczciwość, charakterność, wierność w obowiązkach towarzyskich i obywatelskich, 

powiedzieć można, że wzorowie dochowują. Oni porzucili obyczaje swych przodków dawno, 

zapomnieli swój język narodowy, przenarodowili się w naszych krajowców w całej 

zupełności, nawet z religii swojej wiele wyrzucili rzeczy niestosownych z europejskim 
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ukształceniem. Wyrzekli się wielożeństwa i nienawiści ku chrześcijanom, słowem: wiele cnot 

ewangelicznych, obok przepisanych Alkoranem, przyjęli u siebie, a dla sług i poddanych 

swoich w ludzkości i dobroci, wielu panom chrześcijańskim za przykład służyć mogą.”49 

Tatarzy, reprezentując kulturę „niższą” (muzułmańską), dołączyli do poziomu kultury 

„wyższej” (chrześcijańskiej i europejskiej, reprezentowanej przez szlachtę), wnosząc wszakże 

swoje rodzime „walory” przewyższając cnotami tę ostatnią. Owe cnoty, warto dodać, 

odzwierciedlały zarówno „narodowe” cechy Tatarów, jak i niektóre zasady muzułmańskiego 

systemu aksjologiczno-normatywnego. Charakterystyczne, że były one rozpoznawane u 

Tatarów już przez najwcześniejszych obserwatorów, by przypomnieć Kromerowe boni ac 

diligentes patres familias. 

Podobna ocena Tatarów brzmi w opublikowanych w 1923 r. pamiętniku 

nowogródczanina, Franciszka Mickiewicza (zm. 1862, brata Adama Mickiewicza), w którym 

opisał on społeczność tatarską z Nowogródka z początku XIX w. – jego relacja zawiera 

szereg szczegółów ilustrujących rzeczywisty poziom wiedzy przedstawicieli miejscowych elit 

o tatarskich sąsiadach i ich kulturze: „Kiedy dawniej sąd najwyższy magdeburski tu 

exystował, klassa tych próżniacko-nędzno rzemieślnicza, uboga, z hordy Tatarów osiadłych 

na przedmieściach z dawniejszych napadów Turków i tatarskich, pozostałych i przez króla 

Alexandra i następców szlachectwem ulegitymowanych, którego klejnotu dotąd nawet 

Rosyanie im nie odmówili. Ci nie dają rekruta, nie płacą do dusz przywiązanych podatków, 

albo na wiecznych czynszach arędach, lub też na włąsnej włosce ziemi siedząc, cybulą, 

właszczyzną, tytuniem, owocami, wyprawą skór, tkaniem płótna i furmaństwem trudnią się. 

U wszystkich z pewnością można rachować do 2000 koni, każdego czasu gotowych do 

zaprzęgu i tych czasami do pojachania nająć się nie można, kiedy nastąpią kątrakta w Dubnie, 

Kijowie, Wilnie, Mińsku i indziej. Oni trzymają od Skarbu stacyę pocztową. Konie ich małe, 

mocne i do biegu wezwyczajone – chociażby w najdalszej podróży, kilkotygodniowej, 

codziennie, bez przerwy po mil 13, 15 ubiegają. Naród ten wiekami do Polaków przyswojony, 

niewymównie patryotyczny. Z poczciwości swej znani, każdy albo po ogromne summy 

gotówki, albo z jakiemi kosztownościami, czy ważnemi papierami, potrzebującą sekretną 

wiadomością – chociażby najuboższy posłany, w niczem wiary nie zawiedzie. Nie było 

przykładu, [gdy]by za kryminał, złodziejstwo Tatar był sądzonym. Zazwyczaj męsczyzna 

dorosły, wysmukły, dobrej budowy ciała, smagłowo pięknej twarzy, oczu albo czarnych, albo 
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piwnych, i włos czarny. Kobiety w ogólności są brzydkie z twarzy, talii i ocz malękich. Ale 

jeżeli jaka wyrodzi się, jest zachwycającej piękności, lecz i ta obdarzona krwią wschodnich 

narodów w kwiecie młodości szkapieje, upatrzywszy skłonność w niedowiarstwie ich 

musleminów. Mówią z ruska po polsku, a piszą czystą polszczyzną. Arabskie modlitwy 

odmawiając, wcale ich nie rozumieją. W tym języku do nabożeństwa pisanych książek 

używają, jakową pracą zajmują się starzy, albo mołnowie, czyli duchowni, ale i ci tylko 

kopiści ksiąg prapradziadowskich i nie znają, co piszą. Losem zdarzona modlitwa już służy, 

czy na te, czy na owe wotum, obchody. Odzienie zwyczajne; jednożenni; piwo nad wszystkie 

inne trunki przenoszą. Płci obie bezustannie tytuń palą, schludni, pracowici, odważni, 

przemyślni w daniu słowa i swemu postanowieniu nigdy niezłomni; ztąd ród Bułaka, 

Dowgiały, Zabłockich wypływa. Ta horda jest uboga, jednakże wszystkiego ma podostatkiem 

na konieczne potrzeby życia miejskiego. Wrescie z duchownych, świeckich, zakonnych i 

innych wyznań tu moskale nie osiadają, gdyż ich zazwyczaj pod różnemi pretexty ciemiężą 

mieszczanie Tatarzy i szlachta.”50 

Pojawienie się nieco szerszej i opartej na źródłach archiwalnych wiedzy o Tatarach w 

polskim społeczeństwie i środowisku naukowym  jest zasługą publikacji późniejszych 

autorów, takich jak Antoni Muchliński, Julian Bartoszewicz, Józef Ignacy Kraszewski czy 

Władysław Syrokomla, powstających dopiero około połowy XIX w. 

Obraz kontaktu otoczenia chrześcijańskiego z kulturą Tatarów polsko-litewskich nie 

byłby pełny bez ukazania ciekawego zjawiska uczestnictwa ludności miejscowej w 

praktykach magicznych muzułmańskich sąsiadów. Na tle niezbyt licznie ujawniającego się w 

źródłach zainteresowania tatarskim życiem religijnym rysuje się znamienna różnica w 

stosunku do muzułmańskiej magii leczniczej i zabiegów uzdrawiania nerwowo i psychicznie 

chorych. Te ostatnie, określane w tatarskich chamaiłach jako odpiewanie, zaś poza nimi jako 

siufkanie, wykorzystywały arabskie teksty modlitw lub cytatów z Koranu o charakterze 

egzorcystycznym. Zachowała się zadziwiająco duża ilość wzmianek na temat korzystania 

przez chrześcijańską ludność z pomocy tatarskich uzdrawiaczy, poczynając od Alfurkanu 

Piotra Czyżewskiego, aż po wiek XX.51 Co istotne, przypadki te odnoszą się do różnych 

rejonów osadnictwa tatarskiego w Rzeczypospolitej (od Podola, przez Podlasie do 

Wileńszczyzny), nie były więc lokalną specyfiką jakiejś konkretnej lokalnej grupy Tatarów, 

lecz elementem kulturowym powszechnym dla całej społeczności. Znajduje to zresztą 
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odzwierciedlenie w dość jednolitej dla różnych skupisk tatarskich zawartości rękopisów 

magicznych i formy odpiewania. Ponadto klientela tatarskich uzdrawiaczy należała do 

różnych warstw ludności, od chłopów, przez mieszczan, szlachtę, aż po XIX-wieczną 

inteligencję. Wreszcie, praktykami tymi trudnili się Tatarzy reprezentujący różne warstwy 

społeczne, także te wyżej sytuowane edukacyjnie i ekonomicznie, np. kniaź Asan Alejewicz 

znad Waki pod Wilnem z pocz. XVIII wieku (którego klientem był sam autor Alfurkanu), jak 

i Romuald Bajrulewicz, emerytowany pułkownik armii carskiej ze Studzianki na Podlasiu 

znany w okolicy z uzdrawiania na przełomie XIX/XX w.  

Wierzeniowo-magiczne podłoże miały przypadki przyłączania się chrześcijańskiej 

ludności wiejskiej do obrzędów modlitwy o deszcz (tur. iskat namaz, ar. salat al.-iskat), 

odnotowane przez S. Kryczyńskiego w pierwszych dekadach XX w., a także praktykowanie 

przez miejscową ludność chrześcijańską kultu świętych mogił tatarskich (Łowczyce, 

Sieniawka).52   

.                          .                              . 

Charakteryzując w ogólny sposób rolę, jaką Tatarzy polsko-litewscy odegrali w 

procesie przenikania kultury muzułmańskiej do dawnej kultury polskiej, należy zauważyć 

stosunkowo niewielką ilość przykładów bezpośrednich zapożyczeń do tej ostatniej z kultury 

Tatarów. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać w charakterystyce kulturowej i 

społecznej ludności tatarskiej. Przeważnie niewysoki status ekonomiczny szedł w parze z 

ogólną tendencją asymilacyjną, upodobnianiem się Tatarów na różnych płaszczyznach do 

miejscowego otoczenia. Oddziaływanie podstawowego czynnika odrębności – kultury 

religijnej – było ukierunkowane do wewnątrz wspólnoty. Przy umiarkowanej aktywności 

poznawczej ze strony otoczenia chrześcijańskiego, braku poważniejszych zainteresowań 

orientalistycznych w dobie staropolskiej, kultura miejscowych Tatarów pozostawała poza 

horyzontem wiedzy mieszkańców Rzeczypospolitej. Brak konfliktów, które Tatarzy by 

generowali, np. na tle społecznym czy wyznaniowym, również przyczyniał się do tego. Jak 

wspomnieliśmy, Tatarzy nie przyciągali uwagi egzotycznością, postrzegani byli zaś jako 

jedna z lokalnych społeczności, stanowiących o specyfice kulturowej ziem państwa polsko-

litewskiego.  

Nie można jednak stwierdzić, opierając się na powyższych spostrzeżeniach, iż Tatarzy 

polsko-litewscy nie mieli znaczenia dla recepcji kultury świata muzułmańskiego w dawnej 
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Rzeczypospolitej. Ich rola nie polegała na bezpośrednim przenoszeniu jej elementów i 

wprowadzaniu ich do kultury miejscowego społeczeństwa. Obecność Tatarów w 

społeczeństwie państwa polsko-litewskiego sama w sobie powodowała zmniejszenie dystansu 

kulturowego w stosunku do świata islamu. Z perspektywy Francuza, Skandynawa czy 

mieszkańca księstw północnoniemieckich islam znajdował się, symbolicznie, znacznie dalej 

niż z perspektywy mieszkańca Wilna, Mińska czy Nowogródka. Sprawy statusu prawnego 

muzułmanów nie były przedmiotem roztrząsań legislacyjnych w państwach 

zachodnioeuropejskich, podczas gdy sejmy Rzeczypospolitej zajmowały się nimi w XVII i 

XVIII wieku niemal regularnie. Świadomość, iż „tatarska sekta nie czyni żadnej szkody w 

wierze katolickiej”, nie mogła pozostawać bez wpływu na postrzeganie islamu w ogóle i nie 

mogła nie łagodzić nastrojów antymuzułmańskich wzniecanych jako narzędzie polityki 

habsburskiej. Za sprawą obecności chorągwi tatarskich w wojsku polsko-litewskim konflikt 

chrześcijańsko-muzułmański, w którym Rzeczpospolita miała odegrać rolę antemurales, być 

może stawał się mniej wyrazisty. Nie ulega wątpliwości, że kultura religijna samych Tatarów 

polsko-litewskich wpisała się w taki charakter relacji chrześcijańsko-tatarskich, również ze 

swojej strony redukując dystans kulturowy wobec miejscowego otoczenia. Umiejętności 

adaptacyjne i zdolność transformowania kultury przez Tatarów, zdające się być ogólną 

właściwością ludów turkijskich, odegrały tu rolę nie mniejszą niż świadoma polityka 

wewnętrzna władców litewskich i Jagiellonów. Odrębną kwestią jest, czy te skutki obecności 

Tatarów w państwie polsko-litewskim (którzy z pewnością nie byli „dystrybutorami” 

wytworów kultury świata muzułmańskiego, jak Ormianie), odegrały rolę w najbardziej 

spektakularnym przejawie importu kultury muzułmańskiego Wschodu, jakim była sarmacka 

moda orientalna w XVIII w. Moda, która zaowocowała stworzeniem polskiego „stroju 

narodowego”. 


