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Drodzy Czytelnicy

Tatarzy są ludem pochodzenia mongolskiego, lecz trud-
no wyjaśnić ich etnogenezę. Wywodzą się zza Wołgi, ale etymologia 
nazwy tego ludu ciągle pozostaje tajemnicą. Mówią wieloma języka-
mi turkijskimi, zaś źródła encyklopedyczne wyliczają wśród nich ponad 
siedemdziesiąt grup. Tatarów, którym poświęcamy 142 tom „Nurtu”, 
łączy jednak coś istotnego – to religia, którą od XIII wieku jest islam.

Istnieją Tatarzy kazańscy, krymscy, syberyjscy... i polscy. Sien-
kiewiczowska twórczość literacka wykreowała stereotypowy „obraz 
Tatara najeźdźcy, porywającego w jasyr co ładniejsze dziewczęta” 
(A. Miśkiewicz). Któż nie zna losów Azji Tuhajbejowicza, dowódcy 
oddziału Lipków pod komendą Wołodyjowskiego? Notabene, czy sam 
autor Trylogii nie był Tatarem litewskim herbu Oszyk-Łabędź?

Tatarzy polscy wywodzą się z osiadłych w XIV wieku w Wiel-
kim Księstwie Litewskim uchodźców ze Złotej Ordy. Będąc po wpły-
wem kultury chrześcijańskiej, pielęgnowali jednak swoją odrębność 
wyznaniową, tradycję pochodzenia i obyczaje. Potwierdzają to zacho-
wane chamaiły (tatarskie modlitewniki). Natomiast XVI-wieczny prze-
kład Koranu na język słowiański w formie tatarskiego tefsiru świadczy 
o postępującej interkulturacji.

Tatarzy polscy wnieśli wielki wkład w historię polskiego oręża 
i kultury, deklarując swą przynależność do Polski, jako swojej ojczy-
zny. W II Rzeczypospolitej mieszkało około 6000 Tatarów, na Litwie 
około 1000. Po II wojnie światowej większość skupisk tatarskich pozo-
stała na terenach przyłączonych do ZSRR. Obecnie w Polsce miesz-
ka około 4000 osób pochodzenia tatarskiego. Nadal działają powstałe 
przed wojną gminy w Bohonikach i Kruszynianach. Po 1945 roku zało-
żono gminy w Białymstoku, Gorzowie Wlkp. oraz Gdańsku.

Przez sześć wieków bytowania w środowisku chrześcijańskim 
Tatarzy zachowali religię Mahometa, do której włączyli wiele chrze-
ścijańskich wierzeń i obrzędów. Do najważniejszych świąt obchodzo-
nych przez Tatarów polskich należą: Ramadan Bajram (Święto Zakoń-
czenia Postu) oraz Kurban Bajram (Święto Ofiar). W roku 1925, na wnio-
sek Związku Muzułmańskiego działającego w Warszawie, powołano 
organizację religijną Tatarów Polskich pod nazwą Muzułmański Zwią-
zek Religijny w RP, który istnieje do dziś.
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