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Orientalne za±piewy w modlitwie Kresów.
J¦zyki sakralne Ormian, ydów, Karaimów i Tatarów
Oriental Traces in the Prayers of the Borderlines.
Sacral languages of the Armenians, the Jews, the Karaims
and the Tatars

Abstrakt

Mniejszo±ci narodowe, które zamieszkiwaªy wschodnie pogranicze pa«stwa polsko-litewskiego, wniosªy do kultury religijnej egzotyczne barwy Orientu. Obok
dominuj¡cych wpªywów ªaci«sko-polskich i bizanty«sko-ruskich w ci¡gu wieków
wspóªistniaªy tradycje sakralne ydów, Ormian, Karaimów, Tatarów. Oprócz tradycyjnej ªaciny i j¦zyka staro-cerkiewno-sªowia«skiego mieszka«cy Kresów byli
oswojeni z brzmieniem j¦zyka hebrajskiego, karaimskiego, arabskiego i grabara 
liturgicznego j¦zyka Ormian.
Sªowa kluczowe: j¦zyk sakralny, Ormianie, ydzi, Karaimi, Tatarzy.

Abstract

National minorities living on the eastern borderlines of the Polish-Lithuanian
State enriched the religious culture with the exotic colors of the East. Alongside with the predominant Latin-Polish and Byzantine-Russian inuence, the sacral
traditions of the Jews, the Armenians, the Karaims and the Tatars were also established. The Latin and Old Slavic languages were the traditional languages of
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the church service. But the borderline people gradually got accustomed to the sounds of Hebrew, Karaite and the Arabic language, as well as Grabar  the classical
Armenian language of that liturgy.
Key words: Sacral language, the Armenians, the Jews, the Karaites, the Tatars.

Od wieków w wielkich religiach monoteistycznych: judaizmie, chrze±cija«stwie, islamie funkcjonuje poj¦cie j¦zyka ±wi¦tego czy te» sakralnego, tzn.
j¦zyka w którym spisano ksi¦gi zawieraj¡ce objawienie Boga. Ziemie wschodnie pa«stwa polsko-litewskiego tradycyjnie okre±lane jako ziemie kresowe
uwa»a si¦ za miejsce spotkania Sªowia«szczyzny wschodniej i zachodniej,
chrze±cija«stwa katolickiego i prawosªawnego, cywilizacji ªaci«skiej i bizanty«skiej. Jednak nie byªyby one tak mocno naznaczone bogactwem kultur,
romantyzmem i poetyck¡ inspiracj¡, gdyby nie wi¦ksze lub mniejsze wtr¦ty
przyniesione z dalekich egzotycznych krajów, które w ci¡gu wieków staªy si¦
elementem rodzimej kultury. Mamy tu na uwadze przede wszystkim pot¦»n¡ kolonizacj¦ »ydowsk¡, która z biegiem lat opanowaªa obszerne poªacie,
przede wszystkim maªomiasteczkowe, ziem kresowych, ale tak»e i stopniowo
polszcz¡cy si¦ »ywioª ormia«ski, jak te» bardziej hermetyczne i marginalne
oazy karaimskiej czy te» tatarskiej obecno±ci. Przybysze z dalekiego Orientu
zachowywali wªasn¡ to»samo±¢ dzi¦ki kultywowaniu tradycji religijnej. Obok
chrze±cijan Ormian pocz¡tkowo ortodoksyjnych, a potem unickich katolików
rozwijaªa si¦ religia starotestamentowa, któr¡ przy zachowaniu specycznych
odmienno±ci dzielili mi¦dzy sob¡ ydzi i Karaimi, znale¹li te» miejsce dla
siebie zawsze wierni wielkim ksi¡»¦tom litewskim a potem królom Rzeczypospolitej tatarscy wyznawcy islamu.
Ormianie to naród pochodzenia indoeuropejskiego, który osiadª na ziemiach le»¡cych mi¦dzy Morzem Kaspijskim a Eufratem i dorzeczem rzeki
Halia. Maªy, lecz bogaty w zasoby naturalne kraj b¦d¡cy pomostem pomi¦dzy Wschodem a Zachodem, le»aª pomi¦dzy wielkimi pot¦gami. Persowie,
Rzymianie, Bizantyjczycy, Arabowie, Turcy, Rosjanie chcieli podporz¡dkowa¢ sobie pa«stwo ormia«skie. Niejednokrotnie i na dªu»szy czas Armenia
traciªa swoj¡ niezale»no±¢. Uciski ze strony kolejnych zaborców, którzy nierzadko d¡»yli do podporz¡dkowania a nawet unicestwienia Ormian, zmuszaªy ten naród do migracji.
Jedna z kolejnych fal ucieczki Ormian z ziemi ojczystej przypada na
poªow¦ XI wieku, kiedy to po zdobyciu przez Turków Seld»uków stolicy Armenii miasta Ani tysi¡ce Ormian szukaj¡c schronienia osiedliªy si¦ na Kry-
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mie, w Trapezuncie oraz grodach moªdawskich i ruskich. (Peªczy«ski, 2014,
s. 65) Na Rusi Ormianie pojawili si¦ po 1080 roku. Nast¦pni uciekinierzy
z Armenii przybywali na ziemie ruskie w XII i XIII wiekach. Ksi¡»¦ta ruscy
»yczliwie odnosili si¦ do nich. Po przyª¡czeniu Rusi Halicko-Wªodzimierskiej
do Polski w XIV w. Ormianie stali si¦ poddanymi polskich wªadców. Nigdy
liczebno±¢ diaspory ormia«skiej na ziemiach Rzeczypospolitej nie byªa zbyt
du»a. W XVII w. Ormian byªo nie wi¦cej ni» 3000. O±rodkiem Ormia«skiej
diaspory byª Lwów. Król Kazimierz Wielki nadaª im przywilej potwierdzaj¡cy ich samorz¡d s¡downiczy oraz odr¦bno±¢ wyznaniow¡. (Gawlik, 1988, s. 9;
Marcinek, 2006, s. 62) Ormianie zamieszkiwali przede wszystkim Lwów oraz
Kamieniec Podolski, Bar, Ty±mienic¦, Podhajce, Zªoczów, Zamo±¢, uck, od
XVII w.  waniec, Brody, Buczacz, Brze»any, niatyn, Jazªowiec, ysiec, Stanisªawów, za± od XVIII w.  Kuty, Baªte, Raszków, Mohylow Podolski, w niektórych okresach  Lublin, Warszaw¦ czy Pozna«. (Peªczy«ski, 2014, s. 65)
Ormia«scy przybysze posªugiwali si¦ j¦zykiem kipczackim, którego si¦
nauczyli w czasie zamieszkiwania na póªwyspie Krymskim, sk¡d przybyli na
ziemie Rusi Zachodniej. (Stopka, 2014, s. 38-39) Ormianie przyswajali j¦zyki
krajów, w których mieszkali, a wi¦c mi¦dzy innymi polski i ruski. Z czasem,
w trakcie integracji ze spoªecze«stwem polskim, ich gªównym j¦zykiem staª
si¦ polski. (Peªczy«ski, 2014, s. 71)
Armenia byªa pierwszym chrze±cija«skim pa«stwem na ±wiecie. W 302 roku ±w. Grzegorz O±wieciciel ochrzciª króla Tirydatesa III. Duchow¡ stolic¡ Ormia«skiego Ko±cioªa Apostolskiego zostaª Eczmiadzyn w Armenii, gdzie rezydowaª patriarcha ormia«ski. W utwierdzaniu nowej religii ±w. Grzegorzowi pomagali misjonarze greccy i syryjscy, dlatego te» msza ±wi¦ta w Armenii odprawiana byªa w j¦zykach greckim i syryjskim. Liturgia ormia«ska nale»y do najstarszych na ±wiecie. Dzi¦ki dziaªaniu sªynnej szkoªy tªumaczy, której zaªo»ycielem byª uczony kapªan ±w. Mesrob Masztoc, powstaªa liturgia mszalna
w tzw. grabarze  klasycznym j¦zyku ormia«skim. (Kajetanowicz, 1938,
s. 4-5) Mesrob Masztoc, którego uwa»a si¦ za ojca literatury ormia«skiej, urodziª si¦ w 361 lub 362 roku. Byª on jednym z urz¦dników na dworze królewskiej
dynastii Arszakydów oraz znanym dziaªaczem pa«stwowym i wojskowym. Potem Masztoc porzuciª dworsk¡ sªu»b¦ i staª si¦ kaznodziej¡ chrze±cija«skim.
Jeszcze podczas sªu»by na dworze zrodziª si¦ w nim pomysª stworzenia ormia«skiego alfabetu. W czasie dziaªalno±ci misyjnej w Hochtn Mesrob szczególnie
dotkliwie odczuwaª brak literatury chrze±cija«skiej w j¦zyku narodowym.
W tym czasie kazania wyglaszano w j¦zyku syryjskim i greckim, niezrozumiaªych dla ogóªu ludno±ci. Pomysª stworzenia alfabetu ormia«skiego poparª król
Armenii Wramszapuch oraz katolikos Saak Partew. Alfabet, odmienny od zna-
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nych w tych czasach alfabetów, powstaª w 405 roku i zachowaª si¦ do dzisiaj.
Miaª 36 liter i caªkowicie wyra»aª system fonetyczny j¦zyka ormia«skiego.
w. Mesrob wraz ze swoimi uczniami zacz¡ª prowadzi¢ niesamowicie
wa»n¡ dziaªalno±¢ o±wieceniow¡. W miastach, klasztorach w caªym kraju
otwierano szkoªy, w których nauczano w j¦zyku ormia«skim. Mesrob Masztoc staª si¦ pierwszym w Armenii wardapetem, tzn. nauczycielem, o±wiecicielem. W okresie utrwalenia si¦ chrze±cija«stwa na ziemiach ormia«skich
byªo szczególne zapotrzebowanie na teologiczne i ko±cielne ksi¦gi w j¦zyku
zrozumiaªym dla wiernych.
O bogactwie i doskonaªo±ci grabara  staroormia«skiego j¦zyka literackiego, który byª te» j¦zykiem mówionym, ±wiadczy fakt, i» po stworzeniu alfabetu mo»liwe byªo tªumaczenie Pisma wi¦tego, antycznej i wczesnochrze±cija«skiej literatury. (Izobretenie

armnskogo...)

Powstaªy w 428 roku

przekªad Biblii (w grabarze Astwacaszuncz  Natchniona) na j¦zyk staroormia«ski XIX-wieczny historyk chrze±cija«stwa R. Kornelli nazywaª prac¡
upi¦kszon¡ pochwaªami cudzoziemców, angielski badacz Konibir pisaª, »e
ormia«skie tªumaczenie Nowego Testamentu jest doskonaªe ze wzgl¦du na
pi¦kno j¦zyka, doskonaªo±¢ tªumaczenia i wierno±¢ w stosunku do oryginaªu. Wybitny francuski znawca Wschodu Maturen de La Croz nazywaª je
królow¡ tªumacze« (La Reine des Versions). (Armnska

kul~tura...).

W stosunkowo krótkim czasie na grabar przetªumaczono utwory Ojców
Ko±cioªa: Bazylego, Grzegorza z Nyssy, Grzegorza z Nazjansu, Jana Chryzostoma, Efrema, Atanazego z Aleksandrii, Cyryla z Aleksandrii i wielu innych. (Izobretenie

armnskogo...) Wiele utworów wczesnochrze±cija«skiej

literatury zachowaªo si¦ tylko dzi¦ki istnieniu ich tªumacze« na j¦zyk staroormia«ski.
W 1630 roku z inicjatywy byªego katolikosa Melhizedeka doszªo do zawarcia unii Ko±cioªa Ormia«skiego w Polsce z Rzymem i zostaª utworzony
Ormia«ski Ko±cióª Katolicki. Uni¦ zawarª mªody arcybiskup Lwowa Mikoªaj Torosowicz. Zarówno w nowo powstaªym Ko±ciele, jak i w Ormia«skim
Ko±ciele Apostolskim j¦zykiem liturgii i pi±miennictwa religijnego zostaª klasyczny ormia«ski j¦zyk z V w.  grabar. (Peªczy«ski, 2014, s. 72)
W miar¦ rozwoju i upowszechniania si¦ polszczyzny w spoªecze«stwie
polskim w okresie po Kontrreformacji, po wprowadzeniu wraz z polskim
tªumaczeniem Pisma wi¦tego j¦zyka polskiego do »ycia religijnego, rozbudowaniu nabo»e«stw paraliturgicznych, ±piewów itd., sfera sakralna unickich
Ormian równie» ulegªa przemo»nym wpªywom j¦zyka polskiego.
W ci¡gu stuleci w Europie uksztaªtowaªy si¦ tak»e dwie wspólnoty diasporowe ydów  aszkenazyjska i sefardyjska. Ró»niªy si¦ mi¦dzy sob¡ ele-
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mentami kulturowymi, m.in. liturgi¡, j¦zykiem, jednak zawsze jednoczyªo je
u»ywanie j¦zyka hebrajskiego jako j¦zyka sakralnego. W j¦zyku tym modlono si¦, w nim byªa napisana Biblia oraz jej komentarze. ydzi aszkenazyjscy, którzy rozmawiali w j¦zyku jidysz (powstaª on na terenach niemieckosªowia«skich w redniowieczu), osiedlali si¦ m.in. na ziemiach litewskich
i polskich. Pierwsze historyczne wzmianki o ydach na ziemiach Polskich
pochodz¡ z XI w. Osadnictwo »ydowskie odbywaªo si¦ w kilku falach, na
przykªad w czasach wypraw krzy»owych (1096-1147) ydzi nara»eni byli na
prze±ladowania. W¦druj¡c do Ziemi wi¦tej Krzy»owcy mordowali i grabili
ydów, którzy zmuszeni byli do ucieczki z Niemiec. Schronienie znale¹li m.in.
w Polsce. W czasach tzw. czarnej ±mierci ydów prze±ladowano, poniewa»
oskar»ano ich o zatruwanie studni i celowe roznoszenie chorób zaka¹nych
w±ród chrze±cijan. Uciekinierzy osiedlali si¦ przede wszystkim w Wielkopolsce, na l¡sku i w zachodnich cz¦±ciach Maªopolski.
Powstaj¡ca w Polsce diaspora »ydowska byªa wspólnot¡ ró»ni¡c¡ si¦ od
reszty katolickiej kraju pod wzgl¦dem religijnym. Przez wieki utrwaliª si¦
stereotyp mieszkaj¡cych obok siebie »ydów i katolików. Wyraz »yd obok
wymiaru narodowego posiadaª te» tre±¢ religijn¡. Byª to kto± inny ni» katolik,
ni» chrze±cijanin, kto± zamkni¦ty w hermetycznym getcie, przede wszystkim
getcie religijnym.
Przywi¡zanie ±cisªe, wr¦cz fanatyczne do litery zasad wiary starotestamentowej byªo warunkiem przetrwania wspólnot »ydowskich w diasporze.
Kurczowo trzymano si¦ tradycyjnych, archaicznych, niezrozumiaªych poniek¡d form rodzimej religii. Wymiernym symbolem tej tradycji byª starotestamentowy j¦zyk hebrajski. Mimo »e zapomniany i nieu»ywany powszednie byª
on swoistym znakiem rozpoznawczym przynale»no±ci do religii »ydowskiej.
U»ywany tylko do celów liturgicznych pozostawaª niezmiennym i trwaªym
ogniwem ª¡cz¡cym gminy »ydowskie na terenie Rzeczypospolitej, jak te» innych krajów. W edukacji ydów polskich przywi¡zywano wielk¡ wag¦ do
znajomo±ci j¦zyka hebrajskiego. Oto jak wygl¡daªy tradycyjne zaj¦cia w »ydowskiej szkole religijnej chederze : w chederze gwarno i wesoªo. Przy jednym
ko«cu dªugiego stoªu belfer uczy abecadªa hebrajskiego z modlitewnika: dzieci powtarzaj¡ gªo±no: Patach alef  a, patach bejt  ba, patach gimel  ga,
patach dalet  da ...wtem wchodzi »ona meªameda. Zapala lamp¦, a pokój zapeªnia si¦ ±wiatªem. Chªopcy tr¡ sobie oczy, ol±nione nagªym blaskiem
±wiatªa. Min¦ªa trwoga, cudowne bajki prysªy. Po chwili podchodzi meªamed
i belfrzy. Zaczyna si¦ znowu nauka. Dzieci usadawiaj¡ si¦ wedªug grup: gdy
jedna grupa ko«czy nauk¦ z meªamedem, przesuwaj¡ si¦ chªopcy do ko«ca
stoªu, a ich miejsce zajmuje nast¦pna grupa. Belfrzy siedz¡ u brzegu stoªu
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i powtarzaj¡ z dzie¢mi. W chederze panuje wielki gwar: uczniowie, meªamed i belfrzy czytaj¡ gªo±no chórem z ksi¡g Biblii i tªumacz¡ ka»de sªowo
hebrajskie na j¦zyk »ydowski. (Tauber, Waingarten, 1933, s. 10, 12-13)
W±ród ydów »yªo przekonanie, »e j¦zyk hebrajski miaª szczególn¡ moc
o±wiecaj¡c¡. Religijni ydzi mówili o j¦zyku hebrajskim, »e to laszon hako-

desz  j¦zyk ±wi¦ty, poniewa» zapewnia ±wi¦to±¢ duszy. (Duda, 2014) J¦zyk
hebrajski, mimo i» byª zarezerwowany dla obszarów »ycia liturgicznego, nie
byª j¦zykiem martwym, wyobcowanym z »ycia powszedniego o±wieconych
elit »ydowskich. Podobnie jak ªacina u chrze±cijan, równie» hebrajski byª
j¦zykiem uczonych i j¦zykiem urz¦dowym kahaªów. Nawet w akademii krakowskiej za czasów piastowskich byªa katedra j¦zyka hebrajskiego. (Shall,
1926, s. 54) Obszar »ycia religijnego ydów byª bardzo rozbudowany, ±ci±le
powi¡zany z »yciem rodzinnym. W miar¦ asymilacji i polszczenia si¦ równie» j¦zyk polski cz¦±ciowo wypeªnia powszednie rytuaªy religijne. Dotyczy
to praktyk zwi¡zanych ze ±wi¦towaniem dnia sobotniego w rodzinach, czytania psalmów i Pisma wi¦tego.
Karaimi  ludno±¢ pochodzenia tureckiego wyznaj¡ca karaimizm przybyªa na ziemie Wielkiego Ksi¦stwa Litewskiego i Ru± Czerwon¡ z Krymu. Na
Rusi, najprawdopodobniej w Kijowie, gminy karaimskie istniaªy ju» od XI w.
Wedªug ¹ródeª okoªo 1246 roku z miast krymskich Mangup, Soªchat, Kaa
do Halicza przybyªo 80 rodzin karaimskich. Na ziemie litewskie wyznawców
karaimizmu miaª sprowadzi¢ ksi¡»¦ Witold w celu obrony przed krzy»akami.
Jednak prawdopodobnie gmina karaimska w Trokach istniaªa ju» za czasów
panowania ksi¦cia Kejstuta i ksi¦cia Olgierda. (Tyszkiewicz, 2012, s. 12-23)
Karaimi mieszkali w Trokach, Kownie, Poniewierzu, Poswolu, Saªatach, Bir»ach, Wiªkomierzu, Krakinowie, ucku, Dera»nem, Oªyce, Haliczu, Lwowie
i td. (Szyszman, 1936, s. 3-4; Sulimowicz, 2010, s. 151-152) Spoªeczno±¢
karaimska byªa jedn¡ z najmniej licznych mniejszo±ci religijno-etnicznych
na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Do±¢ cz¦sto ludno±¢ karaimska przez
urz¦dników pa«stwowych byªa mylona z ydami, dlatego trudno okre±li¢ dokªadn¡ jej liczb¦ na tych terenach. (G¡siorowski, 2012, s. 25) Dopiero pierwszy
prawie powszechny spis ludno±ci ukazuje, »e liczebno±¢ karaimskiej populacji
w Rzeczypospolitej w poªowie XVIII wieku wynosiªa okoªo 700 osób. Wedªug
innych danych byªo ich okoªo 5-6 tys. (G¡siorowski, 2012, s. 12-13)
J¦zykiem ojczystym Karaimów rusko-litewsko-polskich byª j¦zyk karaimski, nale»¡cy do kipczackiej grupy j¦zyków tureckich. (Nemeth, 2012, s. 53)
Gªównie dzi¦ki staªym kontaktom z ziemi¡ macierzyst¡ na Krymie Karaimom udaªo si¦ przetrwa¢, zachowa¢ swoj¡ tradycj¦ religijn¡ i j¦zykow¡.
Ludno±¢ karaimska wyznawaªa karaimizm  religi¦ monoteistyczn¡ wywo-
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dz¡c¡ si¦ z judaizmu, maj¡c¡ wspólne w¡tki z islamem i chrze±cija«stwem.
Poj¦cie karaimizm pochodzi od hebrajskiego karai, co znaczy czytaj¡cy.
Uwa»a si¦, »e twórc¡ karaimizmu byª Anan ben Dawid (700-765), erudyta,
czªowiek wysoko wyksztaªcony, który nawoªywaª Badajcie Pismo wi¦te;
w niem jedynie szukajcie Prawd Bo»ych! Nie hoªdujcie ±lepo autorytetom.
Anan nauczaª, »e ka»dy mo»e zgª¦bia¢ i wykªada¢ Pismo wi¦te posªuguj¡c si¦ swoimi zdolno±ciami, ponadto badacza nie ª¡cz¡ »adne powi¡zania
z poprzednikami tj. poprzednimi nauczycielami nie wyª¡czaj¡c jego samego. (Mardkowicz, 1930, s. 6-8) Przy karaimskich ±wi¡tyniach (kienesach )
obowi¡zki kapªa«skie peªnili hazani (starsi i mªodsi), a najwy»sz¡ wªadz¦
duchown¡ sprawowaª hachan. (Mardkowicz, 1930, s. 14)
W±ród Karaimów potrzeba zgª¦biania j¦zyka hebrajskiego narodziªa si¦
wraz z obowi¡zkiem indywidualnego poznawania Pi¦cioksi¦gu, który spisany
byª w owym j¦zyku, a korzystanie z wersji przetªumaczonej mogªo powodowa¢ pewne niezgodno±ci, gdy» tekst tªumaczony stawaª si¦ w pewien sposób interpretacj¡ tªumacz¡cego, co z oczywistych powodów nie mogªo by¢
zaaprobowane. Mimo to Tora w caªo±ci byªa przetªumaczona i udost¦pniona wiernym. Tak wi¦c wszyscy m¦»czy¹ni (kobiety nieobowi¡zkowo) musieli
uczy¢ si¦ hebrajskiego ju» od wieku dzieci¦cego, dlatego te» w odró»nieniu
od innych spoªeczno±ci, w których te studia byªy zarezerwowane tylko dla
wy»szych warstw, Karaimowie znali j¦zyk hebrajski.
Ciekawa jest liturgia i obrz¡dek karaimski, który wyró»nia si¦ przepychem, bogactwem i ró»norodno±ci¡ modlitw, psalmów, hymnów religijnych.
Sam tekst Pi¦cioksi¦gu odczytywany byª w j¦zyku hebrajskim, nast¦pnie
fragmentami powtarzany w j¦zyki karaimskim, w którym byªa odmawiana
reszta modlitw. (Pilecki, 2012, s. 37) Karaimscy uczeni pozostawili po sobie
do±¢ bogate teologiczne i liturgiczne pi±miennictwo w j¦zyku hebrajskim,
poniewa» dla Karaimów pierwszym j¦zykiem liturgii oraz nauki byª j¦zyk
hebrajski. (Nemeth, 2012, s. 58)
Pocz¡tek osadnictwa Tatarów na ziemiach Wielkiego Ksi¦stwa Litewskiego przypada na koniec XIV wieku, jeszcze przed powstaniem Chanatu Krymskiego (1449), za± na ziemiach polskich na XVII w. Tatarzy osiedlali si¦ przewa»nie w okolicach Wilna, Kowna, Trok, Grodna, na Woªyniu, Podolu
i Suwalszczy¹nie. Walki wewn¦trzne w nowo powstaªym pa«stwie Girejów zmuszaªy przedstawicieli obozu pokonanego do ucieczki do innych krajów, w tym
na Litw¦ lub ziemie Korony. (Tyszkiewicz, 2010, s. 133) Cz¦±¢ osiedlonych Tatarów stanowili równie» je«cy wojenni. Tatarzy, albo jak ich nazywano Lipkowie, byli wierni swojej nowej ojczy¹nie. Sªu»yli w wojsku litewskim, brali na
przykªad czynny udziaª w bitwie pod Grunwaldem u boku ksi¦cia Witolda. Gdy
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w 1506 roku Chanat Krymski nawoªywaª ich do zdrady, odpowiedzieli: Ani
Bóg, ani Prorok nie ka»¡ wam rabowa¢, a nam by¢ niewdzi¦cznymi. Pokonuj¡c was zabijamy ªupie»ców, a nie braci naszych!. (Podhorodecki, 1987, s. 278279, 282) Ziemie Chanatu Krymskiego byªy ubogie i przeludnione, dlatego te»
Tatarzy ch¦tnie osiedlali si¦ na ziemiach Rzeczypospolitej, które dla nich byªy
krajem bogatym, peªnym »yznych gleb i obtych plonów.
Polska tolerancja religijna XVI wieku sprzyjaªa osadnictwu Tatarów.
W tych czasach w Rzeczypospolitej istniaªo okoªo 400 meczetów. (Kim s¡

polscy Tatarzy...)
Osadzaj¡c Tatarów w swoich wªo±ciach ksi¡»¦ Witold darowaª im nie
tylko ziemi¦, ale tak»e wolno±¢ religijn¡. Horacjusz Spanocchi, sekretarz nuncjusza Bolognettiego pisaª w 1586 roku: W Wilnie obok ko±cioªów katolickich wznosz¡ si¦ tu zbory protestanckie i cerkwie prawosªawne, a w pobli»u
stolicy (na ukiszkach) równie» i meczety, w których pozwala si¦ muzuªmanom sªawi¢ Allacha. (Konopacki, s. 72) Z przybyciem na ziemie Wielkiego
Ksi¦stwa Litewskiego zakonu jezuitów w 1570 roku sytuacja si¦ nieco zmieniªa. Podejmowano próby chrystianizacji Tatarów. Jedn¡ z takich prób byªo
rozpowszechnianie modlitewników stworzonych z my±l¡ o Tatarach »yj¡cych
w pa«stwie polsko-litewskim. Oprócz tekstu w j¦zykach orientalnych (arabskim i tureckim) na drugiej poªowie strony umieszczano polskie tªumaczenie
tekstu. By¢ mo»e takie zestawienie miaªo u nich wywoªa¢ skojarzenie z Koranem. Prawdopodobnie czytaj¡c o Chrystusie w ±wi¦tym dla nich j¦zyku
arabskim mieli doj±¢ do wniosku, »e przej±cie na chrze±cija«stwo w zasadzie
nic nie zmieni. Ostatecznie zrezygnowano z prób chrystianizacji Tatarów
przewiduj¡c znikomy efekt tych zabiegów. (Konopacki, s. 73-74)
Lipkowie byli wyznawcami islamu obrz¡dku sunnickiego. Jako muzuªmanie mieli obowi¡zek pi¦ciorazowej modlitwy w ci¡gu doby. Meczet byª
miejscem przeznaczonym wyª¡cznie do modlitwy, pozostaªe ceremonie, jak
±luby, chrzciny, pogrzeby odbywaªy si¦ poza nim. Modlitwy w islamie zawieraj¡ mi¦dzy innym wersety koraniczne i recytowane s¡ w j¦zyku arabskim,
j¦zyku Objawienia, ale modlitwy osobiste mog¡ by¢ odmawiane w j¦zyku
ojczystym. Arabski j¦zyk literacki jest j¦zykiem liturgicznym islamu. J¦zyk
Koranu (VII w.) jest starsz¡ wersj¡ j¦zyka arabskiego sprzed uksztaªtowania
si¦ normy literackiej w VIII w. i ró»ni si¦ od j¦zyka literackiego w wielu aspektach. To wªa±nie j¦zyk Koranu jest naprawd¦ klasycznym j¦zykiem
arabskim. Koran objawiony w j¦zyku arabskim nie mo»e by¢ przetªumaczony na inne j¦zyki. Ka»de tªumaczenie Koranu jest tylko nieudoln¡ interpretacj¡, której nie mo»na uzna¢ za ±wi¦te sªowo Allacha. Recytacja ±wi¦tej ksi¦gi islamu w czasie modlitwy mo»e odbywa¢ si¦ wyª¡cznie w j¦zyku
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arabskim. Tyko arabski koraniczny oddaje peªnie znaczenia tej ±wi¦tej ksi¦gi
islamu (Nalborczyk). J¦zyk arabski bardzo mocno dowarto±ciowywaª sam prorok Muhammad. W Hadisach mówiª: Kochajcie Arabów z trzech powodów:
poniewa» ja jestem Arabem, poniewa» Koran zostaª objawiony w j¦zyku arabskim i poniewa» arabski jest j¦zykiem mieszka«ców raju. (apicz, 2017, s. 193)
Muzuªmanie wierz¡, »e przed ko«cem ±wiata Koran zostanie zabrany do nieba
a na ziemi zostanie tylko pusty papier. Liczne pisma Tatarów zamieszkuj¡cych
Wielkie Ksi¦stwo Litewskie przepowiadaj¡ to wydarzenie, m.in. wspomina si¦
o tym dwa razy w tzw. Kitabie Milkamanowicza: [...] w roku tysi¡c dwie±cie
dwudziestym Koran ±wi¦ty [...] do nieba zostanie zabrany, jego pismo zniknie
a zostanie tylko czysty papier; za lat trzydzie±ci z Koranu zostanie zabrane pismo, pozostanie tylko pusty papier. (apicz, 2017, s. 193-194)
W islamie nie ma hierarchicznej wªadzy ani kapªanów, wi¦c modlitw¦
prowadzi osoba wyksztaªcona, znaj¡ca Koran, wybrana przez wspólnot¦ (Jak

si¦ modl¡ ). Litewsko-polscy Tatarzy nie rozumieli j¦zyka arabskiego, który byª u»ywany podczas muzuªma«skich nabo»e«stw, jednak odnosili si¦
z wielkim pietyzmem i pobo»no±ci¡ do ksi¡»ek napisanych w tym j¦zyku.
(Podhorodecki, 1987, s. 281) Nauczanie czytania arabskich tekstów Koranu
i pisania alfabetem arabskim odbywaªo si¦ w specjalnych szkóªkach. W wi¦kszych koloniach Tatarów nauka obywaªa si¦ codziennie rano i popoªudniu,
w mniejszych  tylko w niedziel¦. Takie szkóªki znajdowaªy si¦ m.in. w Nowogródku, Sªonimiu, Sokóªce, Kruszynianach, Wasiliszkach itd. (Kryczy«ski, 1938, s. 211, 217) W drugiej poªowie XVI w. kontakty Tatarów z ziemi¡
ojczyst¡ stopniowo sªabªy, co powodowaªo zanikanie w±ród nich j¦zyka tatarskiego. (Podhorodecki, 1987, s. 281) Zacz¦li oni posªugiwa¢ si¦ j¦zykami,
które funkcjonowaªy w ich nowej Ojczy¹nie, a mianowicie polskim, biaªoruskim, ruskim. Teksty muzuªma«skich ksi¡g religijnych, np. kitabów, ted»widów, chamaiªów, daªawarów powstawaªy ju» w j¦zykach sªowia«skich, lecz
zapisanych alfabetem arabskim (apicz, 2017, s. 197).

Bibliograa
Duda, S. (2014). Mowa liturgii. Polityka 7.02.2014.
Gawlik, S. (1988). ycie i dziaªalno±¢ ks. Abpa Józefa T. Teodorowicza.
Kraków: Wydawnictwo Michalineum.
G¡siorowski,

S.

(2012).

Karaimi

w

dawnej

Rzeczypospolitej

(XVI-

XVIII wiek). W: B. Machul-Telus (red.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Jak si¦ modl¡ muzuªmanie? https://liturgia.wiara.pl/doc/420314.Jak-siemodla-muzulmanie, 20.04.2020.

142

Kajetanowicz, D. (1938). Przenaj±wi¦trza Oara w obrz¡dku ormia«skim.
Lwów.

Kim s¡ polscy Tatarzy? https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/13
95366,Kim-sa-polscy-Tatarzy, 20.04.2020.
Konopacki, A. Tatarzy w Rzeczypospolitej. https://bg.uwb.edu.pl/download/artur− konopacki.pdf. 20.03.2020.
apicz, Cz. (2017). Arabski  j¦zykiem Koranu, Muchammada i mieszka«ców raju. W: NURT SVD, nr 2. tom 142.
Marcinek, R. (2006). Lwów. Kraków: Kluszczy«ski.
Mardkowicz, A. (1930). Synowie zakonu (Kilka sªów o Karaimach). uck.
Nalborczyk, A. S. J¦zyki islamu. http://www.wiez.pl/islam/index.php?
id=19, 12.03.2020.
Nemeth, M. (2012). Przeszªo±¢, tera¹niejszo±¢ i przyszªo±¢ karaimskiej dziaªalno±ci kulturalnoj¦zykowej. W: B. Machul-Telus (red.). Karaimi.
Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Peªczy«ski, G. (2014). Polska-Ormianie-Wschód. W: B. Machul-Telus (red.).

Ormianie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Piªecki, Sz. (2012). Karaimskie »ycie rodzinne i religijne okresu mi¦dzywojennego, czas wojny, decyzja o przyje¹dzie do Polski. W: B. MachulTelus (red.). Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Podhorodecki, L. (1987). Chanat Krymski. Warszawa: Ksi¡»ka i Wiedza.
Schall, J. (1926). Dzieje ydów. Lwów.
Stopka, K. (2014). Ormia«skie sacrum i profanum, czyli o fundamencie
to»samo±ci kulturowej Ormian polskich. W: B. Machul-Telus (red.).

Ormianie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Sulimowicz, A. (2010). Karaimi. W: M. Kopczy«ski, W. Tygielski (red.). Pod

wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa: Bellona.
Szyszman, A. (1936). Osadnictwo karaimskie na ziemiach Wielkiego Ksi¦-

stwa Litewskiego. Wilno.
Tauber, M., Wajngarten, J. (1933). ydzi. W: Z cyklu: obrazki obyczajowe.
nr 32. Lwów.
Tyszkiewicz, J. (2010). Tatarzy. W: M. Kopczy«ski, W. Tygielski (red.).

Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa:
Bellona.
Tyszkiewicz, J. (2012). Dzieje Karaimów w pa«stwie polsko-litewskim do
ko«ca XV wieku i ich zwi¡zki z Krymem. W: B. Machul-Telus (red.).

Karaimi. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Armnska kul~tura: s drevneĭxih vremen do 21-go veka .
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