
1

Przegląd TaTarski Nr 3/2013

3 maja bieżącego roku w gdańsku odbyła się uroczystość 
reaktywacji szlacheckich certyfikatów szlachty tatarskiej 
w niedawno otworzonej siedzibie związku szlachty Tatar-
skiej byłego Wielkiego księstwa litewskiego przy ulicy No-
winy 2b. Wchodzi on w skład Światowego związku szlachty 
Tatarskiej – Medżlisu Murzów Tatarskich. Organizatorem 
spotkania był Jerzy dżirdżis szahuniewicz, który uzyskał 
aprobatę osób, które wcześniej dostarczyły swoją zacho-
waną dokumentację szlachecką.

rankiem tego dnia, niczym „Majowa Jutrzenka”, pod 
Pomnik Tatara do Parku Oruńskiego nadciągnęli (nieste-
ty, tylko samochodami) z różnych stron Pomorza i kraju 
Tatarzy z wiązankami kwiatów. radośni, a może i dumni… 
Majestatycznym krokiem zbliżył się i przywitał ze zgro-
madzonymi kniaź zurfar aupow z Ufy w rosji, następnie 
Mustafa konapacki – imam ze stolicy Białorusi Mińska, 
generał brygady w stanie spoczynku Marian ząbek – mar-
szałek krajowego związku Piłsudczyków, nadbrygadier 
tegoż związku stanisław Śliwa oraz daniel duda – były 
wykładowca akademii Marynarki Wojennej w gdyni. 
Ostatni z wymienionych swymi charakterystycznymi dla 
epoki szaroniebieskimi i ciemnogranatowymi marynarski-
mi mundurami nadali miły akcent całej pierwszej części 
uroczystości. 

Dżemila Smajkiewicz-Murman

Reaktywowanie 
szlacheckich ceRtyfikatów

Tatarzy i Piłsudczycy przed Pomnikiem Tatara w oruńskim parku

Pod polską i tatarską flagą
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Władze miasta gdańska reprezentował wiceprezydent 
Maciej lisicki. Wśród zaproszonych gości byli też przedsta-
wiciele różnych firm z Wybrzeża. Południowe promienie słoń-
ca nadawały szczególnego wyglądu przybyłym Tatarkom 
i Tatarkom, ubranym (co niektórzy) w swe narodowe stroje. 
Po oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek kwiatów pod monu-
mentem oraz krótkiej modlitwie obecni udali się restauracji 
„kresowa” przy ulicy Ogarnej na gdańskiej starówce. Tam, 
jak nigdy dotąd, w jednej ze starych kamienic, przedprożach 
wejścia do lokalu powiewały tatarskie flagi z tamgą girejów. 
gospodarze restauracji zadbali o to, by główne pomieszcze-
nie ceremonii oraz te do konsumpcji były wydzielone tylko 
dla Tatarów, ich gości oraz zaproszonych osób. 

Przy buńczuku, stojącym pomiędzy flagą biało-czerwo-
ną i tatarskią, prezydent związku szlachty Tatarskiej Jerzy 
Murza szahuniewicz oraz sekretarz Omar Murza asanowicz 
powitali zebranych. Na początku wysłuchano hymnów, 
polskiego i tatarskiego, zagranych przez specjalną cztero-
osobową grupę muzyków (pianino, skrzypce, akordeon). 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w przededniu uro-
czystości Tamerlana Połtorżyckiego, pierwszego animatora 
tychże, gorliwego Tatara, członka komitetu Budowy Mecze-
tu w gdańsku, który bardzo pragnął być na tym spotkaniu, 
gdzie reaktywowany został także i jego tytuł szlachecki. 
W prowadzonej przez imama modlitwie, która rozpoczęła tę 
ceremonię, każdy był myślami razem z bliskimi oraz tymi, 
którzy odeszli i nie doczekali tej chwili.

Wśród wygłoszonych przemówień najpiękniejszym, krze-
piącym wszystkim serca, było generała związku Piłsudczy-
ków przedstawiające dorobek Naszej tatarskiej mniejszości 
i jej bujnej historii. dalej już przy zastawionych wyznaczo-
nych przez organizatorów stołach (każdy z uczestników 

miał swoją wizytówkę) zaczęto degustację obficie przygo-
towanych dań. Podano zakąski zimne i gorące z kuchni pol-
skiej i dalekiej kresowej jak: roladki armeńskie z bakłażana, 
manty, czebureki, wareniki.

Po jakimś czasie zebrani zostali poproszeni na salę 
główną, gdzie uroczyście przystąpiono do wręczenia cer-
tyfikatów i dyplomów z okolicznościowymi medalami. i tak 
wyróżniona „Jedność szlachty Tatarskiej” odebrała reak-
tywowane po latach dokumenty zaakceptowane na dwo-
rze Hiszpańskim przez rodzinę imperatora Carskiej rosji. 
Ponadto osobą uhonorowaną certyfikatem został znany 
większości prof. Jan Tyszkiewicz – historyk Uniwersytetu 
Warszawskiego zajmujący się polską tatarskością.

Po słowach podziękowań wszyscy wyróżnieni rozeszli się 
do swoich stołów na obiad. W menu do wyboru były zupy, 
a także dania główne z dodatkami. Powodzeniem cieszyła 
się zupa armeńska, udziec z sarny oraz indyk w sosie z trawy 
cytrynowej. Pragnienie zaspokajały soki i wileński kwas chle-
bowy. koniec uroczystości to część kulturalna i jednocześnie 
słodki deser w formie tortów, jeden śmietankowo-cytrynowy 
z pochodniami, drugi czekoladowo-wiśniowy.

Przy kawie i herbacie wysłuchano fragmentów poezji Ju-
liusza słowackiego „Beniowski” recytowane przez wnucz-
kę imama wileńskiego dżemilę smajkiewicz-Murman. 
Mowa w wierszu o współziomkach – tatarskich wojowni-
kach i ich bohaterstwie widzianym oczami naszego Naro-
dowego Wieszcza. Fragment tego wystąpienia był przez 
nią jednocześnie tłumaczony na język rosyjski dla gości 
z zagranicy. Burza oklasków wynagrodziła trud referentki 
za trafny wybór utworu do opisywanej uroczystości.

Dżemila Smajkiewicz-Murman 
Fot. adam Murad Murman 
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dostojni uczestnicy…
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dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i etnicznych. 
swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele instytu-
cji kultury – dr Halina Okólska – zastępca dyrektora Mu-
zeum Miejskiego we Wrocławiu ds. naukowych, elżbieta 
Berendt – kierownik Muzeum etnograficznego we Wro-
cławiu, Paulina suchecka – adiunkt w Muzeum etnogra-
ficznym, a także naukowcy zajmujący się problematyką 
wielokulturowości – dr Małgorzata Michalska z katedry 
etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz dr Barbara kobzarska-Bar z Wyższej 
szkoły Handlowej we Wrocławiu. Wśród gości znalazła 
się także Beata Pazdej z kuratorium Oświaty we Wrocła-
wiu oraz dwie wspaniałe nauczycielki od lat zajmujące się 
szkolnictwem mniejszości narodowych i etnicznych – ewa 
solska ze szkoły Podstawowej szalom alejchem (wcze-
śniej lauder – etz Chaim) oraz Maria Łój – nauczyciel 
wspomagający edukację dzieci romskich. 

 Nie zabrakło przedstawicieli mniejszości karaimskiej, 
ukraińskiej i żydowskiej, a wśród nich Marioli abkowicz – 
przewodniczącej związku karaimów w rP, igora salamo-
na – przewodniczącego wrocławskiego oddziału związku 
Ukraińców w Polsce oraz izy szpacenko z zarządu wro-
cławskiego oddziału Towarzystwa społeczno-kulturalnego 
Żydów w Polsce. Pojawili się wrocławscy Tatarzy: krzysz-
tof Pyclik i Marcin Mucharski. Organizacje zajmujące się 
edukacją międzykulturową reprezentowała Olga demczuk 
– prezes stowarzyszenia edukacyjnego Wieża Babel. 

 dzięki opowieściom Musy Czachorowskiego Cocofli 
na kilka godzin zamieniła się w prawdziwy „bar w niebio-
sach”, o którym pisał leszek kołakowski, a uczcie ducho-
wej towarzyszyła namiastka cudownych smaków kuchni 
tatarskiej…

Tamara Włodarczyk 

15 maja w kawiarnio-księgarni Cocofli odbyło się spotkanie 
z Musą Czachorowskim – poetą, dziennikarzem i redakto-
rem naczelnym „Przeglądu Tatarskiego”. głównym tema-
tem „Tatarskiego smakowania” były tradycje kulinarne pol-
skich Tatarów, o których – przy wtórze tatarskiej muzyki 
– barwnie opowiedział bohater wieczoru. swoją opowieść 
zakończył prezentacją książki katarzyny Jędrzejczyk-kuli-
niak i Barbary Pawlic-Miśkiewicz „Przysmaki z jurty. Trady-
cyjne przepisy kuchni tatarskiej”.

Miejsce spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo – Co-
cofli to nie tylko klimatyczna kawiarnia położona w samym 
sercu wrocławskiej dzielnicy Wzajemnego szacunku, w są-
siedztwie magicznej synagogi Pod Białym Bocianem, ale 
prawdziwe miejsce spotkań. Nazwa kawiarni to zbitka słów: 
coexistance (koegzystencja), cooperation (współpraca), 
friendship (przyjaźń), love (miłość) i identity (tożsamość).

 Uczestnicy spotkania mieli okazję skosztować prawdzi-
wych tatarskich czebureków – tradycyjnych pierogów z far-
szem mięsnym, doprawionych solą, pieprzem i cebulą, sma-
żonych na głębokim tłuszczu. zostały przygotowane w jed-
nej z wrocławskich restauracji prowadzonej przez rodowite 
Ukrainki, a specjalizującej się w kuchni ukraińskiej i krym-
skiej. Na specjalne życzenie Musy Czachorowskiego tym 
razem zaserwowały czebureki z mięsem wołowym, które 
to goście popijali kwasem chlebowym. O wielokulturowym 
charakterze spotkania świadczyło inne danie – tym razem 
spoza kuchni tatarskiej, ale spożywane przez wyznawców 
islamu z Bliskiego Wschodu – składające się z humusu, fala-
feli, chlebka arabskiego, z przyprawami – za’atarem i suma-
kiem oraz libańskimi oliwkami.

 Wśród licznych gości znalazły się osoby od lat zajmu-
jące się tematyką mniejszości narodowych i etnicznych: 
dorota kozak-rybska z Centrum informacji i rozwoju 
społecznego i dariusz Tokarz – pełnomocnik Wojewody 

Tamara Włodarczyk

„tataRskie smakowanie” 
we wRocławiu 

Tego popołudnia w Cocofil nie było już wolnych miejsc
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kowaniu autor otrzymał od Mustafy gruby wolumin, który 
ma go inspirować do dalszej twórczości.

W odróżnieniu od wielu autorów swoje wiersze Musa re-
cytuje przepięknie, są one szczere, płyną z serca. Nie lęka 
się pokazać własnych zwątpień, pragnień, rozterek, miłości, 
śmierci, spraw pomiędzy kobietą a mężczyzną, tęsknoty za 
tym co minęło, za przestrzenią oraz nadziei, że młode po-
kolenie zachowa pamięć o przeszłości, a tym samym tożsa-
mość grupy i przekaże tę ideę następnym pokoleniom. za-
chęcam wszystkich do lektury twórczości Musy Czachorow-
skiego, bo czytając polubią poezję, a jest w czym wybierać. 

Poznałam Musę Czachorowskiego w roku 2000, ale z jego 
twórczością zetknęłam się już wcześniej. Wtedy, w gdań-
sku, po występach zwiedzaliśmy Park Oliwski, gdzie zoba-
czyliśmy uśmiechniętego pana. Oprócz nas nie było nikogo, 
więc uśmiech był przeznaczony dla naszej grupy. i tak to się 
zaczęło. Od kilkunastu już lat często towarzyszy występom 
dzieci i młodzieży w różnych miastach Polski. służy pomo-
cą i radą, wspiera młodych twórców. Uczestniczy i współ-
organizuje wiele imprez promujących twórców tatarskich, 
współpracuje z przedstawicielami mniejszości narodowych 
i etnicznych zamieszkujących w Polsce. z całego serca ży-
czymy następnych 30 lat przebogatej twórczości. gratuluje-
my, dziękujemy i czekamy na następne utwory.

 Na zakończenie spotkania były kwiaty, uściski, całusy 
i mowy róży Bogdanowicz oraz lejli Majewskiej, która pod-
sumowała je fragmentami wierszy.

Halina szahidewicz 
Fot. krzysztof Mucharski

25 maja 2013 roku sala męska w domu kultury Muzułmańskiej 
przy ul. Piastowskiej 13F w Białymstoku wypełniła się miło-
śnikami poezji i czytelnictwa w ogóle. Okazją było trzydzie-
stolecie twórczości literackiej Musy Czachorowskiego. Męż-
czyzny sympatycznego, ciepłego, nieco oryginalnego w uro-
dzie, ubiorze i fryzurze, życzliwego dla świata, uśmiechnię-
tego, ale bardzo uważnie obserwującego otoczenie. Hmm… 
Czasem jednak przybierającego marsową minę…

spotkanie było jednocześnie promocją zbioru utworów 
Musy „Jeszcze tylko ten step…”, wydanego przez Muzuł-
mański związek religijny w rP. Otwiera go wstęp pióra prof. 
Marka M. dziekana, zatytułowany „zaproszenie do Czacho-
rowa”. Wewnątrz mamy wiersze i wspomnienia – migawki 
z życia rodzinnego Musy, ze zdjęciami z różnych okresów 
jego życia. Jeden z tekstów, retrospekcyjne i nostalgiczne 
„Wiecznie błękitne niebo”, przetłumaczony został na język 
rosyjski, litewski, turecki, łemkowski i angielski. 

Wróćmy jednak do spotkania. Przybyłych powitała prze-
wodnicząca białostockiej Muzułmańskiej gminy Wyznanio-
wej zofia Józefów i oddała głos autorowi. Na wstępie usły-
szeliśmy fragmenty jego bogatego życiorysu i twórczości, 
których poszczególne etapy ilustrował recytacją swoich 
utworów. W recytacji wspomagały go Felicja aleksandro-
wicz, obecnie Popławska, elwira Miśkiewicz – obecnie 
szahidewicz, dziewczęta z pierwszego składu „Buńczuka”. 
Czytały przepięknie, ze zrozumieniem treści i fantastyczną 
dykcją. Pisząca te słowa, kochająca poezję, nie wytrzymała 
i również dała popis swoich umiejętności. Jeden z wierszy 
był specjalnie dla stefana Mustafy Mucharskiego. W podzię-

Halina Szahidewicz

spotkanie z poezją

Wiersze recytowały (od prawej) Felicja Popławska i elwira szahidewicz
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Dżemila Smajkiewicz-Murman

Ewa Solska 

26 maja 2013 roku w gdańsku-Oruni odbyło się uroczy-
ste odsłonięcie tablicy upamiętniającej zasługi przedwo-
jennych liderów tatarskiej społeczności rzeczypospoli-
tej, braci leona i Olgierda Najman Mirza kryczyńskich 
dla azerbejdżańskiej republiki demokratycznej w latach 
1918-1920. inicjatorem tego przedsięwzięcia był J.  e. am-
basador republiki azerbejdżanu w Polsce Hasan Hasanov, 
przy współpracy z Narodowym Centrum kultury Tatarów 
rzeczypospolitej Polskiej, kierowanym przez Jerzego sza-
huniewicza, oraz stowarzyszeniem kulturalnym Polska-
-azerbejdżan, którego prezesem jest kerim Haciyev Tabli-

zgodnie z tym, co zapowiedział Musa Czachorowski, po raz 
kolejny spotkały się nogajskie bajki z wrocławskimi dziećmi! 
Tym razem we wnętrzu teatru Centrum kultury zamek w le-
śnicy. Pomimo deszczu, publiczność znakomicie dopisała! 
Pojawiły się nawet takie maluszki, co to cały czas siedziały 
rodzicom i dziadkom na kolanach, a jak pilnie słuchały i oglą-
dały to urocze przedstawienie, to trzeba było zobaczyć! 

zaskoczył mile, zachwycił i wreszcie oczarował mnie 
zainspirowany nogajskimi bajkami spektakl, przygotowany 

ca umieszczona została na ścianie budynku Narodowego 
Centrum kultury Tatarów rP przy ulicy Nowiny 2B.

gościem honorowym uroczystości był wiceprezydent 
Miasta gdańska Michał lisicki. Przybyła liczna grupa Ta-
tarów, m.in. ajsza szabanowicz, emir Bogdanowicz, Omar 
asanowicz, Tomasz Miśkiewicz oraz adam Murad Murman, 
przebywający na Wybrzeżu obywatele azerbejdżanu i Tur-
cji, naukowcy, sympatycy i dziennikarze z Trójmiasta.

dżemila smajkiewicz-Murman 
Fot. adam Murad Murman 

przez młodzieżowy zespół aktorski z radomska, w oparciu 
o antologię „kara-Batyr i Błekitny koń”, w reżyserii anity 
Pawlak-zygmy – przez spójność scenografii, tekstu i świet-

Ważny element polsko-tatarskiej i azerskiej historii Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt osób

Nogajskie bajki – zespół z radomska – wrocławska scena

azeRbejdżan w hołdzie leonowi 
i olgieRdowi kRyczyńskim

teatR bajek 
nogajskich 
we wRocławiu 
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kRuszyniański meczet 
na Vi aRt naif festiwal

kruszyniański meczet pędzla Jana sidoruka

nej oprawy muzycznej. Monochromatyczna kolorystyka 
wiążąca całość w jeden piękny obraz z dalekiej przeszłości, 
opowieści trafiające prosto do serca szerokiej publiczności 
i muzyka trzymająca tempo i napięcie na takim poziomie, 
o jakim niejeden teatr może sobie pomarzyć!

Tarcza białego światła wydobyła z czerni tła skromne 
wnętrze z prostą, sosnową skrzynią i takim samym sto-
łem… dwa taborety, koniec! Biała tarcza – nas, widzów, 
zaprosiła do skupienia uwagi… Na scenę wkroczyli na czar-
no ubrani młodzi aktorzy – animatorzy, jak się za chwilę 
okazało. Właściwi aktorzy, czyli lalki, czekały na swoją 
kolej w sosnowej skrzyni. Nagle otworzyła się, skrzynia-
-czarodziejka, ukazały się… lalki piękne w swojej surowej 
urodzie, w kolorystyce lnu, naturalnego drewna, sznurka, 
bieli papieru, z odrobiną pastelowych zieleni. Popłynęły 
dźwięki i słowa, lalki zbratane ze swoimi reżyserami ożyły, 

wykonywał gesty, przeżywały przygody – wszystko w takt 
muzyki, która nam, widzom małym i dużym pięknie po-
magała – muzyki raz ciepłej, łagodnej, albo złowieszczej, 
aż do niesamowicie ostrych cięć, podkreślających zwroty 
akcji. zaprzyjaźniony muzyk rozpoznał na zdjęciu osiem 
instrumentów, dzięki którym fabuła każdej z trzech przed-
stawianych bajek stawała się dla nas pełnym napięcia, nie-
zapomnianym przeżyciem. Pozwolę sobie wymienić bębe-
nek, tamburyn, talerze i kastaniety.

a kolejne cztery nazwy zachowam dla siebie, po pierw-
sze, żeby nie przynudzać, ale głównie po to, żeby wszy-
scy zainteresowani pojechali za spektaklem do radomska 
i przekonali się, jak bardzo mówię prawdę! 

dziękuję zespołowi za to bajkowe, poetyckie wydarzenie, 
życzę kolejnych, równie pięknych.

Tekst i zdjęcie: Ewa Solska 

Podczas odbywającej się od 14 czerwca do 14 sierpnia 
2013 r. Vi edycji art Naif Festiwal, wśród wielu zgro-
madzonych prac – w tym roku motywem przewodnim 
wystawy stała się kultura i sztuka argentyny – zapre-
zentowano obraz przedstawiający swojski widok mecze-
tu w kruszynianach. Podczas tej największej w Polsce 
prezentacji sztuki nieprofesjonalnej, prace artystów-

-amatorów oglądać można w siedzibie galerii szyb Wil-
son znajdującej się w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec. 
Warto wspomnieć, że obraz przedstawiający meczet 
w kruszynianach, który twórczo zainspirował Jana sido-
ruka, można zakupić za jedyne 600 zł. Więcej informacji 
w internecie na stronie: http://www.artnaiffestiwal.pl/.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 
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Jest takie miejsce w suwałkach, w którym od 15 czerwca 
br. spotykają się smakosze potraw tatarskich. Przy ulicy Ta-
deusza kościuszki pod numerem 98 znajduje się bowiem 
„kuchnia tatarska u alika”. Właścicielami są bardzo mło-
dzi ludzie: emilka i aleksander (alik) Popławscy. i jak mówi 
emilka – nie chcą, by nazywano ich lokal restauracją albo 
barem. Jest to po prostu tylko „kuchnia tatarska”.

Przechodzących ulicą zaprasza do wejścia kolorowy 
szyld z nazwą i napis na szybie: „kuchnia orientalna i kre-
sowa”. W środku widzimy niewielkie pomieszczenie w kolo-
rach błękitu i żółci. i od progu zachęcają do jedzenia pięk-
ne zdjęcia niespotykanych nigdzie indziej potraw. Wiszący 
obok jadłospis pokazuje nam, co jest aktualnie dostępne. Po 
przeciwnej stronie sali, na ścianie wiszą cudowne dywani-
ki modlitewne nadające klimat temu miejscu. Wszędzie jest 
też mnóstwo zdjęć o tematyce tatarskiej i zdjęć ukazujących 
ostatnie wydarzenia w lokalu. Na wprost od wejścia znajdu-
je się coś, co zawsze cieszy moją duszę i oczy. To zaczaro-
wany kącik z książkami. są tutaj książki o islamie i książki 
opisujące historię Tatarów w Polsce. Właściciele chcą, by 
goście pijący kawę z kardamonem mogli poczytać również 
nowe wieści i ciekawe artykuły z „Przeglądu Tatarskiego”. 
i tak zapewne będzie.

W jadłospisie „kuchni tatarskiej” znajdują się potrawy: 
kołduny z rosołem, jeczpoczmaki, czebureki, kibiny, bere-
mecz, cebulniki, kartoflaniki, arbuznik. smaczny jest pilaw 
z jagnięciną. Wielkim zainteresowaniem gości cieszy się 
pierekaczewnik, nazywany tutaj stulistnikiem. Możemy go 
zjeść z mięsem, serem lub z jabłkami. Codziennie spotykają 
gości również kulinarne niespodzianki. Jednego dnia jest to 
kapuśniak z baraniną, a innego: zupa gulaszowa – łagman. 

Grażyna Tatarata

kuchnia tataRska u alika

Wszyscy goście dostają (jako darmowy dodatek) pyszny 
kwas chlebowy do picia. goście zamawiający potrawy słod-
kie mogą wypić kawę żołędziową. również gratis.

Właściciele emilka i alik mają bardzo ciekawe plany na 
przyszłość. Chcą, aby w ich „kuchni” spotykali się ludzie za-
interesowani tematyką tatarską, by odbywały się tutaj spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, by można było posłuchać wier-
szy i muzyki. Na ścianach będzie można obejrzeć galerię 
zdjęć. Tutaj, w „kuchni tatarskiej u alika”, zapewne nie raz 
jeszcze będą warsztaty kulinarne. Takie warsztaty zatytu-
łowane „Podążajcie za ślimakami –tatarskie jeczpoczmaki” 
miały miejsce już 9 lipca br. Na wspólne lepienie pierogów 
przybyło do „kuchni tatarskiej” około 30 osób. ze wszyst-
kich stolików ustawiono jeden duży i było grupowe lepienie, 
gotowanie i zajadanie. No i opowiadanie o kulisach kuchni 
tatarskiej. główną kuchareczką była 4-letnia córka właści-
cieli, Tamira. Już dwa dni po warsztatach na ścianie „kuchni” 
podziwiać można było galerię zdjęć z tej imprezy.

„kuchnia tatarska u alika” to takie miejsce, które chce się 
odwiedzać. Tutaj można dobrze i tanio zjeść, można również 
poczytać i posłuchać muzyki. każdego dnia na Facebooku 
na stronie „kuchnia tatarska u alika” można dowiedzieć się, 
jaka niespodzianka czeka na gości tego dnia w lokalu. i war-
to tam zaglądać: do kuchni prawdziwej i do tej internetowej.

Tekst i zdjęcia: Grażyna Tatarata 

Tatarska kuchnia zaprasza

W oczekiwaniu na pierwszych gości
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18 czerwca 2013 roku w domu kultury Muzułmańskiej w Bia-
łymstoku odbyło się kameralne spotkanie poświęcone pro-
mocji w środowisku tatarskim „sonetów krymskich” adama 
Mickiewicza, przetłumaczonych na język tatarski przez krym-
skotatarskiego poetę szakira selima. Organizatorem imprezy 
była białostocka Muzułmańska gmina Wyznaniowa Mzr.

„sonety krymskie” po polsku i tatarsku są najnowszą pu-
blikacją Muzułmańskiego związku religijnego. redaktorem 
wydania jest Musa Czachorowski, zaś oprócz samych sonetów 
znajdziemy w książce m.in. także interesujący tekst selima 

Halina Szahidewicz

wieczóR z „sonetami kRymskimi”…
Chazbijewicza poświęcony tłumaczeniom utworów adama 
Mickiewicza. Ciekawostką są niewątpliwie tatarskie ślady w ro-
dowodzie naszego Wieszcza, o których wspomina Czachorow-
ski. Mamy tam ponadto informację o języku krymskotatarskim 
oraz notę biograficzną tłumacza sonetów, szakira selima. 

zebrani, m.in. Halina i emir Półtorzyccy, Helena alije-
wicz, lejla Majewska i aleksander Miśkiewicz, z zaintere-
sowaniem słuchali opowieści o powstaniu sonetów, a także 
o życiu i działalności adama Mickiewicza, wielkiego poety 
Polski, litwy, Białorusi i tatarskiego krymu. 

…i poetycko-muzyczny wieczóR 
w muzeum histoRycznym

Następnego dnia spotkaliśmy się w białostockim Muzeum 
Historycznym na ii Wieczorze Muzyki i Poezji Tatarskiej, 
zorganizowanym przez muzeum i związek Tatarów rze-
czypospolitej Polskiej. impreza zgromadziła kilkadziesiąt 
osób, zarówno spośród naszej tatarskiej społeczności, jak 
też mieszkańców Białegostoku. Pojawili się między innymi 
Mirosława i stefan koryccy, Halina i emir Półtorzyccy, Jan 
i dżenetta adamowiczowie, zofia Józefów, klara Janglajew, 
róża Chazbijewicz, anna i krzysztof Mucharscy oraz Jaro-
sław Banasiak. 

W programie przewidziano publiczną prezentację wspo-
mnianych już „sonetów krymskich” adama Mickiewicza 
w języku polskim i tatarskim, które ukazały się dosłow-
nie kilka dni wcześniej. Była także promocja książki Musy 

Czachorowskiego pt. „Jeszcze tylko ten step…”, recytacja 
wierszy naszych tatarskich autorów, a do tego piękny wy-
stęp młodzieżowego zespołu wokalno-tanecznego „Buń-
czuk”. Wieczór, podobnie jak w ubiegłym roku, poprowa-
dziła udanie Maria aleksandrowicz-Bukin, wspierana przez 
Musę Czachorowskiego. Wprowadził on obecnych na spo-
tkaniu w piękny świat Mickiewiczowskich sonetów, przed-
stawiając je w języku tatarskim. Wzbudził również duże za-
interesowanie swoją twórczością. Przeczytał kilka opowia-
dań, właściwie wspomnień, którymi zauroczył wszystkich, 
bo słuchali w ciszy, skupieni, niemal z otwartymi buziami.

Wiele wrażeń dostarczyli też nasi białostoccy twórcy, 
czytający własne utwory. Oklaskiwano gorąco Halinę Półto-
rzycką i Jana adamowicza, który przedstawił wiersz swojego 

lejla Majewska ze wzruszeniem mówiła o pięknie Mickiewiczowskich strof
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Młodzieżowy zespół Pieśni i Tańca „Buńczuk” z Białego-
stoku tegoroczny sezon wakacyjny zainaugurował wystę-
pem na Festiwalu kultury Tatarskiej w lublinie. impreza, 
zorganizowana przez dzielnicowy dom kultury Brono-
wice, odbyła się 30 czerwca 2013 r. na Tatarach – dziel-
nicy, której nazwa związana jest z najazdem Tatarów na 
lublin w 1341 r. Okazją do niezwykłego spotkania była 
miejscowa legenda, którą inicjatorzy festiwalu chcieli 

Michał Łyszczarz

festiwal kultuRy tataRskiej 
na tataRach

przypomnieć mieszkańcom lublina. Tatarzy, o czym nie 
wszyscy wiedzą, oblegając zamek lubelski rozłożyli obóz 
na łąkach między Bystrzycą i potokiem Czerniejówka. 
Według podań do szturmu na miasto jednak nie doszło, 
gdyż najeźdźcy zostali zaskoczeni nagłą odsieczą wojsk 
królewskich kazimierza Wielkiego. Na pamiątkę zwycię-
stwa pobliskiej osadzie nadano nazwę Tatary; dziś jest to 
część lublina.

„Buńczuk” rodzinny: mamy, ojcowie, dzieci

Maria aleksandrowicz-Bukin (z lewej) zasłuchała się w recytację Haliny 
Półtorzyckiej 

syna, Michała. Przy okazji wspomniano pierwszą tatarską 
antologię poetycką „Oto moje dziedzictwo”, gdzie obok tak 
uznanego poety jak selim Chazbijewicz ukazały się teksty 
mniej znanych i początkujących piszących w różnym wie-
ku i różnych profesji. Być może z niektórymi się spotkamy. 
Wielką niespodzianką zgotowała wszystkim Maria aleksan-
drowicz-Bukin, prezentująca – po raz pierwszy publicznie – 
swoje wiersze, za które otrzymała wiele braw.

Uwieńczeniem spotkania był występ naszego tatarskie-
go zespołu „Buńczuk”. Jak zawsze wzbudził w publiczności 
dobre emocje, co poświadczały gorące oklaski. Młodzież 
rozwija się twórczo i widać, że wraz z opiekunami wkła-
da w swe działania wiele chęci i wysiłku. Na zakończenie 
ii Wieczoru Muzyki i Poezji Tatarskiej można było otrzymać 
egzemplarze „sonetów krymskich” i zbioru „Jeszcze tylko 
ten step…”. Musę pewnie ręka bolała od wpisywania dedy-
kacji… Wielu znajomych, którzy nie mogli być na spotkaniu, 
dzwoniło później z prośbą o te książki.

Halina szahidewicz 
Fot. krzysztof Mucharski 
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Na Festiwalu kultury Tatarskiej 
zespół „Buńczuk”, kierowany od ubie-
głego roku przez ewę Jakubowską, 
zaprezentował licznie zgromadzonej 
publiczności długi program artystycz-
ny składający się z doskonale znanych 
tańców krymskich (m.in. „kukułka”), 
jak również kilku premierowych utwo-
rów opartych na folklorze Tatarów ka-
zańskich i baszkirskich. Nowe układy 
taneczne przygotował współpracują-
cy z zespołem czeczeński choreograf 
ahmet Taszajew. Uwagę lubelskich 
widzów wzbudziły piękne stroje – 
krymskie koloru bordowego oraz 
błękitne z Tatarstanu. Występom ta-
necznym i wokalnym, bardzo ciepło 
przyjętym przez publiczność, towa-
rzyszyła prezentacja tatarskiej twór-
czości poetyckiej w wykonaniu dariu-
sza szehidewicza. Bystrzy obserwa-
torzy zauważyli na pewno, że oprócz młodych artystów na 
lubelskiej scenie wystąpiły również mamy: ewa Jakubowska 
i iza szehidewicz. Ten dobry przykład może być wzorem dla 
młodzieży, a także szansą na pogłębienie międzypokolenio-
wego przekazu tradycji tatarskiej.

Warto wspomnieć, iż na Festiwal kultury Tatarskiej na 
Tatarach, w strojach „z epoki”, przyjechali również miesz-
kańcy studzianki – miejscowości leżącej w gminie Łomazy 

z inicjatywy stowarzyszenia rozwoju Miejscowości stu-
dzianka, gminnego Ośrodka kultury w Łomazach oraz 
sołectwa studzianka, pod patronatem wójta gminy Ło-
mazy, w dniach 13-14 lipca br. odbyło się w studziance już 
V spotkanie z kulturą Tatarską i regionalną. dwudniowa 
impreza obfitowała w rozliczne atrakcje i niespotykane na 
Podlasiu wydarzenia.

Już w sobotę, 13 lipca, można było wybrać się z prze-
wodnikiem na zwiedzanie tatarskiego cmentarza w stu-
dziance, jak co roku wysprzątanego przez tutejszych 
mieszkańców. Mimo przelotnych opadów wybrało się tam 
28 osób. Tego samego dnia odbyły się warsztaty strzela-
nia z łuku. Umiejętność ta potrzebna była już nazajutrz 
podczas Tatarskiego Turnieju rodzinnego. Przy świetlicy 
w studziance przeprowadzona została łucznicza gra te-
renowa o złotą strzałę. zmagania łuczników polegały na 
strzelaniu do niejednorodnej wielości celów w różnej odle-
głości. liczyła się precyzja i szybkość trafienia do celu. Po 
dogrywce wygrał ją Piotr reducha z Nepli koło Terespola, 
wyprzedzając Mateusza Olichwirowicza i karola lewczuka 
ze studzianki. Wieczorem w kameralnym gronie (18 osób) 
wyświetlano w świetlicy filmy o studziance.

na pograniczu lubelsko-podlaskim. działające tam od kilku 
lat stowarzyszenie rozwoju Miejscowości studzianka, któ-
remu przewodzi Łukasz radosław Węda, kultywuje tradycje 
tatarskie. zgromadzona publiczność mogła zobaczyć poka-
zy łucznicze oraz inscenizację bitwy, a także wziąć udział 
w warsztatach kuchni tatarskiej. 

Tekst i zdjęcia: Michał Łyszczarz 

„Buńczuk” roztańczony

Łukasz Węda 
Mariusz Maksymiuk 

w studziance tataRsko i Regionalnie
Najważniejsza jednak była niedziela – 14 lipca. Od wcze-

snych godzin porannych  mieszkańcy kończyli przygotowa-
nia do imprezy roku. zanim na dobre rozpoczął się festyn 
otworzono biuro biegu „ii Tatarska Piątka”, które opano-
wali wolontariusze, głównie z Białej Podlaskiej. sprawnie 
i błyskawicznie wydawali pakiety startowe oraz informo-
wali o biegu.  O godzinie 13. wójt gminy Łomazy Waldemar 
droździuk otworzył V spotkanie z kulturą Tatarską i regio-
nalną. Festyn rozpoczęło symbolicznym wystrzałem  arma-
ty Bractwo kurkowe im. Orła Białego z lechem Orlińskim 
na czele. Wśród przybyłych gości był przewodniczący Naj-
wyższego kolegium Muzułmańskiego związku religijnego 
Mufti Tomasz Miśkiewicz, Halina szahidewicz – wieloletnia 
Przewodnicząca Białostockiej gminy Wyznaniowej oraz 
kilkunastoosobowa delegacja społeczności tatarskiej. Nie 
zabrakło potomków Tatarów i ich rodzin.  Było też środo-
wisko akademickie; doktorzy z Wydziału zamiejscowego 
Wychowania Fizycznego i sportu aWF w Białej Podlaskiej 
Tomasz demidowicz oraz krzysztof Piech. liczne przybyli 
mieszkańcy studzianki i regionu. Otwarta została wysta-
wa sławomira Hordejuka z katowic o dowódcy artylerii 
armii „Pomorze” pułkowniku Józefie koryckim, urodzo-
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nym w roku 1885 w studziance. Ciekawie zaprezentowa-
ły się grupy odtwarzające jednostki militarne. To właśnie 
Bractwo kurkowe „Orła Białego” z Terespola, asg kor-
pus Wschodni i asg saraF poprowadzili uczestników na 
cmentarz tatarski. Odbyła się modlitwa rodzin tatarskich 
oraz zwiedzanie tatarskiej nekropolii. 

Na placu, na którym odbywał się festyn, rozłożyły się 
stragany, namioty i parasole. Można było zjeść, napić się, 
porozmawiać, dowiedzieć się dużo o historii studzianki  
i mieszkających tu niegdyś Tatarach. dzieci korzystały 
z trampoliny obsługiwanej przez Mirka i daniela, a tak-
że mogły pomalować twarze na stoisku Magdy Us. ry-
szard grom ze szczecina tworzył drzewa genealogiczne 
i uczył zebranych splatania węzłów marynarskich. Po 
powrocie z mizaru odbył się Tatarski Turniej rodzin-
ny. rywalizowano w następujących konkurencjach: 
wiązanie rzemieni, bieg ze strzałami, wbijanie strzał 
 i strzelanie z łuku. Od początku na prowadzeniu była druży-
na koszoły TeaM i to ona wygrała turniej. O drugie miejsce 
interesującą walkę stoczyły rodziny 
asg Terespol i siostry. Jednym punk-
tem w ostateczności lepsze okazało 
się asg korpus Wschodni z Terespo-
la. drużyny otrzymały puchary i na-
grody rzeczowe. 

Po godzinie 16 rozpoczęło się ii 
Tatarskie Bieganie. 14 lipca to prze-
cież dzień, na który czekała ponad 
setka zgłoszonych biegaczy. kolejni 
zapisywali się w dniu biegu. W biegu 
na 400 metrów zdecydowanie wygrał 
dawid Waśkiewicz z Łomaz. drugi 
był Filip dencikowski, zaś trzecie 
miejsce zajął jego brat Mikołaj, obaj 
z konstantynowa. Wśród dziewcząt 
najszybsza była dominika Chotkow-
ska. W biegu na 600 metrów niesa-
mowitą walkę o zwycięstwo stoczyły 

dwie dziewczyny ze studzianki. Wygrała Paulina szenejko 
przed sandą Fuks. Trzecie miejsce zdobyła zuzanna Michal-
czuk. Wśród chłopców wygrał Patryk Bańkowski przed  se-
limem Mucharskim z Białegostoku i sebastianem rozwa-
dowskim. Wśród młodzików najlepszy był karol kraśniew-
ski przed Michałem szpurą i Norbertem Waśkiewiczem. 
rywalizację dziewcząt wygrała Magdalena Falkiewicz  
z krakowa. każdy z uczestników otrzymał medal i upo-
minki od Fundacji „zdążyć z Pomocą” grupa zadań OPP 
nr 12 w Neplach reprezentowanej przez Bogusławę Haw-
ryluk-Matalińskiej. Następnie na linii startu pojawiali się 
zawodnicy biegu na 5 km 280 m. Wygrał zdecydowanie 
Paweł Młodzikowski (V-max adamów), wyprzedzając 
grzegorza Jakuszko (Terespol) i adama Miturę (zakalew 
gm. kock). Niestety, nikt nie pokonał rekordu trasy z ubie-
głego roku. Czwarte miejsce zajął adam Majewski (klub 
Biegacza Biała Biega), a piąte Paweł Pakuła (Wisznice). 
Na szóstej pozycji uplasował się Jerzy Wysiński  (V-max 
adamów).

…potem poprowadził modlitwę

Mufti Tomasz Miśkiewicz powitał zebranych…
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Najlepszą z pań okazała się ewa Fabian (klub Biegacza 
Biała Biega). drugie miejsce zajęła Marta lewtak (agrico-
le Biała Podlaska), trzecie katarzyna Pajdosz (klub Biega-
cza Biała Biega), czwarta była Paulina Czyżowska (Huta 
Mińska), zaś piąta Wioleta Niedźwiedź (studzianka), któ-
ra była najszybszą mieszkanką studzianki i gminy Łoma-
zy. klasyfikację mieszkańców studzianki wygrał Mirosław 
Węda przed braćmi lewczukami – Łukaszem, krzysztofem 
i karolem. Piąty był Tomasz kowalewski, szósty krzysztof 
kowalewski, a siódmy debiutujący Wiesław Węda. W bie-
gu udział wzięły trzy zawodniczki z rygi (Łotwa): laura 
Umecka, Madara Mikelsone i sindja siraka. Otrzymały pu-
chary jako zawodniczki z najdalszego miejsca zamieszkania 
od studzianki. ii Tatarską Piątkę ukończyło 80 biegaczy. 
każdy, kto pokonał dystans, otrzymał pamiątkowy medal 
i mógł popróbować sękacza. zwycięzca otrzymał, oczywi-
ście, największego sękacza. Ponadto puchary otrzymali: 
najstarszy zawodnik Wiesław Połeć (Piła), najmłodszy za-
wodnik karol lewczuk (studzianka), najstarsza zawodnicz-
ka Mariola Bonecka (Międzyrzec Podlaski), najmłodsza 
zawodniczka Paulina Czyżowska (Huta Mińska), uczestnik 
z najdalszego miejsca zamieszkania od studzianki w Polsce 
Wiesław Połeć (Piła).   Puchary i nagrody sfinansowane 
zostały ze środków Urzędu gminy w Łomazach w ramach 
realizacji zadania „aktywni w studziance” oraz funduszy 
organizatora. Wręczali je członkowie zarządu stowarzy-
szenia rozwoju Miejscowości studzianka. Następnie odby-
ło się losowanie nagród wśród osób, które ukończyły bieg 
„ii Tatarską Piątkę”. Oprócz pięknych tekturowych tabore-
tów przekazanych przez firmę MONdi i pakietów od rafa-
ła Tokarskiego z koszoł nagrodą główną był sękacz, który 
wylosowała Marta lewtak z Białej Podlaskiej. 

Na scenie wystąpiły grupy śpiewacze: „studzianczanie” 
ze studzianki, „Macierz” z Ortela królewskiego, „Bokin-
czanka” z Bokinki królewskiej, „Biesiadnicy” z Żeszczynki 
i kabaret „Parasłonik” z Żeszczynki, oraz mali wokaliści 
z gOk w Łomazach, Mateusz Olichwirowicz i Maciej gol-
ba. Na zakończenie dziewczęta  z Białej Podlaskiej zatań-

czyły zumbę.  ania, Marta i kasia dały niesamowity pokaz 
taneczny, który wprawił wszystkich zebranych w osłupie-
nie.  Podczas festynu można było także strzelać z łuku 
i skosztować potraw tatarskich. Odbyła się promocja 16 nu-
meru  kwartalnika „echo studzianki”. Wśród uczestników 
spotkania byli m.in. mieszkańcy gdyni, katowic, Poznania, 
Piły, lublina, Warszawy, Białej Podlaskiej, Terespola i rygi. 
V spotkanie z kulturą Tatarską i regionalną nie odbyło się, 
gdyby nie olbrzymie zaangażowanie wielu mieszkańców 
studzianki, którzy przez kilkanaście dni poświęcali mnó-
stwo czasu, sił i środków, aby przygotować festyn. słowa 
uznania należą się wolontariuszom, bez których nie odby-
łyby się biegi: ani, Mariuszowi, Michałowi, adamowi, Basi, 
ani, karolinie, kindze, konradowi, Tomkowi, klaudii, Mać-
kowi, Magdzie, Michałowi. 

Ogromne podziękowania składamy licznym darczyńcom, 
ofiarodawcom i sympatykom studzianki: Urzędowi gminy 
Łomazy i wójtowi Waldemarowi droździukowi, dyrektorowi 
gOk w Łomazach ryszardowi Bieleckiemu i pracownikom 
tej placówki, Mirosławowi lesiukowi (elektrospark), Maria-
nowi serhejowi z Łomaz, krzysztofowi kamińskiemu (Bla-
charstwo-lakiernictwo), rafałowi Tokarskiemu z koszłoł, 
krzysztofofowi Łojewskiemu z Banku spółdzielczego w Ło-
mazach, riadowi Haidarowi – radnemu sejmiku Wojewódz-
twa lubelskiego, Janowi Bajkowskiemu – radny Powiatu 
Bialskiego, Franciszkowi Maksymiukowi z firmy Hades, sła-
womirowi Hordejukowi, agnieszce i Markowi Wilbikom ze 
studzianki, Mondi dorohusk – Fabryce Tektury, Michałowi 
szydłowskiemu z dokudowa, Maciejowi Jaroszukowi – Ofic-
ce green w Łomazach, ryszardowi gromowi ze szczecina, 
Marzenie grabowskiej-Nowickiej, prezes stowarzyszenia 
Turystyczno-kulturalnego   z Janowa Podlaskiego, Bogusła-
wie Hawryluk-Matalińskiej – Fundacja „zdążyć z Pomocą” 
grupa zadań OPP nr 12 w Neplach, Mariuszowi Jońskiemu 
 z Tucznej oraz Łukaszowi Jaśkiewiczowi z Pogotowia da-
chowego w studziance.

Łukasz Węda 
Mariusz Maksymiuk 

Fot. krzysztof Mucharski

sławomir Hordejuk, tropiciel tatarskich śladów (z lewej), w rozmowie z białostockimi Tatarami
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7 lipca 2013 roku zmarł

aleksandeR safaRewicz
członek Oddziału Północno-zachodniego związku Tatarów rP
godny przedstawiciel tatarsko-muzułmańskiej społeczności

serdeczne wyrazy współczucia żonie, kamie safarewicz,
oraz rodzinie składają

Omar asanowicz
prezes Oddziału Północno-zachodniego związku Tatarów rP

Jerzy kuczyński-szahuniewicz
prezes Narodowego Centrum kultury Tatarów rP

im. leona Mirzy kryczyńskiego

Przyjaciele i znajomi

słonim… dzisiaj znajduje się tam niewielka tatarska para-
fia. z okazji tegorocznego bajramu spotkano się w budynku 
przystosowanym do pełnia funkcji meczetu (drewniany me-
czet z roku 1804 spłonął podczas walk o wyzwolenie słoni-
ma w 1944 roku i nie został już odbudowany).

 Przewodniczącym słonimskiej gminy i zarazem imamem 
jest prężnie działający sulejman Bajraszewski. gmina otrzy-
mała od państwa dotację na cmentarz tatarski oddalony 
5 km od miasta. Jest on, jako oddzielna nekropolia w tymże 
miasteczku położonym nad rzeką szczarą, pod ścisłą ochro-
ną. W ostatnich latach mizar został ogrodzony, większość 
grobów odnowiono, a historyczne, najstarsze, nieznane do-
tąd mogiły otrzymały tabliczki identyfikacyjne. zdjęcia po-
chodzą z czerwca bieżącego roku.  

Tekst i zdjęcia: adam Murad Murman 

Mizar muzułmański miasta słonim„Braciom w wierze, bohaterom i ofiarom wojny ojczyźnianej 1914 r., 
którzy skonali z ran w miejscowych lazaretach, 10 czerwca 1915 roku”

tataRska paRafia 
w słonimie
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HisTOria

Krzysztof Bassara

józef ignacy kRaszewski 
w obRonie tataRów wileńskich1 

W pierwszej połowie Xiii wieku znaczna część europy Środ-
kowej oraz Bałkanów została zdruzgotana najazdami mon-
golskimi. Julian Bartoszewicz w swojej pracy pt.1 „Pogląd 
na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów 
w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako też 
wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich”, tak na-
pisał o tych wydarzeniach „...wylała się tedy na ludzkość 
wielka, wspaniała, wszystko niszcząca rzeka – Mongołó-
w”2, która w 1241 roku dotarła na ziemie polskie. Niszczy-
cielskie zastępy wojsk mongolskich, przetaczając się przez 
ziemie polskie, przyniosły ze sobą pożogę, zniszczenia 
oraz jasyr. Od tego momentu wojownicy z Wielkiego ste-
pu powszechnie nazywani w naszym kraju Tatarami, wie-
lokrotnie napadali na południowo-wschodnie kresy Polski. 
Najazdy nieprzerwanie trwały do momentu zawarcia poko-
ju w karłowicach, na mocy którego zakończono kilkuwie-
kowe batalie wojenne między rzeczpospolitą, a Turcją i jej 
lennikiem Chanatem krymskim. 

gdy z jednej strony ziemie korony nękane były najaz-
dami czambułów tatarskich z kipczaku, to z drugiej, na 
terenach Wielkiego księstwa litewskiego rozpoczęła się 
długa historia dobrowolnego osadnictwa tatarskiego. Jak 
wzmiankował tatarski anonim w XVi-wiecznej relacji „risa-
le-i-Tatar-i-lech”, złożonej sułtanowi sulejmanowi, „...naj-
więcej [Tatarów, przyp. k.B.] osiedliło się tutaj [tj. na litwie, 
przyp. k.B.] za czasów emira Timura. król lehski [w tekście 
chodzi o księcia Witolda, który jest mylnie określany mia-
nem króla lehskiego, przyp. k.B.] prosił u niego posiłków 
przeciw swym wrogom [krzyżakom, przyp. k.B.]: w skutek 
czego przysłał emir kilka tysięcy swego walecznego wojska; 
a kiedy otrzymali zwycięztwo, na prośbę króla pozosta-
li oni w jego posiadłościach, osypani wszelkiemi oznakami 
łask monarszych, jako to: posiadłościami ziemnemi (timar), 
pysznemi kaftanami i bogactwami. imię zaś tego króla 
[właściwie winno być księcia, przyp. k.B.], który był jakby 
podporą (kolumną), utrzymującą islam w krajach giaurów, 
jest Wattad (Witowt) [Witold, przyp. k.B.], i pamięć jego 
dochowała się do naszych czasów”3. Pod opiekę Witoldową 
uciekali także Tatarzy szukający schronienia przed prześla-
dowaniami ze strony swoich muzułmańskich pobratymców 
ze stepów czarnomorskich.

Osadzeni pośród ludności chrześcijańskiej, w grodach 
nad Waką i Wiliją, w Trokach, Mereszlanach, sorok Tatarach 
czy w samym Wilnie, w zamian za nadane im przywileje 

1 Niniejszy artykuł jest treścią referatu wygłoszonego na ogólnopolskiej 
konferencji doktoranckiej Ze świata Kraszewskiego. Idee i obrazy, 
która miała miejsce dnia 24 stycznia 2013 roku w krakowie.

2 Cytat za: J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, 
na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na przywileje tu im nadane, jako 
też wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, Warszawa 1860, s. 5.

3 Cytat za: a. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich przez 
jednego z tych Tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w r. 1558, 
Wilno 1858, s. 12-13.

oraz nadania ziemskie zobowiązani byli do służby wojsko-
wej4. spełniając swoje powinności w postaci służby wojsko-
wej, ofiarnie przelewali krew za nowo przybraną Ojczyznę. 
Chorągwie tatarskie w ramach wojsk litewsko-polskich brały 
udział we wszystkich wojnach jakie prowadziła rzeczypo-
spolita, poczynając od grunwaldu w 1410 roku. Prowadzili 
również zwykłe osadnicze życie, wrastając w pejzaż nowej 
Ojczyzny i w otaczające ich społeczności. Na nadanych im 
gruntach gospodarowali sumiennie i pracowicie. Osiedleni 
w miastach i miasteczkach Wielkiego księstwa litewskiego 
trudnili się garbarstwem, rymarstwem, zaś ich wyroby cie-
szyły się uznaniem na litwie. Tatarów powszechnie szano-
wano za ich uczciwość i lojalność. Ceniono ich jako godnych 
zaufania posłańców czy tłumaczy. Wielu z nich z instrukcja-
mi od króla posłowało do chanatów i Turków, zaś wśród kre-
sowej ludności wiejskiej zachwalano ich rzemiosło i medy-
ków, słynących ze zdolności uzdrowicielskich5. 

z upływem wieków Tatarzy zostali zaakceptowani przez 
społeczność kresową. Przyjęci jak bracia, Tatarzy do tego 
stopnia zżyli się z mieszkańcami litwy, że mimo wspólnoty 
wiary, stawiali czoła nawet swoim tatarskim pobratymcom 
z krymu napadającym na rzeczpospolitą. Jednym z takich 
świadectw jest adres Tatarów litewskich do Tatarów z kip-
czaku, którzy w 1508 roku wkroczyli na kresy korony. Mieli 
oni tak rzec najeźdźcom „ani Bóg, ani prorok, nie każą wam 
rabować, i nam być niewdzięcznymi, my was mamy za rabu-
siów, a naszą szablą was pokonywając, zabijamy hultajów 
nie braci naszych. siedźcie za Wołgą [...]. My koło Waki bę-
dziemy krew naszę przelewać za naszych litwinów, co nas 
mają za braci”6. 

z biegiem lat, gdy wzrastało znaczenie Tatarów jako wy-
bitnych żołnierzy w armii koronnej oraz litewskiej, zasięg 
ich osadnictwa stopniowo się rozszerzał i zaczął obejmować 
także ziemie etnicznie polskie. W XVii wieku pojawiły się 
pierwsze zaścianki tatarskie na Podlasiu, Białostocczyźnie 
oraz Wołyniu, które zostały im nadane za zasługi wojskowe 
dla rzeczypospolitej7. znamienne jest, że wraz z nadaniami 
i indygenatem przyjmowali polsko brzmiące nazwiska, a tyl-
ko imiona przywoływały echa dalekiego stepu.

4 szerzej patrz: P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 
1986; P. Borawski, a. dubiński, Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, 
tradycje, Warszawa 1986; s. kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba 
monografii historyczno-etnograficznej, (wyd. i, Warszawa 1938, wyd. 
ii, gdańsk 2000); J. sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej 
w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984; J. Talko-
Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, kraków 1924; 
J. Tyszkiweicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., 
Warszawa 1989.

5 szerzej patrz: s. kryczyński, op. cit. (wyd. i, Warszawa 1938), s. 281-308; 
a. kołodziejczyk, Tatarzy regionu bialskopodlaskiego w XVII-XX w., 
[w]: „z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia”, red. T. krawczak i T. 
Wasilewski, Biała Podlaska 1990, s. 215-216.

6 Cytat za: T. Czacki, Dzieła Tadeusza Czackiego, T. iii, Poznań 1845, s. 311.
7 szerzej patrz: s. Hordejuk, Sytuacja społeczno-zawodowa Tatarów na 

Południowym Podlasiu w XVII-XX wieku, [w]: „rocznik Bialskopodlaski”, 
T. XiV, 2006.
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Na ziemiach koronnych w świadomości społeczeństwa 
polskiego istniał zupełnie inny obraz Tatarów, niż ten w li-
tewskich zaściankach. Ówczesne elity polskie wykształco-
ne na kulturze późnego antyku, znające dzieje jego upad-
ku jako dzieło niszczycielskich najazdów Hunów, posiadały 
ugruntowane pojęcie barbarzyńcy i jego destrukcyjnej siły. 
Przechowując w społecznej pamięci zbiorowej tragedie na-
jazdów mongolskich oraz podbudowane poglądami wcze-
snośredniowiecznych Ojców kościoła na obowiązek zwal-
czania pogan, z utrwalonym w przekazach ustnych oraz 
literackim obrazem tatarskiego najeźdźcy, lansowały wize-
runek Tatara – krzywdziciela8. W koronie nie odróżniano 
„naszych Tatarów” od Tatarów najeźdźców, rozciągając ten 
negatywny obraz na muzułmanów zamieszkujących rzecz-
pospolitą. W szczególności, w wieku XVii, w związku z woj-
nami z Turkami osmańskimi i Tatarami krymskimi, nastąpił 
wykwit licznych podań9, anegdot10 i powiedzeń o Tatarach 
oraz tzw. pobudek, czyli literatury o charakterze antymu-
zułmańskim i anty-tureckim11. Najdobitniej o stosunku do 
Tatarów świadczą zebrane przez lindego, w słowniku języ-
ka polskiego, liczne przysłowia i epitety określające Tata-
rów, które swymi korzeniami sięgały epoki nowożytnej czy 
też średniowiecza12. 

Obraz Tatarów jako rozbójników często pojawiał się 
w podaniach oraz literaturze, zaś po buncie lipków13, któ-
rych okrzyknięto zdrajcami Ojczyzny, był w zasadzie jedynie 
obowiązującym. Wyobrażenie to przeniosło się na stosunek 
do Tatarów litewskich, których zaczęto traktować jako ele-
ment szkodliwy w rzeczypospolitej. szczególna zajadłość 
emanowała z kroniki Józefa Bartłomieja zimorowica, który 
oskarżał Tatarów o sprowadzenie do lwowa Żydów, „he-
brajskich pijawek” żywiących się „...cudzą krwią...”14. Tata-
rów, zaś miał za „...głowną łotrownię...”15, którzy to „...po 
uczynionych rabunkach dla zgromadzonej zdobyczy tar-
gowisko założyli, osobliwie lwów, ile już obronniejszy pod 
ów czas za łupieżnią, czyli rozbóynią obrany został, gdzie 
złodziejskie tłómaki wyprożniano, niewolników rachowano, 
i wszystko cokolwiek od rabusiów odebrane i złożone było 

8 kapitalnym przykładem może być pierwsza polska encyklopedia B. 
Chmielowskiego, Nowe Ateny, w której poświęcony został rozdział 
ludom turecko-mongolskim i irańskim pt.: O Tatarach, Turkach 
i Persach, ukazujący Tatarów jako podstępnych barbarzyńców 
parających się magią. szerzej patrz: B. Chmielowski, Nowe Ateny..., 
„Wirtualna Biblioteka literatury Polskiej”, s. 277-279.

9 Najprawdopodobniej z tego okresu pochodzą legendy o ucieczce św. 
kingi w Pieniny, a także legenda o lajkoniku krakowskim. szerzej 
patrz: Św. Kinga w Pieninach, tekst dostępny na stronie http://
www.klaryski.stary.sacz.pl/pl/25076/0/sw._kinga_w_Pieninach.html 
[odczyt dn.: 15.07.2012 r.]; W. e. radzikowski, Konik Zwierzyniecki, 
kraków 1898, F. gawełek, Konik zwierzyniecki, „rocznik krakowski”, 
T. XViii, kraków 1919.

10 szerzej patrz: J. Ch. Pasek, Pamiętniki, T. ii, Wrocław 2003, s. 481.
11 szerzej patrz: J. Nosowski, Polska literatura antyturecka XVI, XVII 

i XVIII w., zeszyt 1-2, Warszawa 1974.
12 szerzej patrz: s. linde, Słownik języka polskiego, Cz. iii, Vol. V, 

Warszawa 1812, s. 599-600, 609.
13 Tatarzy z południowo-wschodnich kresów rzeczypospolitej 

Obojga Narodów nazywani byli w XVii w. Lipkami. sam bunt był 
sprokurowany uchwałami sejmów halickich z lat 1666 i 1667, które 
zakazywały budowy meczetów, a także konstytucją z 1672 roku 
zawieszająca wypłatę żołdu. Tatarzy niemogąca uzyskać wypłaty 
za służbę oraz ograniczenia związane z kultem religijnym zmusiły 
ich do szukania protekcji u sułtana tureckiego. szerzej patrz: a. 
kołodziejczyk, Tatarzy regionu ..., s. 196-197.

14 Cytat za: B. zimorowic, Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi 
i Lodomeryi stolicy z opisaniem dokładem okolic i potórynego 
oblężenia, lwów 1835, s. 73.

15 Cytat za: ibidem, s. 73.

przez wyznaczone nato osoby pod liczbą i miarą sprzeda-
wano, a prawie za bezcen podług zwyczaju wszystkim roz-
bójnikom właściwego «łatwo nabyty towar zbywać prędko-
»”16. Przed kontaktami z medykami tatarskimi oraz innymi 
innowiercami, przestrzegał sebastian Śleszkowski w porad-
niku pt. „iasne dowody O doktorach [...] zydow, Tatarow 
y innych niewiernych [...]”17. szczyty paszkwilanctwa osią-
gnął alfurkan Tatarski18 Piotra Czyżewskiego, który w naj-
ostrzejszy sposób atakował Tatarów od pokoleń żyjących 
w rzeczpospolitej. Twórca tego paszkwilu dość dokładnie 
opisywał Tatarów, jednak w każdy możliwy sposób starał się 
ich zdyskredytować. Przede wszystkim podważał ich szla-
chectwo, zarzucał nieuczciwość, gwałtowność i sposobność 
do bójek oraz awantur, a nawet oskarżał o uprawianie magii, 
czy też kontakty z siłami nieczystymi.

Taki obraz Tatarów, mimo iż pełnoprawnych obywate-
li rzeczypospolitej, dominował w mentalności społecznej, 
w szczególności na ziemiach koronnych, niezmiennie do XiX 
wieku, gdy to zaczęły następować zmiany w świadomości 
społeczeństwa polskiego. Pojawiła się w tym czasie, spo-
wodowana zaborami i podzieleniem Polaków zaborczymi 
kordonami granic, tendencja do integracji oraz nawrót do 
ponownego odczytania historii Ojczyzny i jej pozytywnych 
aspektów. Pozwoliło to na nowo spojrzeć na dzieje Tatarów 
w rzeczypospolitej. zaczęto zgłębiać historię osadnictwa 
tatarskiego w Polsce i na litwie, i powoli prostować utrwa-
lone negatywne stereotypy. 

szczególne zasługi w tym dziele poprawy wizerunku Ta-
tarów litewskich miał Józef ignacy kraszewski. sam związa-
ny z kresami, rozumiał je ze szczególną wrażliwością. Nie-
zwykle istotnym wkładem kraszewskiego w to prostowanie 
historii Tatarów jest przede wszystkim czterotomowa histo-
rii Wilna pt.: Wilno od początków jego do roku 1750, w której 
postanowił się zmierzyć z wyrosłymi, zwłaszcza w okresie 
rzeczpospolitej szlacheckiej, stereotypami na temat Tata-
rów jako bisurmanów – dzikich, muzułmańskich mieszkań-
ców stepów nadczarnomorskich oraz zdrajców Ojczyzny. 
To w tej monografii kraszewski w najobszerniejszy sposób 
opisał Tatarów rzeczypospolitej Obojga Narodów prostując 
dotąd krzywdzące opinie. 

kreśląc rys dziejów tego miasta, położonego nad Wiliją, 
kraszewski odnosił się przede wszystkim do wielokulturo-
wego charakteru Wilna, wskazując na wielowiekową tra-
dycję pokojowego współistnienia ze sobą różnych religii, 

16 Cytat za: ibidem, s. 73.
17 Pełen tytuł: Iasne Dowody O Doktorach Zydowskich: Ze nie tylko dußę, 

ale y ciało swoie w niebespieczeństwo zginienia wiecznego wdaią, 
ktorzy Zydow, Tatarow y innych niewiernych przeciwko zakazaniu 
Kościoła świętego Powszechnego za Lekarzow vżywaią [...], miejsce 
wydania s. l., 1649.

18 Wydany w Wilnie w 1616 roku (kolejne wydania w 1640 i 1643 roku). 
Oryginalny, pełen tytuł: Alfurkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści 
części rozdzielony który zamyka w sobie początki Tatarskie y 
przyznaniu ich do Wielkiego Xięstwa Litewsk Przy tem iż w Wielkim 
Xięstwie Lit Tata rowie nie są szlachtą ani Ziemianami ani Kniazia 
mi tylko Kozińcami skurodubami y niewolnikami tego państwa Do 
tego sposób życia obyczajów spraw wyprawy na żołnierską postępków 
y zbrodni Tatarskich Nadto pokazuje się droga do pohamowania 
y uskromienia ich od tak znacznych excssów aby naród nasz 
Chrześciański od tych bezbożników jako nieprzyjaciół Krzyża świętego 
dalszych krzywd i obelżenia rozboiów naiazdow y stacyj wyciągania 
nie ponosił Alfurkan ten Tatarom zgodny do czytania ale też y do 
opamiętania y poprawienia Teraz nowo przez Piotra Czyżewskiego 
któremu Assan Alejewicz Tatarzy oyca zabił zebrany y do druku 
Tatarom wszystkim gwoli podany w r 1616. Patrz: k. estreicher, hasło: 
Czyżewski (Piotr), [w]: „Bibliografia staropolska”, T. XiV, s. 589-590.
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tradycji i etnosów. Bezpośrednio nawiązywał do atmosfery 
dawnego Wilna. Między innymi odwołując się do słów Piotra 
duvala, napisał „Nie ma podobno miasta drugiego na świe-
cie takiego jak Wilno, gdzieby Bóg, w tak rozmaity sposób 
był czczony. Trzy dni święcą tu w tygodniu, Piątek Tatarzy, 
sobotę Żydzi, Niedzielę Chrześcijanie”19. W innym fragmen-
cie pisał tak „Oprócz katolików są tu wyznawcy greckiego 
obrządku, ewangelicy, auszpurskiego wyznania ludzie, ży-
dzi i Mahometanie Tatarzy, mają swe Cerkwie kościoły, zbo-
ry, Bożnice i Meczety. kwitną handle rożne i rzemiosła”20. 
Podkreślając fakt różnorodności etnicznej podnosił jej po-
zytywny wpływ na rozwój rzemiosła oraz handlu w dawnej 
stolicy Wielkiego księstwa litewskiego. W ujęciu kraszew-
skiego Wilno i Wileńszczyzna zawdzięczała, ten stan rzeczy 
umiejętnej polityce, prowadzonej przez Witolda oraz jego 
następców, którzy potrafili zadbać o interesy państwa, spro-
wadzając do siebie ludzi mogących się przyczynić do wzro-
stu gospodarczego oraz militarnego litwy nie bacząc na ich 
nację i religię, narażając się tym samym grupom nieprzy-
chylnie nastawionym do innowierców. 

 Tatarzy, od początku ich osadnictwa w Wilnie, które da-
tuje się na rok 1397, to obywatele cieszący się niemal pełnią 
swobód, którym obcy był terror i przymus chrystianizacji 
stosowany w koronie. Tak pisze o tym kraszewski „do-
zwolono im nawet potem na mocy przywilejów od Witolda 
nadanych wystawić meczet na przedmieściu Łukiszkach. 
Niektórzy Xiążęta Tatarscy dostali nadania ziemi z obowiąz-
kiem wystawienia półków swoim kosztem na wojnę, inni 
ubożsi pojedynczo służyli w wojsku w osobnej straży Tatar-
skiej przy boku Witolda, reszta utrzymywała się z uprawy 
ogrodów, przedaży warzywa i owoców do Wilna, zajmując 
się handlem płótna i nici, najmem za woźniców lub po pań-
skich dworach do posyłek”21. religia w tym przypadku nie 
była elementem będącym okazją do napiętnowania muzuł-
mańskich przybyszy. Tak więc był to obraz daleki od tego 
jaki sporządził długosz, wzmiankujący o Tatarach osiadłych 
na Wileńszczyźnie, którzy „...pozostali przy sprosnej wierze 
Mahometa, a osadowieni przez książęcia Witołda w jednym 
zakąciu litwy, dotąd swoim obyczajem żyją i swoję bezboż-
ną religią zachowują”22. 

kraszewski, dostrzegając chlubną politykę prowadzo-
ną przez władców Wielkiego księstwa litewskiego zwrócił 
również uwagę na tlące się zarzewie nietolerancji, które 
swoje zalążki miało u zarania osadnictwa tatarskiego na li-
twie: „resztę [Tatarów, przyp. k.B.] prowadzi ze sobą [Wi-
told, przyp. k.B.] do Wilna i nad rzeką Waką o dwie mile 
od miasta osadza. Niektórzy w samem Wilnie zamieszkują. 
Pozostają oni przy wolnem wyznawaniu mahometańskiej 
religij pomimo oporu i sprzeciwiania się duchowieństwa”23. 
rozniecone ognie nienawiści osiągnęły swoje apogeum 
w okresie kontrreformacji w rzeczypospolitej. Na dowód 
tego kraszewski przywołuje kolejne akty nietolerancji wo-
bec muzułmańskich mieszkańców Wilna, przytaczając, że 

19 Cytat za: J. i. kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, T. ii, 
Wilno 1840, s. 38.

20 Cytat za: ibidem, T. ii, s. 98.
21 Cytat za: ibidem, T. i, s. 100.
22 Cytat za: J. długosz, Jana Długosza kanonika krakowskiego dzieła 

wszystkie. T. 4, Dziejów Polski ksiąg dwanaście, T. iii, ks. iX-X, kraków 
1868, s. 491. 

23 Cytat za: J. i. kraszewski, Wilno..., T. i, s. 99.

„...znaczna ich liczba w litwie była, potem [tj. w okresie 
kontrreformacji, przyp. k.B.] prześladowani, przez wojny, 
odmianę wiary, zmniejszeni zostali [tj. udali się na emigrację 
lub zostali wypędzeni, przyp. k.B.]”24. Pisze także o atmos-
ferze epoki zygmunta iii Wazy, w której niejako zapomniano 
o zasługach wojennych Tatarów, tak istotnych jeszcze za pa-
nowania stefana Batorego. „Unja potwierdziła dobra w po-
siadaniu Tatar będące. Przywileje stefana świadczą o ich 
męztwie i wojennych zasługach. za zygmunta iii jak innych, 
różnowierców i akatolików, tak i ich ciężkie spotkało prze-
śladowanie. Odjęto im wolność wybierania na urzędy około 
r 1609, zaczęto pomawiać o czary i spalono kilku z powodu 
znalezionych u nich pieniędzy złotych starożytnych z napi-
sami kuficznemi”25. 

dla kraszewskiego w tych licznych przejawach nietole-
rancji wobec Tatarów wileńskich najistotniejszym aktem 
nienawiści był wspomnianym już wcześniej alfurkan tatar-
ski, którego treść poddał ostremu osądowi. W szczególno-
ści rozdział XVi, tomu iii Wilno od początków jego do roku 
1750 pt. Tatarowie, stanowi krytykę tego staropolskiego 
paszkwilu, uważając iż źródłem jego były szowinistyczne 
poglądy elit ówczesnej rzeczypospolitej. Pracę Czyżewskie-
go określił jasno, „za zygmunta iii wyszła xiążeczka prze-
ciw nim wydana podtytułem alfurkanu, która na nich rzuca 
najszkaradniejsze potwarze i obelgi złości pełne”26. kra-
szewski w sposób istotny zwrócił uwagę na ksenofobiczną 
atmosferę XVii-wiecznego Wilna, w którym część polskich 
warstw społecznych domagała się ograniczenia przywilejów 

24 Cytat za: ibidem, s. 100.
25 Cytat za: ibidem, T. iii, s. 153.
26 Cytat za: ibidem, s. 153.

Józef ignacy kraszewski
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dla kupców żydowskich oraz tatarskich. Źródeł nienawiści 
doszukiwał się także w działaniach samego władcy – króla 
zygmunta iii, który w opiniach historyków zapisał się jako 
władca nietolerancyjny, sprzyjający prześladowaniom inno-
wierców w rzeczypospolitej27. 

Opierając się na materiałach źródłowych, w tym przy-
padku na konstytucjach sejmowych, przytaczał kolejne 
przepisy godzące w niegdyś nadane swobody Tatarom. 
kolejno wylicza, „[Tatarom] służącym w wojsku niewol-
no było zostawać rotmistrzami, pod utratą majętności – 
Uchwała z czasów prześladowania jak następne 1607, 1611, 
1613 roku. Ci którzy pokupowali majętności sami powinni 
byli służyć w potrzebie każdej, pod utratą ich (r. 1613). Ci 
którzy trudnili się rzemiosłami, furmaństwem, opłacali po-
główne (r. 1629). W r. 1616 zabroniono kupować dóbr od 
ślachty, a kupione sprzedawać kazano, w ciągu lat dwóch, 
jeśli by zaś tego nie uczynili, dawni posiadacze, mieli pra-
wo za pół ceny wejść w majątki. Pojmować żon chrześcia-
nek zabroniono pod karą śmierci na oboje – Czeladzi też 
trzymać chrześciańskiej, niebyło wolno (r. 1616). Pogłów-
ne Tatarskie opłacało się od żon ich i dzieci, po dwa zło-
te od głowy, oprócz Ułanów, Chorążych i tych którzy byli 
w służbie wojennej, pod przysięgą starszych (r. 1633)”28. 
również i pospólstwo podburzane przez wyższe warstwy 
dało się we znaki Tatarom, które między innymi w Trokach 
na Wileńszczyźnie rozebrało meczet, zaś na Łukiszkach „...
niedało stawić drugiego [meczetu, przyp. k.B.]”29.

W tym rozrachunku kraszewskiego z Czyżewskim istot-
ny jest zespół metod naukowych jakim się posługiwał autor 
historii Wilna. Na podstawie rzetelnej argumentacji opar-
tej o warsztat badawczy historyka, skutecznie obalał argu-
mentację barokowego autora, który tak negatywnie pisał 
o Tatarach wileńskich. W jednym z fragmentów dziejów 
Wilna, kraszewski nawiązując do treści alfurkanu (strony 
20 i 26) pisze „Nareście [Czyżewski, przyp. k.B.] przycho-
dzi do Meczetów, o których pisze, że ich około r. 1615 świe-
żo wiele nabudowano, przywodzi osady ich w Prudzianach, 
na Wace, w sorok-Tatarach, w solkinikach, w rejżowie, na 
Łukiszkach, na kijenie, w Mereszlanach, w Piktyniszkach, 
w Małachowicach; a liczbę Tatar prawdopodobnie do stu 
tysięcy głów podnosi”30, by w przepisie stanowiącym ko-
mentarz do Czyżewskiego podać stan faktyczny. W tym 
celu wykorzystał najnowsze dociekania naukowe Teodora 
Narbutta, zawarte w dziejach starożytnych narodu litew-
skiego31.

Cały paszkwil kraszewski podsumowuje dość krótko i do-
sadnie, „...cytując więcej tych dziwadeł które zemsta i złość 
autorowi dyktowały, a nierozum pisał, przyznajmy że jeśli 
Tatarowie nawet, mieli co w zwyczajach i obyczajach w po-
stępowaniu z ludźmi, dziwnego, złego było to winą czasu 
wspólną im z innemi. zresztą odznaczyli się wiernością swo-
ją i przywiązaniem do kraju, a szczególną uczciwością w po-
życiu z ludźmi i wszelkich sprawach”32. 

27 Patrz: J. Tazbir, Historia kościoła katolickiego w Polsce 1460-1795, 
Warszawa 1966, s. 91. 

28 Cytat za: J. i. kraszewski, Wilno..., T. iii, s. 158.
29 Cytat za: ibidem, s. 154.
30 Cytat za: ibidem, s. 153-154.
31 T. Narbutt, Dzieje starożytne narodu litewskiego, T. Viii-iX, Wilno 1840, 

dodatek ii, s. 9.
32 Cytat za: J. i. kraszewski, Wilno..., T. iii, s. 157.

Choć w tym złośliwym dziełku wiele złego napisano o Ta-
tarach, dla kraszewskiego było ono także bogatym źródłem 
historycznym, które dla wprawnego i krytycznego umysłu 
historyka mogło służyć za nieocenione źródło historyczne, 
bowiem „...dla tego który z niej fakta wydzielić od dodat-
ków złośliwych potrafi maluje Tatarów ówczesnych i ich 
zatrudnienia życie obyczaje stan słowem cały”33. Co więcej 
kraszewski zaznaczył, że Tatarzy ulegli bardzo daleko idącej 
polonizacji, zaś praktycznie jedynym elementem wyróżnia-
jącym ich na tle innych mieszkańców Wileńszczyzny była re-
ligia – islam. „zastosowawszy się do miejsca obyczajów na-
szych zniósłszy między sobą prawie zupełnie wielożeństwo 
niestosowne do klimatu i okoliczności miejscowych do praw 
powszechnych ledwie tylko praktykami religijnemi różnili 
się od inych mieszkańców kraju”34.

krytyka negatywnych opinii o Tatarach wileńskich, wy-
nikała u kraszewskiego z wewnętrznej potrzeby, wrażliwej 
i tolerancyjnej duszy kresowej. Podparta warsztatem na-
ukowym oraz umiejętnością zrozumienia innego, zaowoco-
wała nowym spojrzeniem na dzieje osadnictwa tatarskiego 
na Wileńszczyźnie. Jednak by pełniej przedstawić stosunek 
kraszewskiego do Tatarów litewskich warto się pochylić nad 
jego życiorysem, bowiem w nim można odleźć świadectwa 
bezpośrednich relacji kraszewskiego z Tatarami litewskimi. 
W księdze jubileuszowej wydanej z okazji pięćdziesięcio-
lecia pracy twórczej Józefa ignacego kraszewskiego, jest 
fragment „sąsiedztwo romanowa, pomimo tak na pozór 
samotnej okolicy, było dosyć ożywione i liczne: szlubowscy, 
Jasińscy, Borkowscy, a dalej Masłowscy, Mańkowscy (krew-
ni prababki), koryccy i wiele innych domów szlacheckich”35. 
Pośród wymienionych rodzin są też nazwiska tatarskie. 
z całą pewnością była nią zasłużona dla rzeczpospolitej 
rodzina koryckich, mogąca się poszczycić książęcym po-
chodzeniem36. innym rodem pochodzenia tatarskiego była 
rodzina Masłowskich, o których „Podaje [...] Tuhan-Bara-
nowski jeszcze jako muślimów w początkach XiX wieku. [...] 
Obecnie Masłowscy są już chrześcijanami”37, a także Jasiń-
skich�. Co więcej, cała okolica Białej Podlaskiej, która w cza-
sach młodości kraszewskiego nazywała się Białą radziwił-
łowską, zamieszkana była przez Tatarów, którzy przybyli na 
te ziemie za czasów króla Jana iii sobieskiego. W studziance 
znajdował się meczet oraz mizar38. inny cmentarz tatarski 
był położony w zastawku koło Terespola39. 

z kolei lebiedziew wraz z Małaszewiczami Małymi, na 
przełomie XViii i XiX wieku wchodziły w skład dóbr nale-
żących do Tatara – Jakuba Mirzy Buczackiego, marszałka, 
sędziego i posła bielskiego w sejmie przedrozbiorowej rze-
czypospolitej40. Niewątpliwie, Jakub Buczacki, aż do swo-
jej śmierci w 1838 roku, cieszył się uznaniem i szacunkiem 

33 Cytat za: ibidem, T. iii, s. 153.
34 Cytat za: ibidem, T. iii, s. 157.
35 Cytat za: Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej 

działalności literackiej J. I. Kraszewskiego, Warszawa 1880, s. Xi.
36 szerzej patrz: s. dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, 

Wilno 1929, s. 156-159.
37 Cytat za: s. dziadulewicz, op. cit., s. 210.
38 szerzej patrz: Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, pod 

red. a. drozd, M. M. dziekan. T. Majda, Warszawa 1999, s. 88-89.
39 szerzej patrz: ibidem, s. 92.
40 szerzej patrz: s. Hordejuk, Jakub Murza Buczacki (1745-1838) - marszałek, 

sędzia i poseł. Wspomnienie w 170 rocznicę śmierci, tekst dostępny na 
stronie: http://www.studzianka.pl/tatarzy/jakub_m.htm#_ftn25 [odczyt 
dn. 20 Xii 2012].
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wśród miejscowej ludności. Jak wspominał o nim wybitny hi-
storyk, rodem z Białej radziwiłłowskiej, Julian Bartoszewicz 
„…przywrócił pokój i zgodę mnóstwu spornych rodzin, któ-
re dotąd błogosławią jego imię”41. Nie był to jedyny zasłużo-
ny Tatar w ekonomii brzeskiej. W grupie tej można wymienić 
całe rody szlacheckie azulewiczów, Bielaków, Buczackich, 
Józefowiczów, koryckich czy lisowskich, które żywo udzie-
lały się w życiu publicznym lokalnej społeczności, zaś pia-
stując różne stanowiska urzędnicze cieszyli się nieposzlako-
waną opinią. 

O Tatarach litewskich tak wspominał profesor Julian Tal-
ko-Hryncewicz „[Tatarzy, przyp. k.B.] mają dużo ambicyj. 
Na punkcie honoru są drażliwi, używają opinji uczciwych, 
pracowitych, zapobiegliwych i czystych. Wszędzie odzna-
czają się Tatarzy wielką pracowitością i sumiennością. [...] 
nie słychać było, aby któryś z urzędników t. z. Tatarów był 
szpiegiem, denucjował, brał łapówki, sprzeniewierzył powie-
rzoną sobie kwotę pieniężną. każdy z nich dla kawałka chle-
ba spełniał swój obowiązek starannie [...]”42. również sama 
atmosfera wielokulturowego Wilna oraz Wołynia, na którym 
kraszewski osiadł w 1838 roku wpłynęła na jego stosunek do 
Tatarów. W Wieczorach wołyńskich wydanych w 1859 roku, 
stanowiących po dziś dzień znakomite kompendium wiedzy 
o Wołyniu oraz jego mieszkańcach z czasów współczesnych 
kraszewskiemu, przewijały się wątki tatarskie. Przedsta-
wiając wieloetniczny pejzaż Wołynia tak kraszewski pisał: 
„Oprócz wołyniaków właściwych, mamy tu i osady Mazu-

41 J. Bartoszewicz, op. cit., s. 126.
42 Cytat za: J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy 

litewscy, kraków 1924, s. 25. 

rów, i wsie całe starowierców ruskich, i kolonje niemieckie, 
i żydowskie wioski, i Tatarów, i karaimów. Żywioł miejscowy 
naturalnie przeważa, ale może nie bez wpływu na ludność 
ogólną jest ta mieszanina ras i pokoleń. są podania o całych 
wioskach niegdyś Tatarami zasiedlonych, później wsiąkłych, 
w ruś naszą, potwierdzające się rysami mieszkańców do 
dziś dnia”43. W innym miejscu pisząc o Wołyniu odwoływał 
się do niezapomnianego klimatu Wilna, „...tak jak niegdyś 
chwaliło się Wilno że w niem niedziele chrześcianie, sobotę 
żydzi, a piątek mahometanie świecili, my także powiedzieć 
możemy, że te trzy dni obchodzim”44.

kraszewski, pisząc od nowa historię Tatarów wileńskich, 
stał się jednym z pionierów tego typu badań na zimach pol-
skich. Monografia Wilno od początków jego do roku 1750 
stanowiła obok prac krzyżanowskiego, Narbutta, Czackie-
go i Bandkiego ważny krok w zgłębieniu dziejów polskiej 
Tatarszczyzny45. 

Wątek historii Tatarów litewskich był obecny nie tylko 
w twórczości pamiętnikarskiej czy opracowaniach nauko-
wych, ale w dorobku powieściopisarskim kraszewskiego. 
Wyraz temu dał kraszewski w powieści historycznej pt. kor-
decki, umieszczając w jej fabule postać Mehmeda azulewi-
cza, który, ku zdziwieniu obrońców, przybył z kresów do ob-
lężonego klasztoru jasnogórskiego z intencją obrony przed 
szwedami. zaskoczonym Polakom rzekł „Tatar, nie Tatar, ale 
taki Polak, jak i drudzy...”46. 

krzysztof Bassara 

43 Cytata za: J. i. kraszewski, Wieczory wołyńskie, lwów 1859, s. 7.
44 Cytata za: ibidem, s. 7.
45 Por.: a. Muchliński, op. cit., s. 4.
46 Cytat za: J. i. kraszewski, Kordecki, T. ii, Wilno 1852, s. 247.

Mieczysław Bielski

geneRał o tataRskich koRzeniach. 
aleksandeR Romanowicz (1871-1933)
szkic biogRaficzny, część tRzecia

8 iV 1919 r. przystąpiono do formowania pod dawidgródkiem 
nad Prypecią 7 Brygady Jazdy Wielkopolskiej, jako jednostki 
wsparcia dla grupy płk. rybaka, w składzie: 1 Pułk szwoleże-
rów, 17 Pułk Ułanów, Pułk Ułanów Tatarskich, dwie baterie 
7 dywizjonu artylerii konnej, kompania telegraficznej nr 7, 
dwie kolumny taborów, szpital polowy nr 906, poczta polo-
wa nr 55, pluton sztabowy. zgodnie z Ordre de Batallie1 z 25 
iV 1920 r. każdy pułk liczył po 4 szwadrony, szwadron km 
i szwadron techniczny2. Początkowo dowództwo formacji 
objął płk roman Pasławski (6 iV 1920 r.)3, lecz już 22 iV 1920 r. 

1 Ordre de Batallie – rozkaz dotyczący podziału wojsk i ich rozmiesz-
czenia.

2 CaW, i. 301.7.106., Spis władz wojskowych 1918-1921, Warszawa 1936, 
cz. 9 b, s. 10-11.

3 Brygadę powoływał do życia rozkaz Naczelnego Wodza nr 2657/iii 
z 14 iV 1920 r. CaW, i. 314.6.1, rozkaz dowództwa 7(1) Brygady Jaz-

powołano na to stanowisko gen. aleksandra romanowicza. 
Przekazał więc dowodzenie Pułkiem Tatarskich Ułanów 
ppłk. zenonowi kryczyńskiemu i udał się do sztabu 7 BJ, 
który w tym czasie znajdował się w zdołbunowie4. Trwała tu 
intensywna praca organizacyjna, a nad jej planowym prze-
biegiem czuwał szef sztaby rtm. stanisław radziwiłł5, czło-

dy Wielkopolskiej nr 12 z 14 iV 1920 r. Patrz też: Szlakiem Ułanów 
Chrobrego. Zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Króla 
Bolesława Chrobrego (red. płk stanisław zakrzewski i rtm. zygmunt 
godyn), londyn 1973, s. 48.; M. Wrzosek, Wojny o granice Polski Od-
rodzonej 1918-1921, Warszawa 1992, s. 127.

4 CaW, i. 314.6.1, rozkaz dowództwa 7 Brygady Jazdy nr 15 z 19 V 1920 r.
5 stanisław Wilhelm radziwiłł (1880-1920), książę, syn antoniego Wilhel-

ma, generała pruskiego. Oryginał, nazywany w rodzinie „człowiekiem 
przedziwnym”, ale zarazem „przedsiębiorczym, mądrym i pracowi-
tym”. Właściciel największej terytorialnie posiadłości ii rP (około 120 
tys. ha), i ordynat dawidgródecki. W latach 1899-1900 służył w armii 
niemieckiej w 13 Hanowerskim Pułku Ułanów gwardii. Wziął udział 
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wiek „hardy i twardy”, jak go określał Piłsudski6. Współpra-
ca z nim z pewnością do łatwych nie należała. Jak układały 
się relacje pomiędzy nim a gen. romanowiczem? Niestety, 
z powodu braku materiałów źródłowych możemy snuć tylko 
przypuszczenia. sztab brygady, sformowany w Poznaniu i po 
likwidacji Frontu Wielkopolskiego, przerzucony do równe-
go pracował pod jego kierownictwem sprawnie, chociaż na 
odcinek poleski przybył tuż przed rozpoczęciem ofensywy 
ukraińskiej. zaświadczają o tym nieliczne zachowane do-
kumenty. 7 BJ to wielka jednostka kawalerii WP, której stan 
bojowy w maju 1920 r. wynosił: 49 oficerów, 1184 jeźdźców, 
196 piechurów, 29 karabinów maszynowych, 4 działa polowe, 

w wojnie rosyjsko-japońskiej jako ochotnik (chociaż był poddanym 
Prus) w i Nerczyńskim Pułku kozaków zabajkalskich (1905 r.). Podczas 
i wojny światowej walczył m. in. w i Czerkieskim Pułku i kozackim Puł-
ku gwardii. W armii carskiej dosłużył się stopnia sztabs-rotmistrza. do 
WP wstąpił 5 iii 1919 r. w stopniu rtm. W kwietniu 1919 r. podczas ope-
racji wileńskiej dowodził szwadronem 3 Pułku Ułanów. Od lipca 1919 r. 
adiutant Naczelnego Wodza. Wziął udział w wyprawie kijowskiej jako 
szef sztabu 7 BJ. Poległ podczas bitwy o Malin 28 iV 1920 r. Pośmiertnie 
awansowany na ppłk. O jego śmierci tak pisał Józef Piłsudski do alek-
sandry szczerbińskiej: „Padł pod Malinem, jedynym miejscem, gdzie 
się mnie mniej powiodło, padł ranny ciężko i gdy nasze szwadrony 
się cofnęły dobito bezlitośnie na miejscu. znaleziono go po kontrata-
ku pokłutego bagnetami i pobitego kolbami”. dla Piłsudskiego, jak 
twierdzi s. Badeni („Wczoraj i przedwczoraj”, londyn 1963), śmierć 
rtm. radziwiłła była „największym smutkiem osobistym w czasie tej 
wojny”. zwłoki przewieziono do Nieświeża i pochowano w kościele 
farnym, w krypcie radziwiłłów. 26 X 1926 r. Piłsudski osobiście przy-
był do Nieświeża, aby udekorować trumnę swego adiutanta złotym 
krzyżem Orderu Virtuti Militari. CaW. ap nr 4537, rtm. stanisława Wil-
helma radziwiłła, kwestionariusz osobowy.; list Józefa Piłsudskiego 
do aleksandry szczerbińskiej, równe 1 maja 1920 r., „Niepodległość”, 
londyn 1951, t. 3.

6 M. Czapska, „europa w rodzinie”, Warszawa 1989, s. 167.; J. Jaruzel-
ski, książę Janusz (1880-1967), Warszawa 2001, s. 70.

206 wozów, 26 kuchni i 1 samochód7. Pierwsze zadanie miało 
polegać na ubezpieczaniu prawego skrzydła grupy Poleskiej 
na rzece Uborci. Wkrótce jednak zdecydowano się na użycie 
7 BJ do planowanej ofensywy na Ukrainie.

Na wiosnę 1920 r. Naczelne dowództwo WP liczyło się 
z możliwością podjęcia ofensywnych działań bojowych 
przez armię Czerwoną. O koncentracji sił bolszewickich 
i przerzucaniu jednostek wojskowych z Uralu i syberii na 
zachód donosił polski wywiad. Piłsudski zdecydował się na 
wyprzedzenie przeciwnika i podjęcie akcji zaczepnej w ob-
szarze położonym na południe od Polesia. W tej decyzji 
odnajdujemy genezę przyszłej wyprawy kijowskiej. Politycz-
nie miała stanowić jeden z elementów realizacji koncepcji 
federacyjnej Józefa Piłsudskiego, zakładającej stworzenie 
niepodległego państwa ukraińskiego. Militarnie powinna 
doprowadzić do rozbicia południowego zgrupowania wojsk 
rosyjskich przygotowujących się do agresji przeciwko Pol-
sce. Plan wyprawy kijowskiej został opracowany osobiście 
przez Marszałka z udziałem tylko trzech oficerów: ppłk. Ju-
liana stachiewicza, ppłk. Bolesława Wieniawę-długoszow-
skiego i rtm. stanisława radziwiłła8.

zadanie postawione jednostkom polskim zakładało 
zniszczenie sił przeciwnika (Xii armii komandarma siergieja 
a. Mieżaninowa i XiV armii komandarma Hieronima P. Ubo-
rewicza ) uderzeniem z obszaru Wołynia i opanowaniem linii 
rokadowej9 koresteń-Żytomierz-koziatyń-Żmerynkę (zmie-
rzynka), co powinno doprowadzić do uchwycenia głównych 
węzłów kolejowych, rozdzielenia jego sił i zdezorganizowa-
nie tyłów. Wykonanie zadania powierzono 3 armii, nad któ-
rą 22 iV 1920 r. dowództwo objął Naczelny Wódz WP, Józef 
Piłsudski. Natarcie miała przeprowadzić grupa Uderzeniowa 
gen. Śmigłego-rydza, stanowiąca lewe skrzydło polskiego 
ugrupowania, na kierunku Żytomierz-koresteń. Usytuowa-
na na południe od niej 2 armia gen. antoniego listowskie-
go miała nacierać na koziatyń, a prawoskrzydłowa 6 armia 
gen. Wacława iwaszkiewicza-rudoszańskiego na Żmerynkę 
i Winnicę. Na kierunkach strategicznych, a więc tam gdzie 
planowano działania rozstrzygające, zamierzano użyć pol-
ską jazdę: 3 BJ gen. Jana sawickiego, 7 BJ gen. aleksandra 
romanowicza oraz 1 dywizję Jazdy gen. Jana romera. Pier-
wotnie przewidywano rozpocząć operację 15 V 1920 r., lecz 
fiasko rokowań z rosją radziecką i doniesienia wywiadu 
o kierowaniu nowych sił przeciwko Polsce skłoniły Naczel-
ne dowództwo WP do przyspieszenia ofensywy na Ukrainie 
o trzy tygodnie.

W ramach tej operacji 7 BJ została podporządkowana gru-
pie płk. Józefa rybaka10 z 3 armii i skoncentrowana w rejonie 

7 CaW, i. 301.7.t.67. sp. 5252, zmiany Ordre de Bataille WP z 21 V 1920 r.
8 stachiewicz, „działania…” op. cit., s.16.
9 rokada (drogi rokadowe) – drogi, szosy lub linie kolejowe o znacze-

niu strategicznym równoległe albo skośne do linii frontu, umożli-
wiające przegrupowanie własnych sił, rozwinięcie lub manewr wojsk 
i sprzętu podczas działań ofensywnych, utrzymanie łączności między 
różnymi odcinkami frontu.

10 Józef rybak (1882-1953), płk armii austro-węgierskiej, gen. dyw. WP. 
Urodzony w delatynie k/ stanisławowa. Ukończył gimnazjum w Biel-
sku, korpus kadetów artylerii w Wiedniu i szkolę Wojenną sztabu 
generalnego w Wiedniu. W latach 1897-1918 m.in. dowódca baterii 
górskiej w sarajewie, oficer sztabu w komendzie w zadarze i Mosta-
rze, szef oddziału ii (wywiadowczego) w komendzie i korpusu w kra-
kowie. W WP od Xi 1918 r., m.in. szef Polskiej Wojskowej komisji 
likwidacyjnej przy austriackim Ministerstwie Wojny w Wiedniu, szef 
Oddziału informacyjnego sztabu generalnego, zastępca szefa depar-
tamentu i MsWojsk. Od 15 iV do Vii 1920 r. dowódca grupy Opera-

generał aleksander romanowicz
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demidowicz i Hruszówki. Jej zadanie szczegółowe zostało 
określone przez sztab generalny Naczelnego Wodza 17 iV 
1920 r. w dokumencie „dyspozycje operacyjne do ofensywy 
na Ukrainę”, który precyzował, iż z podstaw wyjściowych 
w rejonie Owrucza i Noryńska brygada ma uderzyć w kie-
runku rzeki Uszy (Uży) „celem odcięcia odwrotu nieprzy-
jacielowi, cofającemu się z rejonu korostenia-Owrucza na 
kijów – wychodząc w rejon demidowicz, forsownym, o ile 
możności niedostrzeżonym zagonem, owładnąć w drugim 
dniu działania mostami kolejowymi na linii koresteń-kijów 
przez irszę i Teterew i utrzymać je nieuszkodzone w swoim 
ręku, aż do nadejścia piechoty z grupy płk. rybaka”11. Tym-
czasem rozkaz dowódcy grupy rozszerzał zadanie dla 7 BJ 
o opanowanie węzła kolejowego w m. Malin, co jak się okaże 
będzie miało pewne negatywne następstwa. 

23 iV 1920 r. gen. romanowicz wydał podległym jednost-
kom swój rozkaz operacyjny, nakazując „forsownym i możli-
wie tajnym marszem osiągnąć rejon Malin-zarudzie-Pasków-
ko, zawładnąć mostami kolejowymi na Uszy i Teterewie 
i utrzymać te mosty nieuszkodzone, odcinając odwrót od-
działom nieprzyjaciela cofających się z korestenia, póki pie-
chota grypy płk. rybaka nie obsadzi trwale rz. Teterew”12. 
koncentracja brygady, osłaniana przez 1 Pułk szwoleżerów, 
odbyła się 24 kwietnia w rejonie m. Muchojedy. W ostatniej 
chwili dotarła, przerzucana transportami kolejowymi z Wil-
na, i bateria 7 dak13. zaś nie zdążyły na nią dwa szwadrony 
Pułku Jazdy Tatarskiej.

O północy 25 iV gen. romanowicz poderwał 7 BJ do 
wykonania głębokiego, 180 km zagonu, po piaszczystych 
polnych drogach, w trudnym terenie, na tyły ugrupowania 
przeciwnika. W straży przedniej maszerował 1 Pułk szwo-
leżerów mjr. gustawa konstantego Orlicz-dreszera, ma-
jąc za przewodnika „miejscowego podchorążego, umyśl-
nie w tym celu sprowadzonego ze szkoły podchorążych 
w Warszawie”.14 Oddajmy na chwilę głos jednemu z uczest-
ników tamtych wydarzeń ppor. Bolesławowi Cendrowskie-
mu: „brygada maszeruje przez las idąc wąskimi drożynami 
i pokonuje ciężki, błotnisty teren. Bezdroża wyczerpały 
odwykłe od takich wysiłków konie, zmuszając często do 
marszu pieszo, co znów męczy ludzi”15. Przemieszczano 
się w pośpiechu, w jednej kolumnie, aby pod wieczór na-
stępnego dnia dotrzeć do Olizarówki, położonej 40 km. od 
Malina. Tu zdecydowano się na podział sił na trzy grupy, co 
było spowodowane rozszerzeniem zadania przez płk. ry-

cyjnej 3 armii, szef sztabu 4 armii, szef delegacji polskiej na komisję 
rozjemczą w Mińsku. W latach 1921-1924 szef Biura Ścisłej rady Wo-
jennej i i zastępca szefa sztabu generalnego. Od 15 Viii 1924 r. gen. 
dyw. W latach 1924-1926 dowódca Okręgu korpusu nr iX w Brześciu, 
a następnie do 1930 r. inspektor armii Warszawa. W tym też roku, na 
własną prośbę, przeszedł w stan spoczynku. Po Powstaniu Warszaw-
skim aresztowany przez Niemców i skierowany do obozu w Pruszko-
wie, skąd zbiegł do krakowa. W okresie Prl więziony przez władze 
komunistyczne. zmarł w krakowie, pochowany na Cm. rakowickim. 
kryska-karski, Żurakowski, „generałowie…” op. cit., s. 59.; stawecki, 
„słownik…” op. cit., s. 288-289.

11 rudnicki, „Operacyjna użyteczność…” op. cit., s. 103.; M. Pruszyński, 
„dramat Piłsudskiego. Wojna 1920”, Warszawa 1994, s. 86-89. 

12 CaW, i.314.6.2., rozkaz operacyjny 7 Brygady Jazdy Wielkopolskiej nr 
1 z 23 iV 1920 r.

13 k. l. galster, „księga Pamiątkowa artylerii Polskiej 1914-1939”, lon-
dyn 1975, s. 89-91.

14 Machalski, „Ostatnia…” op. cit., s. 35.
15 B. Cendrowski, szarża pod Piniaziewiczami, [w] „epizody kawaleryj-

skie” (zbiór wspomnień pod red. płk. dypl. a. radwan-Pragłowskie-
go),Warszawa 1939, s. 102 i n.

baka. Pierwsza kolumna pod komendą gen. romanowicza 
pomaszerowała najkrótsza drogą na stację kolejową Malin. 
druga, prowadzona przez ppłk. Witolda Żychlińskiego, wy-
ruszyła w kilka godzin po pierwszej w kierunku na Malin 
przez Piniaziewicze oraz Horodyszcze. Trzecią – na stację 
Teterew i wieś Makalewicze – poprowadził rtm. ludwik 
kmicic-skrzyński.

27 iV we wczesnych godzinach rannych, po trzygodzin-
nej walce miasto i stacja kolejowa Malin zostały zdobyte. 
do polskiej niewoli trafiło około 1000 jeńców, zdobyto 12 
dział i sztandar jednego z sowieckich pułków artyleryjskich. 
Wkrótce jednak do Malina dotarły wycofujące się, pod na-
porem grupy płk. rybaka, pododdziały 7, 47 i 58 dywizji 
strzelców wroga, które wspierane silnym ogniem trzech 
pociągów pancernych z wściekłością zaatakowały polskie 
pozycje. Wywiązał się zacięty bój, przedłużający się aż 
do późnych godzin nocnych. dochodziło do walki wręcz, 
a z godziny na godzinę wzrastała przewaga nieprzyjaciela. 
Miasteczko czterokrotnie przechodziło z rąk do rąk. Podod-
działy 7 BJ poniosły duże straty, m.in. poległ szef sztabu bry-
gady rtm. stanisław radziwiłł, a ciężko ranny został dowód-
ca pułku mjr Orlicz-dreszer. dowództwo objął por. Tadeusz 
Mieczkowski, lecz sytuacja stawała się beznadziejna, rosły 
straty i już zaczęło brakować amunicji. dalsza walka grozi-
ła katastrofą. 28 iV o godz. 4. szwadrony otrzymały rozkaz 
wycofania się. „W ciemnościach nocy walczono zaciekle. (…) 
W końcu, otoczone ze wszystkich stron oddziały brygady, 
ustępując pod naporem olbrzymiej przewagi wycofały się 
na północ. ludzie byli tak przemęczeni, że zobojętnieli na 
wszystko zasypiając na koniach, konie zaś same u kresu sił, 
bliskie zupełnego wyczerpania, ledwie się wlokły, ustając co 
chwila”16. Pododdziały 7 BJ zbierały się w Pieniarzewiczach 
i odchodziły na Nowe Worobie. droga na wschód dla so-
wieckich jednostek została otwarta. zbyt długo oczekiwano 
na piechotę płk. rybaka. kiedy wreszcie dotarła 28 kwietnia 
do Malina rosjan już tam nie było. Polska piechota spóźniła 
się o całą dobę17. 

Trzecie ugrupowanie, po forsownym przemarszu na linii 
kropiona-Oliwa-kuchary-zarudzie-Makalewicze, 27 iV w go-
dzinach porannych dotarło do linii kolejowej w odległości 
km od stacji Teterew. Wysadzono tor, zdobyto pociąg pan-
cerny i przy jego wsparciu opanowano stację Teterew i most 
w Makalewiczach, a detaszowany18 szwadron jazdy tatar-
skiej stację kolejową w miejscowości irsza. do polskiej nie-
woli trafiło kilkudziesięciu jeńców, zdobyto kilka karabinów 
maszynowych i 44 bezcenne wagony z amunicją. Opano-
wane miejscowości i mosty udało się utrzymać przez 27 i 28 

16 Ibidem, s. 38. dokładny opis zagonu na Malin znajdzie czytelnik w pra-
cy: „szlakiem Ułanów Chrobrego, zarys historii 17 Pułku…” op. cit., 
londyn 1973, s. 48-53. Patrz też: a. l. korwin-sokołowski, „Fragmenty 
wspomnień 1910-1945”, Paryż 1985, s. 44-50.

17 zmasowane kolumny sowieckiego wojska spychały z linii swego od-
wrotu pododdziały polskiej jazdy z 7 i 3 BJ „wlewając się do kijowa”. 
Ocenia się, że 2/3 armii Mieżaninowa zdołała wycofać się na wschodni 
brzeg dniepru. Nieco większe straty poniosła grupa a. g. golikowa 
z Xii armii przedzierająca się przez ugrupowania 7 BJ. zamoyski, „The 
Battle…” op. cit., s. 40-45; rudnicki, „Operacyjna…” op. cit., s. 102-105. 
rosyjscy historycy (kakurin) podkreśla, że 12 armia działając prawie 
w pełnym okrążeniu „Nie tylko wyszła z pułapki, ale zagarnęła część 
polskiej artylerii i zadała duże straty”. N. kakurin, „Wajna s biełopala-
kami”, Maskwa 1930, s. 45-46.

18 detaszowany – oddział wojska odkomenderowany (wydzielony) ze 
swojej jednostki macierzystej.
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kwietnia, lecz nocą z 28 na 29 polskie pododdziały zostały 
zepchnięte przez przeważające siły nieprzyjaciela i musiały 
wycofać się na zarudzie.

7 BJ okazała się zbyt słaba aby mogła wykonać powierzo-
ne jej zadanie. Odcięcie drogi odwrotu jednostkom sowiec-
kim uchodzącym się w kierunku kijowa nie powiodło się. 
„…Cofające się masy 7,47 i 58 sowieckich dywizji piechoty 
przewaliły się przez słabe oddziały 7 BJ, która cudem tylko 
zdołała uratować się i wydobyć z tego morza piechoty, któ-
re zalewało ją ze wszystkich stron”. Nieprzyjaciel poniósł 
wprawdzie duże straty, lecz zdołał wycofać się za dniepr. 
kolejne przyczyny niepowodzenia to: rozdzielenie sił bryga-
dy na trzy zgrupowania i 24 godzinne opóźnienie w dotar-
ciu do Malina oddziałów piechoty z grupy płk. rybaka. 7 BJ 
zgrupowała się w Nowych Wyrobiach zajmując wysuniętymi 
oddziałami tereny między Malinem a Teterewem (odcinek 
irsza-Teterew). 

sukces strony polskiej i tak był niemały, chociaż nie 
taki jakiego się spodziewano. znacznie korzystniej wypadł 
zagon 1 dywizji Jazdy gen. romera na koziatyn. Pamiętać 
jednak wypada, że siły te były trzykrotnie silniejsze od 7 BJ 
i dysponowały torem kolejowym: szepietówka-Berdyczów-
-koziatyn. działania ofensywne strony polskiej doprowadzi-
ły do tego, że „…front sowiecki doznał potężnego wstrząsu 
i rozpadł się całkowicie. dezorganizacja tyłów, spowodo-
wana działalnością naszej kawalerii, uniemożliwiła prze-
ciwnikowi przeprowadzenie jakichkolwiek planowych przy-
gotowań. Odcięte od swoich podstaw oddziały sowieckie, 
pozbawione wszelkiego dowozu, cofały się w nieładzie, nie 

stawiając poważnego oporu naszej piechocie, walcząc tylko 
o przebicie się przez napotkane zapory i otwarcie sobie dróg 
odwrotu. W takich warunkach cały ciężar walki spadł na na-
szą kawalerię, która drogi te trzymała w swoich rękach” – 
tak oceni pierwszy etap działań na Ukrainie już tu kilkakrot-
nie cytowany Tadeusz Machalski. 

Po wycofaniu się spod Malina 7 BJ otrzymała zadanie 
osłony lewego skrzydła grupy płk. rybaka, aktywnej obro-
ny odcinka wzdłuż rz. Teterew oraz utrzymanie łączności 
z grupą kawalerii mjr. Feliksa Jaworskiego w Czarnobylu. 
3 V 1920 r. dotarł do 7 BJ rozkaz sztabu Naczelnego Wodza 
o rozpoczęciu drugiej fazy „wyprawy kijowskiej”. Natarcie 
na kijów miała wykonać 3 armia, po podporządkowaniu 
grup: płk. rybaka i gen. edwarda Śmigłego-rydza, które-
mu też powierzono jej dowództwo. akcję planowano ubez-
pieczać oddziałami kawalerii: na lewym skrzydle 7 BJ, którą 
wzmocniono 3 Pułkiem Ułanów Śląskich ppłk. stefana strze-
mińskiego; na prawym dywizją Jazdy, której podporządko-
wano 3 BJ gen. sawickiego. Oddziały sowieckiej Xii armii 
wycofały się na wschodni brzeg dniepru i 7 BJ utraciła z nim 
kontakt o czym meldowała dowódcy grupy płk. rybakowi. 
gen. romanowicz wykonując zadanie ubezpieczenia kijowa 
od północy przeprawił się przez dniepr i opanował częścią 
sił Wyszogród, biorąc do niewoli kilkunastu jeńców i zdoby-
wając jedno działo i 14 karabinów maszynowych. Nie napo-
tkano większych, zorganizowanych sił nieprzyjaciela. zain-
trygowany gen. romanowicz zdecydował się na rozesłanie 
podjazdów w różne strony. Jeden z podjazdów 1 Pułku szwo-
leżerów 5 V 1920 r., prowadzony przez ppor. Mirosława Ol-

Pismo aleksandra achmatowicza, prezesa Centralnego komitetu związku Tatarów Polski, litwy, Białorusi i Ukrainy do inspektora generalnego kawa-
lerii Wojsk Polskich rekomendujące gen. aleksandra romanowicza na dowódcę Pułku Tatarskiego Ułanów
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szewskiego, dotarł na przedmieścia kijowa, do korzeniówki, 
gdzie szwoleżerowie, po krótkiej potyczce zdobyli miejski 
tramwaj, uzbroili go w karabin maszynowy i dotarli do cen-
trum miasta. Pojawili się na na kreszczatiku, głównej arterii 
kijowa, gdzie udało im się wziąć nawet 7 jeńców. Nocą pa-
trol wycofał się jednak z miasta do m. Puszcza Wodnica. Po-
wiadomiony o tak niebywałym wyczynie gen. romanowicz 
stanął przed nie lada trudnym zadaniem. rozkaz nakazywał 
przeprawić całą brygadę przez dniepr, aby odciąć kijów od 
wschodu, a tu pokusa niespotykana- możliwość zdobycia ki-
jowa siłami 7 BJ. W dodatku brak było łączności z grupą płk. 
rybaka. skazany na samodzielną decyzję i naciskany przez 
własnych oficerów gen. romanowicz, starając się pogodzić 
oba zadania, wydzielił trzy silne podjazdy i pchnął je w stro-
nę kijowa, a głównym siłom brygady nakazał podjąć przygo-
towania do przeprawy na wschodni brzeg dniepru. 

Podjazdy pochodziły z 1 Pułku szwoleżerów, 17 Pułku 
Ułanów i Pułku Tatarskich Ułanów. swoisty wyścig do ki-
jowa plastycznie przestawił Tadeusz Machalski: „…Wszyst-
kie trzy podjazdy, jak wypuszczone ze smyczy ogary, rwały 
jak szalone naprzód, by jak najszybciej osiągnąć kijów.(…) 
każdy spieszył się, by pierwszy dotrzeć do celu, a ojcowie 
miasta (…) witali każdy wkraczający oddział polski chle-
bem i solą, kolejno prezentując dowódcom klucze miasta, 

prosząc jednocześnie o wpisanie się do złotej księgi”. 7 maja 
jako pierwszy od strony złotej Bramy do miasta wkroczył 
podjazd ppor. Olszewskiego z 1 Pułku szwoleżerów, wita-
ny owacyjnie przez mieszkańców, a w ślad za nim dywizjon 
tegoż pułku pod komendą rtm. Jana głogowskiego. Polskie 
pododdziały obsadziły główne strategiczne punkty w mie-
ście, jak dworce kolejowe, pocztę, wyloty mostów od strony 
kijowa wyprowadzające na wschodni brzeg dniepru. W ślad 
za 1 Pułkiem szwoleżerów wkroczył dywizjon rtm. Włodzi-
mierza Podhorskiego z 17 Pułku Ułanów, mający w straży 
przedniej 3 szwadron Pułku Tatarskich Ułanów. za tę akcję 
1 Pułk szwoleżerów otrzymał pochwałę od dowódcy 7 BJ 
gen. romanowicza, który „…w imieniu służby” dziękował 
oficerom, podoficerom i szwoleżerom oraz dyonowi artylerii 
konnej za „…bohaterstwo w boju pod Malinem i Teterewem 
i śmiały wywiad do kijowa 5 V 20 r.” W dalszej części rozkazu 
pochwalnego pisał: „…W szczególności głębokie moje uzna-
nie, Majorowi Orlicz-dreszerowi, który pomimo ciężkiej rany 
kierował bojem. Prócz tego wyrażam podziękowanie rotmi-
strzowi głogowskiemu i dowódcy w boju na stację Teterew, 
rotmistrzowi skrzyńskiemu.” z kolei dla 17 Pułku Ułanów 
dzień wkroczenia do kijowa stał się świętem pułkowym.

Mieczysław Bielski 

Paulina Dominik

młodotuRek z lechistanu. 
tadeusz sejfeddin gasztowtt 
(1881-1936)

Interesy Polski i Turcji były ze sobą powiązane od stuleci 
i powinny takowe pozostać teraz i w przyszłości. 

Tadeusz sejfeddin gasztowtt, 
La Pologne et l’Islam

Po klęsce powstania listopadowego (1830/31), obok Pa-
ryża, stambuł stał się najważniejszym ośrodkiem polskiej 
emigracji. Polscy uchodźcy polityczni przybywali nad Bos-
for z nadzieją na wsparcie Wysokiej Porty w ich walce z ro-
sją o niepodległą Polskę. Polacy w imperium Osmańskim 
nie byli jedynie ambasadorami własnej sprawy narodowej. 
Przez dziesiątki lat uczestniczyli w dziele reform państwa 
Osmana, które zaczęły się za czasów rządów sułtanów se-
lima iii i Mahmuta ii, a osiągnęły swe apogeum w erze Tan-
zimatu („reorganizacji”, 1839-76). zbiegło się to w czasie 
największego natężenia polskiej aktywności nad Bosforem 
i można powiedzieć, że Polacy w imperium Osmańskim słu-
żyli podwójnej sprawie narodowej – zabiegając o poparcie 
dla sprawy polskiej w Porcie, służyli także radą i pomocą 
w dziele osmańskich transformacji. Tysiące Polaków zaan-
gażowanych było w osmańskiej armii, dyplomacji, admini-
stracji, budowie dróg i linii telegraficznej czy też służbie 
medycznej. Po dziewiętnastowiecznych reformach, mo-

mentem przełomowym stała się rewolucja Młodoturecka 
w roku 1908, kiedy to umiarkowane rozluźnienie politycz-
ne na nowo przyciągnęło uwagę Polaków ku Osmańskiej 
Turcji. W tym kontekście należy przede wszystkim przypo-
mnieć postać Tadeusza gasztowtta, znanego w stambule 
jako sejfeddin Bej.

Tadeusz sejfeddin gasztowtt działał na rzecz sprawy 
polskiej i osmańskiej w czasach krytycznych zarówno dla 
Polski, jak i imperium Osmańskiego – Polska po 123 latach 
odzyskała niepodległość, zaś na ziemiach pozostałych po 
imperium powstała republika Turcji. Choć postać gasztowt-
ta jest niezwykle barwna, a jego osiągnięcia intrygujące, 
nigdy nie zainteresował historyków tak bardzo, jak na przy-
kład Michał Czaykowski – Mehmed sadyk Pasza, konstan-
tyn Borzęcki – Mustafa dżelaleddin Pasza czy antoni iliński 
– iskender Pasza. Warto więc zwrócić uwagę na dorobek 
intelektualny i zaangażowanie polityczne Tadeusza sejfed-
dina gasztowtta, który na równi identyfikował się z Polską 
i Turcją Osmańską, i uważał interesy obu narodów za ściśle 
powiązanie, czego odbicie dał w słowie oraz w czynie.

Tadeusz sejfeddin gasztowtt należał do drugiego po-
kolenia Polaków urodzonych na emigracji we Francji. Jego 
dziadek, Maurycy gasztowtt, po uczestnictwie w powstaniu 
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na Żmudzi w roku 1830, dołączył do rzeszy rodaków należą-
cych do Wielkiej emigracji we Francji. Ojciec Tadeusza, Wa-
cław gasztowtt, urodzony już we Francji, zaliczał się do po-
kolenia, które poświęciło życie pielęgnowaniu istnienia du-
chowej ojczyzny wśród młodych Polaków. Był dyrektorem 
szkoły Polskiej na Batignolles w Paryżu oraz redaktorem 
miesięcznika Bulletin Polonais („Biuletyn Polski”), który był 
jednym z najważniejszych źródeł informacji o polskiej kul-
turze i literaturze dla batiniolskiej wychowanków. z Bulletin 
Polonais związany był również Tadeusz, jako korespondent 
tego miesięcznika na Bliskim Wschodzie. gasztowtt przy-
był do stambułu w 1907 roku. Niemiecki orientalista Martin 
Hartmann w swojej korespondencji ze stambułu zauważa: 
„wśród europejczyków, którzy chcą odegrać tu pewną rolę 
i dlatego są związani z dziennikarzami aktywnymi politycz-
nie, jest Polak, Thadée gasztowytt”1. 

decyzja o zaangażowaniu się na Bliskim Wschodzie była 
w przypadku gasztowtta spowodowana zainteresowaniem 
światem islamu, który politycznie utożsamiał z imperium 
Osmańskim. Jeszcze przed przybyciem nad Bosfor podró-
żował po afryce Północnej i wyczerpująco komentował dla 
Bulletin Polonais sytuację polityczną w tej części świata. 
W artykułach pochodzących ze wczesnego okresu jego dzia-
łalności pojawiają się tematy, które będzie poruszał przez 
resztę życia. Wskazywał na polsko-osmańską przyjaźń, 
opierającą się na wielowiekowych ciepłych stosunkach dy-
plomatycznych, podkreślał osmańską gościnność dla pol-
skich emigrantów politycznych w okresie porozbiorowym, 
a przede wszystkim wzywał do współpracy polsko-osmań-

1 M. Hartmann, Unpolitische Briefe aus der Türkei. Der Islamische 
Orient, v. 3, Verlag rudolf Haupt, leipzig, 1910, p. 77.

skiej, którą motywował wspólnymi interesami politycz-
nymi. Jego artykuły skierowane były zarówno do polskiej, 
jak i osmańskiej publiczności. Często odnosił się do kwestii 
polskiej niepodległości, ale centrum uwagi gasztowtta sku-
piało się na różnorodnych sprawach dotyczących pozycji 
imperium Osmańskiego na arenie międzynarodowej oraz 
braku satysfakcji z polityki potęg europejskich w stosunku 
do Polski i Turcji Osmańskiej. 

Postać gasztowtta i jego pobyt w stambule stały się źró-
dłem kontrowersji wśród mu współczesnych oraz później-
szych badaczy tematu. kwestią sporną jest przede wszyst-
kim przynależność gasztowtta do islamu. Podczas gdy 
Hartmann przebywający w tym samym czasie w stambule 
zwraca uwagę, że Polak przeszedł na islam, Jan reychman 
w nocie biograficznej o gasztowcie podkreśla, że muzułma-
ninem nie był2. z drugiej jednak strony, gasztowtt pocho-
wany został w 1936 roku na katolickim cmentarzu w Feriköy 
w stambule. Jednakże biorąc pod uwagę charakter publika-
cji gasztowtta oraz jego działalność, nie powinniśmy wy-
kluczać opcji muzułmańskiej. Hartmann, reychman oraz ta-
tarski historyk leon kryczyński wskazują na imię sejfeddin, 
którym posługiwał się gasztowtt podczas swego pobytu 
w imperium Osmańskim. Bardzo wymowne jest jego zna-
czenie: w tłumaczeniu na polski oznacza „miecz islamu”, lub 
bardziej swobodnie „obrońca wiary/islamu”. Wszyscy trzej 
są zgodni, że gasztowtt przybrał imię o islamskim rodowo-
dzie ze względu na fakt, że posiadał tatarskich przodków3. 
To też tłumaczyłoby jego fascynację światem islamu, jak 
również wagę, jaką przywiązywał w swoich publikacjach do 
zasług Tatarów polskich na przestrzeni wieków. 

z nadejściem rewolucji Młodotureckiej w 1908 roku, 
w następstwie której po 32 latach na nowo wprowadzono 
konstytucję i zwołano parlament w Osmańskiej Turcji, Ta-
deusz sejfeddin gasztowtt związał się z będącym u władzy 
komitetem Jedności i Postępu (İttihat ve Terakki Cemiyeti). 
dzięki tym politycznym powiązaniom zorganizował kilka 
wydarzeń kulturowych, będących okazją dla przypomnie-
nia wspólnych rozdziałów polsko-osmańskiej historii, które 
potwierdziły przyjazny stosunek tureckich rządzących dla 
sprawy polskiej. z inicjatywy gasztowtta, 17 sierpnia 1909 
roku komitet Jedności i Postępu zorganizował obchody upa-
miętniające adama Mickiewicza oraz żołnierzy polskich, 
walczących po stronie osmańskiej w wojnie krymskiej. Choć 
dziś już zapomniane (o wydarzeniu głośno było w ówcze-
snej prasie polskiej we wszystkich zaborach oraz w prasie 
stambulskiej) uroczystości składały się z mszy w kościele 
Matki Boskiej draperis i odsłonięcia tabliczki upamiętniają-
cej adama Mickiewicza na ścianie domu, w którym poeta 
spędził ostatnie dni swego życia. W imprezie uczestniczyły 
czołowe postaci z komitetu Jedności i Postępu, miejscowi 
Polacy, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicz-
nych, wśród nich Tatarzy, irańczycy i gruzini, a także kom-
batanci wojny krymskiej. Na trasie procesji z kościoła do 
domu mickiewiczowskiego polskie flagi powiewały obok 
osmańskich. Ważną częścią obchodów były przemowy, za-

2 Ibidem; J.reychman, „Tadeusz gasztowtt” w: Polski Słownik Biogra-
ficzny, v. 7, PaU, kraków, 1948-58, p. 304.

3 Ibidem; l.kryczyński, „Pamięci Tadeusza (seyfeddina) gasztowtta”, 
Przegląd Islamski, nr 1/3, 1936, p. 16.

Turecko-francuska gazeta wydawana przez Tadeusza gasztowtta
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równo przedstawicieli komitetu, jak i muzułmańskiego du-
chownego Hasana efendiego, w których rozbiory Polski zo-
stały potępione, a zasługi polskich emigrantów dla reform 
w epoce Tanzimatu podkreślone. W Tygodniku Ilustrowanym 
porównano to wydarzenie do spełnienia proroctwa Werny-
hory i podkreślono, że „od czasów rozbiorów nie widziano 
podobnej manifestacji za Polskę.” Choć to i inne wydarzenia 
dziś mogą wydawać się jedynie symbolicznymi aktami sym-
patii, wskazują jednak, że rozbiory Polski i udział Polaków 
w dziele osmańskich przemian zostały zauważone zarówno 
przez osmańskich dygnitarzy, jak i opinię publiczną. Może-
my stwierdzić, że dzięki zabiegom gasztowtta atmosfera 
stosunków polsko-osmańskich nabrała serdeczności, nato-
miast kwestia polskiej niepodległości została poruszona na 
forum szerszym niż te tradycyjne, ograniczone do przedsta-
wicieli wielkich potęg europejskich.

rezultatem pobytu gasztowtta nad Bosforem było także 
kilka ważnych publikacji. Najwcześniejszą jest Polska a Islam 
(La Pologne et l’Islam), wydana po francusku w 1907 roku. 
To obszerna praca historyczna poświęcona stosunkom pol-
sko-osmańskim napisana z wykorzystaniem różnorodnych 
źródeł polskich, francuskich i tureckich. stanowiła pierwszą 
pozycję, która skupiała się z taką dokładnością na polskiej 
obecności w imperium Osmańskim w następstwie Wielkiej 
emigracji. Plasując polsko-osmańskie kontakty w szerszym 
kontekście europejskim, gasztowtt przedstawiał wspólne 
interesy i przeciwników, a także serdeczność, która prze-
ważnie cechowała obopólne stosunki. rozległy rozdział 
poświęcił polskim Tatarom. autor wskazał na ich patrio-
tyzm i zaangażowanie w sprawę polską, także w okresie 
porozbiorowym. gasztowtt dowodził, że Polska od zawsze 
utrzymywała przyjazne stosunki ze światem islamu. zwrócił 
uwagę na obecne w polskiej kulturze elementy orientalne, 
aby wskazać przyjazną naturę stosunków między dwoma 
mocarstwami. Podkreśli, że dzieje polsko-osmańskie to nie 
wyłącznie historia wojen między dwoma obcymi sobie świa-
tami, a raczej wieki bogatej wymiany handlowej oraz współ-
pracy dyplomatycznej mającej na celu równowagę sił we 
wschodniej i południowej części europy. Praca gasztowtta 
została tak ciepło przyjęta wśród czytelników we Francji 
i afryce Północnej, że planowano przetłumaczyć ją na pol-
ski, turecki, a także arabski4.

Tadeusz gasztowtt był zapalonym dziennikarzem 
i oprócz wyżej wymienionych publikacji, skierowanych 
głównie do polskich czytelników, pisał dla wielu gazet 
stambulskich. Co więcej w 1910 roku wraz z przedstawicie-
lem egipskiej Parti Narodowej, Hüseyin Hasibem, wydawał 
turecko-francuską gazetę Trybuna Ludów (Kürsi-i Milel/
La Tribune de Peuples). W pierwszym numerze gasztowtt 
przedstawił pismo jako kontynuatora gazety o tym samym 
tytule, któr adam Mickiewicz wydawał w Paryżu w roku 
1849. Celem dwutygodnika było informować osmańskich 
czytelników o losie uciemiężonych muzułmańskich braci 
żyjących poza granicami imperium. Piszący dla stambul-
skiej Trybuny Ludów skupiali się również na polityce za-
granicznej państwa osmańskiego. działalność ta wskazuje 
na szczere zainteresowanie gasztowtta problemami impe-

4 „Variétés”, Bulletin Polonais, No: 229, 15.08.1907, p. 233. 

rium osmańskiego w szczególności w obliczu europejskiej 
ekspansji kolonialnej oraz sprawami islamu w ogóle. gasz-
towtt był zwolennikiem panislamizmu i proponował stwo-
rzenie Unii Muzułmańskiej (İttihat-i Islam) pod kierownic-
twem Osmańskiej Turcji. Był przekonany o niesłabnącym 
podziwie dla imperium innych nacji muzułmańskich, a na-
wet innych ludów azji wynikającym ze wspólnoty intere-
sów przeciwko imperializmowi europejskiemu, a zarazem 
z tytułu moralnego autorytetu państwa osmańskiego. re-
porterskie zaangażowanie gasztowtta nie umknęło uwa-
dze ówczesnych władz. W 1920 dekretem sułtana Mehme-
da Vi został mu przyznany Order edukacji (Ma’arif Nişanı). 
Bulletin Polonais informuje, że był on pierwszym obcokra-
jowcem wyróżnionym tym odznaczeniem.

Poza pracą dziennikarską, Tadeusz sejfeddin gasztowtt 
angażował się w sprawy polityczne ówczesnej Turcji. Był 
też głównym organizatorem życia polskiego nad Bosforem, 
jednym z założycieli komitetu Polskiego w 1909 roku, w któ-
rym skupiali się Polacy ze stambułu i sąsiedniego adampo-
la. równocześnie zabiegał u ówczesnego ministra wojny, 
Mahmuda Şevketa Paszy, o wsparcie organizacji Osmańskiej 
legii Cudzoziemskiej. legion spełniałby dwie funkcje: mi-
nistrowi wojny przedstawiał go jako formację wspierającą 
osmańskie wojsko, a Józefowi Piłsudskiemu jako rezerwę na 
wypadek polskiej wojny o niepodległość. Mimo ambitnych 
planów gasztowtta projekt nigdy nie został zrealizowany 
ze względu na przedwczesną śmierć Şevketa Paszy w 1913 
roku. W latach 1911/12 sajfeddin dołączył do wojsk osmań-
skich jako wolontariusz podczas wojny trypolitańskiej. 
W 1914 roku został mianowany pierwszym sekretarzem 
Osmańskiego konsulatu w salonikach, które przed utratą 
Macedonii w wojnach bałkańskich (1912/13) było jednym 
z najważniejszych miast imperium. dwie ostatnie funkcje są 
prawdopodobnie najbardziej wymownym świadectwem roli, 
jaką gasztowtt odgrywał w Turcji Osmańskiej. 

Podczas i wojny światowej, kiedy zaistniała realna moż-
liwość odrodzenia polskiej państwowości, gasztowtt dołą-
czył do Polskiego legionu we Francji. Po odzyskaniu nie-
podległości wysłany został do stambułu jako jeden z głów-
nych organizatorów dyplomatycznego rapprochement 
z dogorywającym imperium Osmańskim, a także z nacjona-
listycznym tureckim rządem w ankarze, na czele którego 
stał Mustafa kemal (atatürk), przyszły „ojciec” republiki 
Turcji5. W listopadzie 1919 roku gasztowtt powołany został 
na stanowisko pierwszego sekretarza delegacji polskiej przy 
Wysokiej Porcie. dzięki swoim kontaktom z wcześniejszych 
lat gasztowtt zapoznał przedstawiciela rządu rP, Witol-
da Jodko-Narkiewicza, z najważniejszymi osobistościami 
okupowanego stambułu, m.in. z niedoszłym następcą tro-
nu księciem abdülmedżidem. Co więcej, wiosną 1921 roku 
gasztowttowi powierzono tajną misję do ankary, gdzie 
miał nawiązać stosunki dyplomatyczne z rządem Mustafy 
kemala. z jego obszernego raportu wynika, że był w tym 
czasie, oprócz sowietów, jedynym europejczykiem w przy-
szłej stolicy, zaś jego misja stała się pierwszym sukcesem 

5 atatürk dosłownie oznacza „Ojciec Turków”. Mustafa kemal atatürk 
jest symbolem republiki Turcji oraz reform, jakie nowy ustrój przy-
niósł, poczynając od wprowadzenia nakazu noszenia kapeluszy przez 
mężczyzn po reformę alfabetu i języka. 
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dyplomatycznym w ustanowieniu przyjaznych stosunków 
z przyszłą republiką Turcji. Pod koniec 1922 roku gasztowtt 
objął obowiązki pierwszego sekretarza poselstwa polskiego 
przy rządzie tureckim, ale po kilku miesiącach z nieznanych 
przyczyn został odwołany i wysłany do Warszawy. stało się 
to równo miesiąc po ogłoszeniu republiki. Choć żaden z ist-
niejących dokumentów nie wyjaśnia przyczyn nagłego zwol-
nienia tak obeznanej w tureckich sprawach osoby, można 
przypuszczać, że wiązało się to z bliskimi stosunkami, jakie 
gasztowtt utrzymywał z przedstawicielami poprzedniego 
reżimu, reprezentującego dynastię osmańską. Jednym bo-
wiem z najważniejszych założeń nowo powstałej republiki 
było właśnie zerwanie z osmańską przeszłością. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Tadeusz sejfeddin gasztowtt 
działał w epoce przełomowej zarówno dla Polski, jak i Turcji 
oraz mając na względzie różnorodny charakter jego zaan-
gażowania politycznego, można zapytać o znaczenie jego 
przedsięwzięć. Był on dyplomatą i żołnierzem działającym 
równocześnie w interesie osmańskim oraz polskim. Jego pu-
blikacje cieszyły się popularnością wśród polskich i osmań-
skich czytelników, znajdując oddźwięk również w ówcze-

snej prasie arabskiej. Miały ponadto znaczenie moralne dla 
polskich Tatarów. dorobek intelektualny gasztowtta może 
być uznany za odbicie jego życia, w którym polska i muzuł-
mańska tożsamość wzajemnie się uzupełniały. doskonałym 
przykładem tego była determinacja, z jaką przy każdej oka-
zji podkreślał osmańską gościnność wobec polskich emi-
grantów politycznych, czy też jego nieugięte dowodzenie, 
że polsko-osmańska przyjaźń miała solidne historyczne 
i kulturowe podstawy. dlatego też dziedzictwo gasztowtta 
jest wspólne dla różnych nacji i grup wyznaniowych. Jego 
praca jest okazją na spojrzenie na historię ponad typowy-
mi podziałami jak przynależność narodowa czy religijna. 
Pamięć i refleksja nad działalnością Tadeusza sejfeddina 
gasztowtta, równocześnie zaangażowanego w sprawę pol-
ską i osmańską, wykazującego w swych pracach powiązania 
kulturowe między Polską a światem islamu, nabierają szcze-
gólnego znaczenia ze względu na nadchodzącą w 2014 roku 
600. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych 
między Polską a Turcją. 

Paulina dominik 

Sławomir Hordejuk

jan jakub szegidewicz (1906-1983).
wspomnienie w 30. Rocznicę śmieRci
W świadomości współczesnych, Tatar to przede wszyst-
kim ułan, żołnierz lekkiej jazdy. Nie było tatarskich 
przedstawicieli np. w husarii, a tym bardziej w jednost-
kach pancernych. znajdziemy ich za to w lotnictwie. ktoś 
zapyta, Tatar-pilot? Okazuje się, że przypadki służby 
w lotnictwie osób pochodzenia tatarskiego nie były od-
osobnione. Od początku istnienia jednostek lotniczych 
w Wojsku Polskim, spotkać możemy w nich Tatarów. 
również w latach międzywojennych oraz podczas ii woj-
ny światowej w lotnictwie służyło kilkunastu lotników 
z tatarskim rodowodem. Tatarzy świetnie czuli się za 
sterami samolotów i często dochodzili do stopni oficer-
skich. ich umiejętności były wysoko oceniane przez prze-
łożonych, co potwierdzają materiały archiwalne. Pomimo 
tego, losy Tatarów-lotników jak dotychczas są bardzo 
słabo udokumentowane1.

W latach 1918-1939 w polskim lotnictwie służyło kilkuna-
stu pilotów pochodzenia tatarskiego. Wśród nich był Jan Ja-
kub szegidewicz2. Urodził się 1 czerwca 1906 roku w Mińsku 
litewskim3. Był synem aleksandra szegidewicza (1875-1970) 

1 autor od 2 lat przygotowuje obszerny artykuł na ten temat.
2 W Herbarzu dziadulewicza przedstawione są rody szahidewiczów 

i szehidewiczów. dziadulewicz s., op. cit., s. 319, 322-324.
3 informacja z archiwum UsC Urzędu Miasta w katowicach. Często 

spotyka się też datę urodzenia 01.06.1917 r. zastanawiać może mło-
dy wygląd szegidewicza na zdjęciu obozowym. Nie wygląda na nim 
na 35 lat (gdyby przyjąć, że urodził się w 1906 r.). Może też zasta-
nawiać późna data ukończenia szkoły powszechnej, 1930 r., czyli 
w wieku 24 lat. 

i Marii z Talkowskich (1887-1971)4. Miał dwóch młodszych bra-
ci: płk. dypl. inż. adama szegidewicza (1924-1995), w latach 
1966-1972 komendanta Wyższej szkoły Oficerskiej Wojsk in-
żynieryjnych we Wrocławiu5, oraz alego, który został areszto-
wany w roku 1944 przez armię Czerwoną. Jego losy pozostają 
nieznane6. Jak pisał ks. Konrad Szweda7: Ojciec czytał swym 
trzem synom Koran, kształtował ich postawę etyczną. Matka 
– religijna, uczyła prawdziwej miłości bliźniego, wychowywała 
do dojrzałego człowieczeństwa8.

aż do roku 1921 wraz z rodzicami przebywał w zsrr. 
szkołę powszechną ukończył w 1930 r. Następnie zdał egza-
min do Średniej szkoły Handlowej Polskiej Macierzy szkol-
nej9, która ukończył w roku 1935. W tym samym roku po-
wołany został do odbycia służby wojskowej. do 1936 roku 
służył w szkole Podchorążych rezerwy lotnictwa w dębli-
nie. Osobę Jana Jakuba szegidewicza wspomina Maciej Musa 
konopacki, którego w latach 60. odwiedzał w sopocie: 

4 groby rodziców J. J. szegidewicza znajdują się na mizarze przy ul. 
Tatarskiej w Warszawie.

5 szerzej zob. Barszczewski z., Sylwetki saperów, Warszawa 2001, s. 337.
6 Czachorowski M., Tatarski epizod. zob. http://www.tatarzy.pl/histo-

ria/epizod.html.
7 ks. konrad szweda (1912-1988) poznał szegidewicza w Oświęcimiu. 

rok po śmierci szegidewicza napisał o nim wspomnienie. zob. szwe-
da k., Koronny świadek męczeństwa [w:] „gość Niedzielny”, nr 46 
z 11.11.1984 r., s. 5.

8 Ibidem.
9 We wspomnieniu o szegidewiczu, autorstwa ks. konrada szwedy 

podano, że ukończył gimnazjum im. Tadeusza rejtana w Baranowi-
czach. szweda k., op. cit., s. 3.
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Obrazując stosunek Marszałka do Tatarów polskich, ale już 
w pokojowym czasie, nie można pominąć przykładów Jego 
zaufania do nich w różnych życiowych okolicznościach. Pił-
sudski powierzał córki, Jadwigę i Wandę, opiece Jana Jakuba 
Szegidewicza, zawodowego pilota, który na dęblińskim lotni-
sku wtajemniczał je w trudną sztukę pilotażu. (...) Zwłaszcza 
starsza od Wandy o dwa lata Jadwiga wykazywała zdumie-
wającą pojętność; to zamiłowanie pojawiło się u niej bardzo 
wcześnie. Już jako dwunastolatka zaczęła konstruować cał-
kiem udane modele samolotów10. zastanawiać jednak może 
to, że w swoim życiorysie, napisanym w roku 1968 szegide-
wicz podał, iż w latach 1936-1939 pracował jako „pracownik 
umysłowy w Urzędzie Wojewódzkim w Wilnie”11.

W roku 1937 Jadwiga Piłsudska (ur. 1920) szkoliła się na 
szybowcach (uzyskała kat. d pilota). rok później rozpoczę-
ła pierwsze loty na samolotach w aeroklubie Warszawskim. 
W okresie ii wojny światowej jako jedna z trzech Polek słu-
żyła w Wielkiej Brytanii w air Transport auxiliary (lotnicza 
służba Transportowa)12. W ramach aTa transportowała nie-
mal wszystkie typy samolotów (głównie z fabryk na lotniska 
dywizjonów). Por. pil. inż. Wanda Piłsudska za sterami wyla-
tała kilkaset godzin. Odznaczona została m. in. Brązowym 
krzyżem zasługi z Mieczami oraz Medalem lotniczym. 

Po wybuchu ii wojny światowej szegidewicz przebywał 
w Warszawie. Brał czynny udział w jej obronie, a następ-
nie włączył się w działalność konspiracyjną. Jako członek 

10 konopacki M. M., Józef Piłsudski w tradycji Tatarów polskich [w:] „Pa-
mięć i trwanie”, Białystok-supraśl 1998, s. 29-30.

11 Materiały ze zbiorów p. zygfryda Mleczaka z katowic.
12 krzystek T. J., op. cit., s. 500.
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związku Walki zbrojnej, pełnił rolę kuriera. 12 grudnia 
1939 roku13 został aresztowany w kawiarni „savoy” przy 
ul. Nowy Świat. Trafił do siedziby gestapo w alei szucha, 
gdzie przez miesiąc był przesłuchiwany. W styczniu 1940 
roku znalazł się w więzieniu śledczym na Pawiaku. stam-
tąd w kwietniu 1941 roku udało mu się (na skutek znajo-
mości) dostać do więziennej izby chorych (tzw. szpitalki). 
Poznał wówczas franciszkanina Maksymiliana kolbego 
(1894-1941): Na przesłuchaniach przeprowadzanych przez 
gestapo na alejach Szucha byłem mocno bity i mogłem spo-
czywać tylko w pozycji leżącej, na brzuchu. Ojciec Kolbe za-
interesował się mną sam. Podszedł do mojego łóżka i usiadł 
naprzeciwko mnie. Wiedząc, ze jestem innego wyznania, 
pocieszał mnie z wielkim wyczuciem, uwzględniając moje 
przekonania religijne. Wypytywał się o ilość moich ziomków 
w Polsce, gdzie się osiedlili, o zwyczaje narodowe i religijne, 
prosił o wytłumaczenie poszczególnych świąt mahometań-
skich, i związanych z nimi tradycji. (…) Z kontaktów osobi-
stych przypominam sobie jeszcze to, że z porcji obiadowej 
Ojciec Kolbe oddawał mi zawsze swoje buraczki przynosząc 
mi je do łóżka. (…) Szczególnie chcę podkreślić jego oddzia-
ływanie na nas nie-katolików. Nie dawał w żadnym wypad-
ku odczuć jakiejkolwiek różnicy14.

28 maja 1941 roku wszystkich uwięzionych zgromadzo-
no na tzw. oddziale transportowym. Następnego dnia za-
wieziono ich na dworzec gdański, gdzie wsadzono do by-
dlęcych wagonów i przewieziono do obozu koncentracyj-
nego w Oświęcimiu. do kl auschwitz dotarł 29 maja 1941 
roku, tym samym transportem co kolbe15. Obaj przebywali 
w bloku nr 14. szegidewicz otrzymał numer obozowy 16858 
(kolbe 16670) i oznaczony został jako „więzień polityczny”. 
W obozie przebywał pod fałszywym nazwiskiem (Jakub se-
hid) oraz datą urodzenia (1917). W dokumentach w rubry-
ce narodowość wpisano „Turek”, zaś zawód – pilot („Flugz.
Führer”)16. dane takie posiadał w fałszywym paszporcie, 
którym się posługiwał przed aresztowaniem. 

Wspólny los, który połączył szegidewicza i kolbego, 
sprawił, że obaj zaprzyjaźnili się: Mniej więcej po dwóch 
tygodniach pobytu obozie spotkałem jakiegoś więźnia pod 
blokiem 6-tym. Podchodzi do mnie on i mówi „Sahibie”, co 
znaczy po turecku „panie”. (Już na „Pawiaku” w Warszawie 
więźniowie zmienili moje przybrane nazwisko „Sehyd” na 
„Sahib”). Zaintrygowało to mnie na początku, ale po chwili 
przypomniałem sobie po wyglądzie i głosie, że jest to mój 
znajomy ze szpitalki „Pawiaka”, ojciec Kolbe. (…) Wyjąłem 
z zanadrza pajdę chleba i wręczyłem ją ojcu Kolbemu, któ-
ry przyjął tylko połowę. Niedługo trzeba było czekać, aby 
otrzymany ode mnie chleb ojciec Kolbe oddał komu inne-
mu17. Przeszczepione przez rodziców szegidewicza w dzie-
ciństwie wartości, uwidoczniły się szczególnie w nieludz-
kich obozowych warunkach. Maciej Musa konopacki pisał 

13 W niektórym dokumentach znalazłem też datę 22 grudnia. z kolei 
w jego odręcznie napisanym życiorysie, podana jest data 12 grudnia. 
Materiały ze zbiorów z. Mleczaka. 

14 relacja Jana Jakuba szegidewicza z 13.04.1967 r. zob. dyczewski l. B., 
Człowiek człowiekowi… Rzecz o św. Maksymilianie Marii Kolbe, Oświę-
cim 1994, s. 166-167.

15 W materiałach Muzeum auschwitz-Birkenau podano, że do kl au-
schwitz został skierowany został przez placówkę sipo u. sd Warschau. 

16 „księga Pamięci. Transporty Polaków z Warszawy do kl auschwitz 
1940-1944”, t. i, Warszawa-Oświęcim 2000, s. 347, 363.

17 dyczewski l. B., op. cit., s. 168.

Jan Jakub szegidewicz w oświęcimskim pasiaku
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po latach: Na tym ciernistym szlaku (…) franciszkanin i mu-
zułmanin stali się sobie szczególnie bliscy, przede wszystkim 
w wypełnianiu identycznego nakazu swych religii – w służe-
niu bliźniemu18.

z relacji byłych więźniów wynika, że zaangażowany był 
w konspiracyjny ruch obozowy19. Ponadto, z akt szpita-
la więźniarskiego wiadomo, że m.in. 25 kwietnia 1942 roku 
i 5 lutego 1943 roku przebywał w bloku nr 28, gdzie miał wyko-
nany rentgen. W czasie pobytu w kl auschwitz kilkakrotnie 
zmieniał komanda robocze, co nie było takie łatwe. Wszystko 
zależało od znajomości z więźniami funkcyjnymi oraz pomo-
cy organizacji obozowej, a często także od wykonywanego 
wcześniej zawodu20. W marcu 1943 roku został przeniesiony 
do obozu koncentracyjnego w Neuengamme k. Hamburga 
(nr obozowy 18803), skąd w lutym 1944 roku przewieziono 
go do obozu koncentracyjnego w Płaszowie k. krakowa. 
15 stycznia 1945 roku wraz z ostatnią grupą więźniów (głów-
nie Żydów) został ewakuowany w kierunku zachodnim 
(Oświęcim-Wodzisław Śląski). dzięki ucieczce z „marszu 
śmierci” (25 stycznia), szczęśliwie udało mu się przeżyć21.

Po roku 1945 przebywał w krnovie (obecnie Czechy), 
gdzie był zatrudniony w miejskim szpitalu, a potem w Opa-
vie. W 1951 roku przyjechał do Polski i do roku 1952 praco-
wał na stanowisku kierownika sekcji BHP i kierownika sekcji 
socjalnej w katowickim Przedsiębiorstwie Budownictwa 
Przemysłowego. W roku 1952 powrócił do Czechosłowacji, 
gdzie nadal pracował w resorcie zdrowia. 

Od roku 1961 mieszkał w katowicach-Ochojcu. Od stycz-
nia tego roku do roku 1968 pracował w rejonowym Oddziale 

18 konopacki M., Ludzka „communio” w doświadczeniu międzyreligij-
nym: muzułmanie w otoczeniu chrześcijan w Polsce [w:] „rocznik 
Tatarów Polskich”, t. iii, gdańsk-Toruń 1995, s. 155. 

19 Był to tzw. związek Organizacji Woskowej (zOW). Należał do niego 
m.in. ppłk pil. Teofil dziama, rtm Witold Pilecki, czy były poseł stani-
sław dubois, którego szegidewicz poznał jeszcze na Pawiaku. 

20 „księga Pamięci…”, op. cit., s. 342.
21 informacje z ankiety wypełnionej w Muzeum auschwitz-Birkenau w 1963 r.

stali zwykłej „Centrostal” w katowicach. Poznał wówczas 
elfrydę skupin (1910-2002) z którą zawarł związek małżeń-
ski. W roku 1970 szegidewicz był jednym z głównych świad-
ków w procesie beatyfikacyjnym ojca kolbego w 1970 r.22 
W dokumentach przechowywanych w parafiach górnego 
Śląska (m.in. katowice, Chorzów) wspomina się, że: „Jan 
Jakub szegidewicz szerzy ideę pojednania między narodem 
polskim i niemieckim. (…) Na skutek pobytu w obozach pan 
szegidewicz stracił zdrowie, choruje poważnie na serce, na 
skrzep w nogach, który w dużym stopniu utrudnia mu cho-
dzenie”23.

zaangażowany był również w upowszechnianie praw-
dy o kl auschwitz. Wygłosił wiele prelekcji o tematyce 
obozowej w śląskich szkołach, zakładach pracy oraz ko-
ściołach. dawał też świadectwo męczeńskiej śmierci ojca 
Maksymiliana kolbego. W latach 70. XX wieku miesz-
kał w katowicach na Ochojcu (ul. szenwalda 103). zmarł 
1 sierpnia 1983 roku w katowicach24. Pochowany został na 
Cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej w katowi-
cach-ligocie25. 

sławomir Hordejuk  

22 Jego relacja znajduje się w zbiorach archiwum Muzeum auschwitz-
-Birkenau. zespół Oświadczenia, relacje więźniów - Jan Jakub szegi-
dewicz, t. 86, s. 47-49.

23 zaświadczenie wydane przez katolicki Urząd Parafialny św. Floriana 
w Chorzowie, 29.08.1974 r.

24 Przeglądając wszystkie gazety ukazujące się w 1983 r. w katowi-
cach (m.in. „dziennik zachodni”, „Trybuna robotnicza”, „dziennik 
zachodni Wieczorny”), nie udało mi się odnaleźć choćby nekrologu 
Jana Jakuba szegidewicza.

25 grób nr 8, rząd 2, sektor J 6.

Jan Jakub szegidewicz z katolickim duchownym

Polski Tatar – człowiek wiary…
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Romuald Bejnar

zaRys dziejów 
bejnaR-bejnaRowiczów 

Tatarzyna był to zacnego rodu z chanów ordyńskich, zwą 
go Nar-bej (Bagadyr). Tak rozpoczyna się kronika rodu Bej-
nar-Bejnarowiczów. ale zacznijmy od początku. dziadkiem 
Nar-beja był chan złotej Ordy aig Beg, który panował w la-
tach 1372-1375. Pochodził z linii szibanitów z rodu dżocze-
nów, miał syna kagan Bega, który po nim przejął władanie 
w latach 1375-1380. Ten zaś miał synów: Narbeja, Machmu-
da-chodżę i trzeciego o nieznanym imieniu. W tym czasie 
w ordzie panował wielki zamęt, zabijał brat brata, pano-
wało kilku chanów. emirem, faktycznym przywódcą złotej 
Ordy, był podówczas Mamaj. szykowała się wielka wojna 
z księciem dymitrem dońskim; doszło do bitwy na kuliko-
wym Polu. Wczesnym rankiem, 8 września 1380 roku, gęsta 
mgła otuliła ustawiające się wojska. Pułki ruskie skupione 
były przy chorągwiach. Po drugiej stronie ustawili się Ta-
tarzy. Najwyższe miejsce, krasne Wzgórze, zajął Mamaj ze 
swym sztabem. książę Tolag-bej objął dowództwo awan-
gardy. Było prawdopodobnie pięciu dowodzących bitwą 
synów chanów panujących w ordzie stronników Mamaja, 
wśród nich Tasz-bej, Tułuj-bej, Nar-bej.

Po bitwie Mamaj zbiegł z kilkoma wojownikami. Nar-bej 
wraz ze sługą uciekali do lasu, około 50 km od pola walki. 
Pochwycono ich jednak i przywiązano łańcuchami za nogi 
do grubego drzewa. siedzieli tak, bezradni, cały dzień, 
aż wieczorem zjawili się zwiadowcy króla Władysława Ja-
giełły, odwiązali ich i szybko zabrali do króla. Tak poda-
ją dziejopisarze. król wysłuchał Tatarów i zabrał ze sobą, 
a następnie oddał jako jeńców wielkiemu księciu Witoldo-
wi. Witold, jak wiemy, cenił sobie wielce Tatarów. Wysłu-
chawszy opowieści księcia Nar-beja, nazwał go Bagadyr, 
co znaczy bohater. W ten sposób zaczął się nowy rozdział 
w jego życiu. słowo „bej” (także beg lub bek) jest tytułem. 
Mogą go używać tylko książęta czystej krwi. zagadką jest 
określenie „Nar”; możliwe, że pochodzi od „nur”, składnika 
imion wysoko urodzonych Tatarów (po arabsku i turecku 
znaczy światło). Nar-bej, radząc się tłumacza, oznacza do-
słownie książę znakomity. To tyle co do nazwiska… 

Nar-bej poprosił wielkiego księcia Witolda, aby ten niko-
mu nie mówił o jego pochodzeniu. Chciał być anonimowym 
dworzaninem. książę zgodził się, bo znał dobrze jego histo-
rię. Minęło siedem lat, a w tym czasie Nar-bej zdobył zaufa-
nie Witolda swoją pracą na rzecz litwy. W roku 1387 odbył 
się chrzest władcy, co oznaczało, że wszyscy mieszkańcy 
musieli się ochrzcić, podobnie i Nar-bej. Takie było zarzą-
dzenie króla Władysława Jagiełły. W między czasie Nar-bej 
na litwę sprowadził niektórych swych podwładnych, wie-
dząc już że ojca jego kagana-Bega otruli stronnicy Tochta-
mysza, z Mamajem też to samo zrobili. Postanowił służyć 
u księcia Witolda na litwie. zmienił swe imię, przestawiając 
poszczególne człony – na Bejnar. Była to praktyka znana 

wśród wysoko urodzonych osadników tatarskich, ponieważ 
ich właściwe imiona i nazwiska nie miały żadnego szczegól-
nego znaczenia dla ludzi, pośród których się osiedlali. Jed-
nak Bejnar był też tytułem, którego używał w swym nowym 
środowisku, by właściwie wykazać swój status. Taki właśnie 
miał kłopot Franciszek Piekosiński, niebędący przecież la-
ikiem w sprawach genealogicznych, gdy pisał zdziwiony 
w annałach Towarzystwa Heraldycznego, że „w ogóle nic 
nie wiadomo o Bejnarze.” Jest wprost niemożliwe, aby nie 
zostawił on żadnego śladu swojego „byłego ja” przed Ho-
rodłem. za mało albo w ogóle nie kontaktował się osobami 
o tym nazwisku. 

Paweł Jasienica bardzo ostrożnie przyznawał się do po-
chodzenia tatarskiego; ówczesne czasy nie pozwalały mu 
na więcej. ale coś tam napisał, zapoczątkował drzewo gene-
alogiczne, pozostawił również mały fragment w pamiętniku: 
„…Nie było sensu jechać w pradziadowskie strony, na prawy 
brzeg dźwiny…” Czyli coś wiedział, bowiem wielki książę 
Witold tam właśnie osadził Bejnara. Jeziorosy leżą tuż na 
południe od dźwiny. Cały pas wzdłuż rzeki był ufortyfiko-
wany, bo na północy rozciągały się ziemie krzyżackie. Byli 
chciwi i wojowniczy. Musiał tam władać człowiek o wyjątko-
wych zaletach przywódczych i doświadczeniu wojennym. 
i tak Bejnar stał się obrońcą litewskiej granicy przed krzy-
żactwem. Należy jeszcze dodać, że na chrzcie przyjął imię 
Mikołaj. Nie wiemy dokładnie co uczynił dla Jeziorosów, ale 

Herb Nowina
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możemy przypuszczać, że tak sławny i zasłużony wojownik 
wyróżniony został przed Horodlem. 

„We środę rano 30 sierpnia król jegomość z Panią królo-
wą bardzo rano wyjechali na ruś. We wrześniu 1413 roku byli 
już w Horodle nad Bugiem; para królewska w otoczeniu naj-
większych dostojności państwowych oraz książę Witold wraz 
z księżną anną i możnymi litewskimi, wśród nich z Polski Mi-
kołaj sepieński z sepna koło Poznania oraz Mikołaj Bejnar, już 
kasztelan wileński, możliwe że jedyny Tatar ze strony litew-
skiej.” adoptował go ów Mikołaj sepieński do herbu Nowina. 
sepieński, jak wiemy, służył u Witolda. Był wielkim panem 
zasłużonym dla Polski oraz kościoła. To oddzielna historia, 
zainteresowanych zapraszam na stronę internetową „sepna’’ 
dariusza kosieradzkiego. dlaczego Bejnar przyjął imię Mi-
kołaj? Może dlatego, że miał długą brodę, albo że sepieński 
tak miał na imię. Tego się już nie dowiemy. Flamandzki ry-
cerz i podróżnik gilbert de lannoy opowiadał, że 1421 roku na 
przyjęciu u Witolda siedział obok jakiegoś księcia tatarskiego 
z brodą do kolan. Należy wspomnieć jeszcze o bitwie grun-
waldzkiej, w której to Mikołaj Bejnar, według kroniki Bejna-
rów, brał udział. Nie wiemy tylko, jakim oddziałem dowodził. 
Prawdopodobnie prowadził kontyngent litewski, jeśli przyjąć 
że nie tatarski, bo takie przypuszczenie też istnieje. 

zauważyć trzeba zdolność przewidywania i geniusz woj-
skowy wielkiego księcia Witolda, brata stryjecznego pol-
skiego króla. Utrzymywał te tatarskie chorągwie przez rok, 
by mieć je gotowe na ostateczną rozgrywkę z teutońskim 
najeźdźcą. Historyk i poeta Maciej stryjkowski opisał bitwę 
pod grunwaldem wierszem. Wspomina tam o dwóch tatar-
skich chorągwiach nadwołżańskich. Całkowite dowództwo 
nad tymi połączonymi siłami tatarskimi miał dżelal-ed-din, 
najstarszy syn chana Tochtamysza, przywódcy złotej Ordy. 
z którym to, jak już wiemy, Mikołaj Bejnar miał złe stosunki, 
obwiniał go bowiem o śmierć swego ojca. Podawano różną 
liczbę tatarskich wojowników. kronikarz Jan długosz pisał 
tylko o trzystu zbrojnych, co jest zdecydowanie za mało. inni 
historiografowie, np. Paweł Jasienica (leon lech Beynar) i le-
szek Podhorodecki, ocenili ją na 1000-2000. zakon krzyżacki 
głosił o około 30 tysiącach wojsk tatarskich! z odtworzeniem 
właściwego przebiegu bitwy ciągle na nowo i bez nadziei na 
właściwe zakończenie zmagali się historycy. litwini oczywi-
ście narzekają, że polscy historycy, zwłaszcza Jan długosz, 
twierdzą, że to Polacy w sposób istotny zdecydowali o zwy-
cięskim wyniku starcia. długosz, którego ojciec i wuj byli 
w czasie bitwy pośród rycerstwa polskiego, z całym prze-
konaniem przypisuje je Polakom. litwini na małych koniach 
i w gorszych zbrojach ustępowali pola ciężkozbrojnym ryce-
rzom na znakomitych rumakach. Tylko część z nich wróciła 
z Tatarami i ponownie przyłączyła się do bitwy. Jednak ich 
działania wniosły istotny wkład w zniszczenie prawego skrzy-
dła rycerzy zakonu. 

Jasienica zgadza się z długoszem, mówiąc że około 300 
czołowych rycerzy padło w bitwie, ale polskie siły straciły tyl-
ko czternastu. Miał świadomość, że decydującą rolę odegrało 
tu nie tyle doświadczenie bitewne, ale przede wszystkim wy-
trzymałość fizyczna. Źródła niemieckie nie są w pełni wiary-
godne i powinno się patrzeć na nie krytycznie. Jest na ten te-
mat kilka książek w języku angielskim, m.in. „Tannenberg and 
after” Williama Urbana. Biorąc jednak pod uwagę wydawcę 

[lithuanian research & studies Center] może zawierać głów-
nie litewski punkt widzenia. za głównego eksperta bitwy jest 
uważany szwed, sven ekdahl. z polskich publikacji najlepszą 
jest książka „grunwald 1410” andrzeja Nadolskiego, nie ujmu-
jąc czegokolwiek stefanowi Marii kuczyńskiemu i jego „Bitwie 
pod grunwaldem”. istnieje jeszcze tzw. Metryka litewska, wy-
dana w roku 2000 i wymieniona w PBsg, ale coś w niej nie gra, 
bo liczba tomów się nie zgadza. Może ktoś to wyjaśni? 

Na stronach internetowych stanów zjednoczonych aż 
dudni od zapisów na temat Mikołaja Bejnara, a to za sprawą 
nieżyjącego już prof. Waldemara Bejnara, wielce zasłużone-
go dla tej sprawy. W Polsce jedynie Marian Bejnar przed-
stawiał trochę zmienioną legendę o pochodzeniu Bejnarów. 
znam jeszcze dwie, ale przedstawię jeszcze jedną, którą 
przesłał mi swego czasu Tatar, Maciej konopacki, mówiąc, 
że dostał ją od rodziny Pawła Jasienicy, już po jego śmierci. 
Oto ona. dostał się niegdyś do niewoli tureckiej pewien ry-
cerz polski wraz ze swym wiernym sługą, Tatarem. zostali 
skuci razem łańcuchem. ażeby ułatwić panu ucieczkę, wier-
ny sługa odciął sobie nogę i dzięki temu rycerz swobodnie 
dostał się do swoich. Po pewnym czasie odbito jeńców z rąk 
tureckich i wśród nich rozpoznał rycerz swego oddanego 
Tatara – bez nogi. Hetman wzruszony tą historią, nadał szla-
chectwo Tatarowi. Nazywać się on zaczął bey – książe, nar 
– dar, jako że szlachectwo i majątek zawdzięczał darowi, zaś 
w herbie jego znalazła się noga na zielonym polu. 

Ot i cała legenda, typowa dla starych przypowieści heral-
dycznych. Pisownię Beynar zamiast Bejnar, dziadek Pawła 
Jasienicy, przebywając we Francji, zmienił dla łatwiejszej wy-
mowy: to wiadomość od jego córki, ewy. a dlaczego Bejnar-
-Bejnarowicz? W książce rafała T. Prinke’go „Poradnik gene-
aloga amatora”, w dziale formy zapisu nazwiska (tablica 20); 
wzór do nazwiska Bejnar, dalej żona Bejnarowa, dalej córka 
Bejnarowiczówna, dalej syn Bejnarowicz. Przy odczytywa-
niu zapisów metrykalnych pamiętać musimy, że pisownia 
nazwiska była bardzo różna. Ścisłe przestrzeganie reguł or-
tograficznych jest praktyką stosunkowo niedawną, w szcze-
gólności w przypadku nazwisk obcobrzmiących itd. Czyli: 
jak usłyszał, tak i napisał. stąd mamy Bejnerów, Bejnorów, 
Bojnorów, Bejnartów itd. Tak nas zapisywali przy chrztach, 
jak usłyszeli. zygmunt Bejnar, który mieszkał koło Biskup-
ca, nieżyjący już zapalony genealog rodziny Bejnarów, wiele 
wniósł do historii, ale nie był w pełni przekonany do tatar-
skiego pochodzenia, natomiast Marian Bejnar, także nieży-
jący, i także zapalony genealog, wszędzie ogłaszał legendę 
o tatarskich korzeniach. Chwała mu za to. 

Jeszcze jeden zapalony prof. Waldemar Bejnar przekazał 
mi wszystkie dokumenty, które zgromadził przez parędzie-
siąt lat wraz z kroniką rodową Bejnarów. Nie znaczy to, że 
ja nic nie wniosłem do tej historii, wprost przeciwnie. same 
opracowanie zbioru trwało kilka lat. genealogią zajmuję się 
od roku 1992, zbierałem materiały do genealogii Bejnarów 
jeszcze wtedy, gdy wszyscy żyli. Należy tu wspomnieć o nie-
żyjącym już mym imienniku romualdzie Bejnarze, który do-
starczył mi sporo dokumentów rodzinnych. Cześć jego pa-
mięci. dziękuję również Tatarom: alemu Miśkiewiczowi oraz 
Maciejowi konopackiemu za słowa otuchy. 

romuald Bejnar  
genealog rodziny Bejnarów
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Selim Chazbijewicz

tataRstan. pomiędzy autonomią 
a tęsknotą do suweRenności (2)

tajemnicza mogiła – na tRopie?

Po podbiciu Chanatu kazańskiego przez rosję,  mieszkańcy 
tych ziem nie dali się łatwo okiełznać nowej władzy. rozpoczę-
ła się seria powstań ludności tatarskiej, czuwaskiej, maryjskiej, 
skierowanych przeciw władzy Moskwy. Trwały one od drugiej 
połowy wieku XVi aż po wiek XViii. Były to większe lub też 
mniejsze zrywy miejscowej ludności, lokalne albo obejmujące 
większość terytoriów Powołża1. Już w roku 1553 w pobliżu rzeki 
Miosza, zorganizowany został pierwszy oddział powstańczy pod 
wodzą dżanseita saryj-Batyra. Większą jeszcze armię powstań-
czą zorganizował Mamysz-Berdi, który postanowił wskrzesić 
Chanat kazański. Powstańcy próbowali osadzić na tronie mu-
rzę ali akrama, brata ostatniej  suwerennej władczyni kaza-
nia – sujmbike. Na kazań wyruszyła pacyfikacyjna ekspedycja 
wysłana przez iwana groźnego. Walki trwały do  zimy 1554 r. 

1 Jw., s. 122; ayaz ishaki, idel-Ural, london 1988, s. 22-23.

W poprzednim numerze „Przeglądu Tatarskiego” napi-
saliśmy o mogile na Cmentarzu garnizonowym w Po-
znaniu, w której spoczywa szeregowy Machmunda se-
gidewicz. skąd pochodził ów 16-letni, sądząc z imienia 
i nazwiska, Tatar? Czy walczył, a jeśli tak – to gdzie? 
Może ktokolwiek wie coś o jego losach? 

Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej informacji o Mach-
mundzie segidewiczu. Pewien trop udało się jednak 
odnaleźć. Oto w książce pt. „zarys historii wojennej 
Tatarskiego Pułku Ułanów imienia Pułkownika Mustafy 
achmatowicza” autorstwa rotmistrza Veli Beka Jedigara, 
wydanej w Warszawie w roku 1933, znajduje się lista po-
ległych i zmarłych z ran, na której pod numerem 48 wid-
nieje ułan szegidewicz Machmund. Niewątpliwie jest to 
ten sam człowiek, co spoczywający na poznańskiej ne-
kropolii, tylko pochowany pod przekręconym imieniem 
i nazwiskiem. z całą pewnością zatem należy poprawić 
imię i nazwisko widniejące dotąd na nagrobnej płycie 
Machmunda szegidewicza. Także stopień wojskowy: nie 
szeregowy, a ułan. Był on bowiem ułanem Pułku Tatar-
skiego Ułanów imienia achmatowicza. 

Przypomnijmy pokrótce dzieje tej jednostki. Początek 
był taki: 25 stycznia 1919 roku ukazał się rozkaz sztabu 
generalnego WP nr 41, na mocy którego sformowano Od-
dział Jazdy Tatarskiej. działania rekrutacyjne prowadził 
komitet Obrony kresów oraz komitet Tatarski, w którym 
działali: płk Maciej Bajraszewski, mjr dawid Janowicz-Cza-

Wznowiono je latem i toczyły się do 1557 r. Następny  zryw 
przeciw władzy Moskwy miał  miejsce  w latach 1572-1573. Był 
konsekwencją niezapłacenia żołdu i odprawy  wojownikom  
tatarskim, biorącym udział w wojnie inflanckiej iwana iV.  Po-
wstanie ogarnęło północną część dawnego chanatu. drugi 
bunt miał miejsce w latach 1581-1584. Był wynikiem przymu-
sowej chrystianizacji ludności chanatu. aby uśmierzyć i spa-
cyfikować powstańców, iwan groźny kazał wznieść twierdze, 
mające utrwalić władzę Moskwy: Cariowosanczurską, koź-
modieml’anską, Cariowokokszajską, Małmyżską, Urżumską2. 
kolejne walki trwały w latach 1582, 1584, 1592. Następne po-
wstanie było w latach 1606–1610. Objęło tereny od Niżnego 
Nowogrodu do miasta ałatyria, czyli obszar średniego i gór-
nego Powołża. Powstańcy opanowali parę miast. W roku 1609 

2 Jw.

inski i por. kerim achmatowicz. Jednostka rozrastała się 
i 4 czerwca 1919 roku Naczelne dowództwo Wojska Pol-
skiego wydało rozkaz o przeformowaniu jej w Pułk Jazdy 
Tatarskiej, który 16 września 1919 roku przemianowano na 
Pułk Tatarski Ułanów imienia achmatowicza.

19 sierpnia 1920 roku ukazał się rozkaz o likwidacji 
pułku, zrealizowany 10 września w rejonie krośniewic. 
Niebawem jednak, na prośbę delegacji tatarskiej, której 
przewodził senator aleksander achmatowicz, Naczelne 
dowództwo WP wyraziło zgodę na powstanie nowej 
jednostki tatarskiej. Już 17 września 1920 roku powołano 
dywizjon Mahometański, w którego szeregach znaleźli 
się oficerowie i ułani z rozwiązanego niedawno pułku, 
a także ochotnicy kaukascy. dowódcą dywizjonu został 
awar, rotmistrz Bahaeddin emir Hassan Chursz (Chur-
szyłow). 1 listopada, rozkazem 10065/org dowódcy 
18 dywizji Piechoty, jednostkę przemianowano na dy-
wizjon Partyzancki rotmistrza Churszyłowa, 6 lipca 1921 
roku zredukowano do szwadronu i 2 lutego 1922 roku 
wcielono do 10 Pułku strzelców konnych. 

Tak było… Może teraz związek Tatarów rzeczypo-
spolitej Polskiej zwróci się do zarządu Cmentarza gar-
nizonowego na poznańskiej Cytadeli z wnioskiem o po-
prawienie imienia i nazwiska pochowanego tam Tatara? 
Czekamy też ciągle na jakiekolwiek o nim informacje.

Musa Czachorowski 
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zostali rozgromieni przez wojsko rosyjskie pod wodzą kniazia 
Fiodora szeremietiewa. 

kolejne duże powstanie tatarskie pod wodzą seita-Tiule-
keja wybuchło w 1682 roku. Jego zasięg i sukcesy mogły za-
grozić stanowi posiadania rosji na tym obszarze. zbuntowali 
się Tatarzy, Mordwini, Czeremisi oraz Baszkirzy. Walki trwa-
ły do 1684 roku. kolejne zrywy  powstańcze toczyły się od 
roku 1704 do 1711. W tatarskiej tradycji nazywane są ałdar-
-kusjumowskim powstaniem. Następne, akaj-kilmjakowskie 
powstanie wybuchło w 1735 roku i trwało do 1740. W roku 
1755 Tatarzy, Baszkirzy, Mordwini i Czuwasze znowu chwycili 
za broń pod wodzą gabdułły galijewa, znanego pod pseudo-
nimem „Batyrsza”. Powstanie to w tradycji Tatarów znane 
jest jako „powstanie Batyrszy”.Walki trwały do 8 sierpnia 
1756 roku, kiedy to „Batyrsza” dostał się do rosyjskiej niewo-
li. Trzeba też nadmienić, iż powstanie Jemieljana Pugaczowa 
w 1773 roku należy również po części rozpatrywać w katego-
riach walki narodowowyzwoleńczej Tatarów, Baszkirów, Czu-
waszy i Mordwinów, będących w  powstańczej armii. 

Pierwsze rosyjskie uregulowania prawne, dotyczące mu-
zułmańskiej – tatarskiej ludności Powołża oraz pogańskich 
Mordwinów pojawiły się od roku 1649. Wtedy to wydane 
było „sobornoje ułożenije”, akt prawny, którego rozdział  
16 pt. „O pomiestnych ziemljach” mówił o wywłaszczaniu 
ludności tatarskiej na rzecz nowych „ruskich ludiej”3.

W okresie rządów Piotra i nastąpiło formalne pozbawie-
nie terytoriów byłego chanatu kazańskiego jakiejkolwiek, 
nawet formalnej, niezależności. dotąd, aż do końca wieku 
XVi podbite przez rosję terytorium nadal administracyjnie 
nazywano Chanatem kazańskim. Pod względem prawno-
-administracyjnym wyglądało to w ten sposób, że w Mo-
skwie istniał tzw. Kazańskij prikaz, urząd utworzony do za-
rządzania tym terytorium które administrowane było przez 
carskiego namiestnika4. Od czasu Piotra i utworzono kazań-
ską i astrachańską gubernię, bezpośrednio włączając teryto-
rium byłego chanatu w obręb państwa rosyjskiego. Pierw-
szy dokument, dotyczący represji wobec ludności tatarskiej 
z tego okresu datuje się na rok 17135. Mówi on o przymuso-
wym chrzcie tatarskiej szlachty – właścicieli ziemi „pomiest-
nej” i chłopów oraz  służby wyznania prawosławnego. dano 
im pół roku na dokonanie aktu chrztu – inaczej pozbawiani 
byli majątku i służby. z kolei  Ukaz Senatskiej 19 nojabria 
1794 – o niedopuszczeniji w Kazanskoj gubierni stroit’ mie-
czieti, i o razwiedywaniji Gubiernatoram i Wojewodam o ob-
raszczennych w magomietanskij zakon nowokrieszczennych 
ljudiach6 wyraźnie mówił o zakazie budowy nowych me-
czetów i  niemożności   powrotu do religii islamskiej nowo  
ochrzczonych Tatarów i Mordwinów. Ten opresyjny system 
w stosunku do ludności tatarskiej Powołża, ale też w sto-
sunku do wyznawców szamanizmu – Czuwaszy, Mordwi-
nów, częściowo Udmurtów (w dużej części muzułmańskich), 
trwał w zasadzie do końca XViii stulecia. dopiero koniec 

3 isłam w rossijskoj impierii. zakonodatiel’nyje akty, opisanija, stati-
stika, sostawitiel’ i awtor wwodnoj stat’ji, kommentariew i priłożenij 
dmitrij Juriewicz arapow, Moskwa, s. 40.

4 ayaz ishaki, op. cit., s. 26.
5 Ukaz imiennoj 3 nojabria 1713 – O krieszczenija w kazanskoj i w azow-

skoj gubierniach Mogometan, u kotorych w pomiestijach i wotczinach 
nachodjat’sja kriestijanie prawosławnoj wiery [w:] isłam w rossijskoj 
impierii, (…) op. cit., s. 42- 43.

6 Jw., s. 42.

XViii wieku przynosi pewną ulgę w położeniu ludności ta-
tarskiej Powołża i syberii. Powoli zmienia się forma carskich 
ukazów, dowalająca przynajmniej formalnie na pewne ulgi 
i wolności muzułmańskich poddanych7. 

Ważnym z punktu widzenia sytuacji społecznej był ukaz 
carski z 22 lutego 1784, mówiący o przyznaniu tatarskiej 
szlachcie uprawnień szlachty rosyjskiego imperium8. W roku 
1788 ustanowiono urząd zarządu duchownego w Ufie, a także 
stanowisko muftiego. To ostanie, tworzone na wzór admini-
stracji turecko-osmańskiej, było stanowiskiem zwierzchnim 
nad wszystkimi duchownymi muzułmańskimi rosyjskiego 
imperium9. Władze carskie założyły, że skoro są już na tery-
torium państwa muzułmanie to należy stworzyć strukturę 
duchowną na wzór cerkwi prawosławnej, a  także hierarchię, 
urzędy duchowne i poddać tę religię oraz jej wyznawców cał-
kowitej kontroli państwa. zwalczanie islamu równałoby się po-
wstaniu niekontrolowanej, nieformalnej, konspiracyjnej struk-
tury  i ciągłym walkom  ludności. W tym kierunku – od czasów 
katarzyny ii – będzie dążyć państwo rosyjskie w relacjach ze 
swoimi poddanymi muzułmanami narodowości tatarskiej i nie 
tylko. Nadanie szlachcie tatarskiej politycznych i społecznych 
przywilejów szlachty rosyjskiej tworzyło wśród muzułmań-
skiej ludności imperium silną, wpływową grupę prorosyjską, 
tak samo jak wspomniane wyżej reformy organizacyjne re-
ligii muzułmańskiej tworzyły prorosyjską grupę islamskich 
duchownych. islam, rozumiany jako jedna z akceptowanych 
i wspieranych struktur imperium, był narzędziem dalszych 
zdobyczy terytorialnych w azji Środkowej w XiX stuleciu. Ta-
tarscy kupcy, duchowni i murzowie nastawieni prorosyjsko 
byli często forpocztą rosyjskiej armii oraz administracji10.

Już od XVi stulecia zaczął się kształtować naród tatarski 
na Powołżu. Pierwsze procesy miały miejsce jeszcze w okre-
sie istnienia Chanatu kazańskiego. W tym czasie funkcjono-
wały dwie główne grupy etniczno-społeczne: różnych warstw 
feudałów nazywanych „Tatarami” i grupy poddanych płacą-
cych daniny „jasak”, zwanych z rosyjska „jasacznicy” albo 
„jasaczni Czuwasze”, zaś  po tatarsku „besermen”. Nazwa ta 
(w formie beserman) była nazwą własną Udmurtów.  To zisla-
mizowana grupa Ugro-Finów, pochodząca z ludności Bułgarii 
kamskiej, która przesiedliła się w okresie Chanatu kazańskie-
go z lewego brzegu Wołgi i Czepca. asymilowali się z tur-
kijską ludnością Powołża11. Tatarzy stanowili podstawę feu-
dalno-rodowej i plemienno-terytorialnej struktury państwa. 
W okresie Chanatu kazańskiego istniały cztery podstawowe 
klany plemienno-terytorialne: argyn, szirin, kypczak, Baryn12. 

7 Ukaz imiennoj, dannyj gienierał-Poruczniku kamienskomu, 28 jan-
waria 1783 g. - 0 dozwolieniji poddanym Magomietanskogo zakona 
izbirat’ samim u siebia achunow [w:] isłam w rossijskoj imppierii (…) 
op. cit., s. 46-47; Manifiest 8 apriela 1783 g. – O priniati połuostrowa 
krymskogo, ostrowa Tamania i wsiej kubanskoj storony pod rossijku-
ju dierżawu (izblieczenija), jw., s. 47-48.

8 Ukaz imiennoj, dannyj Prawitielstwujuszczemu sienatu 22 fiewralja 
1784 goda – O pozwolienii kniazjam i Murzam Tatarskim pol’zowat’sja 
wsiemi priedmuszcziestwami rossijkogo dworjanstwa, jw., s. 48-49.

9 Ukaz imiennoj dannyj prawjaszemu dołżnost’ gienierał-gubiernator 
simbirskogo i Ufimskogo ginierał-Poruczniku Baronu igielstromu 
22 sientjabria 1788 g. – Ob. Opriedielenii Mułł i proczich duchownych 
czinow Magometanskogo zakona i ob. Uczrieżdieniji w Ufie duchow-
nogo sobranija dlja zawiedowanija wsiemi duchownymi czinami togo 
zakona, w rossiji priebywajuszczimi, jw., s. 5-51; Ukaz imiennoj, dannyj 
sienatu 22 sientjabria 1788 – O naznaczieniji Muftija nad wsiemi obita-
juszczimi w rossiji Magometanskogo zakona ljud’mi, jw., s. 51. 

10 Michael khodarkovsky, Na granicach rosji. Budowanie imperium na 
stepie, Warszawa 2009, s. 49-50.

11 Tatarskij encikłopiediczeskij słowar’, op. cit., s. 74.
12 Tatary, Moskwa 2001, s. 104.
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Podobne struktury funkcjonowały na krymie, a także wśród 
osadzanych w Wielkim księstwie litewskim Tatarów. Nazwa 
etniczna – Tatarzy kazańscy – pojawia się już w XVi stule-
ciu, a nawet pod koniec XV w ruskich latopisach, w latach 
1468, 1469, 1475 jako „Tatarowja kazanskije”13. W roku 1491 
o „kazańcach” pisał chan krymu Mengli gerej14. W XVi stu-
leciu zaczęła funkcjonować nazwa Orda kazańska lub Orda 
kazańskich Tatarów, również wśród autorów europejskich. 
etnonim „Tatarzy kazańscy”, oznaczający ludność Chanatu 
kazańskiego, szerzej Powołża, od XVi stulecia funkcjonował 
już systematycznie zarówno wśród ruskich jak i europejskich 
autorów. ludność ta składała się z zislamizowanych Ugro-
-Finów: Mordwinów, Czuwaszy, także z części tych grup wy-
znających szamanizm: z dawnych Bułgarów Nadwołżańskich, 
wreszcie z turkijskich kipczaków. Tak więc była to ludność 
turkijsko-ugro-fińska. autorzy ruscy, jak kniaź andriej kurb-
ski, opozycyjny wobec iwana iV groźnego, pisze o tatarskim 
języku wśród języków kazańskiego Chaństwa jako o „pogań-
skich językach  Tatarów krymskich i kazańskich”. Oprócz na-
zwy Tatarzy kazańscy funkcjonowała również  nazwa Bułga-
rzy, Bułgarzy Nadwołżańscy, a także nazwa terytorium  np. 
Bułgarskaja Obłast, strany Bołgarskija. dodatkowo funkcjo-
nował termin i grupa etniczna Tatarów uralskich (Priuralskije 
Tatary). Byli oni wymieszani z etniczną grupą „zachodnich 
Baszkirów”. W powstaniu tej grupy etnicznej dużą rolę ode-
grała Wielka Orda Nogajska. 

Północno-zachodnie tereny pasma gór Uralskich, zwane 
z rosyjska Priural’jem, w XV wieku formalnie należały  do 
Chanatu kazańskiego zaś faktycznie były pod znacznym 
wpływem politycznym Wielkiej Ordy Nogajskiej. Ta zaś była 
dominium rody Mangytów, jednego z paru potężnych feu-
dalnych klanów rodowych złotej Ordy, później innych chana-
tów, w tym Wielkiej Ordy Nogajskiej. Tatarzy określali Wiel-
ką Ordę Nogajską jako „Mangycki Jurt”, czyli domenę rodu 
Mangytów. Tak też nazywana była północno-zachodnia część 
„Przedurala”, jeśli można tak po polsku tłumaczyć rosyjskie 
„Priural’je”. Pod względem etnicznym była to mieszanina róż-
nych grup i narodowości oraz języków. Źródła mówią o Basz-
kirach, Ostiakach, Nogajach (Mangytach), isztiakach (za-
chodni Baszkirzy), Tatarach Nadwołżańskich. Na formowanie 
się narodowości Tatarów Nadwołżańskich (kazańskich) wpły-
nęła też grupa, czy też grupy etniczne formujące się w sąsied-
nim Chanacie astrachańskim, położonym na południe, na wy-
brzeżu kaspijskim. Na tym terytorium istniała do przełomu 
XVii i XViii stulecia Wielka Orda Nogajska, wcześniej Chanat 
astrachański, później zaś Chanat kałmucki. W tym rejonie 
przez pewien czas funkcjonowała władza chanów krymskich 
i wpływy osmańskie oraz perskie, nie mówiąc o ruskich i ro-
syjskich. Jednakże przede wszystkim klany rodowe Tatarów 
astrachańskich były wręcz identyczne z nogajskimi. 

kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na formowanie się 
narodowości Tatarów Nadwołżanskich były procesy etnicz-
ne i polityczne w Chanacie syberyjskim. Można mówić o wy-
kształceniu się etnicznej grupy Tatarów Nadwołżańsko-Ural-
skich. Pod koniec XVii stulecia ta grupa etniczna liczyła ok. 200 
tys. ludzi15. Po podboju terytorium chanatów: kazańskiego, 

13 Jw., s. 105.
14 Jw.
15 Jw., s. 136.

astrachańskiego i syberyjskiego ludność tych państw i teryto-
riów ogólnie można by podzielić na dwie podstawowe grupy 
pod względem społecznym: służyłych i jasacznych. Ci pierwsi 
byli na usługach rosyjskiego państwa – to bejowie i murzo-
wie oraz kniaziowie tatarscy zrównywani powoli z warstwą 
bojarów. drudzy  byli płatnikami daniny – jasaku. rozpoczął 
się powolny acz systematyczny proces asymilacji politycznej 
i po części kulturowej ludności dawnego Chanatu kazańskiego  
oraz jednocześnie proces narodowotwórczy formowania się 
nowoczesnej narodowości – Tatarów Nadwołżańskich lub ka-
zańskich. Według badaczy tatarskich, na współczesny naród 
tatarski w Tatarstanie złożyły się trzy subetnosy: miszarski, 
kasimowski i kazańsko-tatarski. Te dwa pierwsze były pochod-
ną tradycji politycznych i historycznych, trzeci wykształcił się 
w wyżej opisanym procesie syntezy wartości etnicznych daw-
nej ludności Chanatu kazańskiego i państw przyległych. 

Od wieku XViii następuje coraz większa samoidentyfikacja 
Tatarów i zaczął się formować nowoczesny naród tatarski. Ten 
proces miał swoje etapy. Od XViii do połowy XiX wieku nastę-
pował etap formowania się  świadomości narodu muzułmań-
skiego od połowy wieku XiX, mniej więcej do 1905 roku etap 
formowania się narodu kulturowego zaś od lat dwudziestych 
XX stulecia kolejny etap tworzenia narodu politycznego16.

Pierwszy etap w zasadzie rozpoczął się od końca XVii 
wieku. Jego  początkiem była akcja masowej i przymusowej 
chrystianizacji ludności Powołża i Priural’ja, która  paradok-
salnie przyczyniła się do konsolidacji Tatarów i wzrostu ich 
samoświadomości, na podstawie której zaczęła się formować 
koncepcja muzułmańskiego narodu. również konsekwencją 
działań rządu carskiego był masowy udział Tatarów Powoł-
ża oraz Baszkirów w powstaniu w 1755 roku, którego celem 
była obrona tradycji islamu. Była to wojna chłopska, warstw 
niższych, owych jasacznych, na czele której stanęli tatarscy 
murzowie. Jednym z rezultatów tego powstania była zmiana 
polityki wewnętrznej władz rosyjskich i ukazy carskie wcze-
śniej już wspomniane, dające pewne swobody ludności mu-
zułmańskiej i organizujące strukturę organizacyjną islamu na 
terytorium rosji, która jest do dzisiaj aktualna. W roku 1800 
powstała w kazaniu pierwsza drukarnia tatarska, drukująca 
egzemplarze koranu i modlitewniki. Nastąpiła również sta-
bilizacja i uporządkowanie struktury socjalnej ludności ta-
tarskiej. Uczeni muzułmańscy – alimowie i duchowni – muł-
łowie (imamowie) stali się przewodnikami i ideologami mu-
zułmańskiej narodowości. Ta ideologia opierała się na bazie 
muzułmańskiej oświaty szerzonej przez medresy – religijne 
zakłady naukowe i islamskich wydawnictwach coraz bardziej 
popularnych wśród ludności Powołża i Uralu. W połowie 
XiX stulecia zaczęła się formować – filozofia i historiografia 
tatarska, a także powstawać nowoczesna prasa. To z kolei 
przyczyniało się do tworzenia nowej, nieznanej przedtem 
formacji społecznej – świeckiej inteligencji tatarskiej, która 
była awangardą dwudziestowiecznego tatarskiego nacjona-
lizmu i myśli państwowotwórczej. Warto przytoczyć choćby 
niektóre z przykładów biografii tatarskich myślicieli, pisarzy 
i intelektualistów oraz tatarskiej myśli społecznej i politycz-
nej XiX, i początków XX stulecia.

selim Chazbijewicz 

16 Jw., s. 141.


