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Tacy są Tatarzy
(Wstęp do wydania polskiego)

Ponad	 sześć	 wieków	 obecności	 Tatarów	 na	 ziemiach	 Wielkiego	
Księstwa	 Litewskiego,	 następnie	 Rzeczypospolitej	 Obojga	 Narodów,	
a teraz już w Polsce i na Litwie – to wydarzenie niezwykłe. Innego prze-
cież	pochodzenia,	innej	wiary,	ale	tak	mocno	wrośnięci	w	tutejsze	krajo-
brazy, że od dawna uznawani za miejscowych, swojskich, tym bardziej, 
że	 przywilej	 ten	 okupili	 obficie	 krwią	 na	 bitewnych	 polach	 przelaną	
i	jednym,	często	tragicznym	losem	z	polską	czy	litewską	ludnością.	

Tatarzy	kojarzeni	są	najczęściej	z	wojownikami,	którzy	moc	swe-
go oręża rozsławili na całą Europę. Od tatarskiego nazwiska – Ułan 
– pochodzi nazwa jednostek lekkiej kawalerii, zbrojnych w szable 
i lance. Znani byli ułani w wielu armiach, także poza naszym kon-
tynentem. Ostatnie pułki ułańskie Wojska Polskiego rozformowano 
w	1947	roku.	Jednak	Tatarzy	to	nie	tylko	dzielni	kawalerzyści.	Służyli	
zresztą	w	rozmaitych	rodzajach	broni,	również	w	marynarce	wojen-
nej oraz lotnictwie. 

Kim więc byli jeszcze Tatarzy? Okazuje się, że od samego początku 
osadnictwa w Wielkim Księstwie Litewskim, potem w Koronie, zaj-
mowali się rozlicznymi profesjami. Byli np. tłumaczami i tatarskimi 
pisarzami	królewskimi,	posłowali	do	chanów	i	sułtanów,	piastowali	
ważne	stanowiska	marszałków	ziemskich,	chorążych	i	sędziów.	Go-
spodarowali ponadto w swoich nie za wielkich zazwyczaj majątkach, 
ubożsi trudnili się furmaństwem, garbarstwem lub ogrodnictwem. 

Z	 czasem,	 z	 upływem	wieków,	 zdobywali	 nowe	 zawody.	 Zosta-
wali Tatarzy lekarzami, prawnikami, dziennikarzami. Podejmowali 
pracę w administracji państwowej, byli przedsiębiorcami, pisarzami 
oraz naukowcami. Cieszyli się zawsze dobrą opinią ludzi uczciwych 
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i wiernych, pracowitych i spokojnych. Tacy byli i tacy wciąż są Ta-
tarzy. Obywatele Polski i Litwy, jednej krwi między sobą, i jednej już 
właściwie	ze	współrodakami.	Zapisali	się	chwalebnie	także	na	kar-
tach historii Białorusi, Ukrainy, Krymu, Azerbejdżanu i Rosji. 

Oddajemy	 do	 rąk	 Czytelników	 „Tatarskie	 biografie”,	 naszą	 księgę	
pamięci	 o	 tych,	 którzy	wprawdzie	 już	 odeszli,	 lecz	wciąż	 są	 razem	
z	nami.	Te	postaci	zasłużonych	przedstawicieli	tatarskiej	społeczności	
wskazują, jak długą i znaczącą drogę przebyli Tatarzy w Polsce i na 
Litwie	od	czasów	Tochtamysza	i	Dżelal	ad-Dina.	Chwała	autorom,	Sta-
nisławowi	Duminowi,	Adasowi	Jakubauskasowi	i	Galimowi	Sitdykowo-
wi	za	trud,	którego	się	podjęli,	by	zachować	tatarskie	dziedzictwo.	

Polecam tę lekturę osobom dojrzałym do wspominania, młodym – 
do	naśladowania,	wszystkim	zaś,	niezależnie	od	pochodzenia,	ku	serc	
pokrzepieniu, że tak dzielnie i zgodnie się te nasze narody złączyły. 

Wrocław, 7 lutego 2012 r. 
Musa Czachorowski



Księga o czynach przodków
Z sukcesów przodków nie tylko 

można być dumnym, ale i trzeba…
(A.S. Puszkin)

Litewscy	Tatarzy	–	to	unikatowa	etniczna	grupa	Tatarów,	która	osie-
dliła się w Wielkim Księstwie Litewskim ponad 600 lat temu, na prze-
łomie XIV i XV wieku. Zamiennie z terminem „litewscy Tatarzy” używa 
się nazwy „Tatarzy polscy” lub „Tatarzy polsko-litewscy”. Litewscy Ta-
tarzy,	mieszkający	na	współczesnej	Białorusi	nazywają	się	analogicz-
nie „Tatarami białoruskimi”. Jednakże oni także spokrewnieni są z racji 
pochodzenia z Tatarami litewskimi (polsko-litewskimi), gdyż w cza-
sie powstania i rozkwitu Wielkiego Księstwa Litewskiego, terytorium 
obecnej	Białorusi	było	częścią	składową	średniowiecznej	Litwy.

„Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego na przestrzeni swych 
dziejów	obfituje	w	niezwykłe	wydarzenie.	Kiedy	cała	Europa	walczy-
ła	mieczem	 przeciwko	muzułmanom,	 rozważna	 polityka	władców	
litewskich	z	miłością	i	gościnnością	zapraszała	pod	swe	panowanie	
Tatarów,	którzy	przez	splot	różnych	okoliczności	zmuszeni	byli	zo-
stawić	własną	ojczyznę	i	dobrowolnie	przesiedlali	się	na	Litwę”	–	pi-
sał profesor literatury tureckiej A. Muchliński w książce „Rozprawa 
o	pochodzeniu	i	współczesności	litewskich	Tatarów”,	wydanej	w	Pe-
tersburgu w roku 1857.

Jednym	 z	 pierwszych	 badaczy	 biografii	 znamienitych	 przodków,	
którymi	można	i	trzeba	się	chlubić,	był	historyk	Stanisław	Kryczyński.	
Spod	jego	pióra	wyszło	siedem	biografii	znanych	litewskich	Tatarów	
(w	tym	artykuł	o	słynnym	generale	Józefie	Bielaku),	które	przed	II	wojny	
światowej	zostały	opublikowane	w	„Polskim	Słowniku	Biograficznym”.	
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Porównywalną	pozycję	z	publikacjami	S.	Kryczyńskiego	zajęły	w	litera-
turze	biograficznej	teksty	„Generał	Maciej	Sulkiewicz	(1865-1920)”	oraz	
„Aleksander Sulkiewicz (1867-1916)”, napisane przez Leona Kryczyń-
skiego i włączone do pierwszego tomu „Rocznika Tatarskiego” (1932).

Na przełomie XX i XXI w. wzrosło zainteresowanie tym tematem. 
W jego dalszym rozwoju uczestniczyli uczeni Republiki Tatarstan J. Gri-
szyn	 i	D.	Szarafutdinow.	 Ich	książka	 „Otczizny	wiernyje	syny”	 („Wierni	
synowie	ojczyzny”)	stała	się	jednym	z	ważnych	źródeł	sporządzania	bio-
grafii	znanych	dowódców	wojskowych	spośród	litewskich	Tatarów	XIX	
i	początku	XX	wieku,	które	weszły	w	skład	niniejszego	wydawnictwa.

W ostatnich latach niemało wysiłku w pozyskanie danych biogra-
ficznych	i	publikację	biografii	znamienitych	litewskich	Tatarów	wło-
żył jeden z aktywniejszych działaczy na rzecz odrodzenia swojego 
narodu w niepodległej Litwie, doktor nauk technicznych Romualdas 
Makaveckas (Romuald Makowiecki). Zgromadził w swojej bibliotece 
ogromne	archiwum,	które	zostało	zebrane	 jeszcze	od	żyjących	na-
stępców	wielkich	 przodków.	 Jego	 artykuły	wyróżniały	 się	 nie	 tylko	
obfitością	faktów	i	ich	wnikliwą	analizą.	Przesycał	je	szczery	szacu-
nek	dla	pamięci	przodków	oraz	duma	z	ich	sukcesów	i	wielkich	czy-
nów.	Publikacje	R.	Makaveckasa	drukowane	były	na	stronach	gazety	
„Lietuvos totoriai”, a także w innych periodykach.

Ogromne	znaczenie	w	zbieraniu	informacji	biograficznych	o	wiel-
kich	przodkach	litewskich	Tatarów	mają	badania	rodów	i	dziedzic-
twa	heraldycznego,	którymi	od	czterdziestu	lat	zajmuje	się	jeden	ze	
współautorów	niniejszej	pozycji	–	historyk,	czołowy	pracownik	na-
ukowy Moskiewskiego Państwowego Muzeum Historycznego, Stani-
sław	Dumin.	

Aktywnie i z zainteresowaniem włączył się w proces badania za-
sług	historycznych	swoich	przodków	drugi	współautor	–	doktor	nauk	
humanistycznych,	 przewodniczący	 Związku	Wspólnot	 Tatarów	 Li-
twy,	Adas	Jakubauskas.	Szeroka	erudycja	i	wytrwałość	pozwoliły	mu	
odnaleźć,	 przede	 wszystkim	 w	 XX-wiecznych	 annałach,	 ogromne	
ilości	mało	znanych	dokumentów	archiwalnych	i	innych	źródeł.

Autorzy tej książki stawiają przed sobą zadanie kontynuowania 
badań	i	zbierania	wiadomości	biograficznych	o	znamienitych	przed-
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stawicielach	 litewskich	Tatarach.	 Lakoniczność	materiałów	biogra-
ficznych,	ułożenie	ich	w	kolejności	alfabetycznej,	załączenie	słowni-
ka	 terminów	historycznych,	spis	źródeł	 i	 literatury	pozwalają	przy-
równać	książkę	do	publikacji	encyklopedycznej.

Niewątpliwie, nasza praca nie zawiera pełnej listy nazwisk wielkich 
przodków.	Autorzy	będą	kontynuować	zbieranie	danych	i	tworzenie	
nowych	 biografii	 najwybitniejszych	 osobowości	 historycznych	 spo-
śród	litewskich	Tatarów	lub	mających	tatarskie	korzenie	do	następ-
nego	wydania.	Jak	się	bowiem	okazało,	postaci,	które	pozostawiły	po	
sobie	ślad	w	historii	i	kulturze	i	są	godne	zamieszczenia	w	książce,	
jest	znacznie	więcej,	niż	zakładaliśmy	przystępując	do	tej	pracy.

Niniejsza	 książka	 powinna	 stać	 się	 w	 przyszłości	 podstawą	 do	
stworzenia pełnego informacyjno-encyklopedycznego wydania pod 
wspólnym	tytułem	„Litewscy	(polsko-litewscy)	Tatarzy”,	przedstawia-
jącego	główne	egzystencjonalne	aspekty	dziedzictwa	Tatarów	Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego: historię, religię, sztukę wojenną, profe-
sje, tradycje i obyczaje. Taka praca, niewątpliwie, potrzebuje znacz-
nego	rozszerzenia	grona	autorów.

Obecne	wydanie	może	stać	się	jednym	ze	źródeł	do	tworzenia	ese-
jów	historycznych	oraz	dzieł	literatury	pięknej	przez	profesjonalnych	
pisarzy i dziennikarzy.

Autorzy	książki	wyrażają	głęboką	wdzięczność	wszystkim	swoim	
pomocnikom,	którzy	nie	tylko	czynem,	ale	też	dobrymi	radami	i	sym-
patią asystowali naszemu wysiłkowi. Kontynuując pracę nad drugim 
wydaniem	książki,	weźmiemy	pod	uwagę	wszystkie	możliwe	uwagi	
i	propozycje	naszych	czytelników	w	celu	jej	dalszego	udoskonalenia.

Galim Sitdykow
kandydat	nauk	filozoficznych, 

redaktor naczelny gazety „Lietuvos totoriai” 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Iza Melika Czechowska
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Litewscy Tatarzy 
– sześć stuleci historii

Oddziały tatarskie uczestniczyły w litewskich wyprawach wojen-
nych,	jako	sojusznicy	lub	najemnicy,	już	za	czasów	Giedymina,	w	szcze-
gólności	w	 roku	1320,	podczas	 jego	wojny	z	Zakonem	Krzyżackim1. 
W roku 1395 na Litwie znalazł schronienie pokonany przez Tamerlana 
chan	Tochtamysz,	w	wieku	XV	przebywali	tu	jego	synowie,	wśród	nich	
carewicz	Dżalal	ad-Din,	w	roku	1410	uczestniczący	ze	swym	odziałem	
w bitwie pod Grunwaldem, a także inni tatarscy carewiczowie, m.in. 
przyszły chan krymski Chadżi Girej. Wszyscy oni byli sojusznikami, nie 
zaś	 lennikami	czy	poddanymi	wielkich	książąt	 litewskich,	zaś	pobyt	
na	Litwie	był	dla	nich	oraz	wielu	innych	kniaziów	i	carewiczów	tylko	
epizodem	w	walce	o	władzę	nad	ułusem	Dżocziego.

Dopiero	na	przełomie	XIV	i	XV	wieku,	stopniowo	tworzy	się	wła-
ściwa	grupa	Tatarów	litewskich,	tzn.	Tatarów	osiedlonych	w	Wielkim	
Księstwie Litewskim, obdarowanych ziemią i w związku z tym, po-
dobnie	jak	wielu	miejscowych,	Litwinów	i	Rusinów,	zobowiązanych	
do służby wojennej na rozkaz wielkiego księcia. Grupa ta ukształto-
wała się ostatecznie pod koniec XV i na początku XVI w.

Tradycja, utrwalona pod koniec XV wieku przez polskiego kronika-
rza	Jana	Długosza	oraz	autorów	polskich	i	litewskich	XVI	wieku,	wią-
że początki osadnictwa tatarskiego na Litwie ze zwycięską wyprawą 
Witolda	za	Don	w	roku	1397,	przeciwko	ułusom,	popierającym	rywali	
Tochtamysza.	Wtedy	właśnie	miał	Witold	 osadzić	w	 okolicach	Wilna	
i	Trok,	nad	rzeką	Waką,	część	swych	jeńców2.	Zresztą	wcześniej,	w	la-

1  M. Stryjkowski Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. Warszawa, 1846. S. 356–368; 
2	 	 Długosz	 J.	Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Warszawa, 1981. S. 289. 
„Aleksander, czyli Witold książę litewski (...) skoro tylko uzyskał chwilę wolną od wewnętrz-
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tach 1395-1396, przybyli do Wielkiego Księstwa Litewskiego zwolenni-
cy	 tego	chana,	z	własnymi	oddziałami,	z	których	grona	wielki	książę	
mianować	 musiał	 również	 zwierzchników	 osad	 tatarskich.	 Właśnie	
wówczas	duże	grupy	Tatarów	otrzymały	od	Witolda	ziemię	z	obowiąz-
kiem służby wojennej3. Na tych samych warunkach nadania ziemskie 
otrzymywali następnie, przez cały wiek XV, aż do początku XVI, inni, 
dość	 liczni	dobrowolni	przesiedleńcy	 (carewiczowie,	kniaziowie	 i	sze-
regowi	ordyńcy).	Najważniejszym	przywilejem	Tatarów	należących	do	
tej	 warstwy	 wojskowej	 było	 posiadanie	 chłopów	 pańszczyźnianych	
(nadanych przez panującego oraz nabytych samodzielnie)4. Wszyscy 
Tatarzy otrzymali na Litwie prawo do swobodnego wyznawania swej 

nych	i	zewnętrznych	wojen,	chcąc	chrześcijańskim	okazać	się	księciem,	przedsięwziął	wy-
prawę	na	Tatarów.	Ale	chociaż	przeszedł	Don,	który	po	łacinie	zwie	się	Tanais,	i	w	okolicach	
największej	z	rzek	Wołgi	rozniósł	spustoszenia,	nigdzie	jednak	nie	doznawszy	oporu,	wtar-
gnął	w	samo	główne	koczowisko	Tatarów	zwane	Ordą	i	wiele	tysięcy	barbarzyńców	z	żona-
mi,	dziećmi	i	stadami	bydła	w	zdobyczy	uprowadził	na	Litwę.	Połowę	z	nich	odstąpił	na	znak	
zwycięstwa	 królowi	Władysławowi	 [Jagielle	 -	 S.D.],	 prałatom	 i	 panom	 polskim,	 a	 połowę	
sobie zostawił. Ci Tatarzy przesiedleni do Polski, porzucili błędy pogaństwa, przyjęli wiarę 
chrześcijańską	i	zrośli	się	z	Polakami	w	jeden	lud	przez	wzajemne	związki	małżeńskie.	Inni,	
którzy	w	Litwie	osiedli,	pozostali	przy	sprośnej	wierze	Mahometa,	a	osadzeni	przez	księ-
cia Witolda w jednym zakąciu Litwy, dotąd swoim obyczajem żyją i swoją bezbożną religię 
wyznają”.	Część	historyków	jednak	(P.	Borawski,	J.	Tyszkiewicz)	uważa	że	Tatarzy	osadze-
ni	przez	Witolda	na	Litwie,	wbrew	twierdzeniu	Długosza,	nie	byli	jeńcami	wojennymi	i	po-
chodzili z plemion popierających Tochtamysza. Sami zresztą Tatarzy litewscy zaprzeczali 
stanowczo	pochodzeniu	od	 jeńców	 i	 twierdzili,	 że	przybyli	na	Litwę	zaproszeni	do	walki	
przeciw	Krzyżakom	(cytuje	ich	na	przykład	Maciej	Stryjkowski:	„Acz	mówią	że	ich	Witołt	nie	
przymusił wojną, Ale przeciw Krzyżakom namową przystojnną”) (O początkach, wywodach, 
dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żmojdzkiego i ru-
skiego, wyd. J. Radziszewska, Warszawa 1978, s. 333).
3	 	 Bezpośrednie	wzmianki	 źródłowe	o	nadaniach	Witolda	 tych	 czy	 innych	dóbr	bądź	dla	
całych	grup	osadników	-	na	przykład,	nad	jeziorem	Trockim	-	bądź	poszczególnych	osób	
(nadania	indywidualne)	pochodzą	ze	źródeł	późniejszych,	XVI-XVII	wiecznych	(przywilejów	
konfirmacyjnych,	rewizji	dóbr	tatarskich).
4	 	Czasem	byli	to	dannicy	–	ludność	jeszcze	wolna,	zobowiązana	tylko	do	płacenia	daniny,	
w postaci zboża lub miodu, czasem „ludi niepochożyje”, ludzie, nie posiadające już prawa do 
odejścia,	opuszczenia	majątku,	czasem	„służby”	–	pełne,	duże	gospodarstwa	chłopskie	(za-
wierać	mogły	po	kilka	„dymów”,	czyli	domostw,	odrębnych	gospodarstw),	czasem	ogrodnicy.	
Pewne	ograniczenia	dotyczyły	„czeladzi	niewolnej”.	Byli	to	rzeczywiście	niewolnicy	(czasem	
jeńcy lub ich potomkowie), nie posiadający własnych gospodarstw, mieszkający na dworze 
swego pana i zatrudnieni w jego gospodarstwie. Warstwa ta w ciągu XVI w. zanika, prze-
mienia	się	przeważnie,	po	osadzeniu	na	roli,	w	ogrodników.	Już	na	początku	XVI	w.,	potwier-
dzając	mimo	wszystko	prawo	Tatarów	do	niewolników	nadanych	przez	wielkich	książąt,	
zabroniono	im	stanowczo	nabywać	nowych	ludzi	niewolnych;	jeńców	musieli	osadzać	na	
swych gruntach. To ograniczenie powstało z przyczyn religijnych (obaw, zupełnie nieuza-
sadnionych	przed	ewentualną	konwersją	przymusową	tej	 ludności,	najbardziej	uzależnio-
nej,	na	„wiarę	bisurmańską”).	Większość	Tatarów	wcale	nie	miała	poddanych	(podobnie	jak	
drobna	szlachta	zaściankowa),	zachowywali	jednak	do	tego	prawo.
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wiary,	 pozwolono	 im	 budować	 meczety.	 Początkowo	 nie	 zabraniano	
małżeństw	mieszanych	(związków	małżeńskich	Tatarów-muzułmanów	
z	chrześcijankami,	przy	czym	potomkowie	zachowywali	wiarę	ojców).	
Uważa	się,	że	właśnie	takie	małżeństwa	miały	wpływ	na	utwierdzenie	
związków	 monogamicznych	 wśród	 litewskich	 Tatarów	 na	 początku 
XVI wieku oraz ich szybką slawizację (zakończoną w połowie XVI w.)5, 
jednak	 proces	 ten	mógł	mieć	 także	 inne	 przyczyny	 (niespójność	we-
wnętrzna	ludności	tatarskiej,	przynależność	do	różnych	plemion	z	wła-
snymi dialektami, a także czynniki społeczne: szybka integracja ze 
wspólnotą	litewsko-ruską,	aktywny	udział	w	życiu	publicznym	i	gospo-
darczym,	który	wymagał	posługiwania	się	miejscowym	językiem).	Dzięki	
swemu uprzywilejowanemu statusowi, Tatarzy weszli w skład tej grupy 
ludności	Wielkiego	Księstwa,	na	podstawie	której	kształtował	się	stan	
szlachecki	(jednak	z	powodu	wyznania	nie	otrzymali	przywilejów	poli-
tycznych,	prawa	uczestniczyć	w	sejmikach	i	sejmach,	wybierania	króli).

Wśród	litewskich	Tatarów	można	było	znaleźć	uchodźców	z	Krymu,	
Wielkiej (Zawołżańskiej) Ordy oraz plemion nogajskich. Ich status so-
cjalny	był	dosyć	różnorodny,	znajdowali	się	wśród	nich	carewiczowie	
(sołtanowie)	–	synowie	oraz	bracia	chanów,	przedstawiciele	młodszych	
linii	Czyngisydów	–	ułanowie;	kniaziowie	oraz	murzowie	–	członkowie	
rodowej i wojskowej arystokracji, władający ułusami, oraz szeregowi 
ordyńcy,	zwykli	żołnierze.	Ostatnia	grupa	stanowiła	większość.

Tatarzy	pełnili	służbę	we	własnych	ściahach	(chorągwiach).	Pod-
stawową	 jednostką	 organizacyjną,	 z	 której	 grona	 wystawiano	 od-

5	 	Najpierw	była	to	rutenizacja	-	gdyż	właśnie	język	ruski	(obecnie	tzw.	starobiałoruski)	przez	długi	
czas	był	w	Wielkim	Księstwie	językiem	państwowym,	powszechnie	używanym,	zarówno	przez	
szlachtę, jak warstwy niższe. Następnie, w miarę przejęcia przez szlachtę miejscową języka pol-
skiego	–	następuje	również	polonizacja	Tatarów	Wielkiego	Księstwa.	Zresztą,	na	Kresach	również	
wśród	nich	da	się	zauważyć	dość	typową	dla	tutejszej	ludności	dwujęzyczność.	Jeden	z	badaczy	
z	pocz.	XX	w.	zanotował	ciekawy	zwyczaj:	czasem	Tatarzy	mówili	(również	między	sobą)	po	pol-
sku	w	obecności	obcych,	„prywatnie”	posługując	się	językiem	„prostym”,	białoruskim,	być	może	
również	litewskim	(na	Kowieńszczyźnie).	Lecz	ewentualne	wpływy	języka	litewskiego	na	Tatarów	
są	prawie	nieuchwytne	ze	względu	na	brak,	przez	długi	czas,	źródeł	pisanych	w	tym	języku.	Li-
tuanizacja	części	Tatarów	litewskich	(przede	wszystkim	imion	i	nazwisk)	właściwie	się	zaczyna	
w	latach	20.	XX	w.,	na	Litwie	Kowieńskiej,	a	Wileńszczyznę	obejmuje	częściowo	dopiero	po	1945	r. 
Język	rosyjski	rozpowszechnił	się	wśród	Tatarów	w	guberniach	„litewskich”,	oczywiście,	dopiero	po	
rozbiorach,	w	XIX	i	XX	w.,	wypierając	częściowo	język	polski	(zwłaszcza	na	terenie	„radzieckiej”	
Białorusi).	Język	białoruski	natomiast	przetrwał	wśród	Tatarów	jako	mowa	potoczna,	w	niektórych	
pomniejszych	miejscowościach,	na	przykład	w	Iwiu.	Obecnie	więc	większa	bodajże	część	potom-
ków	Tatarów	litewskich	należy	do	grupy	językowej	słowiańskiej,	reszta	–	do	grupy	bałtyckiej.
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dział na służbę wielkiego księcia, było chorąstwo. Nie tylko sami 
Tatarzy,	ale	i	nowi	właściciele	ziem,	wcześniej	należących	do	Tata-
rów	(tatarszczyzn),	aż	do	wieku	XVII	mieli	obowiązek	stawiać	się	na	
służbę	wojskową	na	pierwsze	wezwanie	króla,	pod	przewodnictwem	
własnych	 tatarskich	 chorążych	 oraz	 marszałków.	 Trzon	 litewsko-
-tatarskiej arystokracji stanowiło kilka kniaziowskich rodzin, posia-
dających wojskową oraz administracyjną władzę nad szeregowymi 
tatarskimi żołnierzami. 

Na	 początku	 XVII	 wieku	 istniało	 sześć	 rodów,	 zwyczajowo	 do-
wodzących	tatarskimi	ściahami	(chorągwiami).	Tradycja,	utrwalona	
w	rewizji	dóbr	tatarskich	z	1631	roku,	właśnie	z	tymi	„familiami”	wią-
że pojawienie się litewsko-tatarskiej organizacji wojskowej. Rewizor 
Jan	Kierdej	zanotował:	„Te	familie	nie	wszystkie	razem,	ale	różnymi	
czasy	za	przodków	Króla	Jegomości	z	Ordy	do	Wielkiego	Księstwa	Li-
tewskiego przyprowadzone, jednak każda familia z swoim oddziałem 
przyszła,	którym	Ich	Królewskie	Mości	po	różnych	miejscach	w	Wiel-
kim	Księstwie	Litewskim	opatrzenia	dawać	raczyły”6.

Chorąstwa	 były	 zazwyczaj	 przypisane	 do	 poszczególnych	 wo-
jewództw	 i	 powiatów:	 juszyńskie	 –	 do	 trockiego,	najmańskie	 –	wi-
leńskiego,	baryńskie	–	nowogródzkiego,	ułańskie	składało	się	prze-
ważnie	 z	 Tatarów,	 posiadających	 dobra	 w	 powiecie	 grodzieńskim	
i	 oszmiańskim,	 jałoirskie	 –	 w	 wileńskiem	 i	 nowogródzkim.	 Więk-
szość	Tatarów	chorąstwa	kondrackiego,	ściahu	mereszlańskiego,	za-
mieszkiwała	okolicę	Mereszlan	nad	Waką,	również	w	województwie	
wileńskim, lecz jego pierwsi chorążowie dziedziczyli Kryczyn pod 
Borysowem w powiecie orszańskim, nadany ich przodkowi przez 
Witolda. Ale granice chorąstw nie pokrywały się z podziałem admini-
stracyjnym.	Tatarzy,	początkowo	przypisani	do	tego	lub	owego	ściahu	
(z	racji	przynależności	do	oddziału	ordyńskiego,	z	którego	to	chorą-
stwo utworzono, lub z własnego wyboru, o ile zjawili się na Litwie 
później),	posiadali	nieraz	dobra	w	różnych	powiatach,	nawet	bardzo	
od	siebie	odległych,	czasem	z	królewskiego	nadania,	czasem	z	na-
bycia,	czasem	dziedzicząc	po	krewnych	(również	po	kądzieli).	Wy-

6	 	RGADA,	f.	389	(Metryka	Litewska),	nr	569	(ks.	12	lustracyjna),	k.	4.
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stawiali	jednak	ustaloną	liczbę	koni	(jeźdźców)	do	tego	ściahu,	gdzie	
zgodnie ze zwyczajem służyli ich przodkowie.

Na tej podstawie, z uwzględnieniem faktu, że władza w każdym ze 
ściahów	(stanowiska	chorążych	i	marszałków)	przechodziła	praktycznie	
w obrębie jednego rodu (z ojca na syna, z brata na brata, ze stryja na bra-
tanka itd.), w literaturze przedmiotu utrwaliła się opinia, że chorąstwa te, 
dowodzone	przez	tatarskich	kniaziów,	traktować	należy	traktować	jako	
przeniesione na Litwę ordyńskie ułusy, a nawet, jak uważał S. Kryczyński, 
że	sama	organizacja	wojskowa	Tatarów	 litewskich	była	 „miniaturową	
kopią ordy kipczackiej, z jej podziałem na plemiona i rody, podporząd-
kowane	woli	dziedzicznych	dowódców”7. Na uderzające podobieństwo 
nazw chorągwi tatarskich: juszyńskiej, najmańskiej, kondrackiej, jało-
irskiej,	baryńskiej,	do	nazw	 turecko-mongolskich	 rodów:	Uszyn	 (Chu-
szin,	Ujszyn),	Najman,	Kongrat,	Jałoir	(Dżałair),	Baryn,	pierwszy	zwrócił	
uwagę polski orientalista A. Zajączkowski8. Sformułowana przez S. Kry-
czyńskiego9 teza o ich związkach genetycznych, rozbudowana została 
w licznych publikacjach P. Borawskiego10. Wyprowadza ona genezę cho-
rąstw	od	oddziałów	towarzyszących	arystokracji	ordyńskiej,	również	na	
Litwie	 podporządkowanych	 potomkom	 kniaziów,	 rządzących	 niegdyś	
w ułusach. Kwestia ta jednak wymaga dalszego opracowania.

Ogólne	wyobrażenie	o	tym,	jak	kształtowała	się	tatarska	organiza-
cja wojskowa na Litwie we wczesnym okresie swego istnienia, mo-
żemy	sobie	wyrobić	jedynie	na	podstawie	cytowanych	już	przekazów	
o	osadnictwie	w	okolicach	Wilna	i	Trok	roku	1397	oraz	późniejszych	
XVI-,	XVII-wiecznych	informacjach	o	tatarskich	ściahach,	a	więc	na	
źródłach,	niestety,	dość	szczupłych	i	nie	zawsze	pewnych.	

Przede	wszystkim,	 należy	 podkreślić,	 że	 ułusy	Złotej	Ordy	 –	 ko-
czownicze lenna – tworzyły się z przedstawicieli rozmaitych plemion 

7  S. Kryczyński, Tatarzy litewscy – próba monografii historyczno-etnografii, „Rocznik Tatarski”, 
t.	3,	1938,	s.	65.	Tę	opinię	podzielał	również	K.	Grygajtis.
8  A. Zajączkowski Elementy tureckie na ziemiach polskich, „Rocznik Tatarski”, t. 2, 1935, 
s.	199-229.	Stwierdził,	że	w	nazwach	rodów	Tatarów	litewskich	„częstokroć	można	odnaleźć	
dawną	nazwę	szczepową	tych	ludów	i	w	ten	sposób	określić	skład	etniczny	naszych	Tatarów”.
9  S. Kryczyński Tatarzy litewscy. s. 47-66. 
10 P. Borawski, Tatarskie chorągwie plemienne w armii Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI 
i pierwszej połowie XVII wieku, „Acta Baltico-Slavica”, t. 12, 1979, s. 133-167; P. Borawski, 
A.	Dubiński.	Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje, Warszawa, 1986, s. 208-221.
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tureckich	i	mongolskich,	których	późniejsze	nazwy	„plemienne”	po-
chodzą od imion rodowych arystokracji ordyńskiej stojącej na cze-
le	ułusów11. Identyczne jest pochodzenie nazw chorąstw tatarskich. 
Chorąstwo ułańskie otrzymało nazwę od rodowego tytułu dowodzą-
cych	nim	Czyngisydów	(ułanów),	Asańczukowiczów,	zaś	chorąstwo	
baryńskie – od nazwy rodu, stojącego na jego czele dopiero od lat 20. 
XVI	wieku	(do	tego	czasu	ściah	podlegał	rodowi,	również	noszącemu	
tytuł ułana).

Ordyńscy feudałowie często przybywali na Litwę z wojownikami 
swego ułusu; wewnątrz takich grup w pewnym stopniu musiały się za-
chować	 dotychczasowe	 stosunki	 hierarchiczne.	 Przyjmując	 tatarskich	
kniaziów	 na	 służbę,	 Giedyminowicze	mogli	 oczywiście	 utrzymać	 ich	
wojskową	i,	częściowo,	administracyjną	władzę	nad	własnymi	oddzia-
łami.	Niektóre	z	tych	oddziałów	mogły	stać	się	podstawą	ściahów,	zna-
nych w XVI i XVII w. Jednakże skład chorąstw tatarskich już w pierwszej 
ćwierci	XVI	w.	był	znacznie	szerszy,	niż	ewentualny	stan	osobowy	od-
działów,	które	mogli	przyprowadzić	ze	sobą	tatarscy	bekowie	lub	mu-
rzowie.	Zachowane	spisy	świadczą,	że	w	skład	chorąstw	weszły	osoby	
pochodzące	z	różnych	ordyńskich	rodów,	w	tym	potomkowie	rodzin	ary-
stokratycznych,	którzy	na	Litwie	nie	uzyskali	albo	utracili	władzę	woj-
skowo-administracyjną nad innymi Tatarami12.	Ściahy	powiększały	się,	
wchłaniając	nowych	przesiedleńców13.	Poszczególne	chorągwie	zmie-
niały	się,	np.	początkowo	istniał	w	województwie	nowogródzkim	ściah	
ordyński,	w	którym	służyli	samodzielnie	carewiczowie	oraz	kniaziowie	
Bohatyrewiczowie-Łowczyccy, lecz na początku XVII wieku praktycznie 
zniknął	 i	większość	włości,	wcześniej	 przynależąca	 do	 Tatarów	 tego	
ściahu,	została	przepisana	do	chorąstwa	baryńskiego14. Jego chorążym, 
zgodnie	z	przywilejem	królewskim	z	5	kwietnia	1632	roku,	został	Kasym	
Murza	 Baryński.	 Podporządkowano	 mu	 także	 Tatarów	 z	 wojewódz-

11	 	G.	A.	Fedorov-Davidov.	Obszczestwiennyj stroj Zołotoj Ordy (Ustrój społeczny Złotej Ordy), 
Moskwa, 1973, s. 175-176.
12  Np. Ułanowie już w 1528 r. służyli w trzech chorąstwach (RIB, t. XXXIII, stlb. 111, 113, 114).
13  A. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich przez jednego z tych Tatarów złożone 
sułtanowi Sulejmanowi w 1558 roku, „Teka Wileńska”, 1858.
14	 	RGADA,	f.	389	(Metryka	Litewska),	nr	569	(ks.	12	lustracyjna),	k.	760-760v.
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twa	mścisławskiego,	dotychczas	(od	połowy	XVI	w.)	pełniących	służbę	
w chorągwi powiatowej razem z całą tamtejszą szlachtą15. 

W	taki	właśnie	 sposób	przebiegał	proces	kształtowania	 się	 cho-
rąstw tatarskich na Litwie w wiekach XVI i XVII. Chorąstwa były jed-
nostkami wojskowo-administracyjnymi, złożonymi z ludzi zobowią-
zanych	do	służby	wojskowej	z	racji	posiadania	majętności	i	gruntów	
(obowiązek	ten	ciążył	właśnie	na	ziemi	ich	przodkom	czy	poprzed-
nikom	nadanej),	podporządkowanych	jednemu	dowódcy	i	stanowią-
cych	jeden	oddział.	Niewątpliwie	jednak,	składały	się	z	różnorodnych	
elementów,	nie	były	zatem	związkami	rodowymi	czy	plemiennymi.	

W roku 1662 Sejm przeprowadził reformę organizacji wojskowej 
Tatarów	 litewskich,	 wpisując	 ich	 w	 struktury	 ówczesnego	 syste-
mu administracyjnego: od tego czasu chorążowie ziemscy tatarscy 
mianowani byli w powiatach, gdzie istniały dobra tatarskie, a ich 
pełnomocnictwa nie wykraczały poza ich granicę. Pewną instancję 
nadrzędną stanowiły zwyczajowo zjazdy chorążych ziemskich tatar-
skich, rozpatrujące czasem spory wykraczające poza kompetencje 
sądów	ziemskich	i	grodzkich	(na	przykład	o	tytuły	murzów).	Wysta-
wiały	również	świadectwa	szlacheckie.	

Być	może,	potomkom	murzów	i	sułtanów	udało	się	zachować	pew-
ną	zależność	niektórych	Tatarów,	przybyłych	z	nimi	na	Litwę	albo	póź-
niejszych	jeńców.	W	źródłach	z	XVI	i	pierwszej	połowy	XVII	wieku	wy-
stępują, bardzo nieliczni wprawdzie, Tatarzy trzymający ziemie tatar-
skiej	arystokracji	jako	bojarzy	pancerni	i	putni.	Mieli	oni,	obok	bojarów,	
czyli sług miejscowego pochodzenia, działki w jej majątkach i zobo-
wiązani byli do służby wojskowej w poczcie – osobistym oddziale dzie-
dzica16.	Niewykluczone,	że	niektórzy	byli	potomkami	sług	ordyńskich	
feudałów,	w	nowych	warunkach	zachowujących	pewną	zależność	od	
byłych	panów.

15	 	Tamże,	nr	100	(ks.	100	zapisów),	k.	107;	bez	względu	na	protesty	Tatarów	mścisławskich,	
władzę	nad	nimi	zachowali	i	następni	chorążowie	baryńscy	(tamże,	nr	114	(ks.	114	zapisów),	
k. 307 v.; nr 569 (ks. 12 lustracyjna), k. 866). Nie mieli odrębnej organizacji Tatarzy kleccy, 
którzy	już	w	1528	r.	pełnili	służbę	razem	z	tamtejszymi	bojarami-szlachtą,	podobnie	jak	inni	
tamtejsi ziemianie, po nadaniu księstwa kleckiego Radziwiłłom pozostali w ich służbie.
16	 	Np.:	RGADA,	f.	389,	nr	569	(ks.	12	lustracyjna),	k.	490,	623-623v.
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Jednakże	większość	Tatarów,	którzy	osiedlili	się	na	Litwie	i	otrzy-
mali dobra od wielkiego księcia, w podstawowych sprawach uzyska-
ła	pełną	niezależność	od	swej	arystokracji,	co	pozwoliło	na	stopnio-
we	zrównanie	się	z	nią	pod	względem	prawnym.	Już	w	początkach	
XVI	wieku	 status	 arystokracji	 i	 reszty	 Tatarów	na	 Litwie	 nie	 różnił	
się	znacząco.	I	jedni,	i	drudzy	należeli	do	jednej	grupy	ludności	–	Ta-
tarów	hospodarskich,	będących	częścią	stanu	szlacheckiego.	W	tym	
czasie na Litwie dla wszystkich ludzi szlachetnego pochodzenia ist-
niały	już	ściśle	określone	przez	prawo	i	utrwalone	w	Statutach	Litew-
skich wymiary kar sądowych za zranienie lub obrazę (nawiązka) czy 
zabójstwo	 (główszczyzna).	W	 odróżnieniu	 od	 służących	wojskowo	
chłopów	(sług	putnych	i	pancernych),	do	wszystkich	Tatarów	hospo-
darskich, należących do warstwy wojskowej, stosowano jednako-
wą	(szlachecką)	nawiązkę	i	główszczyznę17.	Nie	różniły	się	również	
zasady	służby	wojskowej	książąt	 i	pozostałych	Tatarów	(jej	wymiar	
określały	ogólnolitewskie	normy)18.	Wspólnie	też	wywalczyli	Tatarzy	
hospodarscy	równe	z	szlachtą	wyznania	chrześcijańskiego	prawo	do	
świadectwa	przed	sądem	w	sprawach	majątkowych,	ziemskich19.

17  J. Sobczak. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-
-Poznań	1984,	s.	94.	Nie	są	omówione	osobno	w	I	Statucie	Litewskim,	ale	analiza	praktyki	
sądowej	i	wywodów	szlachectwa	(RGADA,	f.	389,	nr	15	(ks.	15	zapisów),	k.	75-75v;	AWAK,	t.	
XVII.	s.	240-241;	tamże,	t.	XXI,	s.	30,	371	i	in.)	wskazuje,	że	wobec	wszystkich	Tatarów-zie-
mian	stosowano	artykuły	określające	rozmiary	nawiązek	szlacheckich.	II	 i	 III	Statuty	tylko	
ugruntowały tą praktykę.
18  Ugruntowana w literaturze opinia, że mieszkańcy okolic tatarskich dopiero w latach 40. 
XVI	w.	zostali	zwolnieni	z	niektórych	dodatkowych	powinności	 (wożenie	 listów,	pełnienie	
straży itp.), (S. Kryczyński. Tatarzy litewscy. S. 103-104; P. Borawski Sytuacja prawna ludności 
tatarskiej. s. 57-58; tenże: Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. S. 88-89; J. Sobczak Położenie 
prawne. S. 85; A. P. Hryckiewicz. Z gistoryi paseliszczau tatar u Belarusi (Z historii osadnictwa 
Tatarów na Białorusi), Vesci AN BSSR. Seryja gramadskich navuk. Minsk, 1983, vyp. 6, s. 86 
i	inne)	pojawiła	się	na	podstawie	opublikowanych	w	1858	r.	przez	A.	Muchlińskiego	nagłów-
ków	niektórych	dokumentów	Metryki	Litewskiej	(Teka	Wileńska,	№	6.	1858,	s.	99-100),	ale	
ich	treść	przekazano	tam	nie	do	końca	poprawnie;	w	rzeczywistości	król	uwolnił	niektórych	
Tatarów	 od	 dodatkowych	 obowiązków,	 bezprawnie	 nałożonych	 na	 nich	 przez	wojewodę	
(RGADA,	f.	389	nr	24	(ks.	24	zapisów),	k.	69v.;	nr	28	(ks.	28	zapisów),	k.	64	i	in.).	By	się	w	tym	
upewnić,	wystarczyło	sięgnąć	do	tych	dokumentów,	czego	wczesniej	jakoś	nikt	nie	uczynił.	
Znaczeniu	w	Litwie	terminu	„Tatarzy-Kozacy”	poświęcony	jest	mój	artykuł,	przygotowywany	
do wydania w „Lituano-Slavica Posnanensia” w 1995 r., lecz opublikowany dopiero w roku 
2010 (Tatary-kazaki w Wielikom Kniażestwie Litowskom, Tatarskije murzy i dworianie: istorija 
i	sowriemienność:	Sbornik	statiej.	Vypusk	1.	Kazań,	2010,	s.	55-65).
19	 	Statut	Litewski	rozróżnia	tylko	dwie	kategorie	Tatarów:	„osiadłych”	ziemian	(służących	wiel-
kiemu księciu, w XVI w. zwani są w dokumentach „Tatarami hospodarskimi”) i „prostych” Tata-
rów,	zajmujących	się	rzemiosłem,	handlem,	furmaństwem.	Do	grupy	uprzywilejowanej	należeli	
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Formalnie, co najmniej od XVI wieku, wszyscy Tatarzy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego korzystali z tych samych praw. W praktyce jed-
nak, przedstawiciele arystokracji, potomkowie ordyńskich carewi-
czów	i	kniaziów,	a	także	rodziny,	które	zrobiły	karierę	już	na	Litwie,	
obdarowani	 przez	 królów	 majątkami	 zachowywali	 swoje	 wpływy	
i	przywództwo	w	swej	społeczności	(lecz	nawet	najbogatsi	tatarscy	
właściciele	ziemscy	nie	mogli	równać	się	z	litewskimi	magnatami).

Odrębną,	 bardzo	 interesującą	 kartą	 historii	 litewskich	 Tatarów	
była ich służba dyplomatyczna. W wiekach XV i XVI, a nawet w XVII, 
ci,	którzy	zachowali	znajomość	języka	i	pisma	arabskiego,	zajmowali	
często stanowiska „pisarzy tatarskich” (czy „pisarzy arabskich”) i „tłu-
maczy	 tatarskich”	 w	 kancelarii	 królewskiej.	 Jeździli	 z	 królewskimi	
listami do Wielkiej Ordy i na Krym, towarzyszyli litewskim posłom, 
a także samodzielnie wypełniali misje dyplomatyczne (zazwyczaj 
powierzano	 je	 przedstawicielom	 tatarskiej	 arystokracji,	 którzy	 za-
chowali koneksje na chańskich dworach i w ułusach, ciekawym tego 
przykładem	jest	m.in.	kniaź	Abrahim	Tymirczycz,	którego	biografia	
opublikowana jest w tej książce).

W	wieku	XVII	u	Tatarów	litewskich	ostatecznie	kształtują	się	na-
zwiska,	często	patronimiczne,	utworzone	od	imion	ojców,	dziadków	
(Abrahi mo wicz, Achmatowicz, Aleksandrowicz, Alijewicz, Assano-
wicz, Bajrulewicz, Bazarewicz, Boh danowicz, Chazbijewicz, Musicz, 
Mustaficz,	 Ryzwanowicz,	 Safa	rewicz)	 albo	 od	 nazw	majątków	 lub	
innych	posiadłości	(Bazarewski,	Korycki,	Kry	czyń	ski,	Krynicki,	Łow-
czyc		ki,	 Maluszycki,	 Sobolewski,	 Talkowski	 itd.);	 niektó	re	 rodziny	
przyjęły, zapewne naj pierw jako przy domki, nazwiska szla ch  ty litew-
skiej	(Butler,	Dow	giał	ło,	Skirmunt	itp.).	Używane	przydomki	(cza		sem	
przyłą	cza		ne	do	nazwisk)	bądź	na	wiązują	do	tytułów	rodowych	(Seit,	
Ułan,	 Mur	za	 Naj	mań	ski	 itp.),	 bądź	 pochodzą	 od	 imion,	 przezwisk	
lub	przy	dom	ków	(Lebiedź,	Woronowicz)	–	często	związanych	z	po-
chodzeniem	plemiennym	(Kon	kirant,	Kon	d	rat	–	od	ułu	su	Kongratów,	
Szyrin	–	od	ułusu	Szyrinów	 itd.).	Wbrew	opinii	pierw				szych	histo		ry-

carewiczowie, kniaziowie, murzowie, ułanowie i inni Tatarzy, lecz przywileje były opisane dla 
całej grupy. Np. Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego 1566 r. (Wriemiennik Moskowskogo Ob-
szczestwa	Istorii	i	Driewnostiej	Rossyjskich.	Księga	23,	Moskwa	1855,	s.	168	(rozdział	12,	artykuł	
6); I. I. Łappo. Litowskij Statut 1588 r. Kaunas 1932, t. 2 (tekst), s. 458 (rozdział 12, artykuł 10).
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ków,	któ	rzy	 twier	dzili,	 że	 „polskie”	nazwiska	zostały	przejęte	przez	
Tata	rów	od	ich	chrześcijańskich	mał	żo		nek,	nie	znamy	dosłownie	ani	
jedne go przypadku tego rodza ju.

Przez długi czas, aż do drugiej połowy XVII wieku, rząd ograniczał 
prawo	Tatarów	do	swobodnego	dysponowania	majątkami.	Pozostała	
szlachta litewska otrzymała takowe na Sejmie Brzeskim w roku 1566 
(potwierdziła to Unia Lubelska 1569 roku). Tatarzy powoływali się 
czasem na te przywileje, sprzedając swe dobra (ustalono na Sejmie 
Brzeskim,	 iż	 „każdemu	szlachcicowi	wolno”).	 Jednak	nieco	później,	
na przełomie XVI i XVII wieku, postanowiono, że tatarszczyznami, 
majątkami	nadanymi	Tatarom,	nawet	 tymi,	które	zmieniły	 już	wła-
ściciela,	nadal	nie	można	dysponować	bez	zgody	króla.	W	roku	1616	
Sejm	zobowiązał	 szlachtę	 chrześcijańską,	 która	nabyła	posiadłości	
od	Tatarów,	do	służby	razem	z	nimi	w	ich	ściahach.	Przeprowadzo-
na	w	latach	1628-1631	rewizja	dóbr	tatarskich	wykazała	dosyć	dużą	
ilość	takich	majątków.	W	rezultacie,	litewska	kancelaria	wydała	spo-
ro	przywilejów	różnym	osobom,	często	–	właśnie	Tatarom	–	na	po-
siadłości	 osób,	 które	 uchylały	 się	 od	 służby	 z	 tatarszczyzn.	 Jednak	
odebrać	dobra	właścicielowi	można	było	tylko	na	podstawie	wyroku	
sądu,	dlatego	większość	z	tych	przywilejów	nie	zastała	zrealizowa-
na.	Zresztą,	pod	wpływem	licznych	osób	zainteresowanych	 (wśród	
których	nie	zabrakło	magnatów	litewskich),	w	roku	1632	Sejm	pod-
ważył wyniki rewizji i zawiesił wykonanie wydanych na jej podstawie 
przywilejów;	nowa	rewizja,	która	miała	być	wkrótce	przeprowadzo-
na, już nigdy się nie odbyła.

W	połowie	wieku	XVII	zarówno	służba	wojenna	ziemian	tatarskich,	
jak i szlacheckie powiatowe pospolite ruszenie utraciły realne znacze-
nie	wojskowe.	Ale	już	w	wieku	XVI	wielu	litewskich	Tatarów,	a	od	po-
czątku	wieku	XVII	bardzo	znaczna	ich	część	służyła	za	żołd	w	lekkich	
chorągwiach.	Początkowo	takie	oddziały	tworzono	na	wzór	chorągwi	
kozackich,	później	zaś	tatarskie	chorągwie	stanowiły	odrębny	rodzaj	
litewskiej i koronnej lekkiej kawalerii. W jednostkach tych służbę pełni-
li	zresztą	nie	tylko	Tatarzy.	Do	końca	XVIII	wieku	prywatne	oddziały	ta-
tarskie posiadali litewscy i polscy magnaci (Radziwiłłowie, Sapiehowie, 
Jabłonowscy	i	inni).	Oficerom	pułków	tatarskich	nadawano	typowe	dla	
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Rzeczypospolitej stopnie (pułkownika, rotmistrza, porucznika, chorą-
żego, namiestnika), a system tworzenia jednostek tatarskich niczym 
się	nie	różnił	od	procederu,	opisanego	w	powieściach	Henryka	Sien-
kiewicza.	Dowódca	chorągwi	–	rotmistrz,	po	otrzymaniu	królewskiego	
czy	hetmańskiego	listu	przypowiedniego,	który	upoważniał	do	zwer-
bowania	chorągwi,	 liczącej	odpowiednią	 ilość	żołnierzy	(koni),	gwa-
rantując	im	żołd	ze	skarbca	w	określonej	wysokości	(miał	być	wypła-
cany co kwartał), zaciągał ludzi na służbę. Szeregowy szlacheckiego 
pochodzenia	–	towarzysz	–	mógł	przyprowadzić	ze	sobą	jednego	lub	
kilku	uzbrojonych	pocztowych	–	służących	(otrzymywał	wówczas	żołd	
podwójny	lub	potrójny).	

Od	drugiej	połowy	XVII	wieku	rotmistrzów	większych	oddziałów	
tatarskich mianowano czasem pułkownikami. W pierwszej połowie 
XVIII	wieku	tatarskie	chorągwie	od	nazwiska	jednego	z	ich	dowód-
ców,	pułkownika	Aleksandra	Ułana,	otrzymały	nazwę	ułanowskich,	
następnie	ułańskich.	Wkrótce	w	większości	 armii	 europejskich	 za-
częto	nazywać	 tak	 jeden	 z	 rodzajów	 lekkiej	 kawalerii	 (charaktery-
stycznym elementem jej uzbrojenia była lanca). W Rzeczypospolitej 
jednostki tatarskie nazywano oddziałami straży przedniej. Została 
rozbudowana	(według	ogólnoeuropejskiego	wzorca)	hierarchia	stop-
ni wojskowych: towarzysz – namiestnik – chorąży – podporucznik 
(sekund-porucznik) – porucznik – sztabsrotmistrz – rotmistrz – ma-
jor – podpułkownik – pułkownik – generał-major (kilku tatarskich do-
wódców	otrzymało	wówczas	po	raz	pierwszy	stopnie	generalskie).	

Oddziały tatarskie brały udział we wszystkich wojnach Rzeczypo-
spolitej,	aż	do	powstania	kościuszkowskiego	w	1794	roku.	Bardzo	ak-
tywnie	uczestniczyły	wówczas	zarówno	w	obronie	Wilna,	jak	i	przed-
mieścia	Warszawy,	 Pragi,	 przed	wojskami	 Suworowa;	 gdzie	 zginęło	
wielu	Tatarów	(wdowy,	których	mężów	„na	Pradze	zabito”,	spotykamy	
w	spisach	ludności	m.in.	podwileńskich	okolic	tatarskich	z	1795	roku).

Już	pod	koniec	XVI	wieku	oraz	później,	niektórzy	Tatarzy,	porzuca-
jąc	swe	stare	posiadłości	(z	powodu	rozdrobnienia	majątków,	wiele	
z	nich	nie	posiadało	już	dość	ziemi,	aby	zapewnić	sobie	utrzymanie),	
osiedlali	się	na	ziemiach	magnatów,	nie	tylko	na	Litwie	i	Białorusi,	ale	
również	na	Ukrainie.	Wspólnie	z	inną	drobną	oraz	średnią	szlachtą	
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korzystali z ich protekcji. Często dzierżawili ziemię na takich samych 
jak uprzednio zasadach, tzn. wraz z obowiązkiem pełnienia służby 
wojskowej (tego rodzaju stosunki były rozpowszechnione zwłasz-
cza	w	 posiadłościach	 książąt	 Radziwiłłów),	 niekiedy	 jednak	 płacili	
za	nią	czynsz.	Część	Tatarów	osiadła	w	miastach	(zazwyczaj	na	ju-
rydykach,	 ziemiach	 feudałów,	 niepodlegających	władzom	miejskim	
oraz	miejskiemu	sądownictwu).	 Jednak	niektóre	rodziny	zachowały	
rodowe	posiadłości,	otrzymały	od	królów	lub	nabyły	nowe	majątki,	
często	z	poddanymi	chłopami.	W	wieku	XVIII	i	XIX	wielu	potomków	
Tatarów	hospodarskich	przeniosło	się	do	miast	i	miasteczek,	często	
kontynuując obowiązek służby wojskowej, tym samym podtrzymując 
swe	prawa	do	przywilejów	szlacheckich.	

Faktycznie w końcu XVIII wieku wszyscy litewscy Tatarzy, nie-
zależnie	 od	 stanu	 majątkowego	 i	 rodzaju	 zajęć,	 tworzyli	 jednolitą	
grupę	 stanową,	 ze	wspólnymi	 przywilejami,	 zatwierdzonymi	 przez	
liczne	dokumenty	królewskie	(poczynając	od	lat	60.	XVI	wieku)	oraz	
konstytucje (ustawy) sejmowe. Stanowili jedną z kategorii szlachty 
Rzeczpospolitej. 

Po	przyłączeniu	ziem,	zamieszkałych	przez	litewskich	Tatarów,	do	
Imperium Rosyjskiego (po drugim i trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej 
w latach 1793–1795), wraz z inną szlachtą musieli, jak ironicznie po-
wiedział Adam Mickiewicz w „Panie Tadeuszu”, „szlachectwa papierem 
próbować”.	Zresztą,	 z	 początku	warunki	 potwierdzenia	 szlachectwa	
były	dosyć	 liberalne,	a	miejscowe	szlacheckie	zebrania	 litewsko-bia-
łoruskich oraz ukraińskich guberni w latach 1800–1820 na podstawie 
przywilejów	Jana	III	 i	 jego	następców	uznały	za	„starożytną	szlachtę	
polską” prawie wszystkie litewsko-tatarskie rody – nieco ponad 20020.

Kwestia	praw	litewskich	Tatarów	przyciągnęła	dosyć	wcześnie	uwa-
gę Senatu Rosji. Stało się tak, ponieważ przysługujące szlachcie mu-

20	 Dokładniej	 zob.:	 S.	 Dumin.	Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa. Gdańsk, 2006. 
Od	tego	właśnie	czasu,	po	złożeniu	wywodów	szlachectwa,	utrwalona	zostały	ostatecznie	
również	tradycje	heraldyczne	szlachty	tatarskiej,	używającej	czasem	herbów	własnych,	lecz	
przeważnie	tychże	herbów	polsko-litewskich,	co	reszta	miejscowej	szlachty.	Nie	wywiodło	
się	wówczas	zaledwie	kilka	rodzin	(wydaje	się,	że	przez	zwykłe	lenistwo,	gdyż	ich	przodko-
wie,	jak	świadczą	źródła,	służyli	również	w	wojsku,	posiadali	niegdyś	dobra	i	w	niczym	się	
nie	różnili	od	reszty	Tatarów	litewskich);	ale	czasem	ich	również	traktowano	jako	szlachtę,	
umieszczając w spisach szlacheckich.
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zułmańskiej	w	„byłych	polskich	guberniach”	prawo	posiadania	chłopów	
wyznania	 chrześcijańskiego	 było	 sprzeczne	 z	 ogólnym	 ustawodaw-
stwem Cesarstwa. Ostatecznie, po długotrwałym rozważaniu ich sy-
tuacji	prawnej,	Tatarzy	zachowali	swoje	przywileje.	Rodowody	rodów	
litewsko-tatarskich,	przedstawione	w	różnym	czasie	szlacheckim	ze-
braniom, nie zawsze były dokładne (tak samo zresztą, jak genealogie 
reszty miejscowej szlachty). Jednak bardzo ważne jest to, iż z praw szla-
checkich korzystali wszyscy litewscy Tatarzy. Podczas rozpatrywania 
ich	przywilejów	przez	rząd	rosyjski,	oficerowie	oraz	ziemianie	(którzy	
na	początku	XIX	wieku	posiadali	łącznie	tylko	1250	chłopów)	wykazali	
solidarność	ze	swoimi	współbraćmi,	w	tym	z	biedniejszą	częścią	tatar-
skiej	społeczności,	która	z	powodu	utraty	ziemi	zmuszona	była,	podob-
nie	jak	i	inna	drobna	szlachta,	dzierżawić	grunty	od	obszarników,	osie-
dlać	się	w	miastach	i	miasteczkach,	a	także	zajmować	się	rzemiosłem.	
W	swym	memoriale	podkreślali,	że	w	odróżnieniu	od	Tatarów	Cesar-
stwa Rosyjskiego, Tatarzy litewscy nie dzielą się na szlachtę oraz inne 
stany	–	chłopów,	rzemieślników,	kupców.	Wszyscy	bowiem,	za	służbę	
wojskową na Litwie i w Polsce otrzymali ziemię oraz szlacheckie pra-
wa,	„a	innego	rodzaju	Tatarów	w	tym	kraju	nie	ma”21. 

Praktycznie	 jednak	 tryb	 życia	 Tatarów-ziemian	 oraz	 tych	 nieza-
możnych,	żyjących	w	miastach	i	miasteczkach,	znacznie	się	różnił.	
Niemniej,	 nawet	 formalna	 przynależność	 do	 szlachty	 dawała	 oso-
bom	pochodzącym	z	biednych	rodzin	możliwość	kariery	wojskowej	
lub	 cywilnej.	 W	 ten	 sposób	 wśród	 litewskich	 Tatarów-generałów,	
wojskowych	 oraz	 urzędników	 cywilnych	 (rzeczywistych	 i	 tajnych	
radców	stanu)	można	spotkać	nie	tylko	przedstawicieli	starej	arysto-
kracji (Kryczyńskich, Tuhan-Baranowskich, Ułan-Maluszyckich), ale 
i	potomków	rodzin	niezamożnych	(Biciutków,	Lebiedziów,	Muchlów,	
Połtorzyckich,	Jakubowskich,	Janowiczów-Czaińskich	itd.).	

Po rozbiorach Rzeczypospolitej Tatarzy litewscy kontynuowali tra-
dycję	służby	wojskowej,	przez	kilka	stuleci	będącej	przecież	ich	głów-
nym	zajęciem.	W	roku	1797	pod	dowództwem	pułkownika	(później	
generała-lejtnanta) Jakuba Tuhan-Baranowskiego został utworzony 

21	 S.	Dumin.,	I.	Konopacki.	Białorukija tatary: minułaje i suczasność (Białoruscy Tatarzy: prze-
szłość i teraźniejszość). Mińsk, 1993. S. 130. 
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w	 armii	 rosyjskiej	 Pułk	 Litewsko-Tatarski,	 do	 którego	 trafiło	 wielu	
oficerów	oraz	 szeregowych	 z	wojsk	 litewskich	 i	 koronnych.	Wcze-
śniejsza	nieco	próba	rządu	pruskiego	utworzenia	tatarskiej	jednost-
ki ułańskiej w szeregach własnej armii zakończyła się niepowodze-
niem22. W roku 1799 ułański pułk rosyjski uczestniczył w wyprawie 
gen. Rimskiego-Korsakowa do Szwajcarii (na odsiecz Suworowowi). 
W roku 1801 został rozdzielony na dwa pułki: Konny Tatarski i Kon-
ny	Litewski,	wkrótce	przemianowane	na	Tatarski	oraz	Litewski	Pułk	
Ułański. Pułk Tatarski brał udział w wojnie przeciwko Napoleonowi 
w Prusach w latach 1806-1807, wyprawie przeciw Austriakom do 
Galicji w 1809 roku i w wojnie roku 1812 – na terytorium Białorusi. 
W latach 1813-1814 walczył w Księstwie Warszawskim i Niemczech 
(przy	 oblężeniu	Magdeburga).	Wielu	 oficerów	 i	 podoficerów	 otrzy-
mało	odznaczenia,	w	tym	najbardziej	prestiżowy	wojenny	order	św.	
Jerzego, kontynuując następnie karierę wojskową lub cywilną. Po 
stłumieniu	powstania	listopadowego	w	roku	1831,	choć	pułk	uczest-
niczył	w	działaniach	wojennych	przeciw	armii	polskiej,	dowództwo	
rosyjskie	 obawiając	 się	 jego	 zbyt	 „narodowościowego	 charakteru”,	
nakazało	w	roku	1834	rozformować	oddział,	przenosząc	poszczegól-
ne	szwadrony	do	innych	pułków	ułańskich.

W	 czasie	 najazdu	 francuskiego	 na	 Rosję	 w	 roku	 1812,	 również	
w	 składzie	 polskiego	 pułku	 szwoleżerów	 gwardii	 napoleońskiej	
utworzono szwadron tatarski. Brał on udział w kampaniach 1813-1814 
w Niemczech i Francji, aż do abdykacji Napoleona, a następnie wraz 
z	innymi	oddziałami	polskimi	został	odesłany	do	Królestwa	Polskie-
go i tam rozformowany.

Po wojnie roku 1812, służba wojskowa była wciąż popularna nie 
tylko	pośród	litewsko-tatarskiej	arystokracji,	lecz	także	wśród	tatar-
skiej	biedoty	szlacheckiej,	przed	którą	otwierała	możliwość	kariery.	
Jej	przedstawicieli	spotykamy	w	gronie	oficerów,	a	nawet	generalicji	
armii	 rosyjskiej	 i	 gwardii	 imperatorskiej.	Pod	koniec	XIX	wieku	ofi-
cerowie	tatarskiego	pochodzenia	znaleźli	się	również	we	marynarce	
22	 „Tatarenpułk”,	utworzony	w	roku	1795	r.	pod	dowództwem	pułkownika	Janusza	Murzy	Ba-
ranowskiego,	 już	w	 roku	1799	przekształcony	został	w	batalion,	w	którym	Tatarzy	służyli	
tylko	w	 jednym	z	5	szwadronów,	zaś	w	r.	1806,	po	porażce	Prus	w	wojnie	z	Napoleonem	
i ustąpieniu obwodu białostockiego Rosji, całkowicie zlikwidowany.
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wojennej.	Później	podejmowali	służbę	w	armiach	niepodległej	Polski	
i	Litwy;	w	niektórych	rodzinach	tradycja	 ta	przetrwała	do	dnia	dzi-
siejszego.

Już	na	początku	XIX	wieku	niektórzy	Tatarzy	pracowali	w	miejsco-
wej administracji litewsko-białoruskich guberni. Po powstaniach lat 
1830-1831	oraz	1863-1864	rząd	rosyjski	starał	się	usuwać	z	niej	szlach-
tę	katolicką,	jednak	z	powodu	braku	znajomości	lokalnych	warunków	
oraz	 języka,	 próby	 zastąpienia	 jej	 przez	 rosyjskich	urzędników	czę-
sto	nie	dawały	efektów.	W	tej	sytuacji	właśnie	liczni	Tatarzy	litewscy	
zajęli rozmaite stanowiska urzędnicze w guberniach grodnieńskiej, 
mińskiej	i	wileńskiej.	Ich	liczba,	w	porównaniu	z	urzędnikami	innych	
narodowości,	była	tam	dosyć	duża	aż	do	rewolucji	1917	roku.	Wielu,	po	
otrzymaniu wykształcenia i stopni urzędniczych, kontynuowało służbę 
w	innych	regionach	Imperium	Rosyjskiego.	Warto	odnotować	wojsko-
wą	oraz	cywilną	służbę	niektórych	litewskich	Tatarów	zwłaszcza	na	
Powołżu,	Kaukazie,	Krymie,	a	także	ich	kontakty	z	miejscowymi	współ-
wyznawcami.

Oprócz	 tradycyjnych	 zajęć	 (służba	wojskowa	oraz	 cywilna),	 nie-
którzy	wykształceni	Tatarzy	litewscy	wybrali	wolne	zawody.	Przykła-
dem	może	 tu	być	Stefan	Kryczyński,	nadworny	architekt	emira	bu-
charskiego,	który	wybudował	meczet	soborowy	w	Petersburgu	(zało-
żony	w	roku	1910,	wykończony	w	1918).	W	wieku	XX	wśród	litewskich	
Tatarów	pojawili	 się	muzycy,	kompozytorzy,	pisarze,	poeci,	 lekarze,	
inżynierowie	–	przedstawiciele	prawie	wszystkich	zawodów.

To	właśnie	 islam	w	miejscowym,	 samoistnym	wydaniu,	 stanowi	
ten	element	kultury	litewskich	Tatarów,	dzięki	któremu	uniknęli	oni	
przez	 wieki	 pełnej	 asymilacji,	 zachowując	 określoną	 świadomości	
narodową.	Większość	Tatarów	troskliwie	zachowała	swoje	tradycje	
religijne. Ogniskami ich narodowej kultury pozostały meczety, istnie-
jące	od	wieków	 (najstarsze,	 jak	się	przypuszcza,	od	czasów	Witol-
da)	w	niektórych	starych	osadach,	okolicach	tatarskich	(Sorok	Tatary,	
Rejże,	Niemież,	Dowbuciszki,	Łowczyce,	Kruszyniany,	Bohoniki	i	in.),	
w miastach i miasteczkach (już w wieku XVI Mińsk, od XVIII – Nowo-
gródek,	od	XIX	–	Słonim,	Lachowicze,	od	XX	–	Kowno	itd.).	W	niektó-
rych rodzinach był pielęgnowany z pokolenia na pokolenie zwyczaj 
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własnoręcznego pisania ksiąg po arabsku (jego cennymi zabytkami 
są	rękopiśmienne	Korany,	kitaby	i	chamaiły).	

Aż	 do	 XX	 stulecia	 dysponujemy	 bardzo	 niewielką	 ilością	wiary-
godnych	 (utrwalonych	w	 dokumentach)	 przekazów	 o	 przechodze-
niu	 Tatarów	 na	 chrześcijaństwo23. Sporo natomiast istnieje legend 
o	 tatarskim	 pochodzeniu	 litewskich,	 białoruskich	 i	 polskich	 rodów	
szlacheckich, co często jednak nie ma potwierdzenia (podobnie jak 
w	Państwie	Moskiewskim,	wśród	szlachty	w	Wielkim	Księstwie	Li-
tewskim	 tworzono	 się	 legendy	 o	 obcym	 pochodzeniu,	 najczęściej	
rzymskim – lecz niekiedy i tatarskim, będące m.in. następstwem 
mody na wschodnią kulturę, rozpowszechnionej w Rzeczypospolitej 
w drugiej połowie XVII wieku, w okresie tzw. sarmatyzmu)24.

W	czasach	 rewolucji	 i	wojny	 domowej	w	Rosji	 da	 się	 zauważyć	
wzmożoną	aktywność	litewskich	Tatarów	w	ruchach	muzułmańskich	
na	Krymie,	Kaukazie	i	Powołżu.	Przede	wszystkim	trzeba	wspomnieć	
tu generała Macieja Sulkiewicza, premiera pierwszego muzułmań-
skiego	rządu	Krymu,	później	szefa	Sztabu	Generalnego	Sił	Zbrojnych	
niepodległego Azerbejdżanu (zamordowanego następnie przez bol-
szewików).	W	roku	1919	dużą	rolę	w	formowaniu	armii	białoruskiej,	
za	zgodą	Naczelnika	Józefa	Piłsudskiego,	odegrał	pułkownik	Hassan	
Konopacki. Tatarzy uczestniczyli też w walkach o wyzwolenie Polski, 
m.in. w wojnie przeciw bolszewikom w 1920 roku. 

Kształtowanie	się	litewsko-tatarskiej	inteligencji,	której	trzon	sta-
nowiła tatarska młodzież wykształcona w uczelniach Petersburga, 
stworzyło	podstawy	do	zrozumienia,	uświadomienia	 sobie	własnej	
historii i tradycji. W początkach XX wieku pojawiły się pierwsze ta-
tarskie	 organizacje,	 członkowie	 których,	 przede	 wszystkim	 bracia	
Leon i Olgierd Kryczyńscy, stali się w okresie międzywojennym or-
ganizatorami	oraz	przywódcami	tatarskiego	odrodzenia	kulturowo-

23	 Zob.:	S.	Dumin.	Problem chrystianizacji Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle 
źródeł,	Dialog	chrześcijańsko-muzułmański.	Historia	i	współczesność.	Toruń,	2011.	S.	17-25.
24	 Do	rozpowszechnienia	się	tych	legend	przyczynił	się	szczególnie	„Herbarz	rodzin	tatar-
skich	w	Polsce”	S.	Dziadulewicza	(1929),	który	zaliczył	do	grona	rodzin	pochodzenia	tatar-
skiego	wiele	rodzin	o	„wschodnio	brzmiących”	nazwiskach.	Część	rodzin	zainteresowanych,	
z	łatwością	w	to	uwierzyła	i	wierzy	nadal.	Gorzej,	że	na	tej	dość	nikłej	podstawie	czasem	
opierają	swe	wywody	również	niektórzy	historycy.	
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-narodowego w niepodległej Rzeczypospolitej (przede wszystkim na 
Wileńszczyźnie	i	Białorusi).

Jak dobrze pamiętamy, olbrzymią klęskę tradycjom i kulturze li-
tewskich	Tatarów	zadała	 II	wojna	światowa,	a	późniejsze	migracje	
spowodowały upadek wielu ich odwiecznych siedzib. Czasem już tyl-
ko	na	wpół	 zatarte	 napisy	 na	 grobowych	 kamieniach	 poświadcza-
ją,	że	w	minionych	wiekach	żyli	tam	przybysze	z	Ordy,	którzy	na	tej	
ziemi	 znaleźli	 nową	ojczyznę.	Na	 szczęście,	 pamięć	 ludzka	potrafi	
być	trwalsza	od	świątyń	i	pomników.	W	roku	1997	potomkowie	Tata-
rów	Litwy,	Białorusi	i	Polski	z	dumą	uczcili	600.	rocznicę	początków	
swego osadnictwa w Wielkim Księstwie Litewskim. Nie patrząc na 
obecne granice państwowe, Tatarzy Litwy, Białorusi i Polski pamiętają 
o	swoich	wspólnych	korzeniach.	Ta	książka,	której	pierwsze	wydanie	
ukazało się na Litwie, w historycznym centrum osadnictwa, przypo-
mina	imiona	wybitnych	Tatarów.	Pozostawili	oni	swój	ślad	na	kartach	
historii i kultury Litwy, Polski, Białorusi, Rosji, a także wielu innych 
krajów	i	narodów.	

Stanisław Dumin
kandydat nauk historycznych, 

pracownik naukowy 
Państwowego Muzeum Historycznego w Moskwie

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Tatjana	i	Daniel	Czachorowscy
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Każdy	naród	żyje	tak	długo,	dopóki	pamięta	o	własnych	korzeniach,	
trzyma	się	swoich	norm	religijnych,	dopóki	jego	siłą	przewodnią	jest	
inteligencja.	Równie	ważny	jest	dla	niego	język.	Jednakże	litewscy	Ta-
tarzy	utracili	swój	ojczysty	język	jeszcze	w	XVII	wieku,	dlatego	w	za-
chowaniu	ich	narodowej	tożsamości	istotną	rolę	odegrał	islam.

Litewscy	Tatarzy	mogą	być	dumni	ze	swojej	historii.	Już	od	sześciu	
stuleci Litwa jest dla nich ziemią ojczystą. Tatarzy uczestniczyli więc 
we wszystkich istotnych wydarzeniach w historii państwa. Bez wąt-
pienia najważniejszym z nich był udział w bitwie pod Grunwaldem, 
później	służba	pod	swoimi	rodowymi	sztandarami	w	pułkach	przed-
niej	 straży	Wielkiego	Księstwa	 Litewskiego,	 będących	 częścią	wojsk	
Rzeczypospolitej	 Obojga	 Narodów,	 uczestnictwo	we	wszystkich	 bez	
wyjątku wojnach toczonych aż do rozpadu państwa. W okresie Sejmu 
Czteroletniego	powszechnie	znane	było	nazwisko	generała	Józefa	Bie-
laka,	a	także	innych	Tatarów	ofiarnie	walczących	w	czasie	insurekcji	
kościuszkowskiej	o	wskrzeszenie	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego.

Tatarzy brali także udział w ostatniej decydującej bitwie insurekcji – 
w	obronie	warszawskiej	Pragi	4	listopada	1794	roku.	Większość	z	nich	
walczyła	pod	dowództwem	generała	Jakuba	Jasińskiego.	Przegrana	bi-
twa i upadek powstania ostatecznie zadecydowały o rozpadzie Rzeczy-
pospolitej i co za tym idzie, o upadku Wielkiego Księstwa Litewskiego25.

W	historii	 światowej	wojskowości	zapisali	 się	Tatarzy	 jako	 twór-
cy ułańskiej kawalerii. Nazwę „ułan” wywiedziono w XVIII wieku od 
nazwiska	pułkownika	Aleksandra	Ułana	(patrz	jego	biografia	w	tejże	
książce). Ten rodzaj wojsk spotyka się nie tylko w armii polskiej i li-

25	 	Daujotas	J.	Totoriai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenėje XVII–XVIII a. „Lietuvos 
totoriai“. 1996. Nr 7.
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tewskiej,	ale	też	w	pruskiej,	saskiej,	francuskiej,	austriackiej,	a	póź-
niej i innych siłach zbrojnych.

Oficerowie	–	litewscy	Tatarzy	odznaczali	się	wysokim	morale,	dla-
tego	powierzano	im	odpowiedzialne	funkcje	płatników,	intendentów,	
członków	 i	 przewodniczących	 sądów	wojskowych.	 Do	 służby	woj-
skowej przygotowywano ich już od dzieciństwa. Nic więc dziwnego, 
że	z	maleńkiej	wspólnoty	tatarskiej,	potomkowie	której	żyją	dziś	na	
Litwie, w Polsce i na Białorusi, w końcu wieku XIX i na początku XX 
wywiodło	się	około	trzydziestu	generałów.	Najbardziej	znani	z	nich	
to: generał piechoty Hipolit (Chalil) Januszewski; generałowie-lejt-
nanci:	Jakub	Józefowicz,	Chalil	Bazarewski,	Aleksander	Tuhan-Mirza	
Baronowski, Konstanty Kryczyński, Maciej (Sulejman) Sulkiewicz; 
generałowie-majorzy: Tamerlan Bielak, Aleksander Maluszycki-Ułan, 
Samuel	Kryczyński,	Aleksander	Romanowicz,	Dawid	Sulkiewicz,	Jó-
zef Sulkiewicz, Aleksander Talkowski i inni.

W	okresie	międzywojennym	wielu	Tatarów	wstąpiło	do	nowo	for-
mującej	 się	armii	 litewskiej.	Należy	 tu	wspomnieć	choćby	ochotni-
ków	Jonasa	i	Stasysa	Chalackasów	(Chaleckich),	pułkownika-lejtnan-
ta	Aleksandra	Makulavičiusa	(Makułowicza),	braci	Kalinów,	Juozasa	
i Romualdasa – pułkownika i pułkownika-lejtnanta.

Większość	młodzieży	tatarskiej	w	tamtym	czasie	odbywało	służbę	
wojskową	w	2	Pułku	Ułanów	im.	Wielkiej	Księżnej	Litewskiej	Biruty	
w Olicie. Ta godna tradycja kontynuowana jest i w naszych czasach – 
kilku	Tatarów	służy	w	armii	litewskiej.	

W drugiej połowie wieku XIX i na początku XX tatarska inteligen-
cja	obok	kariery	wojskowej	zaczęła	wybierać	 inne	zawody.	Pojawili	
się tatarscy lekarze, adwokaci, uczeni, urzędnicy państwowi. Pozo-
stali tradycyjnie zajmowali się ogrodnictwem, sadownictwem, gar-
barstwem, transportem konnym. Ten ostatni, do czasu pojawienia się 
kolei, nawet zmonopolizowali. Od dawien dawna bowiem tatarscy 
przewoźnicy	docierali	z	ładunkami	do	odległych	miejsc	–	do	Krakowa,	
Poznania,	a	nawet	na	Krym.	Oto	co	o	tatarskich	woźnicach	z	Nowo-
gródka	napisał	brat	Adama	Mickiewicza,	Franciszek:	Można doliczyć 
się 2000 koni, które	[Tatarzy]	zawsze gotowi są zaprzęgać, jednak kiedy 
nadchodzi pora kontraktów do Dubnej, Kijowa, Wilna czy innych miejsc, 
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często trudno [konie]	nająć… Ich konie są małe, wytrwałe, przyuczone 
do biegu i pokonywania długich dystansów w podróżach ciągnących się 
tygodniami… Oni [Tatarzy] słyną ze swojej uczciwości, każdy, nawet naj-
biedniejszy posłany z dużą sumą pieniędzy lub jakimiś innymi cennymi 
przedmiotami czy dokumentami zasługuje na zaufanie. Nie zdarzyło się, 
żeby Tatara sądzono za przestępstwo kryminalne, kradzież…26.

Tatarscy	garbarze	od	zawsze	słynęli	z	wysokiej	 jakości	wyrabia-
nych	przez	siebie	skór,	które	były	miękkie	i	mocne.	Niestety,	to	daw-
ne	 rzemiosło	 praktycznie	 zanikło,	mimo	 że	 jeszcze	dzisiaj	 spotkać	
można	ludzi	znających	jego	arkana.	Warto	byłoby	je	więc	wskrzesić	
i	objąć	ochroną	jako	element	dziedzictwa	materialnego	Litwy.	

Równie	 znani	 byli	 tatarscy	 ogrodnicy	 sprzedający	 płody	 swojej	
pracy	na	rynkach	Kowna,	Olity	i	Wilna.	A	któż	nie	zna	dań	tatarskiej	
kuchni	–	kołdunów,	pierekaczewnika	–	wielowarstwowego	ciasta	na-
dziewanego mięsem, serem lub musem jabłkowym, czy szimtalapi-
sa – drożdżowej strucli makowej z rodzynkami? To dzięki Tatarkom 
przetrwało owo kulinarne dziedzictwo narodowe i zajęło poczesne 
miejsce w kulturze materialnej Litwy i sąsiednich państw. 

Kultura	 litewskich	 Tatarów	 osiągnęła	 pełnię	 rozkwitu	w	 okresie	
międzywojennym.	Głównym	centrum	kulturalnym	Tatarów	stało	się	
Wilno.	Tutaj	właśnie	osiedlili	się	wybitni	działacze	kółka	studenckie-
go	założonego	na	początku	minionego	wieku	w	Petersburgu,	którzy	
po	 rewolucji	 w	 Rosji	 uczestniczyli	 w	walce	 o	 niezależność	 Krymu	
i Azerbejdżanu. To dzięki nim w przedwojennej Polsce narodził się 
wśród	Tatarów	silny	ruch	na	rzecz	kulturalnej	i	religijnej	odnowy.	To	
z	Wilna	popłynęły	do	wszystkich	tatarskich	wspólnot	mocne	sygnały	
o duchowym i kulturowym odrodzeniu. Inicjatorami tego ruchu byli 
przede	wszystkim	bracia	Leon	i	Olgierd	Kryczyńscy.	Do	odrodzenia	
się kulturalnego i religijnego życia znacząco przyczynili się także inni 
tatarscy	 intelektualiści:	 profesor	 wileńskiego	 Uniwersytetu	 Stefana	
Batorego Stefan Bazarewski, prawnik Aleksander Achmatowicz, ge-
nerał Aleksander Romanowicz i inni. Staraniem Leona i Olgierda Kry-
czyńskich	zaczęły	 się	ukazywać	w	Wilnie	kolejne	wydania	nieoce-

26 Kallenbach J. Pamiętnik Franciszka Mickiewicza z autografu wydał i objaśnił. Lwów–Warsza-
wa–Kraków,	1923.	Цит. по:	Kričinskis	S.	Lietuvos totoriai. Vilnius, 1993. P. 131–132.
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nionego	do	dziś	„Rocznika	Tatarskiego”.	Pierwszy	tom	wspomniane-
go	 periodyku	 ujrzał	 światło	 dzienne	w	 roku	 1932,	 drugi	 ukazał	 się	
w	1935	w	Zamościu,	trzeci	–	w	1938	w	Warszawie.	W	trzecim	tomie	
„Rocznika” Stanisław Kryczyński opublikował swoją słynną monogra-
fię	 „Tatarzy	Litewscy“.	Niestety,	wydanie	kolejnego,	czwartego	 tomu	
„Rocznika”	 udaremnił	wybuch	 II	wojny	 światowej.	W	 tamtych	 cza-
sach założono też w Wilnie tatarskie muzeum, archiwum, bibliotekę, 
a	w	roku	1925	wybrano	muftiego,	którym	został	znany	orientalista,	
doktor Uniwersytetu Berlińskiego Jakub Szynkiewicz. W roku 1926 
powołano	do	życia	Związek	Kulturalno-Oświatowy	Tatarów	Rzeczy-
pospolitej,	któremu	od	roku	1929	przewodniczył	Olgierd	Kryczyński.	

Mimo,	że	w	tatarskiej	społeczności	zamieszkującej	niepodległą	Li-
twę	nie	było	takich	wybitnych	intelektualistów	jak	w	Wilnie,	to	i	tak	
miejscowa	wspólnota	przeżywała	swój	rozkwit.	Dotyczyło	to	przede	
wszystkim wsi Rejże, tradycyjnie nazywanej Mekką litewskich Tata-
rów.	W	okresie	międzywojennym	zarówno	ta	wieś,	jak	i	inne	w	naj-
bliższym	sąsiedztwie	były	gęsto	zaludnione	przez	Tatarów.	Kultywo-
wano	w	nich	tradycje	narodowe.	Długie	dziesięciolecia	miejscowym	
imamem	był	Adam	Chalecki,	o	którym	do	dziś	wierni	przechowują	
wspomnienia.	Wieś	otacza	aż	13	 starych	cmentarzy.	Stojący	w	 rej-
żewskim meczecie minbar (ambona), uratowany ze spalonego 
w 1889 roku meczetu w Bazarach, jest najstarszym zabytkiem mu-
zułmańskiej kultury sakralnej na Litwie, a także bezcenną relikwią. 
Na nim ręka tatarskiego stolarza wyryła datę – rok 1684. Przed woj-
ną	Rejże	i	okolice	zamieszkiwało	ponad	120	Tatarów.	Przez	ostatnie	
dwadzieścia	 pięć	 lat	 istotną	 rolę	 odgrywał	w	 tej	wspólnocie	 imam	
Danielus	Makulavičius.

Intensywne życie tatarskie rozwijało się także w tymczasowej sto-
licy Litwy – Kownie. Tutaj jeszcze, na początku XX wieku, na ziemi 
podarowanej gminie przez mecenasa hadżiego Aleksandra Iljasie-
wicza	postanowiono	wybudować	meczet.	 Planowano	oddać	 go	do	
użytku	w	1930	roku,	w	500.	rocznicę	śmierci	Witolda	Wielkiego,	ale	
z powodu braku funduszy udostępniono wiernym dopiero 15 lipca 
1933 roku, w 523. rocznicę bitwy grunwaldzkiej. Budowa meczetu 
możliwa była dzięki staraniom pułkownika Chalila Januszewskiego 
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i	powołanego	przezeń	komitetu.	Chcąc	symbolicznie	uczcić	zasługi	
Tatarów	 wobec	 Litwy,	 część	 pieniędzy	 wyłożyło	 również	 państwo,	
rządzone przez tautininkasa (nacjonalistę) Augustinasa Voldemara-
sa.	Do	roku	1944	godność	imama	piastował	w	kowieńskim	meczecie	
Mustafa	Chalecki,	później	wybrany	imamem	w	Rejżach.	

Historia meczetu była burzliwa. Po raz pierwszy został zamknię-
ty przed wybuchem wojny w 1941 roku. Już wtedy go rozgrabiono. 
Podczas wojny i tuż po jej zakończeniu meczet ponownie otwarto. 
Jednak w roku 1947 znowu go zamknięto. W jego wnętrzach urzą-
dzono archiwum miejskie, a około 1950 roku pomieszczenia meczetu 
zaczął	użytkować	amatorski	cyrk.	Później	zamieniono	go	w	czytel-
nię.	W	roku	1988	służył	 jako	magazyn	eksponatów	Muzeum	Sztuki 
im.	M.	K.	Čiurlionisa.	Rok	później	meczet	zwrócono	wspólnocie,	ale	
wierni	mogli	 się	w	nim	modlić	dopiero	po	odzyskaniu	przez	Litwę	
niepodległości	5	lipca	1991	roku.

Mówiąc	 o	 znanych	 ośrodkach	 osadnictwa,	 nie	 można	 pominąć	
wsi	Sorok	Tatary,	w	której	do	naszych	czasów	zachowały	się	specy-
ficzne	dla	wsi	tatarskiej	elementy:	mnóstwo	uliczek	i	dróżek	charak-
terystycznie	krzyżujących	się	pod	kątem	prostym.	Według	znawców	
wieś	jest	jedyną	w	swoim	rodzaju	na	Wileńszczyźnie.	Przypuszczają,	
że unikalne rozplanowanie wsi zostało zapożyczone od mieszkań-
ców	 stepów.	 Znajdujący	 się	w	 Sorok	 Tatarach	meczet	 jest	 jednym	
z najstarszych na Litwie. Wiąże się z nim ciekawostka historyczna: 
w	jego	wnętrzu	rozwieszano	chorągwie	pułków	tatarskich	walczą-
cych w wojnach prowadzonych przez Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów.	Do	dziś	można	tam	zobaczyć	drzewce	chorągwi,	pod	którą	Ta-
tarzy	szli	do	boju	w	powstaniu	kościuszkowskim.	

Równie	 znana	 jest	 także	 położona	 niedaleko	 Wilna	 wieś	 Nie-
mież. Słynie z tego, że w jej pobliżu była letnia rezydencja Wielkiego 
Księcia Litewskiego Witolda. We wsi znajduje się skromny meczet 
ufundowany przez książąt Kryczyńskich i rodzinny grobowiec w sta-
rej	części	cmentarza.	Nekropolia	 ta	 jest	miejscem	spoczynku	wielu	
znakomitości,	wśród	nich	wspomnianego	wcześniej	hadżiego	Alek-
sandra	Iljasiewicza,	który	w	1913	roku	wypełnił	hadżdż	(pielgrzymkę)	
do	Mekki.	 Znany	 był	 pośród	 Tatarów	 z	 tego,	 że	 dużą	 część	 swego	
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majątku przeznaczył na potrzeby religijne i wspomaganie biednych 
współplemieńców.	

Do	czasów	powojennych	istniał	jeszcze	meczet	na	wileńskich	Łu-
kiszkach,	 który	w	wyniku	 rozbudowy	miasta	 znalazł	 się	w	 samym	
centrum metropolii. To położenie przesądziło zapewne o jego lo-
sach	–	został	zamknięty,	a	w	roku	1968	zburzony,	zaś	na	jego	miejscu	
wzniesiono instytuty Akademii Nauk Litewskiej SRR. Zniszczono tak-
że mizar (cmentarz).

Wielu	wybitnych	przedstawiciele	litewskich	Tatarów	zginęło	pod-
czas wojny, było represjonowanych, zsyłanych, wielu też w obawie 
przed	prześladowaniami	wyemigrowało.	Okres	socjalizmu	przyniósł	
niestety	pełny	zastój	w	rozwoju	kulturalnym	i	religijnym	wspólnoty.	
System nakazowo-administracyjny i kołchozy zniszczyły trwające 
wiele	 stuleci	 tradycje	wspólnoty.	Obawiano	 się,	 że	 jeśli	władza	 ra-
dziecka przetrwa jeszcze 50 lat, to Tatarzy na Litwie znikną całko-
wicie.	Na	szczęście	tak	się	nie	stało.	Ale	chociaż	mamy	teraz	pełną	
swobodę religijną, nadal istnieje niebezpieczeństwo utraty odrębno-
ści	narodowej.

Dzisiejszą	społeczność	 tatarską	na	Litwie	dotykają	 te	 same	pro-
blemy,	co	i	cały	kraj:	wielu	z	jej	członków	wyjechało	w	poszukiwaniu	
lepszego	życia	do	Irlandii,	Wielkiej	Brytanii,	USA.	Dane	statystyczne	
alarmują:	zgodnie	ze	spisem	w	roku	1989	na	Litwie	żyło	5100	Tatarów,	
jednak podczas ostatniego spisu powszechnego w 2001 roku narodo-
wość	tatarską	zadeklarowało	zaledwie	3225	osób.	

Paradoksalne:	 choć	w	 czasach	 radzieckich	 obowiązywało	wiele	
najróżniejszych	 zakazów,	 to	 podczas	muzułmańskich	 świąt	 jedyny	
czynny	wówczas	meczet	w	Rejżach	pękał	w	szwach.	Dzisiaj,	kiedy	
nie	ma	żadnych	przeszkód	w	praktykowaniu	religii,	liczba	wiernych	
w meczetach znacząco zmalała. 

Wielkość	strat,	które	poniosła	wspólnota	tatarska	na	Litwie,	moż-
na	 zilustrować	 następującym	 przykładem:	 dziś	 w	 okolicach	Wilna	
znane	są	tylko	dwie	zamieszkałe	przez	Tatarów	miejscowości	–	wsie	
Sorok Tatary i Niemież – a jeszcze niedawna było ich znacznie wię-
cej: Kozaklary, Kolnolary, Mereszlany, Melechowce, Ludwinowo, Cha-
zbijewicze,	Afindziewicze,	Łukiszki.	Obecnie	wszystkie	wymienione	
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wioski już nie istnieją, zostały wchłonięte przez Wilno albo nie ma 
już	w	nich	Tatarów.	Podobny	los	spotkał	wieś	Winksznupie	w	rejonie	
wilkowyskim,	Bazary	w	 rejonie	olickim	 i	 jeszcze	parę	 innych.	Dziś	
o	ich	istnieniu	świadczą	jedynie	kamienie	starych	mogił.

Jednakże	nie	warto	mówić	tylko	o	smutnych	rzeczach.	Wspólnota	
tatarska	na	Litwie	ponownie	odrodziła	 się	we	wrześniu	1988	 roku.	
Wszystkich	ogarnęła	wtedy	euforia,	a	sale	nie	mieściły	pragnących	
spotkać	się	ze	swoimi	współplemieńcami.	Potem	ta	fala	entuzjazmu	
stopniowo opadła. Pomimo tego w ostatnim dwudziestoleciu zrobio-
no niemało: odremontowano meczety dawniej zamienione w maga-
zyny,	powołano	organizacje	zrzeszające	 litewskich	Tatarów.	W	Rej-
żach	miejscowa	gmina	zbudowała	dom	wspólnotowy.

Wiele	jeszcze	problemów	oczekuje	na	rozwiązanie:	do	tej	pory	nie	
rozstrzygnięto	kwestii	rekonstrukcji	meczetu	w	Wilnie,	konieczności	
zbudowania	 domów	wspólnotowych	w	Niemieży	 i	 Sorok	 Tatarach	
oraz centrum kultury tatarskiej w Kownie. 

Na	 szczególny	 szacunek	 zasługują	 pierwsi	 liderzy	 odrodzo-
nej	Wspólnoty	 Tatarów	 Litwy	 –	 dziennikarz	Mensaid	 Bajraszewski 
i	 śp.	 docent	 Kowieńskiego	 Uniwersytetu	 Technologicznego,	 doktor	
Romualdas	Makaveckas	 (Romuald	Makowiecki),	 z	 którego	 inicjaty-
wy w 1996 roku powołano największą organizację jednoczącą naszą 
społeczność	–	Związek	Wspólnot	Tatarów	Litewskich.	To	dzięki	nie-
mu	w	styczniu	1995	roku	zaczęto	wydawać	gazetę	„Lietuvos	totoriai”	
(„Tatarzy	Litewscy”),	zasłużenie	określaną	mianem	kroniki	litewskich	
Tatarów.	 Ktoś	 podliczył,	 że	 gdyby	 złożyć	wszystkie	 numery	 gazety	
w jeden tom, to powstałoby 1200-stronicowe tomisko… Wiele swoje-
go	czasu	i	energii	poświęcił	wspólnemu	dziełu	Jonas	Ridzvanavičius,	
przewodniczący	Związku	Wspólnot	w	latach	1998-2003.	

W ostatnich latach cyklicznie organizowane są naukowo-prak-
tyczne	konferencje	zwane	„Orientami”,	podczas	których	rozmawia	się	
o historycznym dziedzictwie i rozstrzyga ważne dla litewskich Tata-
rów	kwestie.	Pierwsza	takie	przedsięwzięcie	miało	miejsce	w	czerw-
cu 1997 roku, kiedy na Litwie obchodzono 600-lecie osiedlenia się 
Tatarów	w	Wielkim	Księstwie	 Litewskim.	Do	 roku	2008	odbyło	 się 
5	„Orientów”.	
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W roku 1997 powołano do życia muzułmańską organizację reli-
gijną,	a	rok	później	założono	duchowe	kierownictwo	muzułmanów	
Litwy – Muftiat.

Dziś	wspólnota,	choć	powoli,	stopniowo	się	odradza.	Coraz	czę-
ściej	mówią	o	niej	w	telewizji	i	radiu,	piszą	w	prasie.	Cieszy	też,	że	ta-
tarska	młodzież	stara	się	zdobyć	jak	najlepsze	wykształcenie.	Obec-
nie	mamy	wśród	 nas	 ośmiu	 doktorów,	 a	 procent	 osób	 z	wyższym	
wykształceniem	jest	podobny	do	średniej	litewskiej.	

Warto	 wspomnieć	 o	 kilku	 ważnych	 wydarzeniach,	 które	 miały	
ostatnio	miejsce:	o	gminie	Tatarów	litewskich	nakręcono	dokumen-
talny	film	„Jestem	potomkiem	tatarskich	murzów”,	który	w	roku	2005,	
na Pierwszym Muzułmańskim Festiwalu Filmowym w Kazaniu zdo-
był	główną	nagrodę	za	najlepszy	scenariusz	w	kategorii	filmu	doku-
mentalnego. W 2006 roku w trockim Muzeum Historycznym powsta-
ła	stała	ekspozycja	poświęcona	historii	 litewskich	Tatarów.	Wiosną	
roku 2007 w kowieńskim Muzeum Wojskowym im. Witolda Wielkie-
go otwarto wystawę „Litewscy Tatarzy – wojownicy”. Latem tego sa-
mego roku we wsi Subartonis, niedaleko miejsca urodzenia klasyka 
litewskiej	literatury	Vincasa	Krėvė-Mickevičiusa,	otworzył	swoje	po-
dwoje	pierwszy	skansen	tatarski.	To	tylko	niektóre	przykłady	przed-
sięwzięć	podejmowanych	przez	wspólnotę.	Sam	Związek	Wspólnot	
też	powoli	wzrasta	w	siłę,	jednocząc	tatarskie	organizacje	okręgów:	
wileńskiego, kowieńskiego i olickiego, miast Kłajpedy i Poniewieża 
oraz rejonu wareńskiego. 

Los	sprawił,	że	wspólnota	Tatarów	litewskich	żyje	dziś	na	Litwie,	
w	Polsce	 i	na	Białorusi.	Mamy	wspólne	korzenie,	więc	powinniśmy	
się	między	sobą	porozumiewać,	wymieniać	doświadczeniami.	Dlate-
go	Związek	Wspólnot	Tatarów	Litewskich	od	niedawna	współpracu-
je	z	Wszechświatowym	Kongresem	Tatarów	w	Kazaniu	i	Medżlisem	
Tatarów	Krymskich.	

Wydaje	 się,	 że	 całkiem	 niedawno	 obchodziliśmy	 600.	 rocznicę	
osiedlenia	Tatarów	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim.	Minęło	już	jed-
nak	15	lat.	W	tym	czasie	podrosło	nowe	pokolenie	Tatarów	litewskich.	
Chciałoby	się	wierzyć,	że	wspólnota	tatarska,	mimo	wewnętrznych	
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i	zewnętrznych	problemów,	będzie	trwała	na	litewskiej	ziemi,	konty-
nuując	piękne	tradycje	swoich	przodków.

Książka,	którą	Czytelnik	trzyma	w	rękach,	jest	pierwszą	próbą	ze-
brania	w	jeden	tom	biografii	wybitnych	przedstawicieli	społeczności	
tatarskiej na Litwie. Nasi przodkowie pozostawili bowiem na tej ziemi 
i	ziemi	sąsiadów	trwały	ślad.	Autorzy	książki	mają	świadomość,	 iż	
nie	wyczerpali	tematu.	Jest	jeszcze	wiele	osób,	których	czyny	i	dzia-
łalność	 chciałoby	 się	 zaprezentować	 szerszej	 publiczności,	 dlatego	
w	najbliższej	przyszłości	zamierzają	przygotować	następne	wydanie	
uzupełnione	o	brakujące	biografie.	

Adas Jakubauskas
doktor nauk humanistycznych, 

przewodniczący	Związku	Wspólnot	Tatarów	Litewskich

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Jolanta Czarnotta-Mączyńska
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Tatarzy polsko-litewscy 
w historii i kulturze

 • ABAKANOWICZ Bruno (Bruno Abdank-Abakanowicz)

Urodził	się	6	października	1852	roku	w	Wilkomirze.	Pochodził	ze	
szlacheckiej rodziny herbu Abdank, był synem uczestnika powstania 
styczniowego 1863 roku. Ukończył Instytut Politechniczny w Rydze. 
W roku 1875 w lwowskim Instytucie Politechnicznym obronił dyser-
tację na stopień doktora habilitowanego nauk. W latach 1876-1881 
pracował w tymże wyższym zakładzie naukowym jako privat-docent. 
W roku 1881 wyjechał do Paryża, gdzie w zakupionej willi założył 
laboratorium elektrotechniczne. Został dyrektorem fabryk Compagnie 
française du procede Thompson-Houston.

 Skonstruował	i	opatentował	integrator,	którego	produkcję	rozpo-
częła	szwajcarska	firma	Coradi	(w	roku	1886	wydał	o	nim	książkę	po	
francusku, jej niemieckie wydanie ukazało się w roku 1889, polskie 
w 1907). Badał i doskonalił planimetry oraz przyrządy elektryczne. 
Wśród	 jego	wynalazków	są	m.in.	parabolograf,	 spirograf,	genera-
tor prądu stałego, dzwonek elektromegnetyczny wykorzystywany 
na kolei, a także nowego typu lampa żarowa. Rezultaty swej pra-
cy publikował w sprawozdaniach francuskiej Akademii Nauk oraz 
innych wydawnictwach. W roku 1889 na Międzynarodowej Wysta-
wie w Paryżu B. Abakanowicz reprezentował Stany Zjednoczone 
Ameryki.	 We	 Francji	 wspierał	 ziomków-emigrantów.	 Był	 wielkim	
znawcą sztuki. Wspomagał materialnie artystę-malarza Aleksandra 
Gierymskiego.	Przez	wiele	lat	przyjaźnił	się	z	fizykiem	Zygmuntem	
Wróblewskim.

 Prawdopodobnie Bruno Abakanowicz stał się pierwowzorem po-
staci młodego Tatara, Selima, w noweli Henryka Sienkiewicza „Hania”.
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 Uhonorowany francuskim orderem Legii Honorowej. Był żonaty, miał 
córkę	Zofię.	29	sierpnia	1900	roku	zmarł	nagle	w	Parc	St	Maur	koło	Pa-
ryża.	Po	jego	śmierci	opiekę	nad	córką	sprawował	Henryk	Sienkiewicz.

Adas Jakubauskas

 • ABRAHIMOWICZ Heliasz 
Dokładna	 data	 urodzin	 nieznana.	 Był	 synem	 tatarskiego	 cho-

rążego	 województwa	 wileńskiego,	 kniazia	 Abrahima	 Asanowicza 
(?–1616)	 z	 rodu	 kniaziów	 Najmanów	 Piotrowiczów,	 z	 małżeństwa	
z katoliczką, szlachcianką Jagienką (Nietą) Karczewską (?– po 1624). 

16.06.1626	roku	nabył	część	majątku	Kryczyn	w	powiecie	orszań-
skim.	Wraz	z	braćmi	4.07.1626	roku	otrzymał	glejt	od	króla	Zygmun-
ta	III.	Wzmiankowany,	podobnie	jak	bracia,	w	rewizji	dóbr	tatarskich	
1631 roku. Razem z bratem Janem służył po kozacku w nadwornej 
chorągwi	królewicza,	przyszłego	króla	Władysława	IV.	9.02.1631	roku	
chorążyc,	wspólnie	z	królewskim	kozakiem	Dawidem	Ismaiłowiczem	
Talkowskim, otrzymał przywilej na dochodzenie poprzez sąd wielu 
tatarskich	posiadłości,	których	posiadacze	(przeważnie	chrześcijań-
ska szlachta) nie wypełniali obowiązku służby wojskowej. Były to 
Kościuki,	Zarzecze,	Ułanowszczyzna,	Rodzikańskie,	dwór	Widowsz-
czyzna,	 dwór	 Korable	 w	 powiecie	 mińskim,	 a	 także	 Zatrzyścinica	
w powiecie orszańskim, Sielec, Ozarowszczyzna, Szejzowszczyzna, 
Szyłowicze,	 Ponizie,	 dwór	 Zagórze,	 Ponizie-Jeskowszczyzna,	 dwór	
Kurpiewo,	Wołłejki	i	dwór	Tatarszczyzna.

25.11.1644	roku	chorążyc	wszedł	w	posiadanie	części	majątku	Dow- 
buciszki	w	powiecie	oszmiańskim,	którą	nabył	za	700	kop	groszy	od	
Tatara	Isupa	Achmeciewicza	Baktyszewicza	Półtora.

22.12.1646	 roku	 Heliasz	 Abrahimowicz,	 kozak	 Jego	 Królewskiej	
Mości,	 otrzymał	 od	 króla	Władysława	 IV	 przywilej	 na	 godność	 ta-
tarskiego	marszałka	najmańskiego	województwa	wileńskiego,	którą	
ustąpił mu brat Jan Abrahimowicz.

Dzieci	Heliasza,	podobnie	jak	potomstwo	jego	braci:	Adama	i	Sza-
hunia	Abrahimowiczów,	w	XVII	wieku	przyjęły	nazwisko	Kryczyński.	
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Z	przekazów	wynika,	że	miał	dwóch	synów:	Adama	i	Aleksandra.	Od	
tego ostatniego wywodzili się kniaziowie Kryczyńscy, murzowie Naj-
mańscy. 

Zmarł około 1669 roku.

Stanisław Dumin

 • ABRAHIMOWICZ Jan
Data	narodzin	nieznana.	Syn	chorążego	tatarskiego	województwa	

wileńskiego	 Abrahima	 Asanowicza	 (?–1616),	 z	 rodu	 kniaziów	 Naj-
manów	Piotrowiczów,	 z	małżeństwa	z	 chrześcijanką,	 szlachcianką	
Jagienką	(Nietą)	Karczewską	(?–po	1624).	Jak	poświadcza	rewizja	ma-
jątków	tatarskich	roku	1631	nosił	przydomek	Głuchy.

Z	dokumentów	wynika,	że	znamienici	i	zamożni	Tatarzy	ubierali	się	
tak jak bogata litewska szlachta: Abrahimowicz posiadał aksamitną, pod-
bitą sobolami czarną delię z czterema wielkimi perłowymi guzami i czer-
woną	(półszkarłatną),	podbitą	kunami	ferezję	z	parą	pętlic	z	perłami.

Służył	po	kozacku	w	nadwornej	tatarskiej	chorągwi	kozackiej	króle-
wicza Władysława. 4.02.1631 roku otrzymał przywilej na dochodzenie 
przez	 sąd	byłych	majątków	 tatarskich	 (tzw.	 tatarszczyzn)	w	powiecie	
oszmiańskim, w Łostajach i pod Bijuciszkami (po Tatarach Szabuniu Re-
czypowiczu	i	Nurdawlecie	Sienkiewiczu),	których	nowi	właściciele	nie	
pełnili tatarskiej służby wojennej. 6.02.1631 roku Abrahimowicz, tatarski 
chorążyc wileński, a z nim dwaj inni Tatarzy-kozacy, Mucha Melecho-
wicz i Aleksander Sejbułatowicz Grzebień, otrzymali podobny przywilej 
na	wiele	tatarskich	włości,	m.in.	na	Kołdyczewskie	łąki	pod	Łohojskiem,	
Chocyń,	Filipowicze,	Dworzec,	Siółko,	Tatarszczyznę,	Kadyszewskie,	Wy-
wiery,	Olejowszczyznę,	Kryczyn	w	powiecie	oszmiańskim,	Nowosiółkę	
i	wioseczki	w	powiecie	oszmiańskim:	Kumielańce,	Urleniato,	Dworzec,	
sioło	Berezynę	i	drugą	Berezynę,	osadę	pod	Kurzeńcem,	Świętą	i	inne.	
8.08.1631 roku Jan i Adam Abrahimowiczowie, chorążycowie tatarscy 
i	kozacy	 Jego	Królewskiej	Mości,	otrzymali	 jeszcze	 jeden	przywilej	na	
tatarszczyzny	w	województwie	trockim:	Żykorany	i	Kułakiszki.	Wydaje	
się	jednak,	że	niewiele	z	tych	dóbr	zdołali	wyprocesować.
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12.03.1633	roku	Jan	Abrahimowicz	dostał	od	króla	Władysława	IV	
przywilej	na	urząd	marszałka	tatarskiego	najmańskiego	wojewódz-
twa wileńskiego, od dawna już nieobsadzony (jego poprzednik Isup 
Arslanowicz	Jenbekowicz,	także	z	rodu	kniaziów	Najmanów	Piotro-
wiczów,	był	wyznaczony	w	roku	1577).	Po	kilkunastu	latach	ustąpił	
jednak z tego stanowiska na rzecz brata, Heliasza Abrahimowicza, 
który	22.12.1646	roku	otrzymał	na	to	królewskie	potwierdzenie.

Jan	kontynuował	 służbę	w	chorągwi	królewskiej,	 a	 za	 swoje	za-
sługi (prawdopodobnie w wojnie smoleńskiej w latach 1633-1634) 
1.04.1636	roku	został	przez	króla	Władysława	IV	mianowany	chorą-
żym tatarskim dorohobuckim i siewierskim, o czym powiadomiono 
Tatarów,	mieszkających	w	województwie	smoleńskim,	którzy	musieli	
odtąd	podporządkowywać	się	 jego	 rozkazom	 i	decyzjom	sadowym	
w bieżących sprawach. Tatarskie osadnictwo powstało tam na pod-
stawie	przywileju	króla	Zygmunta	III	z	12.05.1625	roku.	Litewscy	Ta-
tarzy	otrzymali	wówczas	pod	Dorohobużem	500	włók	ziemi	na	sto	
koni,	po	jednym	koniu	(jeźdźcu)	z	5-włókowego	nadania	gruntu.	Ich	
obowiązkiem	 była	 służba	wojskowa	w	 oddziale	 pod	 dowództwem	
własnego rotmistrza i obrona twierdzy podczas wojny. Pierwszemu 
tatarskiemu	chorążemu,	wyznaczonemu	w	roku	1636	na	wzór	innych	
województw	 Wielkiego	 Księstwa	 Litewskiego,	 powierzono	 dowo-
dzenie oddziałem (a więc funkcję rotmistrza) i zgodnie z poprzed-
nim	przywilejem	dozwolono	„Tatarów	ludzi	dobrych,	konno,	orężnie	
przyjmować”.	Nowo	mianowany	 chorąży	otrzymał	 też	 przywilej	 na	
ziemie	Tatarów,	 „którzy	w	czasie	niniejszej	wyprawy	moskiewskiej	
do nieprzyjaciela moskwicina przeszli”.

Najprawdopodobniej Jan Abrahimowicz zmarł lub poległ w roku 
1649. 5.05.1649 roku jego następcą na stanowisku tatarskiego chorą-
żego dorohobuckiego został wyznaczony niewymieniony z imienia Ta-
tar	Ułan,	któremu	nadano	majątek	Kołodzino	pod	Dorohobużem.	Jan	
Abrahimowicz był żonaty, nie wiadomo jednak czy miał dzieci (chociaż 
niektórzy	historycy	uważają	za	jego	syna	kniazia	Aleksandra	Kryczyń-
skiego,	dowodzącego	Lipkami,	tj.	Tatarami,	którzy	w	roku	1672	przeszli	
na stronę Turcji, mianowanego bejem twierdzy Bar). Potomstwo jego 
brata Heliasza w wieku XVII przyjęło nazwisko Kryczyński. 
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W	wielu	publikacjach	(w	ślad	za	St.	Dziadulewiczem)	Abrahimo-
wicz	nazywany	 jest	 chorążym	 tatarskim	ściahu	kondrackiego	 (me-
reszlańskiego),	jednak	to	nieporozumienie,	bowiem	w	rzeczywistości	
tytułował się chorążycem i należał, jak i jego ojciec, do najmańskiego 
ściahu	województwa	wileńskiego.

Stanisław Dumin

 • ABRAHIMOWICZ (Juszyński) Obduła
Data	urodzin	nieznana.	Starszy	syn	kniazia	Abrahima	Tymirczy-

cza	z	rodu	ordyńskich	kniaziów	ułusu	Uszyn	(Juszun).	Już	w	XVI	wie-
ku	nosili	oni	nazwisko	kniaziów	Juszyńskich	 i	stali	na	czele	ściahu	
Tatarów	województwa	trockiego.	

Wspominany w rejestrze wojska litewskiego roku 1528, jako sta-
wiający	się	na	służbę	„samowtór”,	tj.	z	konnym	sługą.	Po	śmierci	ojca	
21.10.1530	roku	otrzymał	od	króla	Zygmunta	I	nadanie	tytułu	chorążego	
ściahu	trockiego,	ale	w	roku	1533	ustąpił	z	niego	swemu	bratu	stryjecz-
nemu,	Kulzimanowi	Chodyrewiczowi,	marszałkowi	tegoż	ściahu	(star-
szemu	w	rodzie	kniaziów	Juszyńskich).	W	roku	1534	wspólnie	z	trzema	
starszymi	synami	sprzedał	dwór	Żykorany	ziemianinowi	z	wojewódz-
twa	 trockiego,	 Denisowi	 Fiedorowiczowi.	W	 tym	 dokumencie	 tytułu-
je	 się	chorążym;	wymienione	 jest	 tu	 również	 jego	miano	po	dziadku	
(„diediczestwo”),	które	wszakże	nie	stało	się nazwiskiem:	kniaź	Obduła	
Abrahimowicz	 Tymircza.	 Okoliczności	 tej	 sprzedaży	 odnotowane	 są	
w	rewizji	dóbr	tatarskich	roku	1559.	Okazuje	się,	że	gdy	król	podaro-
wał	 sąsiedni	majątek,	Wysoki	 Dwór,	 przybyłemu	 na	 Litwę	 znanemu	
„moskwicinowi”,	 Lackiemu,	 ten	 zaczął	 odbierać	 ziemię	 żykorańskim	
chłopom.	Obduła	nie	potrafił	dać	sobie	rady	z	energicznym	sąsiadem	
i	 wreszcie	 sprzedał	 swoich	 siedmioro	 ludzi	 służebnych	 Denisowi,	
urzędnikowi	(zarządzającemu)	Lackiego,	również	„moskowicinowi”.

W roku 1536 Obduła, razem z bratem Osmanem i pobratymcem 
Mamajem Olejkowiczem, otrzymał potwierdzenie na przyznaną ojcu 
służbę	 chłopską	 przy	Wysokim	Dworze.	W	 latach	 1536,	 1537,	 1542	
Obduła ponownie wymieniany jest jako chorąży. Prawdopodobnie 
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jego	krewniak,	kniaź	Kulziman,	częstokroć	na	rozkaz	króla	wypeł-
niający	misje	dyplomatyczne,	nie	miał	możliwości	stałego	zajmowa-
nia	się	sprawami	wojskowo-administracyjnymi	i	Obduła	na	jakiś	czas	
znowu	zajmował	to	stanowisko	(trudno	jednak	powiedzieć	czy	fak-
tycznie, czy tylko formalnie). 

W roku 1542 Obduła Abrahimowicz za 400 kop groszy sprzedał 
ojcowski	dwór	Krasne	Sioło	w	województwie	trockim	żonie	wojewo-
dy trockiego Piotra (Kiszki?), w dokumencie sprzedaży tytułując się 
chorążym.	4.06.1545	roku	wspólnie	z	synami	sprzedał	część	swoich	
ziem zawołżańskiemu carewiczowi Jenbek-sołtanowi (Puńskiemu) 
i	wówczas	nie	nosił	już	tytułu	chorążego.

Obduła	 był	 żonaty	 z	 kniaziówną	 Zorką	Ołymowną	 (Ałymowną),	
wnuczka kniazia Urusa Ułana, marszałka tatarskiego. Wniosła ona 
w	wianie	20	służb	chłopskich	w	Brodjańcach	w	województwie	wi-
leńskim,	 leżących	nad	 rzeką	Szyrwintą	 (między	Muśnikami	 a	mia-
steczkiem Szyrwinty), przy drodze z Wilna do Wilkomierza. Z czasem 
zmuszony	był	sprzedać	je	za	300	kop	groszy	panu	Semenowi	Żabie	
(który,	 jak	zanotował	w	roku	1559	według	świadectwa	innych	Tata-
rów	 rewizor	kniaź	Matwiej	Ogiński,	wcześniej	 „pobrał	mu	niemało	
ludzi i ziemi i jego samego o mało co nie zabił”). 

Jego synami byli Abdusalam (Sulejman, Solomon), Jusuf, Janseit 
(Janko) i Abrahim Abdułowiczowie. Zmarł po roku 1545.

Stanisław Dumin

 • ACHMATOWICZ Aleksander
Urodził się 1 grudnia 1865 roku we wsi Bergaliszki w powiecie oszmiań-

skim guberni wileńskiej. Pochodził ze znacznego tatarskiego rodu szla-
checkiego. Jego ojciec, Maciej Achmatowicz, był znanym prawnikiem 
wojskowym,	zaś	matka	wywodziła	się	z	rodu	Tuhan-Baranowskich.	

Uczył	się	w	wileńskim	gimnazjum	męskim,	z	którego	usunięto	go	
za	obronę	mówiącego	po	polsku	kolegi.	W	roku	1886	ukończył	pry-
watne gimnazjum w Sankt-Petersburgu. W latach 1886-1890 uczył 
się na fakultecie prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego. Po jego 
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ukończeniu pracował w sądownictwie guberni wileńskiej. W latach 
1914-1917 był asystentem prokuratora Cywilnego Sądu Kasacyjnego 
Departamentu	Prawnego	Senatu,	następnie	prokuratorem	Sądu	Ka-
sacyjnego	Królestwa	Polskiego.	W	roku	1917	wybrany	został	przedsta-
wicielem	Komitetu	Tatarów	Polski,	Litwy,	Białorusi	i	Ukrainy.	W	roku	
1918	uczestniczył	w	narodowo-wyzwoleńczych	działaniach	Tatarów	
Krymskich.	Zajmował	stanowisko	ministra	sprawiedliwości	w	krym-
skim rządzie Macieja (Sulejmana) Sulkiewicza.

W	roku	1919	powrócił	do	Polski.	W	styczniu	tegoż	roku	przyczynił	
się do powstania Tatarskiego Pułku Ułańskiego im. Mustafy Achma-
towicza,	w	którym	 służyli	 jego	 synowie	 (1920).	 Był	 prezesem	Sądu	
Apelacyjnego ziem przyfrontowych. Zajmował stanowisko zastępcy 
prezesa Towarzystwa Prawniczego w Wilnie. Przewodniczył zjaz-
dowi	muzułmanów	polskich,	który	odbył	się	w	Wilnie	w	roku	1925.	
W latach 1928-1930 pełnił obowiązki senatora II Rzeczypospolitej.

Napisał pracę o polskim prawie cywilnym i prawie szariatu. Stał na 
czele	oficjalnej	delegacji	polskich	Tatarów	podczas	wizyty	afgańskie-
go	króla	Abdullaha	w	Warszawie	w	roku	1928.	W	roku	1929	uczest-
niczył w pracach komitetu ds. wydania „Herbarza Rodzin Tatarskich 
w	Polsce”	Stanisława	Dziadulewicza.	

Był	żonaty	z	Emilią	Kryczyńską,	córką	generała	Samuela	Kryczyń-
skiego.	Mieli	sześciu	synów:	Bohdana	(zm.	1916),	Leona	–	chirurga,	
żołnierza 2 Korpusu Polskiego we Włoszech (zm. 1874 w Kanadzie), 
Aleksandra (Iskandera) – sędziego, porucznika Wojska Polskiego (po-
legł na Białorusi w czerwcu 1941 r.), Macieja (zm. w dzieciństwie), 
Konstantego (Kerima) – sędziego, podporucznika Wojska Polskiego 
(poległ na terytorium ZSRR w czerwcu 1941 r.) i Osmana – chemika, 
członka	Polskiej	Akademii	Nauk	(zm.	1988),	oraz	dwie	córki:	Helenę	
(razem	z	mężem	zginęła	w	roku	1942	pod	Lidą)	 i	Tamarę,	która	po 
II	wojnie	światowej	osiedliła	się	w	Wielkiej	Brytanii.

Aleksander Achmatowicz zmarł 7 marca 1944 roku w Częstocho-
wie. Pochowany został na cmentarzu muzułmańskim w Warszawie.

Adas Jakubauskas
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 • ACHMATOWICZ Mustafa
Data	urodzenia	nieznana.	 Pochodził	 ze	 starego	 i	 znanego	 tatar-

skiego rodu szlacheckiego herbu Kotwica. Rodzina posiadała mają-
tek Bergaliszki w powiecie oszmiańskim. Jak młodzieniec uczestni-
czył	w	wojnie	z	Saksonią	w	latach	1756-1763.	Później,	jako	dowódca	
szwadronu	w	pułku	Józefa	Bielaka,	brał	udział	w	walkach	z	konfede-
ratami barskimi.

W roku 1769, będąc w składzie korpusu generała M. Ogińskiego, 
odznaczył się podczas bitwy z rosyjskim korpusem generała Albicze-
wa pod wioską Bezdzież (6.09.1771 r.). W roku 1777 mianowany majo-
rem, został też członkiem Komisji Wojskowej Rzeczypospolitej. Wraz 
z	4	Pułkiem	Przedniej	Straży	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego	wyróżnił	
się podczas działań na Wołyniu. W stopniu podpułkownika uczestni-
czył	w	kampanii	1792	roku,	odznaczył	się	w	bojach	pod	Świeżnią,	Mi-
rem,	Zelwą,	Izabelinem,	Mścibowem	i	Brześciem	Litewskim.

Awansował	na	pułkownika,	walczył	w	powstaniu	kościuszkowskim	
1794	roku.	Po	śmierci	pułkownika	Józefa	Bielaka	w	czerwcu	1794	roku	
przejął dowodzenie 4 Pułkiem Przedniej Straży Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego.	Dowodził	nim	w	bitwie	pod	Korytnicą	(8.08.1794	r.).	Zginął	
w	wyniku	ciężkich	ran,	odniesionych	pod	Maciejowicami	10	paździer-
nika 1794 roku.

Mogiła Mustafy Achmatowicza znajduje się na tatarskim mizarze 
w Łostajach. Jego syn, Ali (Aleksander), otrzymał w spadku posia-
dłość	Bergaliszki.	Podczas	powstania	1831	roku	był	 regimentarzem	
powstańców	łostajskich.

Adas Jakubauskas

 • ACHMATOWICZ Osman
Urodził się 16 kwietnia 1899 roku we wsi Bergaliszki w powiecie 

oszmiańskim guberni wileńskiej. Pochodził z jednego z najstarszych 
rodów	Tatarów	litewskich.	Był	synem	Aleksandra	i	Emilii	z	domu	Kry-
czyńskiej.
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Początkowo studiował w Piotrogrodzkim Wyższym Instytucie, a po 
I	 wojnie	 światowej	 kontynuował	 naukę	 na	 wydziale	 matematycz-
nym i nauk przyrodniczych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
W roku 1920 uzyskał tytuł magistra, w 1928 – doktora nauk chemicz-
nych.	Obszarem	jego	badań	była	chemia	terpenów.	W	czasie	nauki	peł-
nił obowiązki asystenta w katedrze chemii organicznej. Jego niepospo-
lity talent był wysoko oceniany, w roku 1928 otrzymał stypendium Na-
rodowej	Fundacji	Kultury	i	wyjechał	kontynuować	naukę	w	Oksfordzie,	
w	laboratorium	Dawsona	Perrinsa.	Pracę	naukową	prowadził	tam	pod	
opieką Roberta Robinsona, przyszłego laureata Nagrody Nobla. 

Po	powrocie	do	Polski	obronił	dysertacją	na	stopień	doktora	filozo-
fii,	zaś	w	roku	1933	uzyskał	na	Uniwersytecie	Stefana	Batorego	tytuł	
doktora	 habilitowanego	 nauk.	 Po	 roku	 przeniósł	 się	 na	 uniwersytet	
w Warszawie, na stanowisko profesora katedry farmakologii i toksy-
kologii. W roku 1935 został wybrany dziekanem fakultetu farmakologii. 
W roku 1939 przysługiwał mu tytuł profesora zwyczajnego. Podczas 
II	wojny	światowej,	gdy	nie	było	możliwości	prowadzenia	pracy	nauko-
wej, Osman Achmatowicz razem z bratem Leonem i innymi osobami 
organizował konspiracyjne nauczanie medycyny w Częstochowie.

W roku 1945 pojechał do Łodzi, gdzie uczestniczył w tworzeniu Po-
litechniki. Po otwarciu wydziału chemicznego, kierował tam katedrą 
chemii organicznej. W latach 1948-1952 pełnił obowiązki rektora tej 
uczelni. Pod jego kierownictwem powstał fakultet chemii spożyw-
czej. Staraniem Osmana Achmatowicza skompletowano w instytucie 
jedną	z	lepszych	w	Polsce	bibliotek	chemicznych,	której	w	roku	1992	
nadano	imię	profesora.	W	latach	1960-1962	jego	zespół	dokonał	od-
krycia	nowej	klasy	alkaloidów,	odznaczających	się	podwyższoną	za-
wartością	siarki.	Zostało	to	uznane	za	jedno	z	najistotniejszych	doko-
nań w zakresie chemii organicznej tamtego okresu. Z jego inicjatywy, 
na	bazie	katedry	chemii	organicznej	Politechniki	Łódzkiej,	założono	
laboratorium syntezy organicznej Polskiej Akademii Nauk (1952), 
Centrum Molekularnych i Makromolekularnych Analiz PAN, a także 
Instytut Chemii Radiacyjnej. 

W latach 1953-1960 profesor zajmował stanowisko zastępcy mini-
stra	szkolnictwa	wyższego,	jednocześnie	wykładał	na	wydziale	che-
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mii organicznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1964-1969 był 
dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

Prof.	 Achmatowicz	 prowadził	 dwanaście	 przewodów	 nauko-
wych na uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk, dziesięcioro 
jego	uczniów	uzyskało	skierowania	na	długoletnie	staże	zagranicz-
ne,	 ośmioro	 zostało	 profesorami	 wyższych	 zakładów	 naukowych 
w	Polsce.	Uczestniczył	w	działalności	licznych	polskich	i	zagranicz-
nych organizacji naukowych: Polskiego Towarzystwa Chemicznego 
(w roku 1937 – zastępca przewodniczącego), The Chemical Society 
w Wielkiej Brytanii, American Chemical Society w USA, Wissenscha-
ftliche	 Gesellschaft	 w	 Szwajcarii,	 Łódzkiego	 Towarzystwa	 Nauko-
wego, Polskiej Akademii Nauk (członek rzeczywisty od roku 1961), 
był	 członkiem	 Centralnej	 Komisji	 Kwalifikacyjnej	 dla	 Pracowników	
Nauki, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Tekstylnego 
(lata 1949-1952), członkiem kolegium redakcyjnego publikacji nauko-
wych „Tetrahedron” (Wielka Brytania, od roku 1956) i „Index Chemi-
cus” (USA, lata 1958-1968), autorem licznych prac naukowych.

Uhonorowany został Nagrodą Państwową I stopnia (1964), Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1954), Orderem 
Sztandaru	Pracy	1	kl.	Wyróżniony	tytułem	doktora	honoris	causa	Po-
litechniki	Łódzkiej.	

Profesor	brał	czynny	udział	w	społecznym	życiu	polskich	Tatarów.	Był	
aktywnym członkiem muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Warsza-
wie,	członkiem	warszawskiego	oddziału	Związku	Kulturalno-Oświato-
wego	Tatarów	Polskich	oraz	komitetu	budowy	meczetu	w	Warszawie.

Jego żoną była Helena Stankiewicz. Mieli troje dzieci: Emilię (ur. 1927), 
Osmana (ur. 1930) – znanego chemika, odkrywcę tzw. reakcji Achmato-
wicza, Selima (ur. 1931), także chemika.

Zmarł 4 grudnia 1988 roku w Warszawie.

Adas Jakubauskas
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 • ASANOWICZ Abrahim Kadyszewicz 
(Abrahim Assanowicz)
Dana	narodzin	nieznana.	Pochodził	 z	 rodu	kniaziów	Najmanów	

Piotrowiczów.	Chorąży	 tatarski	 najmańskiego	 ściahu	województwa	
wileńskiego, dokładna data nominacji nieznana, prawdopodobnie 
po roku 1595, kiedy żył jeszcze jego poprzednik, Abduła Jakubowicz 
(mianowany w roku 1588). 

Posiadał	część	Dowbuciszek	w	powiecie	oszmiańskim,	część	Poni-
zia (wzmiankowany w roku 1584 z rodowym nazwiskiem jako Abra-
him	 Asanowicz	 Kadyszewicz)	 oraz	 część	 majątku	 Kryczyn,	 którą	
uzyskał od kniazia Mortuzy Oliszkiewicza jako zastaw w latach 1563 
i	1567,	i	ostatecznie	zakupił	od	niego	w	roku	1599.	Wśród	właścicieli	
Kryczyna wymieniany jest w roku 1590. 

Żonaty był z katoliczką, szlachcianką Jagienką (Nietą) Karczew-
ską, w związku z czym jego rodzina narażona była na szykany 
kościelne	 oraz	 świeckie.	 Po	 jego	 śmierci	 (ok.	 1616),	 już	w	 styczniu	
1617 roku, ogłoszono, że zmarł bezpotomnie, co spowodowało, że do 
jego	majątku	 zaczęły	 zgłaszać	pretensje	 różne	osoby.	 Jedną	z	nich	
był kasztelan miński Piotr Tyszkiewicz. 16.08.1618 roku uzyskał on 
wyrok	banicji	na	wdowę,	na	tej	podstawie,	że	będąc	chrześcijanką,	
zawarła związek małżeński z muzułmaninem. Także krewni Abrahi-
ma Asanowicza, Bohdan Asanowicz Kadyszewicz (Skirmont) i jego 
dzieci	zamierzali	odebrać	majątek	żonie	i	synom	chorążego.	W	roku	
1619	Bohdan	najechał	na	dwór	Kryczyn	i	uwięził	Samuela	i	Szahunia	
Abrahimowiczów.	Jednak	później,	2.10.1619	roku,	sam	został	skazany	
na	banicję	za	udział	w	zabójstwie	ich	brata	Dawida	Abrahimowicza,	
zaś	29.04.1624	roku	król	uchylił	wyrok	banicji	Jagience	Karczewskiej.

Abrahim	 miał	 synów:	 Jana,	 Heliasza,	 Samuela,	 Adama,	 Dawida	
i	Szahunia	Abrahimowiczów	oraz	córki:	Rainę	(Reginę),	wydaną	za	
Mustafę Szczuckiego, i Ewę, zamężną za Asanem Szachnowiczem 
Habilewiczem.	Potomstwo	synów	Abrahima	już	w	połowie	XVII	wie-
ku przyjęło nazwisko Kryczyński; wszyscy znani z XVIII wieku przed-
stawiciele tego rodu wywodzą się od kniazia Aleksandra, syna Helia-
sza, tj. wnuka Abrahima Asanowicza.
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Warto	zaznaczyć,	że	Kryczyńscy	uznali	później	za	swego	proto-
plastę	 wspominanego	 powyżej	 właściciela	 Kryczyna,	 kniazia	 Mor-
tuzę	 Oliszkiewicza,	 chorążego	 tatarskiego	 ściahu	mereszlańskiego	
(kondrackiego),	 z	 rodu	 Kongrat,	 którego	 synem	 nazywano	 Asana	
Mortuzicza.	Dlatego	też	w	XIX	wieku	Kryczyńscy	używali	przydomku	
Oliszkiewicz, chociaż słusznie tytułowali się murzami Najmańskimi. 
Ta genealogiczna pomyłka powtarzana jest w wielu publikacjach. 
W	rzeczywistości,	Abrahim	Asanowicz	posiadł	część	Kryczyna	w	wy-
niku	transakcji	z	Oliszkiewiczem,	który	potomstwa	nie	posiadał.

Stanisław Dumin

 • ASAŃCZUK (SAŃCZUK, OSAŃCZUK)
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana;	nosił	tytuł	uła-

na, tj. był nie synem, ale więcej niż dalekim potomkiem jednego ze 
złotoordyńskich	chanów.	 Jego	krewni	w	początkach	XVI	wieku	po-
siadali	własny	ułus	w	Chanacie	Krymskim,	jednak	trudno	stwierdzić,	
czy	byli	blisko	spokrewnieni	z	dynastią	Girejów.	W	księgach	Metryki	
Litewskiej	 zachowały	 się	dokumenty,	w	których	wzmiankowane	 są	
nadania, jakie otrzymał w ziemi mińskiej.

19.07.1440	 roku	królewicz	Kazimierz	 Jagiellończyk,	wielki	książę	
litewski,	wysłał	z	Trok	list	do	swojego	namiestnika	nowogródzkiego	
z	zarządzeniem	zwrotu	bojarom	nowogródzkim	Ondruszce	i	Maćko-
wi	Charytonowiczom	ich	poddanych	w	Zasulu,	„których	trzymał	Asan-
czyk”. 28 sierpnia tegoż roku namiestnik wydał Charytonowiczom 
pismo	na	„ojczyzny	ich	danników	zasulan”,	które	im	nadał,	„u	Asan-
czuka	wziąwszy”.	Asańczuk	otrzymał	zatem	ów	majątek	przed	 ro-
kiem 1440 od jednego z poprzednich wielkich książąt; Zygmunta 
Kiejstutowicza	lub	Świdrygajły,	albo	nawet	od	Witolda	(tj.	prawdopo-
dobnie przed rokiem 1430). Możliwe, że początkowo było to nadanie 
„do woli i do łaski hospodarskiej”. Jednak, chociaż Charytonowiczo-
wie	potrafili	w	roku	1440	wyprosić	u	nowego	wielkiego	księcia	Ka-
zimierza	zasulskich	poddanych,	których	uważali	za	„ojczystych”,	 to	
jak	widać	z	następnych	dokumentów,	tatarski	kniaź	zachował	część	
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Zasula razem z poddanymi. Następnie, już po wstąpieniu Kazimierza 
na	tron	polski,	kniaź	Sańczuk	Ułanowicz	zawiadomił	króla,	że	„ludzie	
jego	 zasulscy	 niepochożyje	 [tj.	 poddani,	 niemający	 prawa	 odejścia	
z	majątku]	odeszli	od	niego	precz”,	i	2	sierpnia	– zapewne roku 1457, 
choć	możliwe,	że	1472	–	otrzymał	w	Krakowie	list	królewski	z	rozpo-
rządzeniem, by wszelkie miejscowe władze zwracały mu jego ludzi 
z całym ich mieniem, gdziekolwiek by oni się osiedlili. 

Majątek	Zasule	(w	województwie	mińskim)	należał	do	potomków	
Asańczuka	do	końca	XVI	wieku	(kiedy	jego	część	wymienił,	część	ku-
pił	kniaź	Jarosz	Żyżemski),	przy	czym,	jak	można	sądzić	z	rewizji	dóbr	
tatarskich,	był	on	dość	znaczny,	obejmował	nie	tylko	ziemię	orną,	ale	
i	puszczę	zasulską,	a	tatarscy	właściciele	wystawiali	z	niego	10	koni.	

Asańczuk	 zmarł	 po	 roku	 1457.	Wiadomo,	 że	miał	 trzech	 synów,	
kniaziów	Alikiecza,	Wojszutka	i	Majka	Asańczukowiczów	(Osańczu-
kowiczów)	Ułanów.	Wśród	ich	licznych	potomków	ten	złotoordyński	
tytuł przekształcił się w nazwisko. Przedstawiciele tej rodziny zajmo-
wali	stanowiska	chorążych	i	marszałków	chorąstwa	ułańskiego,	ścia-
hu	 Tatarów	 grodnieńskiego	 i	 oszmiańskiego	 powiatu	 (początkowo	
znanego	 jako	 ściah	Ułanów	Asańczukowiczów).	 Posiadali	 też	 inne	
majątki	m.in.	Maluszyce	i	Korycę	w	powiecie	nowogródzkim,	Łostaje	
i	Dowbuciszki	w	powiecie	oszmiańskim.	

Oprócz	 nich	 tytuł	 ułana	 w	 Wielkim	 Księstwie	 Litewskim	 nosiły	
również	inne	rody,	np.	potomkowie	Kodżel	(Adzen)	-ułana,	żyjącego	
mniej	więcej	w	jednym	okresie	z	Asańczukiem	lub	nieco	później.	Sto-
pień ich pokrewieństwa nie jest znany.

Stanisław Dumin

 • ASSANOWICZ Aleksander 
Urodził się 16 maja 1809 roku w rodzinie szlacheckiej (wywiedli 

się ze szlachectwa w guberni wileńskiej, z herbem Łuk i trzy strzały). 
Syn Achmeta (Macieja) Assanowicza, mułły w Łowczycach (powiat 
nowogródzki),	z	małżeństwa	z	Zofią	Tupalską,	córką	chorążego,	wła-
ściciela	tegoż	majątku.
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4.08.1829	roku	rozpoczął	służbę	jako	unter-oficer	w	tatarskim	puł-
ku	ułańskim.	13	października	awansował	na	junkra.	Wraz	z	pułkiem	
uczestniczył	w	wyprawie	 na	 Królestwo	 Polskie.	 Za	 zasługi	w	walce	
5.05.1832 roku mianowany kornetem. Następnie, podobnie jak wszy-
scy uczestnicy tej „polskiej kampanii”, otrzymał (m.in. za zajęcie Sie-
dlec) tzw. Polską Odznakę Zaszczytną za Zasługi Wojenne (patent 
nr 2292 z 27.12.1835 r.). Po rozformowaniu pułku 2.01.1835 roku prze-
niesiony	do	3	Smoleńskiego	Pułku	Ułanów,	gdzie	przybył	 16.05.1835	
roku. Awansowany na porucznika 15.08.1836 roku, a 11.02.1845 roku 
za zasługi w służbie mianowany rotmistrzem. Przeniesiony 18.04.1845 
roku	do	Ułańskiego	Pułku	szefostwa	 Jego	Wysokości	Arcyksięcia	Al-
berta	 Austriackiego	 (noszącego	 później	 numer	 5).	 14.06.1846	 roku	
odznaczony	orderem	św.	Anny	3	stopnia	 (wzoru	ustanowionego	dla	
muzułmanów),	zaś	26.08.1846	roku	mianowany	dowódcą	szwadronu.

Uczestnik wyprawy wojsk rosyjskich na Węgry (1849); 5.09.1849 roku 
za	zasługi	awansowany	na	majora,	od	1.02.1850	roku	dowódca	szwa-
dronu.	Za	wyprawę	węgierską	wyróżniony	w	roku	1850	Małym	Krzy-
żem Austriacko-Cesarskiego Orderu Leopolda, a 4.11.1851 r. orderem 
św.	Anny	2	stopnia.	23.08.1852	r.	otrzymał	oznakę	za	15	lat	nienagan-
nej	służby,	14.05.1854	r.	order	św.	Włodzimierza	4	stopnia	(w	wersji	dla	
muzułmanów),	zaś	22.08.1855	r.	odznakę	za	20	lat	nienagannej	służby.	

Brał udział w wojnie krymskiej. 26.11.1855 roku odznaczony orde-
rem	św.	Jerzego	4	stopnia	za	25	lat	służby	(w	wersji	dla	muzułmanów,	
tj.	 z	 herbem	 państwowym	 zamiast	 postaci	 świętego).	 W	 roku	 1856	
kontuzjowany.	 Dowódca	 1	 dywizjonu	 –	 19.04.1858	 r.,	 podpułkownik	
– 5.10.1858 r. Z powodu ran 30.06.1860 roku zwolniony do rezerwy 
z nadaniem stopnia pułkownika i prawem do munduru oraz emerytury.

Był	żonaty	z	Marią,	córką	Aleksandra	Achmatowicza	(h.	Kotwica),	
ziemianina z powiatu oszmiańskiego ze starego tatarskiego rodu szla-
checkiego. Mieli syna Jana (Iwana, ur. 28.04.1857), urzędnika akcyzy.

Zmarł 20 marca 1872 roku.

Stanisław Dumin
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 • AZULEWICZ Jakub
Urodził się około 1731 roku w Studziance. Był synem rotmistrza 

Aleksandra Mustafy Azulewicza i Felicjany z Tuhan-Baranowskich. 
W	roku	1781	mianowany	pułkownikiem	i	wyznaczony	dowódcą	2	Ta-
tarskiego	Pułku	Ułańskiego	króla	Stanisława	Augusta.	W	roku	1793	
pułk ten zaliczony został do składu wojsk Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i przemianowany na 6 Pułk Przedniej Straży. 

Pułkownik	 Azulewicz	 był	 jednym	 z	 pierwszych	 oficerów,	 którzy	
przyłączyli	się	do	powstania	kościuszkowskiego.	Po	otrzymaniu	wia-
domości,	 że	 16.04.1794	 roku	 dołączył	 do	 powstania	 A.	 Chlewiński,	
Azulewicz	wraz	z	pułkiem	wkroczył	do	Sokółki,	aby	zapewnić	osłonę	
2	pułkowi	piechoty	i	uczestniczyć	w	obronie	miasta.	W	drugiej	poło-
wie	czerwca	1794	roku	jednostka	jego	patrolowała	okolice	Brześcia,	
zaś	2.08.1794	roku	w	składzie	korpusu	generała-majora	Macieja	(Ma-
teusza) Frankowskiego wkroczyła do Wilna.

Podczas oblężenia Wilna pułk J. Azulewicza ochraniał trakt raduń-
ski.	Tutaj	11.08.1794	roku	nastąpiło	natarcie	głównych	sił	wojsk	ro-
syjskich. Pułkownik zginął w obronie Wilna. Pochowany został ma 
tatarskim	mizarze	w	Studziance.	Po	jego	śmierci	6	Pułkiem	Przedniej	
Straży Wielkiego Księstwa Litewskiego dowodził Eliasz Sobolewski.

Był	dwukrotnie	żonaty.	Pierwszą	żoną	była	Marianna	Józefowicz,	
drugą –	Elżbieta	Korycka.	Miał	trzech	synów.

Adas Jakubauskas

 • BAJRASZEWSKI Aleksander
Urodził	się	15	października	1909	roku	w	Afindziewiczach	niedale-

ko	Wilna.	Po	wybuchu	I	wojny	światowej	jego	rodzina	ewakuowała	
się do Piotrogrodu. Tam ukończył szkołę i eksternistycznie Instytut 
Łączności	 im.	 Prof.	 M.	 A.	 Bończa-Brujewicza.	 Skierowany	 został	
nad Kara-Bogaz-Goł, zatokę Morza Kaspijskiego, gdzie uczestniczył 
w montażu i uruchomieniu pierwszych radiostacji nadbrzeżnych. Był 
naczelnikiem	łączności	portu	Kara-Bogaz-Goł.	Po	powrocie	z	dele-
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gacji udał się do pracy w Leningradzkim Technikum Morskim. W roku 
1929 odbywał staż w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

W	młodości	pasjonował	się	radioamatorstwem	i	żeglarstwem.	Całe	
jego	późniejsze	życie	związane	było	z	morzem	i	radiotechniką.	W	cza-
sie	II	wojny	światowej	zabezpieczał	łączność	okrętów	Floty	Bałtyckiej	
ze służbami nabrzeżnymi. W roku 1944 brał udział w organizowaniu 
Leningradzkiej Wyższej Szkoły Nawigacji Morskiej (obecnie Państwo-
wa Akademia Morska im. Admirała S. O. Makarowa), gdzie skierowa-
no go do pracy pedagogicznej. W latach 1956-1969 był tam dziekanem 
wydziału	radiotechnicznego.	Wykształcił	 licznych	specjalistów	o	naj-
wyższych	 kwalifikacjach.	Wielu	 jego	 uczniów	 zostało	 kierownikami	
ważnych radiostacji, wykładowcami, uczonymi.

Był	jednym	z	przodujących	specjalistów	nawigacji	morskiej,	często	na-
zywano go „ojcem rosyjskiej nawigacji”. Od roku 1939 do 1995 spod jego 
pióra	wychodziły	podręczniki,	informatory,	monografie,	artykuły.	Napisał	kil-
ka	rozdziałów	encyklopedii	morskiej.	Najbardziej	znane	prace	Bajraszew-
skiego	to:	„Radiotechnika	i	sprzęt	radionawigacyjny”	(wspólnie	z	M.	Ajzi-
nowem),	„Okrętowe	systemy	radiolokacyjne”	(wspólnie	z	N.	Niczyporenką),	
„Okrętowe	 stacje	 radiolokacyjne”	 (wspólnie	 z	W.	Awierkijewem),	 „Radio-
elektronika	okrętowa	i	systemy	nawigacyjne”	(wspólnie	z	A.	Ilinem	i	N.	Ni-
czyporenką). Wiele z tych prac zostało przetłumaczonych na obce języki. 

Pierwszą żoną Bajraszewskiego była Elena Samojłowa, drugą – Iri-
na	Władymirowa.	Miał	synów:	Marka	(ur.	1933)	i	Igora	(ur.	1947	?).	

Zmarł w grudniu 1997 roku. Pochowany w Petersburgu.

Adas Jakubaauskas 

 • BARANOWSKI Dawid (Murza Tuhański)
Urodzony po roku 1630. Pochodził z niezbyt zamożnej tatarskiej 

rodziny	szlacheckiej,	posiadającej	część	niewielkiego	majątku	Krej-
wany	w	województwie	trockim.	Był	potomkiem	Tatara	Sunczeja	(Siu-
wiekczyka) Ajdarowicza (Ojdarowicza) i jego syna Bajraszkaczy (Baj-
ramchodży),	należących	do	ściahu	Tatarów	województwa	trockiego,	
chorąstwa juszyńskiego.
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Na	początku	XVII	wieku	 rodzina	 ta	 posiadała	 także	 część	Dzie-
szyszek	nad	rzeką	Werdosą;	wówczas	to	przyjęli	nazwisko	Baranow-
ski, utworzone prawdopodobnie od patronimu Bajramhadziewicz 
(później,	w	wiekach	XVIII	 i	XIX,	w	rodzinie	powstała	legenda	o	ich	
kniaziowskim pochodzeniu). Wszystko, co wiadomo o przodkach 
Baranowskich,	 żyjących	w	 początkach	 XVI	 wieku,	 poświadcza,	 że	
w	owym	czasie	 ród	 ten	nie	zaliczał	 się	do	elity	 litewsko-tatarskiej.	
Ten awans społeczny Baranowscy, potomkowie Bajramhodży (po-
czątkowo Bajramhadziewiczowie) zawdzięczają przede wszystkim 
rotmistrzowi	Dawidowi	 Baranowskiemu,	 którego	 nieprzeciętne	 za-
sługi	wojenne	i	zwycięstwa,	godne	pióra	Henryka	Sienkiewicza,	zy-
skały	mu	życzliwość	króla	Jana	Kazimierza	i	jego	żony	Marii	Ludwiki,	
zajmując	wybitne	miejsce	wśród	tatarskiej	arystokracji.

Jak	wynika	z	zachowanych	w	Metryce	Litewskiej	przywilejów	roku	
1659	 i	1662,	Dawid	Baranowski	pełnił	 służbę	wojskową	od	początku	
„kozackiej rebelii” (powstanie na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmiel-
nickiego), tj. mniej więcej od roku 1648, i uczestniczył we wszystkich 
walkach,	które	prowadziła	Rzeczpospolita	w	okresie	Potopu. Baranow-
skiemu,	 jak	 stwierdza	przywilej	 królewski	 z	 roku	 1662,	 „w	 starciach	
rozmaitych nie straszne były kozackie, moskiewskie, brandenburskie, 
sprzysiężone na zgubę Ojczyzny naszej hufy”. O wyczynach rotmistrza 
barwnie	i	szczegółowo	opowiada	wcześniejszy	przywilej,	który	otrzy-
mał	20.11.1659	roku	od	króla	 Jana	Kazimierza:	 „Dla	utrzymania	nam	
należytej	wiary	z	nierówną	postronnych	nieprzyjaciół	naszych	rozpra-
wować	się	potęgą,	jakoż	mocno	uzbrojoną	partyję	pruską	na	granicy	
zaskoczywszy,	nie	tylko	rozproszył,	ale	też	niemałą	więźniów	pobrał	
liczbę,	a	potym	ordynowanym	będąc	do	Inflant	z	chorągwią	swoją	[…]	
całe na sobie szwedzkie zatrzymywał wojsko, każdego dnia z nieprzy-
jacielskiego	obozu	porywał	świeżego	języka,	tamże	potem,	w	fortecyji	
wolimierskiej zostając, ustawiczną wycieczką aż do namiotu szwedz-
kiego hetmana popadając, zgromadzonym czynił mieszaniny w woj-
sku,	że	i	sam	bezpiecznie	nie	osiedział	hetman	Duhlas	[Douglas]	[…]”.	

W	 królewskim	 przywileju	 z	 8.04.1662	 roku	 przytoczono	 kolejne	
szczegóły:	„Nie	tajno	i	to,	że	gdy	w	tychże	marsowych	rozprawach	od	
Szwedów	pojmany	i	na	morze	zaprowadzony,	nie	dał	się	na	brzeg	nie-
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przyjacielski	wysadzić,	i	owszem,	nieustraszone	wziąwszy,	przed	się	
męstwo trupem położywszy nieprzyjaciela, sam się z towarzystwem 
wybił,	po	czym	do	nas	z	tryumfem	powrócił,	gdzie	i	ostatek	sybstan-
cji	tracąc,	a	chorągiew	naszą	tatarską	przyjąwszy,	w	doświadczonym	
dziele rycerskim nie ustaje”.

Wyróżnił	się	Dawid	Baranowski	także	w	walkach	z	wojskami	cara	
Aleksego Michajłowicza, zwłaszcza w bitwie z oddziałami kniazia 
Chowańskiego pod Kuszlikami 4.09.1661 roku. Jak wzmiankuje przywi-
lej	króla	Jana	Kazimierza	8.04.1662	roku,	rotmistrz	Dawid	Baranowski	
„w	oczach	całego	wojska	[…]	chorągiew	samego	cara	moskiewskiego	
od	wodzów	nieprzyjacielskich	zwykłą	sobie	rezolucyją,	jako	dobremu	
żołnierzowi należy, pochwyciwszy, pod nogi nasze rzucił”. 

Za	 wszystkie	 te	 chwalebne	 czyny	 rotmistrz	 Dawid	 Baranowski	
20.11.1659	roku	otrzymał	od	króla	Jana	Kazimierza	7	pustych	włók	pod	
Linkowem w powiecie upickim (14.05.1662 roku potwierdziła powyż-
sze	nadanie	królowa	Maria	Ludwika).	 8.04.1662	 roku	monarcha	ob-
darował go przywilejem na wioskę Potylce w ekonomii olickiej, z 10 
włókami	ziemi	i	poddanymi,	w	dziedziczne	władanie	(z	obowiązkiem	
dla	niego	i	jego	potomków	płacenia	do	skarbca	niewielkiego	czynszu).

Oprócz	tego,	za	„odwagi	znaczne”,	na	Sejmie	1661	roku	rotmistrz	
Dawid	 Baranowski	 Tuhan	 oraz	 kilkoro	 szczególnie	 zasłużonych	
Tatarów,	w	 tym	Abrahim	 i	 Szaban	Baranowscy	 Tuhanowie,	 zostali	
zrównani	ze	szlachtą	wyznania	chrześcijańskiego	w	sądowych	spra-
wach kryminalnych.

Kontynuując	 służbę,	 Dawid	 Baranowski	 po	 ugodzie	 żurawińskiej	
w roku 1676 nie tylko nie przeszedł na stronę turecką, ale i powstrzy-
mywał	od	tego	innych	Tatarów.	Wspomina	o	tym	przywilej	króla	Jana	
III	Sobieskiego	z	1.10.1684	roku,	w	którym	nadano	mu	sioło	Pyłokal-
ne	z	13	włókami	ziemi.	12.04.1661	roku	(może	jednak	w	1662)	został	
mianowany	 tatarskim	chorążym	województwa	trockiego	 (po	śmierci	
Mustafy	Juszyńskiego,	członka	kniaziowskiego	rodu,	którego	przedsta-
wiciele	ponad	półtora	wieku	dowodzili	tym	ściahem)	i	zajmował	te	sta-
nowisko	36	lat,	aż	do	samej	śmierci.	Kariera	oraz	królewskie	przywileje	
pozwoliły	Baranowskiemu	i	jego	rodowcom	tytułować	się	Murzami	Tu-
hańskimi. Ten fantazyjny tytuł używany był następnie przez ich potom-
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ków.	Oprócz	tego	Baranowscy	w	drugiej	połowie	XVII	wieku	i	w	wieku	
XVIII nie tylko faktycznie dziedziczyli stanowisko tatarskich ziemskich 
chorążych	województwa	trockiego,	ale	też	potrafili	w	latach	1750-1760	
osiągnąć	podobną	godność	w	województwie	wileńskim.	Jednocześnie	
kontynuowali służbę wojskową w wojskach litewskich i koronnych, 
stojąc	na	czele	tatarskich	chorągwi	i	pułków.	W	wieku	XVII	i	później	
Tuhan-Baranowscy,	potomkowie	rotmistrza	Dawida	i	jego	braci,	zdo-
byli	wśród	Tatarów	litewskich	znacznie	większe	wpływy,	niż	potomko-
wie starej, jeszcze ordyńskiej, rodowej arystokracji.

Dawid	 Baranowski	 był	 żonaty	 z	 Zelą	Miłoszówną	 (wspominana	
w przywileju 1662 r.). Ich synowie, Adam (rotmistrz w roku 1694), Mu-
stafa	(Ostafij),	Bohdan,	Szczęsny,	Józef	i	Jakub,	w	roku	1698	uzyskali	
od	króla	Augusta	II	przywilej	z	potwierdzeniem	na	ojcowskie	majątki.

Zmarł około 1697-1698 roku.

Stanisław Dumin

 • BARANOWSKI Murza Tuhański Mustafa
Data	narodzenia	nieznana.	Syn	pułkownika	Jakuba	(syna	Dawida)	

Baranowskiego Murzy Tuhańskiego (?–1748), chorążego ziemskiego 
tatarskiego	województwa	wileńskiego,	z	małżeństwa	z	księżniczką	
Zulą Kryczyńską. 

1.03.1734 roku, po mianowaniu jego ojca pułkownikiem tatarskie-
go	pułku	wojsk	litewskich	Jego	Królewskiej	Wysokości,	Mustafa	Bara-
nowski	otrzymał	królewski	list	mianujący	go	rotmistrzem	w	ojcowskiej	
chorągwi. 12.11.1740 roku, on i jego bracia, Janusz (Jan) i Zachariasz, 
rotmistrzowie	 tatarscy,	wnieśli	do	Metryki	Litewskiej	 (po	otrzymaniu	
królewskiego	potwierdzenia)	dwa	zezwolenia	króla	Augusta	II,	wyda-
ne 9.01.1723 roku ich rodzicom na przekazanie im wioski Wilkobole (10 
włók	i	400	morgów),	a	także	wsi	Winksznupie	i	Wydepczyska,	inaczej	
zwane	Nowiny	(28	włók)	w	ekonomii	olickiej	województwa	trockiego,	
po	których	otrzymali	te	dobra	w	dożywotnie	władanie.	Tego	samego	
dnia	król	August	III	mianował	Mustafę	pułkownikiem,	dowódcą	pułku	
tatarskiego po dobrowolnej dymisji jego ojca.
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W	roku	1755,	wspólnie	z	braćmi,	 rotmistrzem	Januszem	i	chorą-
żym Zachariaszem Baranowskimi Murzami Tuhańskimi, został po-
zwany	przed	sąd	ziemski	trocki	z	powództwa	szlachcica	Dubickiego,	
stolnikowicza	kowieńskiego,	w	sprawie	ich	majątku	Guściany.	W	roku	
1760	otrzymał	od	króla	przywilej	na	godność	chorążego	ziemskiego	
tatarskiego	województwa	wileńskiego	(po	śmierci	swego	brata,	Jana	
Baranowskiego Murzy Tuhańskiego). Zachował się odcisk jego pry-
watnej	pieczęci	(1774)	z	rodowym	godłem	(późniejszy	herb	Tuhan:	na	
tarczy	heraldycznej	serce,	na	nim	niewielka,	być	może	lekko	zgięta	
pałeczka,	którą	następnie	opisywano	jako	połówkę	wędzidła).

17.07.1779 roku pułkownik i tatarski ziemski chorąży razem z żoną na-
byli	od	Sobolewskich	ich	dziedziczny	majątek	Wojkuciszki	w	wojewódz-
twie	trockim.	27.03.1790	roku	Baranowski	został	przez	króla	Stanisława	
Augusta zdymisjonowany z nadaniem stopnia generała-majora (w kopii 
dokumentu wymieniony jest jako „Abraham Mustafa Murza Baranow-
ski”.	W	pułku	przesłużył	ponad	50	lat).	Dowódcą	1	Pułku	Przedniej	Straży	
Jego	Królewskiej	Mości	wojsk	litewskich	mianowano	po	nim	pułkownika	
Michała	Kirkora.	Stwierdzenie	(zaczerpnięte	z	herbarza	St.	Dziadulewi-
cza),	 jakoby	w	 roku	1794	uczestniczył	w	powstaniu	kościuszkowskim,	
jest	błędne	(jednym	z	pułków	armii	koronnej	dowodził	wtedy	inny	gene-
rał-major Baranowski – Antoni, z pochodzenia Polak); Mustafa w owym 
okresie	był	już	w	nazbyt	podeszłym	wieku,	by	brać	udział	w	wojennych	
zmaganiach. Służbę Rzeczypospolitej kontynuowali jego synowie.

Mustafa	był	żonaty	z	księżniczką	Zofią	Ułan,	córką	generała-majora	
wojsk	litewskich.	Mieli	czterech	synów:	Jakuba	–	generała-lejtnanta	ar-
mii rosyjskiej, Macieja – rotmistrza wojsk polskich, Abrahama – sędzie-
go	pokoju	powiatu	kalwaryjskiego	 i	 Józefa	 (Josipa)	 –	podpułkownika	
armii	rosyjskiej,	na	rzecz	których	generał-major	i	jego	żona	26.04.1796	
roku	sporządzili	w	Białymstoku	(należącym	wówczas	do	Prus)	darowi-
znę na swe majątki w powiatach trockim, kowieńskim i grodzieńskim.

Zmarł 6 marca 1800 roku. Na tatarskim mizarze w Winksznupiu 
zachował się jego nagrobek z napisem Roku 1800 Mar[ca] 6 d[nia] Mu-
stafa Murza Baranowski gen[erał] ma[jor].

Stanisław Dumin
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 • BAZAREWSKI Aleksander
Syn generała-lejtnanta Chalila Bazarewskiego. Urodził się w Łodzi 

1	lipca	1884	roku.	Ukończył	Połocki	Korpus	Kadetów,	następnie	Paw-
łowską Uczelnię Wojskową (1903) i Nikołajewską Akademię Sztabu 
Generalnego z 1 kategorią (1909).

Służył	 w	 litewskim	 pułku	 lejb-gwardii	 i	 pułku	 jegrów.	 Zajmował	
rozliczne stanowiska w sztabie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. 
Podczas	 I	wojny	 światowej	 był	 pomocnikiem	 sekretarza	Głównego	
Wydziału	Sztabu	Generalnego	(1914-1915),	szefem	sztabu	11	Dywizji	
Piechoty w stopniu pułkownika (1915-1916), generałem-kwatermi-
strzem sztabu 8 Armii (1916-1917), w dyspozycji szefa sztabu 9 Armii 
(1917-1918).

Uczestniczył	w	wojnie	domowej,	służył	na	różnych	stanowiskach	
sztabowych w armii admirała Kołczaka. Wiosną 1920 roku przeszedł 
na stronę Armii Czerwonej. Był wykładowcą na 1 Syberyjskich Kur-
sach Kawaleryjskich, w Wyższej Syberyjskiej Szkole Wojskowej, słu-
żył w sztabie wojsk na Syberii. W grudniu 1921 roku pojechał do Mo-
skwy,	gdzie	pozostawał	w	dyspozycji	Głównego	Zarządu	Zakładów	
Wojskowo-Naukowych, następnie wykładał w Akademii Wojennej 
Armii Czerwonej i w Akademii Wojskowej Sił Powietrznych.

Jako jeden z pierwszych został aresztowany w sprawie „Wiosna” 
i	18.07.1931	roku	skazany	na	pięć	 lat	 łagrów	resocjalizacyjno-robo-
czych.	W	 roku	1934	zwolniony	przedterminowo.	Powrócił	 do	pracy	
wykładowczej, był kierownikiem wydziału i docentem w Akademii 
Sztabu Generalnego w stopniu pułkownika. Był autorem wielu prac 
z teorii wojennej oraz historii.

Powtórnie	aresztowany	w	grudniu	1937	roku	i	oskarżony	o	uczest-
nictwo	 w	 organizacjach	 kontrrewolucyjnych	 i	 działalność	 antyso-
wiecką. 2 kwietnia 1938 roku osądzony i rozstrzelany. Zrehabilitowa-
ny 4.04.1957 roku.

Adas Jakubauskas
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 • BAZAREWSKI Chalil 
Syn	Mustafy,	urodził	się	25	września	1851	roku	w	guberni	wileńskiej,	

w rodzinie dziedzicznej szlachty. Po ukończeniu 1 Sankt-Petersburskie-
go Gimnazjum Wojskowego, 12.07.1867 roku został junkrem 2 Konstan-
tynowskiej Szkoły Wojskowej. Po trzech miesiącach przeniesiono go do 
Michajłowskiej Szkoły Artylerii. W roku 1869 uzyskał tytuł portupej-junkra. 

W	roku	1870	pomyślnie	ukończył	szkołę	i	po	mianowaniu	na	pod-
porucznika skierowany został na służbę do 26 Brygady Artylerii. Ma-
jąc lat 20, awansował na porucznika. W sierpniu 1872 roku z powo-
dzeniem zdał egzaminy do Michajłowskiej Akademii Artylerii, jednak 
ze	względu	na	stan	zdrowia	nie	mógł	kontynuować	nauki	i	uzyskać	
wyższego wykształcenia wojskowego. Pozostał jednak w armii i do 
roku 1898 służył w 10 Brygadzie Artylerii.

Zajmował tam stanowisko płatnika brygadowego, potem członka, 
a następnie przewodniczącego brygadowego sądu honorowego. W roku 
1887	 po	 ukończeniu	 kursu	 w	 „zmiennym	 składzie	 Oficerskiej	 Szkoły	
Artylerii”,	 powrócił	 do	 swojej	 brygady	 na	 stanowisko	 zarządzającego	
gospodarstwem bateryjnym, następnie wybrano go przewodniczącym 
bateryjnego	sądu	honorowego.	W	późniejszym	czasie	był	też	dowódcą	
2 baterii. Od roku 1891 do jesieni 1895 pełnił obowiązki członka sądu 
honorowego	korpusu	oficerskiego,	potem	jego	przewodniczącego.

W roku 1895 został odkomenderowany do Łowicza do 1 lotnego 
pułku	artyleryjskiego	w	celu	ustalenia	przyczyn	pożaru,	zaś	w	następ-
nym	roku	udał	się	na	leczenie	w	Ciechocinku.	We	wrześniu	1898	roku	
objął	czasowo	obowiązki	dowódcy	dywizjonu	10	Brygady	Artylerii,	był	
też przewodniczącym komisji kontrolnej na rok 1899. Po trzech latach 
służby w brygadzie uzyskał stopień pułkownika. Wielokrotnie wy-
różniany	orderami	za	nienaganną	służbę:	św.	Stanisława	3	st.	(1876), 
św.	Anny	3	st.	(1881),	św.	Stanisława	2	st.	(1885),	św.	Anny	2	st.	(1890),	
św.	Włodzimierza	4	st.	(1895).

W	grudniu	 1989	 roku	mianowany	dowódcą	 2	 dywizjonu	 29	Bry-
gady	Artylerii,	z	którą	związała	się	jego	dalsza	służba.	Do	wybuchu	
wojny	rosyjsko-japońskiej	wielokrotnie	pełnił	obowiązki	 jej	dowód-
cy.	W	roku	1903	odznaczony	orderem	św.	Włodzimierza	3	st.	W	paź-
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dzierniku 1904 roku wyruszył z Rygi na front dalekowschodni. Jego 
dywizjon	wchodził	w	skład	15	Dywizji	Piechoty,	której	szefem	sztabu	
był Maciej (Sulejman) Sulkiewicz.

W	styczniu	1905	roku	Bazarewski	objął	dowództwo	29	Brygady	Ar-
tylerii. Przez cały okres wojny znajdował się na linii frontu i uczest-
niczył z brygadą we wszystkich walkach, aż do końca działań bo-
jowych.	Brygada	oraz	jej	baterie	zdobyły	wojenne	odznaczenia,	zaś	
sam	dowódca	w	grudniu	1905	roku	uhonorowany	został	złotym	orę-
żem z dedykacją „Za męstwo” i awansem na generała-majora.

Po	 zakończeniu	 wojny	 brygada	 powróciła	 do	 Rygi,	 gdzie	 weszła	
w skład 20 Korpusu Armijnego. W latach 1906-1910 Chalil Bazarewski 
wielokrotnie	pełnił	obowiązki	szefa	artylerii	korpusu	z	równoczesnym	
dowodzeniem brygadą. W kwietniu 1910 roku został odkomenderowany 
do Kiejdan z tajnym poruczeniem z ramienia sztabu 20 Korpusu Armij-
nego.	6.12.1910	roku	odznaczono	go	orderem	św.	Stanisława	1	st.

W ostatnim roku służby (1910) generał Ch. Bazarewski czasowo 
dowodził	29	Dywizją	Piechoty	i	tymczasowo	pełnił	obowiązki	inspek-
tora artylerii 20 Korpusu Armijnego. Na przełomie marca i kwietnia 
oddelegowany do Kresławia „w celu wypełnienia tajnego poruczenia 
w kontakcie ze sztabem wyżej wymienionego korpusu”.

W	sierpniu	1911	roku	sztab	29	Dywizji	Piechoty	wystosował	na	ręce	
dowódcy	20	Korpusu	Armijnego	podanie	o	nadanie	Bazarewskiemu	
„poza przepisami” stopnia generała-lejtnanta za zasługi wojenne 
i	zwolnienie	ze	służby	„z	powodu	wieku”.	Dowódca	korpusu	poparł	
tę	petycję	 i	 zwrócił	 się	z	pismem	do	dowódcy	Wileńskiego	Okręgu	
Wojskowego. Ten zaopiniował ją pozytywnie i przedstawił w mini-
sterstwie	wojny,	gdzie,	prywatnie,	mówiło	się,	że	dymisjonowany	ge-
nerał zostanie uhonorowany prawem do munduru oraz emeryturą. Jej 
wysokość	naliczona	była	według	stopnia	generała-lejtnanta.	

Minister wojny Suchomłynow 21.09.1911 roku skierował do cara 
pismo,	 w	 którym,	 powołując	 się	 na	 wstawiennictwo	 Wileńskiego	
Okręgu Wojskowego, poinformował, że Chalil Bazarewski „w czynnej 
służbie wojskowej przesłużył 44 lata i 2 miesiące”, i prosił o zgodę 
na mianowanie go generałem-lejtnantem. 28.09.1911 roku Mikołaj II 
własnoręcznie napisał: „Zezwolono”.
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Generał-lejtnant	Bazarewski	był	żonaty	z	córką	porucznika	Ułana	
–	Elizawietą	Osipowną.	Mieli	sześcioro	dzieci:	dwóch	synów	i	cztery	
córki.	Cała	rodzina	wyznawała	islam.

Galim Sitdykow 

 • BAZAREWSKI Stefan
Urodził się w roku 1871 w Wilnie. Tutaj, w roku 1890, ukończył gim-

nazjum,	później	wydział	agronomii	Ryskiego	Instytutu	Politechnicznego.
Działalność	 naukową	 rozpoczął	 w	 roku	 1897	 na	 uniwersytecie	

w Getyndze. W latach 1899-1904 mieszkał w swym majątku Bonifaco-
wo i zajmował się gospodarką rolną. Pracę naukową wznowił w Im-
peratorskim Instytucie Medycyny Eksperymentalnej w Petersburgu. 
W roku 1906 na uniwersytecie getyńskim obronił dysertację na sto-
pień	naukowy	doktora	nauk	filozoficznych.	Tego	samego	roku	został	
asystentem na katedrze botaniki Ryskiego Instytutu Politechniczne-
go. Następnie przeszedł do katedry gospodarstwa rolnego i ochrony 
roślin.	W	uczelni	tej	pracował	do	roku	1918.

Stefan Bazarewski odegrał znaczą rolę przy wznowieniu działalno-
ści	Uniwersytetu	Stefana	Batorego	w	Wilnie	 (1919).	Po	otwarciu	uni-
wersytetu został mianowany profesorem katedry chemii i mikrobio-
logii.	 Później	 kierował	 kursami	 rolniczymi	 na	 wydziale	 matematyki	
i	nauk	przyrodniczych.	Był	dziekanem	tych	kursów.	Opublikował	wiele	
prac naukowych po polsku, francusku i niemiecku. Po wybuchu II woj-
ny	światowej	mieszkał	w	Kownie,	następnie	wyjechał	do	Szwajcarii.

Profesor S. Bazarewski był znanym tatarskim działaczem społecz-
nym okresu międzywojennego. Po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości,	w	roku	1922	wybrany	został	przewodniczącym	muzułmań-
skiej	 wspólnoty	 Wilna.	 Był	 jednym	 z	 inicjatorów	 zwołania	 zjazdu	
muzułmanów	Polski	(1925)	i	założenia	Związku	Kulturalno-Oświato-
wego	Tatarów	Polskich	(1925).

Zmarł w roku 1949 w Belgii.

Adas Jakubauskas
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 • BETSABUŁ (Betsab-ułan, także Kepek-chan)
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	carewicz	(soł-

tan), syn złotoordyńskiego chana Tochtamysza (?–1405 lub 1406), 
brat	 chanów	Dżelal-ad-Dina	 i	 Kerim-Berdiego.	 Znany	w	 litewskich	
latopisach pod imieniem Betsabuł lub Bestab-ułan.

Najprawdopodobniej, tak jak inni synowie Tochtamysza, uczest-
niczył w bitwie z wojskami Timura nad Terekiem w roku 1395. Wraz 
z nimi uszedł też na Litwę około roku 1399. Po klęsce Witolda w bi-
twie pod Worskłą w roku 1399, podzielił los ojca i braci, przebywa-
jąc	 razem	w	Tiumeniu,	następnie	z	braćmi	osiedlił	 się	w	Moskwie,	
później	ponownie	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim.	Według	wszelkich	
danych,	mógł	brać	udział	w	bitwie	pod	Grunwaldem	15.07.1410	roku.

Po	 krótkich	 rządach	 i	 tragicznej	 śmierci	 brata	 Dżelal-ad-Dina	
zbiegł na Litwę. Wielki książę Witold poparł Betsabuła i uznał go cha-
nem Złotej Ordy. Ceremonia koronowania tego tatarskiego carewicza 
odbyła się w Wilnie w roku 1413. 

Wiadomo, że jeszcze przed swoją wyprawą do Ordy, w drugiej po-
łowie 1414 roku, Betsabuł wraz ze swoimi wojownikami brał udział 
w	wojnie	Witolda	z	Krzyżakami	(zapewne	z	ich	obecnością	wiążą	się	
liczne	groty	strzał	tatarskich,	znajdowane	przez	archeologów	w	miej-
scu spalonego rycerskiego zamku w ziemi chełmskiej). Pod koniec 
roku 1414 w towarzystwie litewskich chorągwi udał się do zachod-
nich	 ułusów	 Ordy,	 z	 nadzieją	 zdobycia	 tronu.	 Początkowo	 odnosił	
sukcesy, ale w drugiej połowie 1415 roku w bitwie z wojskami emira 
Edygeja, działającego w imieniu chana Kerim-Berdiego, jego wojska 
zostały	rozbite,	a	on	sam	zginął	z	rąk	nieprzyjaciół.

Prawdopodobnie,	 to	 właśnie	 on	 występuje	 w	 Złotej	 Ordzie	 pod	
imieniem	 Kepek-chana,	 który	 „panował	 po	 Kerim-Berdeju,	 nie	 do-
chodząc	do	jednego	roku	[panowania]”.	Znanych	jest	trzech	jego	sy-
nów:	Szyryn-bek,	Saraj-melik	i	Czagataj-sułtan.

W	„Genealogii	Turków”	(ok.	połowy	XV	w.)	w	wykazie	chanów	tego	
okresu	po	Dżelal-ad-Dinie	wymienieni	są	też	inni	zajmujący	tron	sy-
nowie Tochtamysza: Kerim-Berdi, Gujuk (Kepek), Czachar lub Czekre 
oraz	Dżabbar-Berdi.	W	innych	opracowaniach	zamiast	Czachara	wy-
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mieniany	jest	Czake,	syn	Derwisz-ogłana,	 i	dodawany	Muhammed-
-chan, syn Tochtamysza (tożsamy z Uł-Muhammedem).

Zmarł Betsabuł w roku 1415.
Stanisław Dumin

 • BICIUTKO Konstanty
Urodził	 się	 26	 października	 1866	 roku	 w	 rodzinie	 dziedzicznej	

szlachty guberni mińskiej. Uczył się w 2 Moskiewskim Korpusie Ka-
detów,	a	następnie	w	3	Aleksiejewskiej	Szkole	Wojskowej.	Ukończył	
ją w sierpniu 1886 roku z 1 kategorią, otrzymał stopień podporucz-
nika i skierowany został do 18 Brygady Artylerii Polowej, gdzie miał 
odsłużyć	trzy	lata.	Początkowo	był	kancelistą	w	2	baterii,	następnie	
odkomenderowano go do 4 batalionu kolejowego.

Po	trzech	latach,	w	październiku	1889	roku,	młody	oficer	wstąpił	do	
Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego. Po zaliczeniu niższej 
klasy awansował na porucznika i został na kursie uzupełniającym, 
który	ukończył	z	pierwszą	kategorią.	Uzyskał	po	tym	stopień	sztabs-
-kapitana	i	włączono	go	w	stan	Sztabu	Generalnego.	Dalszą	służbę	
pełnił w Omskim Okręgu Wojskowym. W listopadzie 1892 roku prze-
niesiono go do Sztabu Generalnego z wyznaczeniem na starszego 
adiutanta sztabu wojsk obwodu semipałatyńskiego.

Jego służba wiązała się z częstym delegowaniem na obozy polowe 
i	prowadzeniem	zajęć	taktycznych.	W	międzyczasie	awansował	na	ka-
pitana.	Zaliczył	egzaminy	na	stanowisko	dowódcy	kompanii,	spełniając	
tym	samym	wymogi	na	zaliczenie	do	grona	oficerów	sztabowych.	W	li-
stopadzie 1895 roku pełnił w Semipałatyńsku obowiązki szefa sztabu. 

Z	początkiem	roku	1897	Biciutko	został	przeniesiony	do	30	Dywizji	
Piechoty 4 Korpusu Armijnego Wileńskiego Okręgu Wojskowego, na sta-
nowisko	starszego	adiutanta	sztabu.	Jednocześnie	pełnił	obowiązki	sze-
fa	sztabu.	I	tu	często	wyjeżdżał	w	delegacje,	aby	kontrolować	gotowość	
mobilizacyjną	jednostek	oraz	uczestniczyć	w	ćwiczeniach	taktycznych.

Od	września	 1899	 roku	 zajmował	 stanowisko	 oficera	 sztabowe-
go	do	szczególnych	poruczeń	4	Korpusu	Armijnego,	zaś	w	grudniu	
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awansował na podpułkownika. Następnego roku został wyznaczony 
oficerem	sztabowym	2	Korpusu	Armijnego.	Nowe	stanowisko	 także	
wiązało się z częstymi wyjazdami do Rygi, Baranowicz, Słonima, Wi-
tebska	 i	 Borysowa.	W	 roku	 1902	 był	 oficerem	 sztabowym	przy	 do-
wództwie	56	Rezerwowej	Brygadzie	Piechoty.	W	grudniu	1903	roku	
„za	zasługi	w	służbie”	mianowany	pułkownikiem.	Wyznaczony	na	ofi-
cera	sztabowego,	następnie	szefa	sztabu	55	Dywizji	Piechoty.	Uczest-
niczył w wojnie rosyjsko-japońskiej. Jego dywizja wchodziła w skład 
6 Syberyjskiego Armijnego Korpusu Strzeleckiego 3 Armii Mandżur-
skiej	pod	dowództwem	generała	Sobolewa.	Brał	udział	w	walkach	na	
rzece Szache oraz pod Mukden. 

Za okazane męstwo i odwagę w grudniu 1904 roku K. Biciutko zo-
stał uhonorowany Georgijewskim Złotym Orężem z dedykacją „Za 
męstwo”,	a	20.07.1905	roku	orderem	św.	Włodzimierza	4	st.	z	miecza-
mi i kokardą „Za zasługi w działaniach przeciwko Japonii”. Za udział 
w	wojnie	 rosyjsko-japońskiej	 otrzymał	 także	 order	 św.	 Stanisława 
2 st. z mieczami i jasnobrązowy medal na wstędze w barwach alek-
sandrowskich i georgijewskich.

Jesienią	1907	 roku	został	dowódcą	63	Uglickiego	Pułku	Piechoty,	
a w kwietniu – 207 Kiszyniowskiego Rezerwowego Pułku Piechoty. 
W	roku	1909	otrzymał	kolejny	order	–	św.	Włodzimierza	3	st.	Wtedy	
też zaliczono go do rezerwy piechoty armijnej powiatu kiszyniowskie-
go. W kwietniu 1911 roku ponownie dowodził, tym razem 5 Kałuskim 
Pułkiem	Piechoty,	następnie	czasowo	1	Brygadą	2	Dywizji	Piechoty.	
Mając 47 lat awansował na generała-majora. Objął obowiązki szefa 
sztabu 1 Turkiestańskiego Korpusu Armijnego z przeniesieniem do 
Sztabu Generalnego. Za wzorową służbę uzyskał prawo noszenia bu-
charskiego orderu „Złotej Gwiazdy” 1 st. 

6.10.1914 roku objął stanowisko szefa sztabu 29 Korpusu Armij-
nego, toczącego walki z Austriakami i Niemcami. Chrzest bojowy 
przeszedł	pod	Przemyślem,	w	składzie	8	Armii	brał	udział	w	bojach	
w Karpatach, następnie walczył w Galicji. W sierpniu 1915 roku zo-
stał	 przeniesiony	na	Front	 Północny,	 gdzie	uczestniczył	w	walkach	
z	Niemcami	nad	Północną	Dźwiną	w	składzie	12,	a	następnie	5	Armii.	
Podobnie jak w wojnie rosyjsko-japońskiej, K. Biciutko ukazał swe 
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najlepsze cechy. Potwierdziły to otrzymane odznaczenia: miecze do 
posiadanego	orderu	św.	Włodzimierza	3	st.,	order	św.	Stanisława	1	st.	
z	mieczami	oraz	św.	Anny	1	st.	z	mieczami.

19.11.1916	roku	mianowany	dowódcą	3	Kaukaskiej	Dywizji	Strze-
leckiej z zaliczeniem do Sztabu Generalnego. 7.03.1916 roku podczas 
ćwiczeń	taktycznych	12	Kaukaskiego	Pułku	Strzeleckiego	został	ran-
ny	odłamkiem	ciężkiego	granatu	w	prawą	skroń,	zaś	13	maja	tegoż	
roku	przy	obchodzie	przednich	pozycji	jednostek	dywizji	pod	Świę-
cianami	K.	Biciutko	odniósł	śmiertelny	postrzał	w	brzuch.	19.06.1916	
roku	pośmiertnie	awansowany	na	generała-lejtnanta.

Był	żonaty	z	Fatimą,	córką	pułkownika	Dawida	Jakubowskiego.	Mieli	
córkę	Zinajdę	(ur.	1893).	Po	śmierci	sławnego	generała,	jego	żona	zwró-
ciła	się	do	komendanta	Twierdzy	Piotrogrodzkiej	z	prośbą,	by	wstawił	
się u wyższych przełożonych o wyznaczenie przynależnej jej emerytury.

Galim Sitdykow

 • BIELAK Józef
Urodził	się	w	roku	1741,	we	wsi	Łowczyce,	powiat	nowogródzki,	

w rodzinie Osmana Bielaka i Reginy (z domu Rudnickiej), należącej 
do stanu szlacheckiego (herb Bielak – w czerwonym polu dwie złote 
kolumny).	 Ignacy	Chodźko	pisał,	że	 „znała	go	cała	Litwa”.	Od	mło-
dych	lat	poświęcił	się	służbie	wojskowej.	Rozpoczął	ją	jako	chorąży	
w	 tatarskim	 pułku	 ułańskim	 pod	 dowództwem	 generała	 Czymbaja	
Murzy Rudnickiego. W roku 1760 został rotmistrzem. Młody Bielak 
uczestniczył w wojnie smoleńskiej (1756-1763). Pułk Rudnickiego, 
zgodnie	z	rozkazem	króla	Augusta	III,	elektora	saskiego,	walczył	na	
Śląsku,	w	Saksonii	i	Czechach.	Podczas	kampanii	J.	Bielak	wyróżniał	
się odwagą i rozlicznymi wojennymi zasługami.

Biorąc pod uwagę zasługi 21-letniego Bielaka, austriacka cesarzo-
wa Maria Teresa w roku 1762 nagrodziła go złotym orderem z łań-
cuchem. W tym samym roku został pułkownikiem wojsk Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W roku 1764 pułk tatarski przemianowano na 
4	Pułk	Straży	Przedniej,	zaś	17	kwietnia	Bielak	objął	jego	dowództwo.	
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Sprawował	 je	 trzydzieści	 lat,	 aż	do	 roku	1794.	Zgodnie	z	przywile-
jem	króla	Augusta	III,	wydanym	23.03.1763	roku,	za	zasługi	wojenne	
otrzymał	wieś	Koszoły	w	powiecie	bielskim,	która	wcześniej	należała	
do generała Czymbaja Murzy Rudnickiego.

W	 latach	 1769-1771	 wspierał	 barskich	 konfederatów	 –	 związek	
zbrojny,	skierowany	przeciwko	królowi	Polski	i	Litwy,	Stanisławowi	Au-
gustowi Poniatowskiemu, oraz Rosji. W roku 1772 przeszedł na stronę 
króla,	niebawem	też	awansował	na	generała-majora.	Dowodząc	swo-
im pułkiem przedniej straży, uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej 
1792	roku.	Pułk	Bielaka	walczył	pod	Mirem,	Zelwą	i	Brześciem.	Cho-
ciaż wojna była niekorzystna dla Litwy i Polski, okazał się on jednym 
z	najbardziej	utalentowanych	oficerów	kampanii.	Za	bojowe	dokona-
nia w roku 1792 odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari.

W	początkowym	okresie	powstania	kościuszkowskiego	Józef	Bielak	
stał	 po	 stronie	 konfederatów	 targowickich,	 a	 do	 powstania	 dołączył	
w	jego	ostatnich	dniach.	Po	krótkim	odpoczynku	na	Żmudzi	ruszył	ze	
swoim pułkiem w kierunku na Grodno, do obozu litewskich powstań-
ców.	Pułk	Bielaka	był	zaliczony	do	korpusu	młodego	księcia	Franciszka	
Sapiehy.	W	efekcie	zaistniałych	rozbieżności	z	księciem	i	jego	dymisją,	
8.06.1794	 roku	 Józef	Bielak	został	mianowany	dowódcą	 tego	korpu-
su i wraz z nim udał się do Słonima. Niespodziewanie jednak zmarł 
11 czerwca i pochowany został na tatarskim mizarze w Studziance.

Jego	pierwszą	żoną	była	Urszula	Łoś,	drugą	–	Kunegunda	Tuhan-
-Baranowska.	Miał	trzynaścioro	dzieci.

Adas Jakubauskas 

 • BIELAK Tamerlan
Syn Sulejmana, urodził się 1 czerwca 1857 roku w rodzinie dzie-

dzicznej szlachty guberni suwalskiej. Po ukończeniu 1 Sankt-Peters-
burskiego Gimnazjum Wojskowego, w roku 1874 wstąpił do Szkoły 
Pawłowskiej,	 skąd	 przeniósł	 się	 do	Michajłowskiej	 Szkoły	Artylerii.	
9.05.1875 roku skierowano go do 40 Brygady Artylerii jako ogniomi-
strza-wolontariusza w 2 baterii.
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W roku 1876 został portupej-junkrem, a 13 listopada zdał egzaminy 
w Michajłowskiej Szkoły Artylerii, awansował na chorążego i otrzy-
mał przydział do 2 baterii 39 Brygady Artylerii. W maju 1877 roku 
odkomenderowany do 45 dywizjonu lotnego parku artyleryjskiego. 
Uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej, pod koniec roku 1877 mia-
nowany podporucznikiem. W roku 1880 dowodził 4 i 6 baterią 45 dy-
wizjonu lotnej artylerii, awansował na porucznika i „za zasługi w roz-
maitych	działaniach	przeciwko	Turkom”	odznaczono	go	orderem	św.	
Stanisława 3 stopnia z mieczami i kokardą. 

W połowie lat 80. T. Bielak został przeniesiony do 16 Brygady Artylerii, 
gdzie	dowodził	różnymi	bateriami.	W	grudniu	1885	roku	otrzymał	sto-
pień sztabs-kapitana, został też członkiem sądu brygadowego. Po roku 
skierowano go do Wschodnio-Syberyjskiej Brygady Artylerii. Służył tam 
w	6	baterii,	następnie	był	starszym	oficerem	w	3	baterii,	później	jeszcze	
kierował gospodarstwem. W grudniu 1892 roku awansował na kapita-
na.	Po	dwóch	latach	Bielaka	przeniesiono	do	27	Brygady	Artylerii	jako	
dowódcę	półbaterii	3	i	6	baterii.	Pełnił	również	obowiązki	zarządzające-
go gospodarstwem bateryjnym oraz członka sądu brygadowego.

2.04.1898	 roku	oddelegowany	 został	 do	oficerskiej	 szkoły	 artylerii	
„w	celu	odbycia	kursu”,	który	ukończył	pomyślnie	po	4	miesiącach	i	po-
wrócił	do	swojej	brygady.	Z	początkiem	roku	1900	mianowany	podpuł-
kownikiem	i	wyznaczony	na	stanowisko	dowódcy	4	baterii	5	Brygady	
Artylerii.	Wybrano	go	członkiem	oficerskiego	sądu	honorowego	i	prze-
wodniczącym	komitetu	zarządzającego	zebrania	oficerskiego.	Skiero-
wany	do	44	Brygady	Artylerii	jako	członek	komisji	kontroli	gotowości	
mobilizacyjnej baterii, czasowo dowodził 2 dywizjonem, przewodni-
czył	również	komisji	kontrolnej	oficerskiego	funduszu	pożyczkowego.

W początkach wojny rosyjsko-japońskiej jego bateria wchodziła 
w skład 6 Wschodnio-Syberyjskiej Strzeleckiej Brygady Artylerii. Wraz 
z nią wyprawił się na front i uczestniczył w działaniach bojowych od 
27.03.1904 do 12.01.1905 roku. Podczas walk został ranny w lewe ko-
lano, ale pozostał na froncie. Za zasługi bojowe w sierpniu 1904 roku 
uhonorowany Georgijewskim Złotym Orężem z dedykacją „Za męstwo”.

W	okresie	późniejszym	dowodził	4	baterią	4	Brygady	Artylerii,	cza-
sowo	zastępował	dowódcę	brygady,	dywizjonu,	był	przewodniczącym	
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komitetu	zarządzającego	zebrania	oficerskiego.	Wiosną	1910	roku	„za	
zasługi	w	służbie”	awansował	na	pułkownika	i	objął	dowództwo	1	dy-
wizjonu 3 Wschodnio-Syberyjskiej Brygady Artylerii, gdzie wybrano 
go czasowym członkiem posiedzeń sądowych Przyamurskiego Woj-
skowego Sądu Okręgowego. 

W	roku	1913	przeniesiony	został	do	europejskiej	części	Rosji	na	sta-
nowisko	dowódcy	2	dywizjonu	18	Brygady	Artylerii,	którą	również	cza-
sowo dowodził. W lutym 1914 roku rozkazem JCM Bielaka zaliczono do 
składu 4 baterii 6 Syberyjskiej Strzeleckiej Brygady Artylerii. Pozwolo-
no	mu	także	wpisać	do	wykazu	przebiegu	służby	traumatyczne	urazy,	
doznane 26.04.1888 r. oraz 3.09.1911 r. podczas wypełniania obowiąz-
ków	służbowych.	Wiosną	1914	roku	wielokrotnie	uczestniczył	w	grach	
wojennych	i	ćwiczeniach	polowych.	W	sierpniu	tegoż	roku	brał	udział	
w wyprawie wojennej do granic Austrii. Będąc na czołowych pozycjach 
zachorował	i	został	ewakuowany	11	października	do	Moskwy.

W styczniu 1915 roku zaliczony do rezerwy Kijowskiego Okręgu 
Wojskowego. W lutym komisja medyczna uznała go za niezdolnego 
do	służby	z	powodu	choroby.	W	kwietniu	1915	roku	wystosował	proś-
bę o zwolnienie ze służby z awansem na kolejny stopień, prawem do 
munduru i emerytury z wileńskiej kasy gubernialnej. 5.06.1915 roku 
przyszło pozwolenie JCM na dymisję T. Bielaka z powodu choroby 
w stopniu generała-majora, z mundurem i emeryturą.

Był	żonaty	z	dziedziczną	szlachcianką	Zofią	Bielak.	Dzieci	nie	mieli.

Galim Sitdykow

 • BOHATYREWICZ Mortuza (Murtuza)
Prawdopodobnie	był	synem	kniazia	Obduły	Bahatyra,	który	około	

roku 1500 posłował od wielkiego księcia litewskiego Aleksandra do 
chana Wielkiej Ordy Szach-Achmata (Szejch-Ahmeda).

Był	królewskim	tłumaczem	tatarskim,	wypełniał	misje	dyplomatycz-
ne.	„Za	czasów	króla	Jego	Miłości	Aleksandra”,	tj.	do	roku	1506,	otrzy-
mał	ludzi	i	ziemię	w	powiecie	nowogródzkim,	trockim	i	grodzieńskim.	
W	roku	1509	wzmiankowany	 jako	tłumacz	tatarski,	 jeździł	wówczas	
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na	polecenie	króla	Zygmunta	I	z	poselstwem	do	Ordy.	14.09.1522	roku	
otrzymał	królewski	przywilej	z	potwierdzeniem	na	ludzi,	nadanych	mu	
przez	króla	Aleksandra,	a	 także	potwierdzenie	na	nabytą	od	 innych	
Tatarów	Tiekutewszczynę	w	powiecie	grodzieńskim.	

W	przywileju	wymieniono	liczne	grunty	i	ich	wcześniejszych	wła-
ścicieli,	nie	ma	jednak	Łowczyc.	Możliwe	są	dwa	wyjaśnienia:	albo	
ten	majątek	był	kupiony	później	lub,	co	bardziej	prawdopodobne,	na-
zwa	Łowczyce	została	nadana	właśnie	w	tym	czasie,	zamiast	dotych-
czasowych	określeń	odrębnych	ziem	 (Wilowszczyzna,	Nadiejewsz-
czyzna,	Mickowszczyzna,	Asanowszczyzna	i	inne).	W	każdym	bądź	
razie,	już	w	rewizji	dóbr	tatarskich	1558	roku	posiadłość	jego	synów	
w	powiecie	nowogródzkim	nazywa	się	Łowczyce.

Najprawdopodobniej, to Mortuza zbudował meczet w Łowczy-
cach.	Jak	poświadcza	dokument	jego	wnuka,	kniazia	Isupa	Taktamy-
szewicza	Łowczyckiego,	 „kniaź	Murtuza	Murza	Bahatyrewicz	Łow-
czycki	ze	swej	dobrej	woli	na	meczet	swój	łowczycki	na	nabożeństwo	
w	 tym	majątku	 swoim	 łowczyckim	w	 różnych	miejscach”	wydzielił	
ziemię, przeznaczoną „każdemu mołnie naszemu łowczyckiemu”, 
mianowanemu	przez	właściciela	majątku.

Wzmiankowany	w	 dokumentach	 z	września	 1530	 roku,	 kiedy	 „bił	
czołem”	królowi,	skarżąc	się,	że	sąsiedzi	„wchodzą”	na	jego	ziemię	i	żną	
siano. Zmarł przed rokiem 1559. W spadku po nim Łowczyce, Pucewi-
cze,	Łuki	i	Dikowicze	otrzymali	synowie,	kniaziowie	Obduła	(Abduła),	
Taktamysz	i	Safar	Mortuziczowie	Łowczyccy,	którzy	zachowali	w	ma-
jątku wystawiony przez ojca meczet. Oni, oraz ich potomkowie, aż do 
roku	1631,	podobnie	jak	kniaź	Mortuza,	nie	podlegali	żadnemu	z	tatar-
skich chorążych i korzystali z prawa niezależnego stawania do służby 
wojennej z własnym oddziałem.

Stanisław Dumin

 • BUCZACKI Jan
Syn	Eliasza,	urodził	się	2	września	1860	roku	w	guberni	siedlec-

kiej, w rodzinie szlacheckiej. Służbę rozpoczął w marcu 1878 roku 
w 37 Jekaterynburskim Pułku Piechoty jako szeregowy na prawach 
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ochotnika 3 klasy. Po 5 miesiącach odkomenderowany na naukę 
w Warszawskiej Szkole Piechoty. Ukończył ją z 2 kategorią w stopniu 
portupej-junkra. Po powrocie do pułku awansował na podchorążego, 
następnie chorążego. 

W roku 1884 mianowany podporucznikiem, po roku objął stanowisko 
dowódcy	kompanii.	W	roku	1888	został	porucznikiem.	W	pierwszej	poło-
wie	lat	90.	zajmował	różne	stanowiska:	czasowo	pełnił	obowiązki	adiu-
tanta	batalionowego,	tymczasowo	dowódcy	kompanii,	zarządzającego	
gospodarstwem łowieckim, dowodził 7 kompanią. W roku 1894 awan-
sował	na	sztabs-kapitana.	Za	gorliwość	w	służbie	odznaczony	orderem	
św.	Stanisława	3	st.	W	drugiej	połowie	lat	90.	był	przewodniczącym	sądu	
pułkowego	i	dowódcą	7	kompanii.	W	roku	1900	mianowany	kapitanem.

Uczestniczył	 w	 wojnie	 rosyjsko-japońskiej.	 Znalazł	 się	 w	 strefie	
działań bojowych w składzie garnizonu twierdzy Port Arthur, był ran-
ny	i	zaginiony.	W	wykazie	przebiegu	służby	podano:	„[…]	wykreślony	
ze stanu pułku jako zabity 17.03.1904 roku”. Los był jednak dla niego 
łaskawy.	6	kwietnia	ponownie	figuruje	w	spisie	pułkowym,	a	7	lipca,	
zgodnie z rozkazem skierowanym do wojsk Kwantuńskiego Rejonu 
Umocnionego, za zasługi w walkach z Japończykami odznaczony zo-
stał	orderem	św.	Anny	3	st.	z	mieczami	i	kokardą.	

Po	wojnie	objął	stanowisko	dowódcy	batalionu	w	37	Jekaterynbur-
skim	Pułku	Piechoty,	w	którym	zaczynał	służbę.	Za	zasługi	w	wojnie	
rosyjsko-japońskiej, w lutym 1906 r. awansował na podpułkownika. 
Z powodu odniesionej rany zaopiekował się nim Komitet Aleksan-
drowski; zaliczono go w poczet rannych 2 klasy.

W	 latach	 1906-1908	 J.	 Buczacki	 był	 młodszym	 oficerem	 sztabo-
wym,	 tymczasowym	 dowódcą	 batalionu,	 przewodniczącym	 sądu	
pułkowego,	 przewodniczącym	 biura	 cenzury	 wojskowej,	 dowódcą	
2 batalionu. W lutym 1910 roku przeniesiony został do Kalisza jako 
tymczasowy członek sesji wojskowego sądu okręgowego. We wrze-
śniu	za	nienaganną	25-letnią	służbę	otrzymał	order	św.	Włodzimie-
rza 4 st. z kokardą. W lutym 1910 roku skierowany na służbę w 106 
Pułku	 Udmurckim	 na	 stanowisku	 dowódcy	 2	 batalionu.	Wielokrot-
nie	pełnił	obowiązki	dowódcy	pułku	i	starszego	oficera	sztabowego.	
Z początkiem marca 1911 roku odkomenderowany do Kowna „ze spe-
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cjalnym zleceniem”, natomiast 12 marca mianowany pułkownikiem. 
Z	pośrednich	danych	wiadomo,	że	dosłużył	się	stopnia	generalskiego	
i	uczestniczył	w	I	wojnie	światowej.

Był dwukrotnie żonaty, po raz drugi z Żanną Kryczyńską. Z pierw-
szego	małżeństwa	miał	córkę	Zofię	(ur.	1898).

Galim Sitdykow

 • CHALECKI Adam (Adomas Chaleckas)
Urodził się w roku 1865 we wsi Rejże. Pochodził z rodziny sza-

nowanych	imamów	rejżewskiej	wspólnoty	muzułmańskiej,	o	których	
pamięć	potomkowie	z	szacunkiem	zachowują	do	tej	pory.	

Podczas	I	wojny	światowej	razem	z	bratem	Maciejem	znalazł	się	
w Kazaniu. Tam otrzymał duchowe wykształcenie i przez kilka lat 
sprawował obowiązki kapłańskie. Po powstaniu niepodległego pań-
stwa	litewskiego	wrócił	do	rodzinnej	wsi	Rejże	w	powiecie	olickim.	
Miejscowi	wierni	wybrali	go	imamem	rejżewskiej	wspólnoty	muzuł-
mańskiej.	Obowiązki	te	pełnił	aż	do	śmierci	w	roku	1944.

Brał udział w spotkaniu prezydenta Republiki Litewskiej Antanasa 
Smetony	w	Butrymańcach	(1930)	z	okazji	500-lecia	śmierci	wielkiego	
księcia litewskiego Witolda.

Był żonaty, miał syna Balisa (Borysa), w latach 1940-1944 sekreta-
rza	muftiego,	dr.	Jakuba	Szynkiewicza,	oraz	córki:	Lusię	i	Zorinę.	

W	roku	1970	członkowie	wspólnoty	ufundowali	na	jego	mogile	po-
mnik	z	napisem	„Czcimy	Waszą	pamięć.	Długie	lata	służącemu	Rej-
żewskiej	Parafii.	Wdzięczni	parafianie”.

Adas Jakubauskas

 • CHALECKI Adam (Adomas Chaleckas)
Urodził	się	w	roku	1881	w	miejscowości	Rejże,	powiat	trocki,	w	za-

możnej,	 szlacheckiej	 rodzinie	właściciela	ziemskiego,	Dawida	Cha-
leckiego.	Jego	rodzice	byli	 ludźmi	światłymi,	dlatego	też	przywiązy-
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wali dużą wagę do wykształcenia dzieci. Adam Chalecki uczył się 
w	Birsztanach,	 później	 u	miejscowego	 hodży	 zapoznał	 się	 z	 pisa-
niem po arabsku i czytaniem Koranu. W roku 1899 został muezinem 
–	pomocnikiem	imama.	Po	śmierci	swego	imiennika,	imama	Adama	
Chaleckiego starszego, objął obowiązki imama meczetu w Rejżach 
i	pełnił	je	do	swej	śmierci	w	roku	1963.

W	roku	1930,	w	związku	z	obchodami	500-lecia	śmierci	wielkiego	
księcia litewskiego Witolda, był zaproszony na spotkanie z prezyden-
tem Litwy Antanasem Smetoną.

Chalecki	cieszył	się	zasłużonym	szacunkiem	nie	tylko	wśród	Tatarów,	
ale	również	między	Litwinami.	Był	żonaty,	miał	trzech	synów	i	córkę.

Adas Jakubauskas

 • CHALECKI Jan
Urodził	się	w	roku	1807	w	miejscowości	Aminty	w	powiecie	troc-

kim.	Był	wnukiem	Abrahama	Chaleckiego,	jednego	z	organizatorów	
szwadronu tatarskiego w armii napoleońskiej w roku 1812. Używał 
pseudonimu Amintowski, pochodzącego od miejsca urodzenia. Słu-
żył w rosyjskiej lejb-gwardii. W stopniu generała-majora dowodził 
Grodnieńskim	Pułkiem	Huzarów.	 Po	wybuchu	powstania	 stycznio-
wego zrezygnował ze służby wojskowej i przyłączył się do sił po-
wstańczych	na	Wołyniu.	Razem	z	generałem	E.	Różyckim	organizo-
wał oddział kawalerii wołyńskiej i przez pewien czas nim dowodził. 
W roku 1864, po rozpadzie oddziału i upadku powstania wyemigro-
wał do Francji. Mieszkał w Paryżu, gdzie, co całkowicie pewne, przy-
stąpił	do	grupy	patriotów,	walczących	o	niepodległość	Polski,	dzia-
łającej przy Hotelu Lambert. W roku 1871 uczestniczył w walkach 
Komuny Paryskiej.

Zmarł w Paryżu w roku 1879, pochowany na cmentarzu w Mont-
morency.

Adas Jakubauskas 
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 • CHALECKI Sulejman (Suleimanas Chaleckas)
Urodził	się	20	marca	1903	roku	w	miejscowości	Rejże	w	powiecie	

trockim.	5.10.1922	roku	wstąpił	do	szkoły	wojskowej,	którą	ukończył	
27.10.1924 roku. Skierowany do 5 pułku piechoty, niebawem awanso-
wał na lejtnanta. 

We	wrześniu	 1926	 roku	 rozpoczął	 naukę	 na	Wyższych	 Kursach	
Oficerskich.	Był	absolwentem	drugiej	promocji	wydziału	 inżynieryj-
nego	9.02.1929	r.	13	lutego	został	skierowany	do	batalionu	pionierów	
(przemianowanego następnie na batalion inżynieryjny). W roku 1928 
odznaczony	medalem	niepodległości	Litwy.	23.11.1929	roku	otrzymał	
kolejny	awans	–	na	starszego	lejtnanta.	W	roku	1931	ukończył	oficer-
skie kursy obrony przeciwchemicznej.

23.11.1934 roku został mianowany kapitanem i wyznaczony do 
czasowego	dowodzenia	3	kompanią	inżynieryjną.	Do	roku	1939	słu-
żył w 1 Batalionie Inżynieryjnym. 29.11.1938 roku miał zapalenie wy-
rostka	robaczkowego	i	w	efekcie	nieudolności	lekarzy	zmarł	2	kwiet-
nia 1939 r. Pochowany na rejżewskim mizarze. 

Z	żoną	Sofią	miał	córki:	Birutę	Taidę	(ur.	1930)	i	Eugenię	Felicję	(ur.	1938).

Adas Jakubauskas

 • CHODYREWICZ (Juszyński) Kulziman (Kulzuman)
Data	urodzin	nie	jest	znana.	Był	synem	Chodyra	Tymirczycza	z	rodu	

ordyńskich	kniaziów	ułusu	Uszyn	(Ujszyn),	którzy	na	Litwie	już	w	wie-
ku	XVI	nazywali	się	kniaziami	Juszyńskimi	i	stali	na	czele	ściahu	Tata-
rów	województwa	trockiego.

Około	 roku	1504	otrzymał	od	króla	Aleksandra	przywilej	na	 trzy	
pustkowia	oraz	czwórkę	służby	chłopskiej	w	powiecie	wasiliskim.	

30.04.1508 roku posłował z Krakowa na Krym do chana Mengli-Gi-
reja,	z	powiadomieniem	o	buncie	kniazia	Michała	Glińskiego	(którego	
król	 oskarżał	 o	 zamiar	 uwolnienia	 z	 Litwy	 przeciwnika	 krymskiego	
chana, byłego władcę Wielkiej Ordy Szach-Achmata) oraz wezwaniem 
do	wspólnej	wyprawy	na	Państwo	Moskiewskie.	Jak	wynika	z	jarłyku	
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chana Mengli-Gireja, w drodze na Krym na Kulzimana napadli astra-
chańscy	kozacy	„i	sługi	jego	pocięli,	i	pominki	[podarunki]	twe	pobrali,	
które	byli	żeście	do	nas	posłali,	a	jego	samego	poprowadzili	z	Chadż	
Torochanu	[Astrachania]”,	do	Azowa,	gdzie	został	sprzedany	(prawdo-
podobnie otrzymali zań okup). Z Azowa Kulziman dostał się okrętem 
na	Krym.	Tam	spotkał	się	z	chanem	i	przekazał	mu	królewskie	poru-
czenie. Pod koniec roku 1508 razem z innym tłumaczem, Mortuzą, wy-
ruszył na Litwę z chańskim „sługą dobrym” Satyłganem.

W roku 1510 Kulziman ponownie uczestniczył w litewskim po-
selstwie	 na	 Krym,	 prowadzonym	 przez	 Jerzego	 Daszkowicza.	 Był	
obecny podczas składania przez Mengli-Gireja przysięgi dotrzyma-
nia	porozumienia	z	Litwą.	W	 roku	1514	ponownie	 jeździł	 na	Krym	
z pismem, oznajmiającym o litewskiej wyprawie przeciwko Państwu 
Moskiewskiemu oraz odniesionych zwycięstwach.

W	 roku	 1525	 otrzymał	 od	 króla	 Zygmunta	 I	 potwierdzenie	 nadań	
w	powiecie	wasiliskim,	zaś	w	roku	1528	–	znaczny	majątek,	Rohotnę	
w powiecie smoleńskim. Kniaź	Kulziman	był	wzmiankowany	w	prze-
glądzie	wojska	 litewskiego	 1528	 roku,	w	 ściahu	 swego	 stryja	Abrahi-
ma	Tymirczycza;	miał	obowiązek	stawiać	się	na	służbę	„samowtór”,	to	
znaczy z konnym sługą. W roku 1530 mianowany marszałkiem Tata-
rów	ściahu	województwa	trockiego.	W	roku	1532	otrzymał	ze	skarbca 
13	kop	groszy	i	sukno.	2.12.1533	roku	mianowany	chorążym	tegoż	ścia-
hu,	które	to	stanowisko	ustąpił	mu	stryjeczny	brat,	kniaź	Obduła	Abrahi-
mowicz.	Niebawem	jednak,	najprawdopodobniej,	zrzekł	się	tej	godności	
na	korzyść	owego	Obduły	i	w	roku	1534	powtórnie	wymieniany	z	tytu-
łem	marszałka.	Jeździł	na	Krym	z	poselstwem	Onikieja	Hronostaja.	

W	 roku	1535	marszałek	 i	 pisarz	 tatarski	 kniaź	Kulziman	Chody-
rewicz otrzymał ze skarbca 8 kop groszy i „lunskie” sukno. Trzy lata 
później	 był	 królewskim	 posłem	 do	 chana	 Sahib-Gireja;	 17.11.1538	
roku wymieniany z tytułem marszałka; także wynagrodzony za po-
słowanie pieniędzmi i suknem ze skarbca litewskiego. Od imienia 
kniazia	jeden	z	tatarskich	majątków	nad	Waką	w	wiekach	XVI-XVIII	
nosił nazwę Kulzimanowicze (Waka-Kulzimanowicze).

Jego	synami	byli	kniaziowie:	Mortuza,	chorąży	tatarski	ściahu	wo-
jewództwa	 trockiego,	 królewski	 pisarz	 tatarski Muchladzin (w ru-
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skich dokumentach – Muchiedim), Musa i Szczęsny Kulzimanowi-
czowie	–	wymienieni	w	rewizji	posiadłości	tatarskich	Wielkiego	Księ-
stwa	Litewskiego	i	władający	ojcowskimi	włościami.

Stanisław Dumin

 • DAWIDOWICZ Jakub
Syn	Aleksandra,	urodził	się	29	października	1853	roku	szlacheckiej	

rodzinie z guberni mińskiej. Z pierwszą kategorią ukończył Niżno-
gorodskie Gimnazjum Wojskowe i w sierpniu 1871 roku wstąpił do 
2	Konstantynowskiej	Szkoły	Junkrów.	Po	jej	ukończeniu	otrzymał	sto-
pień chorążego i rozpoczął służbę w 1 baterii 7 Brygady Artylerii. Po 
roku	przerwał	karierę	wojskową	z	powodów	rodzinnych,	ale	w	roku	
1876	powrócił	do	służby	w	artylerii.	Rok	później	awansował	na	pod-
porucznika, a następnie porucznika.

Od kwietnia 1877 roku do lutego 1878 odbywał służbę w składzie 
wojsk wybrzeża czarnomorskiego na Krymie. Po wojnie rosyjsko-tu-
reckiej wstąpił do Akademii Wojskowo-Prawnej w Sankt-Petersburgu. 
Na trzecim roku nauki zachorował i został skierowany na leczenie, 
z prawem składania końcowego egzaminu jesienią 1883 roku. Jedno-
cześnie	zaliczono	go	do	4	baterii,	 gdzie	awansował	na	 sztabs-kapi-
tana,	 zaś	w	grudniu	1883	 roku	pomyślnie	 zdał	 egzaminy	 i	 ukończył	
akademię z 1 kategorią. Za sukcesy w nauce, zamiast mianowania na 
kolejny stopień, otrzymał roczne wynagrodzenie. 

Służbę prawnika wojskowego rozpoczął w sądzie Odeskiego Okręgu 
Wojennego. Po 6 miesiącach został wyznaczony pomocnikiem prokurato-
ra sądu Kaukaskiego Okręgu Wojskowego. Za zasługi w służbie mianowa-
ny	podpułkownikiem,	później	pułkownikiem.	Od	roku	1898	był	sędzią	woj-
skowym	tego	okręgu.	Po	dwóch	latach	awansował	na	generała-majora.

Podczas wojny rosyjsko-japońskiej był generałem do specjalnych 
poruczeń	 przy	 głównodowodzącym	 siłami	 lądowymi	 i	morskimi.	 Po	
zakończeniu wojny, w marcu 1906 roku objął stanowisko sędziego woj-
skowego w Turkiestańskim Okręgu Wojskowym, gdzie przesłużył do 
rewolucji lutowej. Rozkazem Rządu Tymczasowego z 2.07.1917 roku 
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mianowany na stanowisko przewodniczącego Turkiestańskiego Sądu 
Wojskowo-Okręgowego,	które	zajmował	do	wiosny	1918	roku.

Za	zasługi	w	służbie	odznaczony	orderami:	św.	Anny	3	st.,	św.	Anny	1	st., 
św.	Stanisława	3	st.,	św.	Stanisława	2	st.,	św.	Stanisława	1	st.,	św.	Włodzi-
mierza	3	st.,	św.	Włodzimierza	2	st.	Wyróżniony	ciemnobrązowym	me-
dalem pamiątkowym wojny 1877-1878, srebrnym medalem ku pamięci 
imperatora Aleksandra III, bucharskim orderem Złotej Gwiazdy 1 i 2 stop-
nia, jasnobrązowym medalem upamiętniającym wojnę rosyjsko-japoń-
skiej	oraz	medalem	300-lecia	panowania	Domu	Romanowych.

Był	żonaty	z	Aleksandrą	Wasyliewną,	córką	porucznika	Kaljupa-
nowa. Miał syna Iwana (ur. 1899).

Galim Sitdykow

 • DZIENAJEWICZ Jakub (Jokūbas Dzienajevičius)
Urodził	się	10	września	1911	roku	we	wsi	Rejże.	Uczył	się	począt-

kowo	w	domu,	później	w	prywatnej	szkole	u	ziemianina	Daunoravi-
čiusa,	następnie	w	Birsztanach.	W	roku	1923	pobierał	naukę	w	Olicie,	
w	polskiej,	potem	w	litewskiej	szkole	podstawowej,	zaś	w	roku	1925	
przeszedł	do	szkoły	w	Butrymańcach,	którą	ukończył	w	roku	1927.	
W roku 1930 wstąpił do pierwszej klasy gimnazjum zaocznego insty-
tutu samokształcenia „Savišvieta”, ale z powodu zbiegu rozmaitych 
okoliczności	średnie	wykształcenie	uzyskał	dopiero	w	1958	roku.

W	 roku	 1927	był	 kierownikiem	 sklepu	Rejżewskiej	 Spółdzielni	 Spo-
żywczej	 „Ukininkas”,	 później	 jej	 właścicielem.	 Jednocześnie	 kierował	
Rejżewskim	 Spółdzielczym	 Punktem	 Rozdzielczym.	 W	 kwietniu	 1934	
roku został kierownikiem Rejżewskiej Agencji Pocztowej drugiej katego-
rii. 1.12.1940 roku rozpoczął pracę listonosza na poczcie w Butrymań-
cach, 10.04.1941 roku przeniesiono go do Jieznas jako naczelnik oddziału 
pocztowego, a od 1 stycznia 1942 roku był telefonistą na poczcie w Butry-
mańcach,	następnie	zastępcą	naczelnika	działu	łączności,	naczelnikiem	
biura paszportowego. 1.04.1946 roku został zastępcą przewodniczącego 
komitetu wykonawczego gminy butrymańskiej, potem sekretarzem ko-
mitetu wykonawczego nowo utworzonego powiatu wareńskiego.
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Aktywnie	 współpracował	 z	 czasopismem	 „Žvaigždutė”,	 był	 ko-
respondentem	 działu	 „Grietinės	 nugriebimo	 punktai”	 pisma	 „Pieno	
ir	 gyvulių	 ūkis”.	 Po	utworzeniu	powiatu	wareńskiego	pisał	 artykuły	
publicystyczne do gazety rejonowej „Tarybinis balsas”, „Tiesa”, „Czer-
wonego	 Sztandaru”	 oraz	 gazety	 powiatowej	 „Raudonoji	 žvaigždė”.	
W roku 1951 mianowany redaktorem gazety rejonu druskiennickiego 
„Po	Spalio	vėliava”.	Po	zlikwidowaniu	rejonu,	w	maju	1956	roku	został	
długoletnim redaktorem wareńskiej gazety rejonowej „Tarybinis bal-
sas”,	następnie	„Raudonoji	vėliava”.	Był	również	zastępcą	redaktora	
i kierownikiem redakcyjnego działu gospodarstwa rolnego. 

We	wrześniu	1971	roku	odszedł	na	emeryturę,	chociaż	jeszcze	dłu-
go pracował w wareńskim oddziale „Gosstrachu”, na poczcie i w in-
nych miejscach. 

Mieszkając	 w	 Rejżach,	 był	 aktywnym	 uczestnikiem	 twórczości	
amatorskiej organizowanej przez nauczycieli szkoły podstawowej. 
W roku 1930 brał udział w paradzie tatarskiej sotni w Butrymańcach 
i	Olicie,	z	okazji	500-lecia	śmierci	wielkiego	księcia	litewskiego	Wi-
tolda. W swoim domu założył niewielką bibliotekę publiczną. Pisał, 
czytał	i	mówił	po	litewsku,	polsku,	rosyjsku	i	niemiecku,	dobrze	czy-
tał	i	pisał	po	arabsku,	nieźle	rozumiał	francuski.

Był	żonaty	z	Felicją	Gembickaitė z	Miarkine,	później	z	Tatianą	Mi-
renkową	z	 rejonu	 smoleńskiego	w	Rosji.	Miał	 trzech	 synów	 i	 dwie	
córki:	Zofię	(ur.	1939),	pracującą	w	Wileńskim	Zarządzie	Restauracji	
i Targowisk, Stiapasa, budowniczego (zm. 1980), Aleksandrasa, bu-
downiczego (zm. 1979), Leonida (ur. 1955) i Lubow (ur. 1956). 

Zmarł 16 marca 1987 roku w Warenie. Pochowany na tatarskim mi-
zarze w Niemieżu. 

 • DŻELAL-AD-DIN (Dżelal-ed-Din)
Data	narodzin	nieznana.	Był	potomkiem	Czyngis-chana,	 jednym	

z	trzynaściorga	dzieci	złotoordyńskiego	chana	Tochtamysza,	praw-
dopodobnie	z	małżeństwa	z	Togajbek	(Towłuj-bek),	córką	krymskie-
go	możnowładcy	 Chadżi-beka.	 Późniejszy	 chan	 Złotej	 Ordy,	 znany	
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z	ruskich	latopisów	pod	imieniem	Zeleni-Sołtana	Tochtamyszewicza.
Najprawdopodobniej	uczestniczył	wraz	z	ojcem	i	braćmi	w	nieuda-

nej	dla	nich	wyprawie	przeciwko	środkowoazjatyckiemu	władcy,	emi-
rowi Timurowi (Tamerlanowi) w roku 1395. Po klęsce nad brzegami 
Tereku,	Tochtamysz	na	czele	oddziału	wiernych	wojowników,	z	rodzi-
ną	i	bliskimi	mu	ludźmi	udał	się	do	Kijowa,	aby	uzyskać	pomoc	wiel-
kiego księcia litewskiego Witolda. Chan i jego rodzina spędzili kilka lat 
w	litewskich	włościach.	Siłą	rzeczy,	carewicz	razem	z	Tochtamyszem	
powinien	był	uczestniczyć	w	wyprawie	Witolda	przeciwko	chanowi	Ti-
mur-Kutłukowi i emirowi Edygejowi, i po pogromie litewskich wojsk 
nad	Worskłą	12.08.1399	roku	zbiec	z	ojcem	oraz	braćmi	do	Ordy.

Powróciwszy	 na	 stepy,	 Tochtamysz	 i	 jego	 synowie	 z	 niewielkim	
oddziałem	wiernych	zwolenników	 toczyli	partyzancką	wojnę	z	Edy-
gejem.	 Po	 kilku	 porażkach	 Tochtamysz	 uciekł	 na	 wschód	 i	 znalazł	
schronienie w zachodniej Syberii, w Tiumeniu. Stamąd wyprawił posła 
do swego dawnego opiekuna, emira Timura, proponując sojusz prze-
ciwko Edygejowi, faktycznemu władcy Złotej Ordy. Timur tymczasem 
szykował	wyprawę	na	Chiny	i	był	zadowolony	z	możliwości	wykorzy-
stania	 Tochtamysza	 przeciwko	Edygejowi	 (podobnie	 jak	 dziesięć	 lat	
wcześniej	użył	Edygeja	przeciwko	Tochtamyszowi),	aby	na	czas	swej	
nieobecności	zabezpieczyć	centralną	Azję	przed	najazdami.

Ruy Gonzalez de Clavijo, kastylijski poseł na dworze Timura w Sa-
markandzie, wspomina, że „Toktamysz, imperator tatarski, i Tamurbek 
pogodzili	się	i	postanowili	wspólnie	spróbować	omamić	Edyguja”.	De	
Clavijo ponownie potwierdza tę zmianę w stosunkach: „Ten Tokta-
mysz	i	synowie	jego	żywi	 i	w	przyjaźni	z	Tamurbekiem”.	W	styczniu	
1405 roku Timur łaskawie przyjął posła Tochtamysza, przybyłego do 
niego do miasta Otrar. Jednak wznowienie ich sojuszu uniemożliwiła 
nieoczekiwana	śmierć	środkowoazjatyckiego	władcy	18.02.1405	roku.	
Tochtamysz, o ile wiadomo, zmarł w Tiumeniu mniej więcej w jednym 
czasie	z	Timurem	lub	niewiele	później,	zgodnie	z	opinią	większością	
historyków,	śmiercią	naturalną	(chociaż	w	literaturze	twierdzi	się	nie-
raz, że został zabity przez syberyjskiego chana Szadibeka).

Carewicza	Dżelal-ad-Dina	uznano	jego	następcą	i	szybko	ogłoszo-
no	chanem,	ale	nie	zdołał	utrzymać	władzy	w	Tiumeniu	i	musiał	wraz	
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z	braćmi	uciekać	z	Syberii.	Znaleźli	schronienie	w	Moskwie,	u	wiel-
kiego	 księcia	 Wasyla	 Dymitrowicza,	 który	 widocznie	 miał	 nadzie-
ję	na	wykorzystanie	 tych	 legalnych	pretendentów	na	ordyński	 tron	
przeciwko Edygejowi i jego protegowanemu Pulad-chanowi. Kiedy 
wieść	o	tym,	że	„Tochtamyszowe	dzieci”	znajdują	się	na	Rusi,	dotarła	
do	Edygeja,	 ten	zwrócił	 się	do	moskiewskiego	księcia	z	gniewnym	
listem.	Wkrótce	po	 tym	carewicz	ze	swoimi	oddziałami	postanowił	
opuścić	Moskwę	i	odnowić	sojusz	z	Litwą.	Wyruszyli	w	okolice	Ki-
jowa,	 gdzie	 pozwolono	 im	 się	 zatrzymać.	 Z	 Kijowa	 Dżelal-ad-Din	
wyjechał	 na	 Litwę	 na	 spotkanie	 z	 Witoldem.	 Wielki	 książę,	 który	
w przededniu decydującego starcia z Zakonem Krzyżackim był zain-
teresowany	pomocą	Tatarów,	przyjął	ich	gościnnie.	Ponadto,	Dżelal-
-ad-Dinowi	obiecano	wsparcie	po	zakończeniu	wojny	z	Krzyżakami.

Z	początkiem	działań	wojennych	oddział	(„dwie	ordy”)	Dżelal-ad-
-Dina	przyłączył	się	do	wojska	litewskiego	i	ruszył	do	Prus.	W	bitwie	
grunwaldzkiej	 15.07.1410	 roku	 jazda	 Dżelal-ad-Dina	 została	 roz-
mieszczona	 na	 skrajnej	 prawej	 flance	wojsk	 polsko-litewskich.	 Bój	
rozpoczął	się	właśnie	atakiem	zwinnej	tatarskiej	jazdy	na	lewą	flan-
kę	Teutonów.	Została	ona	zaskoczona	salwą	artyleryjską,	która	nie	
wyrządziła	 jednak	 poważniejszych	 szkód.	Wybiwszy	 artylerzystów,	
Tatarzy	pomknęli	dalej.	Więcej	problemów	przyniosły	im	wykopane	
przez	Krzyżaków	na	polu	walki	i	zamaskowane	„wilcze	jamy”.	Jednak	
w	odróżnieniu	od	ciężkozbrojnego	rycerstwa,	po	wpadnięciu	w	takie	
doły	Tatarzy	mogli	się	z	nich	wydobyć;	w	rezultacie	tego	rozpoznania	
bojem,	jeżeli	można	tak	powiedzieć,	pole	bitwy	oczyszczono,	i	nacie-
rające	litewskie	oraz	polskie	oddziały	mogły	uniknąć	pułapek.

Nie	 mogąc	 przeciwstawić	 się	 atakowi	 zakutej	 w	 zbroje	 zakon-
nej kawalerii, Tatarzy zastosowali swoją zwykłą taktykę i odstąpili, 
udając	ucieczkę,	aby	następnie	wrócić	na	pole	bitwy	i	uczestniczyć	
w rozgromieniu okrążonego krzyżactwa. 

Udział	Tatarów-muzułmanów	w	grunwaldzkiej	bitwie	został	od-
notowany nie tylko w kronikach, ale i w dyplomatycznej korespon-
dencji	 tamtych	 czasów.	Krzyżacy	wyolbrzymili	 ich	 liczebność	 –	 ja-
koby	dziesiątki	tysięcy	–	żeby	oskarżyć	Litwinów	i	Polaków	o	sojusz	
z	 „Saracenami”	 przeciwko	chrześcijańskiemu	 rycerstwu.	Z	 tego	 też	
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powodu	Polacy	i	Litwini	pomniejszali	uczestnictwo	Tatarów	na	grun-
waldzkim	 polu;	 według	 Jana	 Długosza	 było	 ich	 zaledwie	 trzystu.	
Współcześni	 historycy	 oceniają	 wielkość	 wojsk	 Dżelal-ad-Dina	 na	
około	tysiąc	wojowników.

Zademonstrowawszy	Witoldowi	 swoją	 przyjaźń	 i	 gotowość	 kon-
tynuowania	ojcowskiej	polityki	bliskiej	współpracy	z	Litwą,	Dżelal-
-ad-Din	 otrzymał	 poparcie	 wielkiego	 księcia	 litewskiego	 w	 walce	
o chański tron. Walki wewnętrzne w Ordzie, obalenie protegowanego 
Edygeja Pulad-chana przez chana Timura (syna Timur-Kułtuka) oraz 
ucieczka	Edygeja	do	Chorezmu	–	dały	Witoldowi	możliwość	aktyw-
nego	wsparcia	Dżelal-ad-Dina	jako	pretendenta	do	tronu	Złotej	Ordy.	
Wschodni historycy XV wieku oraz ruskie latopisy powiadają, że już 
w	roku	1411	Dżelal-ad-Din	ze	swoimi	braćmi-carewiczami	przepro-
wadził	pomyślny	najazd	na	ułus	Dżucziego.	Jak	odnotowano	w	mo-
skiewskich latopisach: „Tegoż lata Tochtamyszowy syn Sałtan wziął 
rozpędem ordyńskie ułusy i złupił”.

Podobnie	pisze	o	tych	wydarzeniach	współczesny	im,	tak	zwany	
„Anonim Iskandera” („Muntahab at-Tawarih-i Mu’ini”, autorstwa Mu-
’in	ad-Dina	Natanziego).	Timur-chan	osaczył	Edygeja	w	Chorezmie.	
„W	tym	czasie	synowie	Tochtamysza,	Dżelal-ad-Din,	Sułtan-Hussejn	
i	Muhammed,	nieoczekiwanie	 rzucili	 się	na	 ten	ułus.	Niektórzy,	 co	
w	okresie	 panowania	 ich	ojca	doznali	wiele	 pomyślności,	 trzymali	
z nimi, inni wzorując się na nich także przystali do nich”. Kiedy Ti-
mur-chan	powrócił	z	Azji	Środkowej,	zobaczył,	że	„ułus	opuścił	jego	
i przyłączył się do dzieci Tochtamysza”. Chan zbiegł, ale został zabi-
ty	z	rozkazu	emira	Gazana.	Ów	Gazan,	zięć	Dżelal-ad-Dina,	przyjął	
jego posłańca, i razem z wojskiem, oblegającym Chorezm, uznał wła-
dzę	nowego	chana.	Z	polecenia	Dżelal-ad-Dina	prowadził	rozmowy	
z	Edygejem	 i	 zawarłszy	pokój	wyprowadził	 złotoordyńskie	wojska,	
ale to porozumienie okazało się nietrwałe.

Zapewne	Dżelal-ad-Din	ogłosił	 się	 chanem	 już	w	 roku	 1411,	 za-
ledwie umocniwszy się na Krymie. Ostatecznie, na tronie w Saraju 
zasiadł	wiosną	1412	roku,	jak	zwykło	się	uważać,	z	litewską	pomocą.

Latem tegoż roku poseł nowego chana złożył wizytę polskiemu 
królowi	Władysławowi	II	Jagielle,	informując	go	o	wydarzeniach	w	Or-
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dzie	 i	 obiecując	 Polsce	 oraz	 Litwie	 tatarską	 pomoc.	 Dżalal-ad-Din	
zdążył	 również	 odnowić	 aktywne	 stosunki	 z	 północno-wschodnią	
Rusią,	wykorzystując	 dla	wzmocnienia	 swojej	władzy	 konflikty	 po-
między miejscowymi książętami. Wspierał rywalizujących z Moskwą 
niżegorodskich	książąt	Iwana	i	Daniłę	Borysowiczów,	wydał	im	jarłyk	
na ich księstwo, wysłał do Tweru posła z wezwaniem do siebie na 
sąd	wielkiego	księcia	 Iwana	Michajłowicza,	który	pozbawił	władzy	
swego brata, księcia kaszyńskiego. Ruszył z pokłonem do Ordy także 
moskiewski	książę	Wasyli	Dymitrowicz	(czego	nie	czynił	wcześniej,	
za	panowania	marionetkowych	chanów	–	figurantów	Edygeja).

Opisując	rządy	Dżelal-ad-Dina,	syna	Tochtamysza,	„Anonim	Iskan-
dera” wypowiada się o nim bardzo pochlebnie: „Był carem godnym, po-
ważanym,	urodziwym,	krasomówczym.	Większość	czasu	obradował	
z	godnymi	[ludźmi]”.	Jednak	panowanie	jego	okazało	się	krótkie.	Miał	
w	Ordzie	wielu	przeciwników	 i	nie	docenił	niebezpieczeństwa	z	 ich	
strony.	Jak	ze	wschodnia	górnolotnością	podaje	ów	„Anonim”:	„Z	po-
wodu	nadzwyczajnej	łagodności	i	osobistej	odwagi,	zaniedbał	całko-
wicie	drogę	rozsądku	i	ostrożności	i	pozostawił	naturalnemu	biegowi	
rzeczy oczywiste potrzeby państwa. W następstwie tego, w nieodle-
głym	czasie	przyszło	wiele	nieszczęść,	 i	sprawy	uporządkowane	po-
mieszały się. Jako że u niego Tadżycy1 mieli pełną władzę, mongolscy 
emirowie	zostali	się	uciśnieni	i	kusili	jego	brata	Sułtan-Muhammeda2 
tak	długo,	aż	nie	powziął	myśli	o	panowaniu.	Podżegany	przez	emi-
rów,	wysunął	głowę	z	kołnierza	rokoszu.	Po	roku	panowania	brata,	on	
o	północy	znienacka	dopadł	go	na	tronie	i	bez	miłosierdzia	zabił”.

Według moskiewskiego latopisu, „zły nasz nieprzyjaciel, car Zeleni 
Sałtan Tachtamyszewicz umarł, zastrzelony na wojnie przez swojego 
brata Kirim-Berdeja”, a wydarzyło się to w sierpniu 1412 roku. Jeże-
li	wierzyć	 latopisowi,	chan	zginął	podczas	zbrojnego	starcia	z	bra-
tem i z jego ręki (dokładniej, od jego strzały), ale wersja „Anonima” 
o	 śmierci	 Dżelal-ad-Dina	 podczas	 pałacowego	 przewrotu	 wydaje	
się	bardziej	prawdopodobna.	Wypada	zaznaczyć,	że	aktywny	udział	
1	 	Chodzi	o	miejscowych	muzułmanów	niemongolskiego	pochodzenia.
2	 	Często	ta	sama	osoba	wymieniana	jest	w	źródłach	perskich,	arabskich,	ruskich,	łacińskich	
pod	różnym	imieniem:	muzułmańskim,	mongolskim	lub	tureckim.	W	tym	przypadku	chodzi	
o Kerim-Berdiego, Kieremberdena.
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w	tym	spisku	niektórzy	historycy	przypisują	moskiewskiemu	księciu	
Wasylemu	Dymitrowiczowi.

Kerim-Berdi niedługo wytrwał na tronie. Wystąpił przeciwko niemu 
jeszcze	jeden	z	synów	Tochtamysza,	noszący	tronowe	imię	Kepek-chan.

Według	złotoordyńskich	źródeł,	Dżelal-ad-Din	miał	dwóch	synów,	
Aman-beka	i	Abu-Saida,	ale	losy	ich	nie	są	znane.	Niektórzy	historycy	
uważają	za	jego	syna	także	chana	Uług-Muhammeda,	późniejszego	
sojusznika Litwy.

Stanisław Dumin

 • ILJASIEWICZ Aleksander (Aleksandras Iljasevičius)
Urodził się w roku 1848. Był jednym z wybitnych przedstawicieli ko-

wieńskiej	społeczności	tatarskiej	tamtego	okresu.	W	roku	1910	z	miej-
skiej	Dumy	zakupił	hektar	ziemi,	na	której	postawił	drewniany	meczet,	
dom	parafialny,	a	część	działki	wydzielił	na	tatarski	mizar.	Iljasiewicz	
był	nie	tylko	bogatym	(posiadał	dom	mieszkalny	w	Kownie	i	posiadłość	
w Teodorowie, 35 km za miastem), ale i szczodrym człowiekiem – bied-
nym tatarskim rodzinom, jak podają, rozdawał w meczecie pieniądze.

W	roku	1913,	 jako	pierwszy	z	grona	kowieńskich	Tatarów,	odbył	
pielgrzymkę	do	świętych	miejsc	 islamu.	Z	Kowna	przez	Krym,	Mo-
rze	Czarne	i	Stambuł	dotarł	do	Mekki	i	Medyny.	Wróciwszy	do	domu,	
swoje	pielgrzymowanie,	miejsca,	które	odwiedził	oraz	spotkania	ze	
znamienitymi	ludźmi	świata	muzułmańskiego	opisał	w	nieopubliko-
wanym rękopisie. Wyraził w nim życzenie bycia pochowanym w bia-
łej	odzieży	pątnika	–	ihramie,	w	którą	był	odziany	podczas	hadżdżu.

Był żonaty z Aleksandrą Buczacką, urodzoną w Winksznupiach. 
Mieli	sześcioro	dzieci:	cztery	córki	i	dwóch	synów.	Pod	koniec	swe-
go	życia,	w	roku	1918,	rozwiódł	się	z	żoną	i	zamieszkał	w	Niemieżu	
u	starszej	córki.	

1 maja 1925 roku zginął tragicznie w Wilnie. Pochowany na nie-
mieżańskim mizarze obok meczetu.

Adas Jakubauskas



Tatarskie biografie

84

 • JANUSZEWSKI Chalil 
Urodził się 8 marca 1876 roku we wsi Bazary w powiecie trockim gu-

berni wileńskiej. Ukończył gimnazjum w Nieżynie i w roku 1898 wstą-
pił	do	Kijowskiej	Szkoły	Wojskowej.	Przez	dziesięć	lat	służył	w	pułku	
tyraspolskim.	Wielokrotnie	był	wybierany	na	członka	oficerskiego	sądu	
honorowego.	W	roku	1909,	po	ukończeniu	Wyższych	Kursów	Pedago-
gicznych, został wyznaczony wychowawcą w Warszawskim Suwo-
rowskim	Korpusie	Kadetów.	W	roku	1912	awansował	na	pułkownika.

Uczestniczył w wojnie domowej. Walczył z bolszewikami w woj-
skach	Denikina	na	Ukrainie.	W	roku	1920	powrócił	na	Litwę	i	osiadł	
w Kownie. Karierę państwową rozpoczął od stanowiska listonosza. 
Szybko wspinał się po służbowej drabinie; już w roku 1926 był naczel-
nikiem oddziału Centralnej Poczty Litwy.

Był inicjatorem powołania komitetu budowy meczetu w Kownie 
i jego przewodniczącym (1930). Pełnił obowiązki przewodniczącego 
muzułmańskiej	wspólnoty	religijnej	(1930).	Odznaczony	orderem	św.	
Anny	2	i	3	stopnia,	orderem	św.	Stanisława	2	i	3	stopnia	oraz	pamiąt-
kowym	medalem	300-lecia	Domu	Romanowych.

Był	 żonaty	 z	Marią	 Bazarewską,	 córką	 pułkownika	 Józefa	 Baza-
rewskiego, absolwentką paryskiej Sorbony. 

Zmarł 8 czerwca 1938 roku, pochowany na tatarskim mizarze 
w Bazarach.

Adas Jakubauskas

 • JANUSZEWSKI Hipolit (Chalil) 
Syn Aleksandra, urodzony 23 grudnia 1845 roku w szlacheckiej ro-

dzinie	z	guberni	wileńskiej.	Do	19	roku	życia	wychowywał	się	w	domu	
rodziców.	Służbę	wojskową	rozpoczął	jako	szeregowy	w	10	Permskim	
Pułku	Piechoty.	Po	pewnym	czasie	awansował	na	unter-oficera,	póź-
niej odkomenderowany został na naukę w Wileńskiej Szkole Piecho-
ty	Junkrów.	Po	powrocie	do	jednostki	mianowany	na	chorążego	i	wy-
znaczony	do	pełnienia	obowiązków	kierownika	arsenału.
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W roku 1868 awansował na podporucznika, następnie jego służ-
ba	związała	 się	z	pułkową	kasą,	którą	kierował	ponad	3	 lata.	W	 tym	
czasie został porucznikiem. Od grudnia 1871 roku był starszym 
adiutantem	sztabu	26	Dywizji	Piechoty.	W	maju	1874	roku	mianowany	
sztabs-kapitanem. Brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877-1878. 
W listopadzie 1877 roku w składzie oddziału generała-majora Małacho-
wa uczestniczył w walkach o zdobycie Złotorycy. W toku działań bojo-
wych otrzymał awans na kapitana. 7.06.1878 roku Januszewski został 
starszym adiutantem sztabu wojsk, znajdujących się w dyspozycji rosyj-
skiego	komisarza	w	Bułgarii,	zaś	po	czterech	miesiącach	objął	stanowi-
sko	starszego	adiutanta	sztabu	dowódcy	wojsk	okupacyjnych.	

Za zasługi wojenne mianowany majorem i odznaczony orderem 
św.	Anny	3	st.	z	mieczami	i	kokardą.	Po	rozformowaniu	sztabu	wy-
znaczono go do sporządzenia sprawozdania. Za gorliwą służbę wy-
różniony	orderem	św.	Stanisława	2	st.	i	orderem	św.	Anny	2	st.

W	lutym	1881	roku	pozostawał	w	dyspozycji	dowódcy	wojsk	Char-
kowskiego Okręgu Wojskowego. Awansowany na podpułkownika, 
następnie zaliczony do rezerwy i ponownie skierowany do szta-
bu	 okręgu	 jako	 oficer	 sztabowy	 do	 specjalnych	 poruczeń	 przy	 do-
wódcy	 okręgu.	W	 roku	 1885	 odznaczony	 został	 kolejnym	 orderem 
–	św.	Włodzimierza	4	st.	Dwa	lata	później	za	zasługi	w	służbie	mia-
nowany pułkownikiem. W roku 1888 objął obowiązki wojskowego 
naczelnika powiatu nieżyńskiego.

W następnych latach służył w sztabie Kijowskiego Okręgu Woj-
skowego. Regularnie bywał w wyjazdach służbowych, uczestniczył 
w	kontrolach	gotowości	mobilizacyjnej	miast:	Kozielec,	Hajsyn	i	Kre-
mieńczug.	W	roku	1901	pełnił	obowiązki	dowódcy	brygady	w	Połta-
wie, a w 1902 roku – komendanta stacji Korieniewo podczas wielkich 
manewrów	pod	Kurskiem	w	obecności	cara.	

W	lipcu	1904	roku	ponownie	oddelegowany	do	Połtawy	jako	dowódca	
brygady.	W	październiku	tego	samego	roku	za	zasługi	dla	służby	awan-
sował na generała-majora i przeniesiony do lokalnej brygady wileńskiej. 
Wielokrotnie	pełnił	obowiązki	dowódcy	garnizonu	m.	Wilno.	Odznaczo-
ny	orderami	św.	Stanisława	1	st.	i	św.	Anny	1	st.	W	kwietniu	1910	roku	
mianowany został generałem-lejtnantem i uzyskał przedłużenie służ-
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by. W roku 1912 otrzymał odznakę zasługi za 40-letnią służbę w stop-
niu	oficerskim.	20	października	tegoż	roku	złożył	do	imperatora	prośbę	
o zwolnienie do rezerwy z zachowaniem munduru oraz emeryturą.

W sztabie okręgu wojskowego generał-lejtnant Szkiński i jego szef 
sztabu dołączyli do podania Januszewskiego list osobisty na ręce mi-
nistra praw wojskowych Suchomłynowa, aby za długoletnią wybitną 
służbę	uhonorować	go	zwolnieniem	ze	stopniem	generała	piechoty.	
Jednakże, w celu otrzymania kolejnego stopnia wojskowego Janu-
szewski	powinien	przesłużyć	6	lat	jako	generał-lejtnant,	był	zaś	nim	
dopiero dwa lata i osiem miesięcy. 

Minister	spraw	wojskowych	mógł	odrzucić	wstawiennictwo	Szkiń-
skiego,	 ale	 dla	 podkreślenia	 rzeczywiście	wzorowej	 służby	 zapew-
nił	Januszewskiemu	możliwość	noszenia	w	stanie	spoczynku	oznak	
ustanowionych dla generała piechoty i używania tytułu „Ekscelencji”. 
22.12.1912 roku Suchomłynow skierował na ręce imperatora pisemny 
raport,	w	którym	krótko	scharakteryzował	Hipolita	 Januszewskiego	
i wnioskował o zgodę na jego zwolnienie z uhonorowaniem, poza 
przepisami, stopniem generała piechoty, z mundurem i emeryturą. Na 
marginesie tego dokumentu czasowo zarządzający ministerstwem 
spraw	wojskowych	odnotował:	„Własną	ręką	Jego	Wysokości	napisa-
no: zatwierdzono 23 grudnia 1912 r.” 

Rozkaz JCM ukazał się 27.12.1912 roku. Hipolit Januszewski w wie-
ku 67 lat otrzymał stopień generała piechoty, z mundurem oraz eme-
ryturą. Niestety, brak jest dalszych informacji o losach tego sławnego 
generała. Wiadomo, że zginął w czasie wojny domowej w Połtawie 
w roku 1921. Tam też został pochowany. Jego symboliczna mogiła 
znajduje się na tatarskim mizarze w Bazarach, w rejonie olickim.

Galim Sitdykow

 • JEREMFERDEN (Dżabbar-Berdi, Jabbar-Berdi)
Dana	 urodzenia	 nieznana.	 Był	 potomkiem	 Czyngis-chana,	 sołta-

nem (carewiczem), synem złotoordyńskiego chana Tochtamysza, bra-
tem	 chanów	 Dżelal-ad-Dina,	 Kerim-Berdiego	 i	 Kepeka	 (Betsabuła).	
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Wzmiankowany	pod	imieniem	Jeremferden	w	kronikach	Jana	Długo-
sza i Macieja Stryjkowskiego. Ze względu na tradycyjne dla litewsko-
-tatarskich form językowych przechodzenie dż w ja (np. dżałair – jałoir), 
można	go	z	dużym	prawdopodobieństwem	utożsamiać	ze	znanym	ze	
źródeł	perskich	synem	Tochtamysza	–	carewiczem	Dżabbar-Berdim.

Podobnie	 jak	 jego	bracia,	mógł	uczestniczyć	w	bitwie	z	wojska-
mi	Timura	nad	Terekiem	w	roku	1395,	 i	zapewne	wspólnie	z	Toch-
tamyszem po roku 1399 znalazł się na Litwie. Po klęsce Witolda nad 
Worskłą w roku 1399, jak się zdaje, podzielił los ojca i braci, będąc 
z	nimi	w	Tiumeniu.	Następnie	pojawił	się	z	braćmi	w	Moskwie,	póź-
niej ponownie w Wielkim Księstwie. Najprawdopodobniej brał udział 
w bitwie pod Grunwaldem w roku 1410.

Po	śmierci	Dżelal-ad-Dina	(1412),	przebywał	na	Litwie	razem	z	bra-
tem Betsabułem i był obecny na jego koronacji w Wilnie, następnie 
wspólnie	uczestniczyli	w	wojnie	z	Krzyżakami,	a	pod	koniec	roku	1414 
wyruszył	na	wyprawę	do	zachodnich	ułusów	Ordy.

Według kroniki M. Stryjkowskiego, po porażce w bitwie z wojska-
mi	emira	Edygeja	i	śmierci	chana	Betsabuła,	Jeremferden	miał	uciec	
i „przyszedł z murzami, z ułanami swoimi na Litwę, gdzie go Witold 
w Wilnie ponownie koronował, dał mu szablę i przyodział w odzież 
ze złotogłowiu, marszałka Radziwiłła z nim do Ordy wyprawił, ażeby 
jego na ojcowskiej stolicy postawił, przyjąwszy od niego przysięgę. 
Tak	w	 pole	 poszli	 i	 od	Kerimberdeja	 część	 ordy	 odjęli,	 potem	nad	
Wołgą	 ciężki	 bój	 stoczyli,	 a	 Tatarzy	 z	 Litwy	 w	 zasadzce	 siedzieli,	
te ordy Kerimberdejowe wystraszyli, niespodziewanie uderzywszy, 
wiele	oddziałów	znieśli,	 tak	 Jeremferden	wygrał,	 chaństwo	zdobył,	
pochwycił Kerimberdeja, sprawiedliwie zabił, a Witoldowi przysięgę 
wierności	złożył	i	posłał	mu	z	Radziwiłłem	wielkie	dary”.

Wiadomo,	że	Jeremferden	wspólnie	z	oddziałami	litewskimi	około	
roku	1417	rozbił	na	Podolu	ordyńców,	grabiących	 tę	ziemię.	Kerim-
-Berdiego pogromił w roku 1418. Jednak rządy i tego syna Tochtamy-
sza	były	krótkie;	pokonał	go	Edygej,	który	osadził	na	tronie	swojego	
protegowanego	Derwisz-chana.

Zmarł po roku 1418.
Stanisław Dumin
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 • JÓZEFOWICZ Jakub
Urodził się 12 marca 1872 roku w rodzinie dziedzicznej szlachty 

z guberni grodnieńskiej. Po ukończeniu Połockiego Korpusu Kade-
tów	związał	swoje	losy	z	armią	i	1.09.1890	roku	wstąpił	do	Michaj-
łowskiej Szkoły Artylerii.

Po	zakończeniu	nauki	otrzymał	pierwszy	stopień	oficerski	podporucz-
nika i w sierpniu 1893 roku skierowany został na służbę do 7 konno-ar-
tyleryjskiej	baterii.	W	ciągu	dwóch	lat	zajmował	stanowisko	kancelisty	
oraz	kierującego	bateryjnym	gospodarstwem.	W	październiku	1896	roku	
wyznaczono go na prowadzącego oddział szkolny 7 i 8 baterii konnej na 
kursie	ćwiczebnym.	W	lipcu	1896	roku	awansował	na	porucznika.

W	październiku	1896	roku	po	pomyślnym	zdaniu	egzaminów	J.	Ja-
kubowicz	zakwalifikował	się	do	Nikołajewskiej	Akademii	Sztabu	Ge-
neralnego,	którą	ukończył	z	1	kategorią	w	październiku	1898	 roku.	
Za	wyróżniające	wyniki	w	nauce	mianowany	sztabs-kapitanem	i	za-
liczony do Sztabu Generalnego ze skierowaniem na służbę w War-
szawskim Okręgu Wojskowym. Otrzymawszy 300 rubli na koszty po-
dróży,	przybył	do	sztabu	okręgu.	Po	miesiącu	skierowany	został	do	
dyspozycji	dowódcy	dywizji	kawaleryjskiej.

22.05.1900	roku	Józefowicza	przeniesiono	do	Sztabu	Generalnego	
i	wyznaczono	na	 starszego	adiutanta	4	Dywizji	Kawalerii.	W	 listo-
padzie	otrzymał	nowe	stanowisko	–	ober-oficera	do	specjalnych	po-
ruczeń przy sztabie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od marca 
1901 roku był pomocnikiem starszego adiutanta sztabu, a 1 kwietnia 
awansował	na	kapitana.	Pod	koniec	kwietnia	przez	krótki	czas	był	
pomocnikiem redaktora warszawskiej gazety wojskowej. Następnie 
pełnił obowiązki starszego adiutanta sztabu okręgu. Od 28.10.1901 
roku	do	17.11.1902	odbywał	staż	w	2	Charkowskim	Pułku	Dragonów	
na	stanowisku	dowódcy	szwadronu.

Po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej zajmował kolejne stanowi-
ska: starszego adiutanta wydziału sprawozdawczego, redaktora war-
szawskiej gazety wojskowej, starszego adiutanta okręgu. 19.11.1904 
roku	został	oficerem	sztabowym	do	zleceń	przy	urzędzie	generała-
-kwatermistrza 3 Armii Mandżurskiej. Przed wyjazdem na wojnę 
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otrzymał	swe	pierwsze	odznaczenie,	order	św.	Stanisława	3	st.,	oraz	
awans na podpułkownika.

Od lutego 1905 roku uczestniczył w bitwie pod Mukden. Za zasługi 
w	walce	odznaczony	orderem	św.	Anny	3	st.	z	mieczami	i	kokardą,	
zaś	nieco	później	orderem	św.	Stanisława	2	st.	z	mieczami.	W	sierpniu	
1905 roku został starszym adiutantem przy generale-kwatermistrzu 
3	Armii	Mandżurskiej.	W	grudniu	otrzymał	order	św.	Włodzimierza 
4	st.	z	mieczami	i	kokardą.	Pod	koniec	miesiąca	mianowany	oficerem	
sztabowym do zleceń przy sztabie Warszawskiego Okręgu Wojsko-
wego	i	uhonorowany	orderem	św.	Anny	2	st.	z	mieczami.	Dwukrotnie	
przebywał na delegacji we Francji, gdzie uczestniczył w manewrach 
francuskich wojsk (1907 i 1908). 28.07.1908 roku, na rozkaz dowo-
dzącego	wojskami	okręgu	wykonał	 lot	balonem	kompanii	 floty	po-
wietrznej	Warszawskiego	Rejonu	Umocnionego	na	wysokości	2000	
metrów.	W	grudniu	1908	roku	mianowany	pułkownikiem.

24.12.1910	roku	Józefowicz	został	przeniesiony	do	Sztabu	General-
nego	na	stanowisko	naczelnika	wydziału	Głównego	Dowództwa,	które	
zajmował	do	kwietnia	1913.	W	roku	1911	odznaczony	orderem	św.	Wło-
dzimierza 3 st. Od wiosny 1913 roku pełnił obowiązki pomocnika na-
czelnika	oddziału	zakwaterowania	i	wyżywienia	Głównego	Dowódz-
twa	Sztabu	Generalnego,	zaś	przez	rok	był	czasowo	jego	naczelnikiem.	
Od 25.07.1914 r. zajmował stanowisko generała do spraw biurowych 
i	zleceń	przy	Najwyższym	Głównodowodzącym,	 jednak	po	miesiącu	
objął	obowiązki	szefa	sztabu	w	Kaukaskiej	Tubylczej	Konnej	Dywizji,	
znanej	jako	„Dzika”.	Dodatkowo,	zgodnie	z	tajnymi	instrukcjami,	miał	
jeszcze	 jedno	 zadanie:	 ochraniać	 życie	 dowódcy	 dywizji,	 wielkiego	
księcia	Michaiła,	nie	dopuszczać	go	do	strefy	działań	wojennych.

Na	frontach	I	wojny	światowej,	podobnie	jak	w	wojnie	rosyjsko-ja-
pońskiej,	J.	Józefowicz	wykazywał	się	wojskowym	profesjonalizmem,	
osobistą	odwagą	oraz	męstwem.	Świadczą	o	 tym	 liczne	wyróżnie-
nia:	miecze	do	orderu	św.	Włodzimierza	3	st.,	 jasnobrązowy	medal	
za udział wzorowym przeprowadzeniu powszechnej mobilizacji 1914 
roku,	Georgijewskie	Oręże,	order	św.	Jerzego	4	st.	Za	zasługi	bojowe	
15.09.1915 roku mianowany generałem-majorem. W lutym 1916 roku 
wyznaczony	na	szefa	sztabu	2	Korpusu	Kawaleryjskiego,	którym	do-
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wodził	wielki	 książę	Michaił.	W	 czerwcu	 odznaczony	 orderem	 św.	
Stanisława	1	st.,	zaś	pod	koniec	roku	–	orderem	św.	Anny	1	st.

6.04.1917	 roku	 generał	 Józefowicz	 przydzielony	 został	 do	 szta-
bu	Najwyższego	Głównodowodzącego	w	celu	czasowego	pełnienia	
obowiązków	generała-kwatermistrza,	a	15	kwietnia	zatwierdzono	go	
na tym stanowisku. Aktywnie wspierał ideę przygotowania nowego 
natarcia na Froncie Południowo-Zachodnim. Często bywał na linii 
frontu,	 nie	 miał	 bowiem	 skłonności	 do	 działalności	 kancelaryjnej.	
Jego	wytrwałość	nagrodzona	została	sukcesem.	5.06.1917	roku	objął	
stanowisko	dowódcy	12	Dywizji	Kawalerii,	a	w	następnym	miesiącu	
–	czasowe	dowództwo	26	Korpusu.	7	września	„za	zasługi	i	męstwo”	
awansował	na	generała-lejtnanta	i	objął	dowództwo	26	Korpusu.	Na-
stępnie	był	dowódcą	12	Armii.	

W jednostkach panowało nerwowo-wyczekujące napięcie. Żołnie-
rze przejawiali niepohamowane pragnienie pokoju oraz żywiołowe 
dążenie na tyły. Oczekiwali szybkiego osiągnięcia jakiegokolwiek 
rozwiązania. Na gruncie tego rozczarowania w oddziałach wzmogły 
się	zadrażnienia	narodowościowe.	Tymczasem	premier	Rządu	Tym-
czasowego	A.	Kiereński	 zażądał	wysłania	wydzielonych	oddziałów	
12	Armii	do	Gatczyny.	Jednak	J.	Józefowicz	zdążył	zapobiec	katastrofie	
i zakazał kierowania do stolicy jakichkolwiek jednostek z powierzo-
nej mu armii. 

Pod koniec 1917 roku generał przeszedł na stronę białych. Latem 1918 
roku	wstąpił	do	Armii	Ochotniczej	Antona	Denikina.	Zajmował	stano-
wisko szefa sztabu Armii Kaukaskiej, utworzonej 21.05.1919 roku pod 
dowództwem	Piotra	Wrangla.	 Klęska	 ruchu	 białych	 zmusiła	 jego	 ak-
tywnych	uczestników,	w	tym	i	 J.	 Józefowicza,	do	wyjazdu	za	granicę.	
Początkowo, wraz z Piotrem Struwe, znalazł się w Paryżu. Skierował ich 
tam	Wrangel,	aby	przekazali	Francuzom	plan	zniszczenia	bolszewików	
w Rosji. Z Francji przedostał się do Niemiec, a stamtąd do Estonii. Miesz-
kał w swoim majątku w Tartu, gdzie też zmarł. W znanych materiałach 
źródłowych	występują	trzy	daty	jego	śmierci:	rok	1929,	1930	i	1935.

Generał	 Józefowicz	 był	 kawalerem	 zagranicznych	 odznaczeń:	
francuskiej Legii Honorowej, Krzyża Komandorskiego Orderu Kam-
bodży, Krzyża Komandorskiego Orderu Czarnej Gwiazdy, hiszpań-
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skiego orderu „Za zasługi wojenne”. Jego żoną była wdowa po rze-
czywistym	radcy	stanu,	Wiera	Stankiewicz.	Mieli	córkę	Galinę.	Żona	
i	córka	wyznawały	prawosławie.

Galim Sitdykow

 • JUSZYŃSKI Abraham (Awraam)
Urodził się około 1776 roku w szlacheckiej rodzinie w guberni miń-

skiej (w roku 1824 wywiedli się ze szlachectwa z tytułem książęcym). 
Był	młodszym	synem	rotmistrza	wojsk	polskich	Józefa	(syna	Dawida)	
Juszyńskiego, tytułującego się Murzą Ottomańskim, z małżeństwa 
z Marianną Kryczyńską. Zgodnie z ostatnią wolą ojca (1880) razem 
z	 braćmi	 odziedziczył	 majątek	 Wiewióry	 w	 powiecie	 wileńskim,	
gdzie	wspólnie	władali	12	poddanymi	chłopskimi.

20.08.1797 roku rozpoczął służbę jako towarzysz w litewsko-ta-
tarskim pułku armii rosyjskiej. 21.10.1798 roku przeniesiony został 
do kwatermistrzostwa. Uczestniczył w kampanii przeciwko wojskom 
francuskim w Szwajcarii; walczył w bitwie pod Kirchdorfem 14.09.1799 
roku. 25.05.1801 r. mianowany estandart-junkrem, 18.06.1803 r. – na-
miestnikiem. Po reorganizacji jednostki służył w sformowanym na 
jej podstawie tatarskim pułku ułańskim. Brał udział w działaniach 
bojowych w Prusach w latach 1806-1807. Za starcie pod Pułtuskiem 
(grudzień 1806 r.) odznaczony Krzyżem Zasługi Wojskowego orderu 
św.	Jerzego	(nr	3302).	Awansował	na	korneta	13.01.1808	r.,	na	porucz-
nika – 20.05.1808 r. Wraz z pułkiem walczył przeciwko Austrii, w Ga-
licji,	 w	 kampanii	 roku	 1809.	 Był	 uczestnikiem	 wojny	 ojczyźnianej	
1812	roku.	Wyróżnił	się	w	starciach	pod	Lubomlem,	od	roku	1813	brał	
udział w wyprawie na Prusy, walczył pod Kirchdorfem i Schlietten. 
Otrzymał srebrny medal pamiątkowy 1812 roku. 21.06.1816 r. awan-
sował na sztabs-rotmistrza, następnie rotmistrza i majora. 1.12.1838 
roku	na	25-lecie	służby	odznaczony	został	orderem	św.	Jerzego	4	st.

Był	kawalerem.	Data	jego	śmierci	nie	jest	znana.

Stanisław Dumin
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 • KODŻEL (Adzen, Kodzen) Ułan
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na.	Był	protoplastą	rodziny,	która	na	Litwie,	podobnie	jak	Ułanowie	
Osańczukiewiczowie, zachowała ten ordyński tytuł jako nazwisko. 
Ich	rodowym	gniazdem	stały	się	Ułanowicze	(w	późniejszym	woje-
wództwie	mińskim),	ale	wcześniej	posiadali	również	kilka	majątków	
w	powiecie	nowogródzkim.	W	roku	1643	udowodnili	przed	Trybuna-
łem	Głównym	Litewskim	swoje	prawo	do	tytułu	ułanów,	podważane	
przez potomka Asańczuka ułana, rotmistrza Czymbaja Jachjicza Uła-
na (z Maluszyc).

Być	może	sam	Kodżel	(a	nie	jego	syn	Bańko,	jak	napisał	St.	Dzia-
dulewicz), wzmiankowany jest w księgach Metryki Litewskiej jako 
„Ułan	Tołstyj”,	czyli	„Gruby”.	W	roku	1482	otrzymał	od	króla	Kazimie-
rza	6	kop	groszy	z	karczm	wołkowyskich,	zaś	w	1488	–	kolejne	6	kop	
z tychże karczm oraz 6 kop z kowieńskiego myta. 

Z	jego	synów	znani	są:	Iwaszko	(Jenbek)	Kodżelewicz	Ułan	(w	roku	
1507 wzmiankowany jako Iwaszko Wlan Nowgorodziec, czyli z No-
wogródka.	Otrzymał	on	list	na	20	beczek	żyta	od	horodniczego	wi-
leńskiego i 5 beczek soli z myta kowieńskiego), w roku 1521 chorą-
ży	 ściahu	Tatarów	nowogródzkich	 (nabył	wówczas	dobra	Cieplany	
w powiecie mińskim); Bańko (zapewne zdrobnienie imienia Szaban; 
zostawił	potomstwo)	 i	być	może	(jak	uważał	St.	Dziadulewicz)	Ali-
kiecz-ułan,	chorąży	tegoż	ściahu	w	latach	1522-1527.	Braćmi	ich	na-
zywa	Dziadulewicz	 także	Abdułę	 i	 Dachnę	Ułanowiczów	 (również	
wymienianych	w	księgach	Metryki	Litewskiej	wśród	Tatarów,	którzy	
w roku 1507 otrzymali w Krakowie kilka beczek żyta i soli). 

Poza Ułanowiczami, Ułanowie ci dziedziczyli w pierwszej połowie 
XVI	wieku	 część	 Sulatycz	 i	 Niesutycz,	 razem	 z	 lasem,	w	 powiecie	
nowogródzkim,	oraz	danników	w	Cieplanach	w	powiecie	mińskim,	
z	 których	 Iwaszko	 Jenbek	 Ułan,	 chorąży	 tatarski,	 „z	 bracią	 swoją”	
wystawiał	na	służbę	5	konnych;	jednak	większość	tych	ziem	jeszcze	
przed	rokiem	1559	została	sprzedana	szlachcie	chrześcijańskiej.

Imię Adzen wymienił w rodowodzie, złożonym przed Trybunałem 
Litewskim, praprawnuk Bańka, rotmistrza Mustafa Achmeciewicz 
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Ułan. Wydaje się jednak, że wersja bardziej wiarygodna (znana z pa-
ronimu jego syna, kniazia Iwaszki) brzmi Kodżel (może Koczałej?). 

Ta	linia	kniaziów	Ułanów	od	roku	1527	utraciła	władzę	nad	ścia-
hem	 nowogródzkim,	 znanym	 następnie	 jako	 chorąstwo	 baryńskie	
(od nazwy nowej „dynastii” tamtejszych chorążych z rodu Baryn). 

Zmarł Kodżel po roku 1488.

Stanisław Dumin

 • KONOPACKI Hassan
Urodził sie w Mińsku 25 lutego 1879 roku w tatarskiej rodzinie 

szlacheckiej.	Ukończył	Połocki	Korpus	Kadetów	i	petersburską	Kon-
stantynowską Szkołę Artyleryjską. W roku 1904 jako podporucznik 
skierowany został na Zabajkale. Za udział w wojnie rosyjsko-japoń-
skiej	 1904-1905	 odznaczony	 orderami	 św.	 Anny	 i	 św.	 Stanisława.	
W roku 1906 przeniesiony do Nerczyńska. W roku 1909 awansowany 
na kapitana. 

Z Nerczyńska skierowany do Błagowieszczańska, gdzie z pole-
cenia	 dowództwa	 sformował	 2	 baterię	 10	 Syberyjskiej	 Brygady	 Ar-
tylerii	Polowej,	którą	potem	dowodził.	W	roku	1912	przeniesiony	do	
Chabarowska,	skąd	na	osobistą	prośbę	dostał	się	do	Kaługi.	W	roku	
1917	objął	obowiązki	dowódcy	5	baterii	57	Brygady	Artylerii	Polowej,	
następnie	dowódcy	1	pułku	tejże	brygady.	Od	10.11.1916	roku	był	do-
wódcą	69	Brygady	Artylerii	Polowej	Frontu	Zachodniego.	Awansowa-
ny na podpułkownika, niebawem na pułkownika. Po zatruciu gazami 
bojowymi skierowany do punktu ewakuacyjnego w Mińsku. Za udział 
w	 I	 wojnie	 światowej	 odznaczony	 orderem	 św.	 Stanisława	 2	 st., 
św.	Anny	2	st.	i	św.	Włodzimierza	4	st.	

Po przybyciu do Mińska, przyłączył się do białoruskiego ruchu na-
rodowego. Gdy w sierpniu 1919 roku miasto zajęte zostało przez woj-
sko	 polskie,	 zaktywizowało	 się	 stronnictwa	 polonofilskiego;	 Kono-
packi	zaangażował	się	w	jego	działalność.	Po	pewnym	czasie	Rada	
Białoruska	wystosowała	pismo	do	Józefa	Piłsudskiego	z	prośbą	o	po-
moc w utworzeniu białoruskiej armii. 22.10.1919 roku za jego zgodą 
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rozpoczęło	się	formowanie	sił	białoruskich,	których	dowódcą	miano-
wany został płk Hasan Konopacki. Związaną z tym koncepcję przed-
stawił	on	w	czasopiśmie	„Беларускае жыццё” („Życie Białoruskie”). 

Centralnym	miejscem	formowania	armii	był	Słonim,	następnie	zaś	
Baranowicze.	W	roku	1920	Polacy	opuścili	Mińsk,	a	w	maju	1921	roku	
tworzące się oddziały białoruskie zostały rozpuszczone. W roku 1920 
pułkownik Konopacki przeszedł w stan spoczynku. W roku 1921 wy-
jechał	do	Wilna,	gdzie	włączył	się	w	działalność	Białoruskiego	Zgro-
madzenia Ludowego i Tymczasowej Rady Białoruskiej. Pisał artykuły 
do prasy białoruskiej i polskiej, należał do klubu inteligencji białoru-
skiej. W latach 1927-1928 stał na czele redakcji gazety „Белорусский 
радный”. Lata wojny z niemieckimi okupantami spędził w Wilnie, 
gdzie uczestniczył w ruchu białoruskim. W roku 1946 wyjechał z ro-
dziną do Bydgoszczy. 

Był	żonaty,	miał	córkę	Tamarę	i	syna	Macieja	Musę,	znanego	pol-
skiego publicystę i działacza społecznego. Zmarł 11 maja 1953 roku 
w Bydgoszczy.

Adas Jakubauskas

 • KRYCZYŃSKI Eliasz (Ilja)
Urodził się 4 grudnia 1783 roku Pochodził ze szlachty guberni wi-

leńskiej (wywiedli się ze szlachectwa z tytułem kniaziowskim, jako 
Najman-Murza-Kryczyńscy; w wykazach tatarskiego ułańskiego pułku 
roku	1814	i	1816	zapisany	jako	„z	Tatarów	murza”).	Syn	kniazia	Józefa,	
syna	Dawida	Kryczyńskiego	(Murzy	Najmańskiego),	rotmistrza	przed-
niej straży wojsk litewskich (od 1766), w stopniu majora służącego 
krótko	w	litewsko-tatarskim	pułku	armii	rosyjskiej	(od	roku	1797;	zdy-
misjonowany z mundurem i emeryturą już 1.09.1798 r.), z małżeństwa 
z	 Zofią	 Chalecką.	W	 powiecie	 oszmiańskim	ojciec	 posiadał	majątek	
Kaskiewicze z 30 duszami chłopskimi (1816).

Bardzo	wcześnie,	bo	już	24.07.1797	roku,	zapisany	do	służby	woj-
skowej w tymże pułku. W roku 1799 brał udział w wyprawie prze-
ciw Francuzom do Szwajcarii. 16.07.1801 roku awansował na unter-



Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze

95

-oficera.	 Po	 reorganizacji	 litewsko-tatarskiego	 pułku	 w	 roku	 1803	
wstąpił do tatarskiego pułku ułańskiego. 7.04.1807 roku został wach-
mistrzem, za bitwę pod Pułtuskiem odznaczony Krzyżem Zasługi 
Wojskowego	orderu	św.	 Jerzego	(nr	3309).	13.01.1808	r.	mianowany	
kornetem, 5.06.1812 r. porucznikiem. Uczestnik wojny z Napoleonem 
1812 roku i kampanii zagranicznych. Otrzymał srebrny medal upa-
miętniający	wojnę	1812	roku	i	również	srebrny	za	zdobycie	Paryża.	
17.02.1820 r. awansował na sztabs-rotmistrza, 10.06.1824 r. – na rot-
mistrza, a 29.09.1832 r. za zasługi w służbie mianowany majorem.

Po rozformowaniu tatarskiego pułku ułańskiego przeniesiony do 
1 dywizjonu Charkowskiego Ułańskiego Pułku od 29.07.1833 roku. Od 
27.01.1835	roku	pełnił	obowiązki	dowódcy	1	szwadronu.	Z	rozkazu	
dowództwa	30.06.1835	roku	odkomenderowany	do	Sumskiego	Pułku	
Huzarów,	gdzie	stawił	się	27.11.1835	r.	1.12.1835	r.	został	kawalerem	
orderu	św.	Jerzego	4	st.	za	25	lat	służby,	zaś	9.05.1836	r.	„z	powodu	
ran” zdymisjonowany z mianowaniem na stopień podpułkownika, 
z prawem do munduru oraz emerytury.

Był	żonaty	po	raz	pierwszy	z	Rozalią,	córką	generała-lejtnanta	Ja-
kuba Tuhan-Murza-Baranowskiego. Mieli syna Macieja (1828-1843). 
Jego	druga	żona	była	Zofia	Talkowska,	 z	którą	miał	dwóch	 synów:	
Selima (1843-1916), pułkownika, Konstantego (1847-1925), generała-
-lejtnanta, oraz Tamerlana (1863-1901), pułkownika armii rosyjskiej. 
Synami Konstantego i wnukami Eliasza byli Leon i Olgierd Kryczyń-
scy, znani działacze litewsko-tatarskiego odrodzenia w latach 20-30 
XX wieku.

Zmarł w roku 1858.

Stanisław Dumin

 • KRYCZYŃSKI Konstanty 
Urodził	się	25	października	1847	roku	w	rodzinie	kniazia,	podpuł-

kownika Eliasza (Ilji) Kryczyńskiego. Wychowywał się w 2 Korpusie 
Kadetów,	z	którego	w	sierpniu	1863	roku	wstąpił	do	1	Pawłowskiej	
Szkoły Wojskowej.
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Po ukończeniu nauki z 1 kategorią, mianowany starszym chorą-
żym	i	skierowany	do	18	Perejasławskiego	Pułku	Dragonów.	Po	roku	
awansował na porucznika. W roku 1867 dowodził oddziałem ruszni-
karskim, następnie oddelegowany został na roczny kurs w zmiennym 
składzie Kaukaskiej Kompanii Szkolnej. Ukończył go z 1 kategorią 
i	powrócił	do	swego	pułku.	Awansowany	na	sztabs-kapitana	ponow-
nie kierował oddziałem rusznikarskim, potem oddziałem szkolnym. 
W roku 1872 zaliczony do zmiennego składu szkolnego szwadronu 
kawaleryjskiego.	Po	dwóch	latach,	po	ukończeniu	nauki	z	1	katego-
rią,	powrócił	do	pułku.	Za	zasługi	w	służbie	mianowany	kapitanem.	
Kierował oddziałem szkolnym, następnie dowodził 2 szwadronem. 

W latach 1877-1878 uczestniczył w wojnie rosyjsko-tureckiej. Ze 
swoim szwadronem wchodził w skład wojsk Oddziału Erewańskiego, 
działającego	pod	dowództwem	generała-lejtnanta	Tergukasowa.	Kry-
czyński	brał	udział	w	wielu	bojach,	wykazując	się	walecznością	i	od-
wagą.	23.10.1877	roku	w	bitwie	pod	Dewa-Bojną	został	kontuzjowany	
przy ranieniu odłamkiem nieprzyjacielskiego granatu w głowę. Za mę-
stwo	i	dzielność	odznaczony	orderem	św.	Anny	3	st.	z	mieczami	i	ko-
kardą,	św.	Stanisława	2	st.	z	mieczami,	a	także	awansował	na	majora.	

W roku 1884 w związku z likwidacją stopnia majora, Kryczyńskie-
go przemianowano na podpułkownika. Został też rekomendowany 
na tymczasowego członka czasowego sądu wojskowego we Wła-
dykaukazie.	Po	dwóch	latach	przeniesiony	do	106	Ufimskiego	Pułku	
Piechoty	 jako	 przewodniczący	 sądu	 pułkowego.	 Był	 również	 rezer-
wowym członkiem Sądu Wileńskiego Okręgu Wojskowego. W latach 
1888-1890 dowodził czasowo 4 batalionem, pułkiem, 3 batalionem. 
W	latach	90.	pełnił	tymczasowo	obowiązki	dowódcy	pułku,	był	woj-
skowym naczelnikiem powiatu mohylewskiego, wojskowym naczel-
nikiem powiatu oszmiańskiego, dowodził 4 Konorskim Pułkiem Pie-
choty.	W	tym	czasie	odznaczony	został	orderami	św.	Włodzimierza 
3 st. i 4 st. oraz awansował na pułkownika.

W roku 1900 był oddelegowany do składu komisji kontrolnej strze-
lań artyleryjskich we wsi Klementiewka w guberni moskiewskiej, 
przebywał w Moskwie w dyspozycji szefa sztabu 17 Korpusu Artyle-
rii,	następnie	w	Dreźnie	jako	szef	pułku	króla	saskiego.	W	roku	1903,	
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gdy	był	dowódcą	4	Konorskiego	Pułku	Piechoty,	uzyskał	opinię	„wy-
różniającego	się”.	W	następnym	roku	mianowany	został	generałem-
-majorem	i	objął	stanowisko	dowódcy	2	Brygady	6	Wschodnio-Sybe-
ryjskiej	Dywizji	Strzeleckiej.	Wraz	z	brygadą	uczestniczył	w	wojnie	
rosyjsko-japońskiej 1904-1905. Brał udział w licznych walkach, m.in. 
pod	Laojan	i	Mukden.	Był	nie	tylko	dowódcą	walecznym,	odważnym,	
ale	też	cieszącym	się	dużym	autorytetem,	któremu	powierzano	pro-
wadzenie skomplikowanych operacji frontowych. „Za zasługi w dzia-
łaniach przeciwko Japonii” uhonorowany został złotym orężem z de-
dykacją	„Za	męstwo”	oraz	orderem	św.	Stanisława	1	st.

W związku z chorobą i niekorzystnymi warunkami klimatycznymi 
ewakuowany	do	europejskiej	części	Rosji.	W	marcu	1906	roku	miano-
wany	dowódcą	2	Brygady	32	Dywizji	Piechoty,	stacjonującej	w	Penzie.	
W	grudniu	tegoż	roku	napisał	prośbę	o	zwolnienie	ze	służby	w	związ-
ku ze stanem zdrowia, z zachowaniem munduru i emeryturą. Jego 
bezpośredni	przełożony,	dowódca	32	Dywizji	Piechoty	generał-lejtnant	
Ewert, przedłożył ją na ręce dowodzącego Kijewskim Okręgiem Woj-
skowym.	Dołączył	 bardzo	 pochlebną	 charakterystykę	Kryczyńskiego	
i wnioskował o nadanie mu stopnia generała-lejtnanta.

W wieku 59 lat Konstanty Kryczyński awansował na generała-lejt-
nanta	oraz	otrzymał	emeryturę	w	wysokości	3360	rubli.	Po	przejściu	
w	stan	spoczynku	zajmował	się	działalnością	społeczną.

Był żonaty ze szlachcianką Marią Achmatowicz. Mieli trzech sy-
nów:	Olgierda	 (ur.	1884),	Leona	 (ur.	1887)	 i	Anatola	 (ur.	1896).	Cała	
rodzina była wyznania muzułmańskiego.

Galim Sitdykow

 • KRYCZYŃSKI Konstanty
Urodził się 21 stycznia 1866 roku w rodzinie dziedzicznej szlachty 

guberni	wileńskiej.	Ukończył	pełny	kurs	Połockiego	Korpusu	Kadetów,	
po	którym	w	sierpniu	1884	roku	został	odkomenderowany	do	Nikoła-
jewskiej Szkoły Kawalerii jako szeregowy junkier. Po roku awansował 
na	unter-oficera.	W	sierpniu	1886	roku	ukończył	naukę	z	1	kategorią	
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i przeniesiono go w stopniu korneta (odpowiadał randze podporuczni-
ka w innych wojskach) do 5 Lejb-gwardyjskiego Kurlandzkiego Pułku 
Jego	Wysokości.	Miał	tam	odsłużyć	trzy	lata	za	szkolną	edukację.

Pod koniec obowiązkowego okresu służby mianowany poruczni-
kiem (1890). W następnym roku powierzono mu dowodzenie pułkową 
drużyną saperską. Po 13 miesiącach przeniesiony na stanowisko ad-
iutanta	pułkowego.	W	lutym	1896	roku	odznaczony	orderem	św.	Sta-
nisława 3 st., a w roku 1897 – ciemnobrązowym medalem za pracę 
w	pierwszym	powszechnym	spisie	ludności.	

W pierwszej połowie lat 90. Kryczyński dowodził rozmaitymi 
szwadronami,	czasowo	pełnił	obowiązki	pomocnika	dowódcy	pułku	
do	 spraw	 gospodarczych,	 zajmował	 stanowisko	młodszego	 oficera	
sztabowego,	pomocnika	dowódcy	pułku	do	spraw	strzeleckich,	prze-
wodniczącego sądu pułkowego. W listopadzie 1908 roku awansował 
na podpułkownika. W latach 1911-1912 kilkakrotnie czasowo dowo-
dził	pułkiem,	był	pomocnikiem	dowódcy	pułku	do	spraw	gospodar-
czych.	Odznaczony	orderem	św.	Stanisława	2	st.

17.07.1912 roku skierowany został do 3 Smoleńskiego Pułku Uła-
nów	na	 stanowisku	pomocnika	 dowódcy	 pułku	 do	 spraw	 strzelec-
kich. Czasowo dowodził też pułkiem. Przez rok przewodniczył sądo-
wi	 pułkowemu,	 był	 również	 członkiem	 sądu	 honorowego	 oficerów	
sztabowych	jednostek	3	Dywizji	Kawalerii.

W czasie sporządzania wykazu przebiegu służby (14.07.1913 r.) nie 
był żonaty.

Galim Sitdykow

 • KRYCZYŃSKI Leon Najman Mirza
Urodził	 się	 25	września	 1887	 roku	w	Wilnie,	w	 rodzinie	 generała	

Konstantego Kryczyńskiego. Uczył się w gimnazjach Wilna oraz Smo-
leńska. W roku 1911 obronił dyplom prawnika na uniwersytecie w Pe-
tersburgu. Podczas nauki na uniwersytecie w latach 1907-1910 założył 
koło	 studentów	muzułmańskich,	 którego	 podstawowym	 założeniem	
był	 zbiór	materiałów	 bibliograficznych	 do	 historii	 Tatarów	 litewsko-
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-polskich. Uczestniczył w narodowo-wyzwoleńczych działaniach na 
Krymie i w Azerbejdżanie. Z początkiem roku 1918 razem z innymi Ta-
tarami litewsko-polskimi wyjechał na Krym, niosąc pomoc krymskim 
Tatarom	w	uzyskaniu	niezawisłości.	Zajmował	stanowisko	dyrektora	
kancelarii rządu Krymskiej Republiki Ludowej. Po jej upadku w roku 
1919 wyjechał do Azerbejdżanu, gdzie pełnił obowiązki dyrektora kan-
celarii	 rządu	 Azerbejdżańskiej	 Republiki	 Demokratycznej,	 redaktora	
oficjalnych	dokumentów	rządowych.	W	roku	1920	powrócił	do	Wilna.	

W latach 1921-1932 pracował jako sędzia w Wileńskim Sądzie 
Okręgowym, w latach 1932-1935 był zastępcą przewodniczącego 
Sądu	Okręgowego	w	Zamościu,	zaś	od	roku	1935	do	1939	zastępcą	
przewodniczącego Sądu Okręgowego w Gdyni. Był jednym z założy-
cieli Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzułmanom, sekretarzem 
tej	 organizacji	 (1914),	 członkiem	 Komitetu	 Tatarów	 Polski,	 Litwy,	
Białorusi	 i	 Ukrainy	 (1917),	 współinicjatorem	 powstania	 Kulturalno-
-Oświatowego	Związku	Tatarów	Polskich	(1925).

W roku 1926 Kryczyński założył bibliotekę tatarską przy Kultural-
no-Oświatowym	Związku	Tatarów	Polskich	w	Wilnie,	w	 roku	 1929	
– muzeum tatarskie, a w 1931 – tatarskie archiwum. Zbierał pamiątki 
piśmiennictwa	Tatarów	 litewsko-polskich.	Sama	pełna	 „Bibliografia	
do	historii	Tatarów	polskich”	zawiera	1957	pozycji	o	Tatarach	Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. W prasie naukowej i publicznej opublikował 
wiele analiz oraz rozpraw o Tatarach i innych narodach Wschodu. 
Jego ważne prace to: „Zarys rosyjskiej polityki na Kresach”, „Tatarzy 
litewscy w wojsku polskim w powstaniu 1831 r.”, „Historia meczetu 
w Wilnie”. Podpisywał się jako Arsłan Bej i Murza Najmański. W roku 
1929 stanął na czele komitetu wydania „Herbarza Rodzin Tatarskich 
w	Polsce”	Stanisława	Dziadulewicza,	w	latach	1932-1938	był	redak-
torem naczelnym wydawnictwa naukowego „Rocznika Tatarskiego”. 
Uczestniczył	w	wydaniu	trzech	jego	tomów.	W	roku	1938	w	trzecim	
tomie opublikowano pracę Stanisława Kryczyńskiego „Tatarzy Litew-
scy”.	Ukazaniu	się	czwartego	tomu	przeszkodziła	II	wojna	światowa.

W roku 1930 został wybrany członkiem Polskiego Towarzystwa 
Orientalistycznego, w roku 1932 Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego.	 Podróżował	 do	 Turcji	 (1932)	 i	Maroka	 (1934).	 Uhonorowany	



Tatarskie biografie

100

Złotym	Krzyżem	Zasługi	 (1933),	orderem	oficerskiej	gwiazdy	Ujsam	
Alauit	Królestwa	Maroka	(1935),	Srebrnym	Wawrzynem	Polskiej	Aka-
demii Literatury (1936). 

27.09.1939 roku został aresztowany przez Gestapo i w tymże roku 
razem	z	12	tysiącami	polskich	inteligentów	rozstrzelany	w	piaśnic-
kim lesie niedaleko Wejherowa.

Adas Jakubauska

 • KRYCZYŃSKI Olgierd Najman Mirza
Urodził	 się	 22	października	1884	 roku	w	 rodzinie	generała	Kon-

stantego Kryczyńskiego. Brat Leona Kryczyńskiego. Uczył się w gim-
nazjach Wilna i Smoleńska. W roku 1903 wstąpił na wydział prawa 
uniwersytetu	w	Petersburgu,	który	ukończył	w	roku	1908.	Był	jednym	
z	 inicjatorów	 utworzenia	 koła	 studentów	 muzułmańskich	 w	 roku	
1907. Po ukończeniu uniwersytetu został kandydatem na stanowisko 
sądowe	w	Wileńskim	Sądzie	Okręgowym.	W	roku	1909	współorga-
nizował w Wilnie Stowarzyszenie Pomocy Biednym Muzułmanom. 
Rok	później	mianowany	został	sekretarzem	przy	prokuratorze	Tasz-
kienckiej Izby Sądowej, w roku 1911 – zastępcą prokuratora Samar-
kandzkiego Sądu Okręgowego, a w roku 1913 – zastępcą prokuratora 
Taszkienckiego Sądu Okręgowego. Pod koniec tego roku przeniesio-
ny został do Winnicy na stanowisko zastępcy prokuratora sądu okrę-
gowego, gdzie pracował do końca 1918 roku.

Uczestniczył w narodowo-wyzwoleńczym ruchu na Krymie 
i	w	Azerbejdżanie.	Na	zaproszenie	ministra	 sprawiedliwości	Krym-
skiej	Republiki	Ludowej	przybył	do	Symferopola,	aby	objąć	stanowi-
sko	prokuratora	Symferopolskiego	Sadu	Okręgowego,	które	zajmo-
wał do wiosny roku 1919. Po zajęciu Krymu przez Armię Czerwoną, 
wraz	ze	współpracownikami,	m.in.	z	bratem	Leonem	Kryczyńskim,	
generałem Maciejem (Sulejmanem) Sulkiewiczem, wyjechał do Baku, 
gdzie pełnił obowiązki prokuratora Bakińskiej Izby Sadowej. Był tak-
że	zastępcą	ministra	sprawiedliwości	Azerbejdżańskiej	Republiki	De-
mokratycznej. Stanowisko to zajmował do wiosny 1920 roku.
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W roku 1920 rząd Azerbejdżanu mianował Kryczyńskiego delega-
tem na konferencję Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii, odbywającą się 
w	Tyflisie.	Rozpatrywano	tam	m.in.	kwestię	uregulowania	spornych	
spraw międzypaństwowych oraz utworzenia Konfederacji Kauka-
skiej. Jako delegat Azerbejdżanu przedstawił projekt postanowienia, 
ale decydujący o nim uczestnicy nie przyjęli go z uwagi na wkrocze-
nie do Azerbejdżanu Armii Czerwonej. 

Wiosną	1920	roku	powrócił	do	Wilna.	Do	roku	1926	pracował	jako	
sędzia pokoju w Oszmianach, następnie do roku 1928 w Holszanach. 
W roku 1928 został mianowany zastępcą prokuratora Wileńskiego 
Sądu Okręgowego, a po pewnym czasie zastępcą prokuratora Wileń-
skiej Izby Sądowej ds. cywilnych. Stanowisko to zajmował do wybu-
chu	II	wojny	światowej.

Wspólnie	 z	 bratem	 Leonem	Kryczyńskim	 kierował	 działalnością	
tatarską w odrodzonej Polsce. Był członkiem redakcji czasopisma na-
ukowego „Rocznik Tatarski”, pisał artykuły publikowane w tym oraz 
innych	 wydawnictwach.	 Wspomagał	 finansowo	młodego	 historyka	
Stanisława	Kryczyńskiego,	 który	w	 r.	 1938	 opublikował	monografię	
„Tatarzy	Litewscy”.	Od	grudnia	1928	roku	do	początku	II	wojny	świa-
towej	był	przewodniczącym	Rady	Centralnej	Kulturalno-Oświatowe-
go	 Związku	 Tatarów	 Polskich.	 W	 latach	 1933-1937	 przewodniczył	
warszawskiej gminie muzułmańskiej, a od roku 1938 do 1939 pełnił 
obowiązki członka Prezydium Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego.

W roku 1925 uczestniczył w międzynarodowej konferencji geo-
graficznej	w	Kairze,	podróżował	po	Syrii	 i	Palestynie.	Uhonorowany	
polskimi odznaczeniami państwowymi i egipskim Orderem Nilu. 
W kwietniu 1928 roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu 
polskich	Tatarów	wystąpił	z	mową	powitalną	z	okazji	przyjazdu	do	
Polski	afgańskiego	króla,	Amanullaha.	

15.02.1941	roku	został	aresztowany	przez	NKWD	i	osadzony	w	wię-
zieniu na wileńskich Łukiszkach. W związku z wybuchem wojny nie-
miecko-bolszewickiej został przewieziony do więzienia nr 1 w Gor-
kim.	Decyzja	Specjalnego	Trybunału	przy	NKWD	ZSRR	rozstrzelany	
2	czerwca	1942	roku.	Zrehabilitowany	pośmiertnie	24.12.1989	roku.
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Był	 żonaty	 z	 Adelajdą	 Kryczyńską.	Mieli	 synów:	 Igora	 (ur.	 1923)	
i Selima (ur. 1938).

Adas Jakubauskas

 • KRYCZYŃSKI Samuel
Syn Borysa, urodzony w szlacheckiej rodzinie z guberni wileń-

skiej. Służbę wojskową rozpoczął w roku 1819 jako junkier w Lejb-
-gwardyjskim Pułku Ułańskim. Za zasługi w służbie mianowany 
portupej-junkrem, następnie kornetem. W roku 1825 awansował na 
porucznika.

W roku 1833 był już sztabs-rotmistrzem, w 1836 – rotmistrzem 
i	zajmował	stanowisko	dowódcy	1	szwadronu.	Po	dwóch	latach	od-
znaczony	orderem	św.	Włodzimierza	4	st.,	w	roku	1841	orderem	św.	
Stanisława 2 st., w 1843 ponownie tymże orderem, ale z imperatorską 
koroną. W marcu 1844 roku mianowany pułkownikiem, a w listopa-
dzie	objął	obowiązki	dowódcy	dywizjonu.	W	roku	1846	otrzymał	na-
grodę pieniężną (170 rubli srebrem) i odznakę za „20 lat nienagannej 
służby”.	W	sierpniu	1846	roku	wyznaczony	do	pełnienia	obowiązków	
dowódcy	 pułku	 i	 za	 wzorową	 służbę	 na	 stanowiskach	 oficerskich	
uhonorowany	orderem	św.	Jerzego	4	st.	

W	marcu	następnego	roku	przekazał	pułk	nowemu	dowódcy,	sam	
zaś	przejął	obowiązki	dowódcy	Syberyjskiego	Pułku	Ułańskiego.	Po	
jego	rozformowaniu	w	grudniu	1851	roku	powrócił	na	wcześniejsze	
miejsce służby. Otrzymał jednak nowy przydział – na stanowisko do-
wódcy	Pułku	Nowoarchangielskiego,	które	objął	1.06.1852	roku.	W	li-
stopadzie tegoż roku za zasługi w służbie mianowany został genera-
łem-majorem.	Po	dwóch	latach	wyznaczono	go	na	dowódcę	2	Bryga-
dy	4	Lekkiej	Dywizji	Kawalerii.	W	roku	1854	generał-major	Kryczyński	
uczestniczył w wojnie krymskiej.

Jak odnotowano w jego aktach personalnych, był kawalerem, ma-
jątku nie posiadał. Zmarł w roku 1876.

Galim Sitdykow
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 • KRYCZYŃSKI Sulejman (Siemion)
Urodził się około roku 1790. Pochodził ze szlachty guberni wileń-

skiej (wywiedli się ze szlachectwa z tytułem kniaziowskim Najman-
-Mirza-Kryczyński; w wykazach Tatarskiego Pułku Ułańskiego 1814 
i	1816	roku	„z	Tatarów	murza”).	Syn	kniazia	Bilala,	syna	Dawida	Kry-
czyńskiego Murzy Najmańskiego, dymisjonowanego rotmistrza pułku 
generała Bielaka, ziemianina powiatu oszmiańskiego (w roku 1816 
posiadał	w	we	wsi	Bołbotów	30	dusz	 chłopskich),	 starszy	brat	 Sa-
muela,	późniejszego	generała-majora	armii	 rosyjskiej.	W	roku	1796	
mieszkał przy ojcu w Bołbotowie.

Służbę wojskową rozpoczął 15.02.1808 r. jako szeregowy (riadowoj) 
w Tatarskim Pułku Ułańskim. Towarzyszem został 15.04.1808 r., unter-
-oficerem	5.06.1808	r.,	junkrem	1.09.1809	r.,	portupej-junkrem	2.09.1811	
r. Uczestnik wojny z Napoleonem 1812 roku. Brał udział w zdobyciu 
Brześcia	Litewskiego	(13.07.1812	r.),	w	walkach	pod	Kobryniem	oraz	
w	odbiciu	tego	miasteczka	z	rąk	Francuzów	(15.07.1812	r.),	w	zajęciu	
Białegostoku i rozbiciu wojsk generała Fourviere’a pod Zabłudowem 
(23.07.1812 r.) oraz w rejteradzie spod Prużan (29.07.1812 r.). Za zasługi 
w walkach pod Grodnem (31.07.1812 r.) awansowany na korneta. Przy 
zdobyciu umocnień Borysowa, 9.11.1812 roku doznał kontuzji lewej 
części	głowy	od	przelatującej	obok	ucha	kuli,	jednocześnie	był	zranio-
ny	odłamkiem	granatu,	który	uszkodził	mu	lewe	oko.	W	związku	z	tym,	
od	16.02.1813	roku	przebywał	na	leczeniu.	Po	kilku	miesiącach	powró-
cił na front i brał udział w kampaniach zagranicznych, w bitwach pod 
Kaliszem, Lützen, Bautzen, Kulm, w oblężeniu Magdeburga. W roku 
1815 odbył z pułkiem przemarsz przez Prusy i Saksonię nad Ren i z po-
wrotem	w	granice	Rosji.	Kawaler	orderu	św.	Anny	4	st.	(wcześniej	uzna-
wanego	za	3	st.),	orderu	św.	Włodzimierza	4	st.	z	kokardą	i	pruskiego	
orderu Pour le Merite. Odznaczony srebrnym medalem pamiątkowym 
wojny 1812 roku i srebrnym medalem za zdobycie Paryża.

Mianowany porucznikiem 13.05.1818 roku, sztabs-kapitanem 
12.06.1823 roku, rotmistrzem 6.06.1827 roku. Jak wszyscy uczestnicy 
działań	wojennych	na	terenie	Królestwa	Polskiego,	otrzymał	Polską	
Odznakę	Zaszczytną	za	Zasługi	Wojenne.	Posiadał	również	odznakę	
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za 20 lat wzorowej służby. 6.12.1832 roku awansował na majora. Po 
rozformowaniu Tatarskiego Pułku Ułańskiego, 30.05.1833 roku wraz 
z jego pierwszym dywizjonem przeniesiony do Charkowskiego Pułku 
Ułańskiego. Następnie rozkazem JCM 22.10.1833 roku przeniesiony 
do pułku żandarmerii z mianowany kapitanem. Zgodnie z decyzją 
dowództwa	25.02.1834	roku	trafił	do	III	Okręgu	Korpusu	Żandarmów.	
1.12.1935	roku	odznaczony	orderem	św.	Jerzego	4	st.	za	25	lat	służ-
by. 20.03.1838 roku odkomenderowany do Woskriesieńskiego Pułku 
Ułańskiego. Rozkazem JCM 29.11.1840 roku dymisjonowany „z powo-
du ran”, z nadaniem stopnia podpułkownika.

Ziemianin powiatu oszmiańskiego. W roku 1850 podejmował stara-
nia o wystawienie mu dyplomu szlacheckiego z herbem, co spotkało 
się	z	pozytywną	decyzją	Departamentu	Heroldii	Senatu	(28.01.1853	r.),	
ostatecznie jednak bez formalnego zakończenia sprawy (w przedsta-
wionym projekcie używany przez Kryczyńskich herb Radwan okryty 
był książęcym płaszczem).

Był	 żonaty	 z	 Emilią,	 córką	Dawida	Ułana,	 z	 rodu	 kniaziów	Uła-
nów,	Czyngisydów.	Mieli	córki:	Marię,	Zelidę,	Zelimę,	Rozę	oraz	syna,	
kniazia Aleksandra Kryczyńskiego (1840-1917), w roku 1892 podpuł-
kownika,	który	wznowił	w	Heroldii	petersburskiej	starania	o	zatwier-
dzenie	tytułu	książęcego.	Ta	gałąź	Kryczyńskich	używała	go	jeszcze	
w latach czterdziestych XX w.

Zmarł w roku 1859.

Stanisław Dumin

 • KRYCZYŃSKI Stanisław
Urodził się 3 maja 1911 roku w Nowym Sączu, w rodzinie Bronisła-

wa	Kryczyńskiego,	przeszłego	na	chrześcijaństwo	pedagoga,	publicy-
sty	i	miłośnika	historii.	Chociaż	nie	był	wychowany	w	duchu	tatarskiej	
tradycji, pamiętał o swym pochodzeniu. Najman Mirza Kryczyńscy, 
pieczętujący	się	herbem	Radwan,	są	jednym	ze	najstarszych	rodów	ta-
tarskich, wspominanym w legendach XV wieku, a także w XVI-wiecz-
nych dokumentach.
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Rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania: w Czerniowcach 
ojciec Stanisława redagował „Gazetę Polską”, był dyrektorem gimna-
zjum	w	Skierniewicach,	następnie	w	Mielcu.	Właśnie	tam	Stanisław	
uzyskał	średnie	wykształcenie.	Wyrastał	w	otoczeniu	inteligenckim,	
przejawiał	uzdolnienia	literackie.	Wspólnie	z	kolegami	redagował	ga-
zetę	uczniowską.	Napisał	monografię	o	Mielcu,	której	część	została	
opublikowana.	Interesował	się	historią,	zaczął	opracowywać	słownik	
terminów	 numizmatycznych,	 studiował	 teorię	 powstania	 państwa	
polskiego. Badał dostępne mu stare rękopisy, księgi cechu stolarzy 
XVI-XVII wieku, siedemnastowieczny statut, dawne dokumenty au-
striackiego	 imperium,	 metryki	 kościelne,	 akta	 sądowe	 i	 pisma.	 Po	
ukończeniu gimnazjum w roku 1929, przez jeden semestr studiował 
prawo na Uniwersytecie Lwowskim.

W roku 1930 pobierał lekcje historii na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w	Krakowie,	rok	później	powrócił	do	Lwowa,	aby	studiować	historię	
na	Uniwersytecie	Lwowskim.	Współpracował	z	prof.	S.	Zakrzewskim,	
pod	którego	kierownictwem	napisał	pracę	 „Ariański	 ród	Lubieniec-
kich	w	XVI-XVII	w.”,	za	którą	uzyskał	dyplom	magisterski.

Stanisław Kryczyński interesował się Tatarami, mieszkającymi 
w Europie Wschodniej. Zainteresowanie wzrosło, kiedy zapoznał się 
z	braćmi	Leonem	i	Olgierdem	Kryczyńskimi,	inspiratorami	oraz	prze-
wodnikami	tatarskiego	odrodzenie	duchowego	i	politycznego.	Wów-
czas	to	młody	uczony	zaczął	współpracować	z	kulturalno-oświato-
wym	pismem	polskich	Tatarów	–	„Rocznikiem	Tatarskim”,	w	którego	
pierwszym tomie, wydanym w roku 1932, ukazały się jego trzy arty-
kuły oraz dwa wiersze.

Zaczął	zbierać	materiały	historyczne	w	archiwach	Warszawy,	Wil-
na, Lwowa, a także w zbiorach prywatnych, w Muzeum Tatarskim 
w Wilnie, w większych bibliotekach. Przekazywali mu informacje 
pielgrzymi,	działacze	Związku	Tatarów,	członkowie	wspólnoty.	Jego	
działalność	naukową	finansował	Leon	Kryczyński.	Wspólnie	odwie-
dzali	miejsca	zwartego	zamieszkiwania	Tatarów:	Troki,	Lachowicze,	
Osmołów,	Mir,	Bohoniki,	Kleck,	Kruszyniany,	Miadzioł,	Niekraszuńce,	
Murawszczyznę.	Stanisław	zajmował	się	źródłami	kultury	etnicznej,	
tradycjami,	obyczajami,	obrazem	życia	tutejszych	Tatarów.	Intereso-
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wała go historia tatarskiej kawalerii, a także formacje wojskowe i ich 
tradycje,	kampanie	wojennymi	oraz	biografie	wybitnych	dowódców.

Artykuły Stanisława Kryczyńskiego drukowano w licznych periody-
kach, m.in. w: „Ateneum Wileńskim”, „Kurierze Wileńskim”, „Życiu Ta-
tarskim”, „Kurierze Literacko-Naukowym”, „Jantarze”, „Roczniku Ziem 
Wschodnich”,	„Polskim	Słowniku	Biograficznym”.	W	latach	1936-1939	
korzystał ze stypendium Narodowej Fundacji Kultury na staż na Uni-
wersytecie Warszawskim pod kierownictwem profesora katedry turko-
logii Ananiasza Zajączkowskiego. Poradził on młodemu historykowi, 
by nauczył się języka tureckiego lub arabskiego, niezbędnego każdemu 
orientaliście,	ale	Kryczyńskiemu	nie	udało	się	nauczyć	żadnego	z	nich.	
Dlatego	 też,	 w	 swych	 badaniach	 opierał	 się	 wyłącznie	 na	 źródłach	
europejskich. Jedyny przestudiowany przez niego dokument, to prze-
tłumaczony i opublikowany przez prof. A. Muchlińskiego pochodzący 
z XVI wieku Risale-i Tatar-i Leh, w	którym	tatarski	pątnik,	pielgrzymują-
cy	z	Litwy	do	Mekki,	opowiada	o	swych	współplemieńcach

W	roku	1938	wyszła	w	świat	monografia	Stanisława	Kryczyńskie-
go	–	 „Tatarzy	 litewscy.	Próba	monografii	histograficzno-etnograficz-
nej”. Książkę wydano w Warszawie, w nakładzie 500 egzemplarzy 
jako trzeci tom „Rocznika Tatarskiego”. Praca została pozytywnie 
oceniona	przez	środowisko	naukowe	oraz	samych	Tatarów.	Jej	publi-
kacji pogratulowali autorowi L. Kryczyński, L. Kołakowski, M. Żdan, 
J.	 Tochterman,	St.	Dziadulewicz.	Monografia	wzbudziła	 zaintereso-
wanie	 na	 Litwie,	 w	 Niemczech	 i	 Francji.	 Napisana	 lekkim	 piórem,	
składa	się	z	12	tematycznych	rozdziałów	prezentujących	interesującą	
wersję	osiedlenia	się	Tatarów	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim,	teorię	
pochodzenia	Tatarów,	opis	oryginalnych	obyczajów,	tradycji,	a	także	
kulturalne,	materialne	i	duchowe	wartości.	Pracując	nad	nią,	młody	
historyk	przestudiował	rozliczne	materiały	historyczne	i	etnograficz-
ne.	 Problemy	 dyplomatycznej	 i	 wojskowej	 służby	 Tatarów	 zajmują	
w książce niewiele miejsca, ponieważ autor przygotowywał się do 
opublikowania	oddzielnego	dzieła,	poświęconego	tej	tematyce.	

Planowanemu wydaniu czwartego tomu „Rocznika Tatarskiego” 
przeszkodził	wybuch	II	wojny	światowej.	Chcąc	nadać	pismu	narodo-
wego kolorytu, redaktor naczelny Leon Kryczyński planował opubli-
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kować	w	nim	artykuł	W.	Dziewanowskiego	„Wpływ	Tatarów	na	uzbro-
jenie	polskie	w	XVI-XVII	wieku”	oraz	„Kronikę	wojenną	Tatarów	li-
tewskich”	–	pracę	o	służbie	wojskowej	Tatarów	autorstwa	Stanisława	
Kryczyńskiego. Niestety, te materiały ukazały się dopiero w roku 1984 
dzięki	staraniom	polskich	orientalistów.	1.09.1939	roku,	po	niemiec-
kiej agresji na Polskę, prace nad „Rocznikiem” zostały wstrzymane 
i kolejny tom nie został już opublikowany. 

W	okresie	przedwojennym	społeczność	tatarska	przeżywała	kultu-
ralne	ożywienie,	w	którym	uczestniczyło	wiele	wykształconych	osób.	
Wydawana	 była	 literatura	 dla	 różnych	 warstw	 tatarskiej	 ludności,	
m.in.	„Kalendarz	muzułmański”	–	popularne	wydanie	dla	ogółu	spo-
łeczności	w	którym	miał	swój	udział	również	Stanisław	Kryczyński.

Pozostało po nim wiele niedokończonych prac. Jego starszy towa-
rzysz	Leon	Kryczyński	miał	nadzieje	opublikować	zapisy	ich	wspól-
nych	podróży	po	tatarskich	osadach.	Została	niedokończona	(zaczę-
ta	z	L.	Kryczyńskim)	monografia	o	słonimskich	Tatarach,	fragmenty	
historii polskiej, a także utwory literackie: poezja i proza. 

Życie	osobiste	Stanisława	przez	długi	czas	nie	układało	się	pomyśl-
nie.	Utrzymywał	się	z	okazjonalnych	zarobków	i	dopiero	w	roku	1938	
otrzymał	stałą	pracę	w	Głównym	Archiwum	Akt	Dawnych	w	Warsza-
wie. 20.08.1939 roku ożenił się z Ireną Krudowską. Prawdopodobnie 
w początkowym okresie wojny miał kontakt z ruchem oporu. W roku 
1940 udał się w okolice Łowicza, do rodziny żony. Otworzył sklep 
z artykułami kolonialnymi, ale zbankrutował. Zajmował się też dzia-
łaniami naukowymi – zbierał materiały historyczne, porządkował rę-
kopisy, pisał wspomnienia. 

W roku 1941 zachorował na tyfus i 21 listopada tegoż roku zmarł. 
Pochowany w Łowiczu.

Adas Jakubauskas

 • KRYCZYŃSKI Stefan
Urodził się 20 stycznia 1874 roku w majątku Kaskiewicze w po-

wiecie oszmiańskim guberni wileńskiej, w rodzinie generała-majora 
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Samuela	Kryczyńskiego.	Średnie	wykształcenie	uzyskał	w	wileńskiej	
szkole	realnej.	W	roku	1897	ukończył	Instytut	Inżynierów	Cywilnych	
w	Petersburgu.	Od	roku	1900	pracował	w	charakterze	głównego	ar-
chitekta	w	kierownictwie	straży	granicznej	Rosji.	Większość	wzno-
szonych	tu	budynków	powstała	pod	jego	kierownictwem.

Przebywał we Włoszech, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Szwecji i Finlandii, zaznajamiając się z tamtejszą architekturą. Zapo-
znawał	się	z	pomnikami	rosyjskiego	budownictwa	na	Północy	oraz	
w	guberniach	środkoworosyjskich.	W	latach	1916-1917	zajmował	się	
problematyką budownictwa uzdrowiskowego na Kubaniu i wybrze-
żu czarnomorskim. Uczestniczył we wznoszeniu wielu ważnych bu-
dowli Petersburga. 

Był	autorem	około	stu	projektów,	w	tym	m.in.	instytutów	politech-
nicznych w Irkucku i Krasnodarze, szkoły wojskowej oraz okręgowej 
w	Krasnodarze,	szkół	handlowych	w	Lubaniu	i	Petersburgu.	Według	
jego projektu zbudowano szpital w Samarze, zaprojektował też teatr 
dramatyczny i meczet w Wilnie. Niestety, dwa ostatnie przedsięwzię-
cia nie zostały zrealizowane. Jako pierwszy, na długo przed swoimi 
kolegami,	 zaczął	 stosować	 żelazobeton.	W	 roku	1917	kierował	Ko-
mitetem	Technicznym	w	Ministerstwie	Oświaty	Narodowej.	W	latach	
1918-1920 był profesorem architektury Kubańskiego Instytutu Poli-
technicznego,	od	 roku	1921	–	Petersburskiego	 Instytutu	 Inżynierów	
Cywilnych. Od roku 1922 zajmował stanowisko kierownika piotro-
grodzkiego	Zarządu	Architektoniczno-Budowlanego,	któremu	podle-
gali	wszyscy	architekci	w	mieście.	

Projektował	wiele	i	w	różnych	stylach,	m.in.	modernistycznym,	neo-
klasycystycznym i noworosyjskim, tzw. russe. Jedną z jego pierwszych 
prac (l. 1905-1906) była postawiona w Petersburgu cerkiew domowa 
dla	wielkiej	księżnej	Olgi	Aleksandrowny.	W	roku	1906	na	zamówienie	
księżnej	E.	Woroncowej-Daszkowej	zbudował	stajnie	w	Parku	Szywa-
łowskim pod Petersburgiem. W latach 1912-1915, razem z N. W. Wasilje-
wem	wznieśli	dla	niej	pałac.	Z	oddali	przypomina	on	Pałac	Pawłowski	
i	niektóre	budowle	na	Kamiennym	Ostrowie	w	Petersburgu.	W	 roku	
1909 uczestniczył w konkursie na projekt wielkiego meczetu sobo-
rowego w Petersburgu. W realizacji budowli wykorzystano elementy 
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jednego	z	mauzoleów	w	Samarkandzie.	Sponsorował	temu	przedsię-
wzięciu	emir	bucharski,	który	wykupił	ziemię	dla	meczetu.	W	latach	
1913-1914 Kryczyński zaprojektował i wykonał dla emira dom w Peters-
burgu na Prospekcie Kamiennoostrowskim 44/46.

Kryczyński projektował także cerkwie prawosławne: m.in. kom-
pleks	świątyni-pomnika	300-lecia	Domu	Romanowych,	cerkiew	Mi-
kołaja	Cudotwórcy	z	Miry.	Według	jego	projektów	zbudowano	świą-
tynie w Libawie i Aleksandrowie oraz prawosławną cerkiew w Vichy 
(Francja).	Wśród	jego	oryginalnych	prac	wymienić	można	zbudowa-
ny w latach 1910-1911 dom w stylu modernistycznym dla artysty-pla-
styka	Szczerbowa	w	Gatczynie	oraz	powstałe	w	latach	1913-1917	„fio-
dorowskie	miasteczko”	w	Carskim	Siole	w	stylu	russe	(wspólnie	z	W.	
A.	Pokrowskim).	Zaprojektował	również	elektrownię	w	Petersburgu	
oraz budynek ministerstw rządu Serbii. 

W roku 1917 kierował Komitetem Technicznym w Ministerstwie 
Oświaty	Narodowej.	Od	 roku	 1920	 zajmował	 stanowisko	 profesora	
na Politechnice Krasnojarskiej. Wiadomo, że w roku 1922 pod jego 
dozorem prowadzona była odbudowa i restauracja zabudowań byłej 
ambasady	niemieckiej	i	świątyni	buddyjskiej,	a	także	budynku	zajmo-
wanego	wcześniej	przez	ambasadą	Szwecji.	Był	autorem	idei	budo-
wy	w	Rosji	miast-ogrodów.

Jego	żoną	była	Maria	Glebowna,	córka	Gleba	Iwanowicza	Uspien-
skiego.	W	roku	1904	urodził	się	im	syn	Gleb,	rok	później	Borys,	a	na-
stępnie	córka	Irina.

Stefan Kryczyński zmarł 9 sierpnia 1923 roku. Syn Borys spisał jego 
prace w latach 1925-1926.

Adas Jakubauskas

 • KULZYMANOWICZ (Juszyński) Mortuza
Data	urodzenia	nieznana.	Był	synem	kniazia	Kulzimana	Chodyre-

wicza	z	rodu	kniaziów	ułusu	Uszyn	(Ujszun),	na	Litwie	już	od	wieku	
XVI	noszących	nazwisko	kniaziów	Juszyńskich	i	dowodzących	ścia-
hem	Tatarów	województwa	trockiego.
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W roku 1532 otrzymał ze skarbca 10 kop groszy i sukno „lunskie” 
(londyńskie).	Królewski	pisarz	 tatarski.	Po	 roku	1538	najwidoczniej	
odziedziczył	po	ojcu	godność	marszałka.	Już	4.06.1545	roku	jako	cho-
rąży,	marszałek	i	pisarz	tatarski	podpisał	w	charakterze	świadka	do-
kument swego kuzyna kniazia Obduły Abrahimowicza, byłego chorą-
żego	(który,	jak	widać,	odstąpił	mu	ten	tytuł).	19.06.1549	roku	chorąży	
tatarski	kniaź	Mortuza	Kulzymanowicz	wniósł	do	ksiąg	wileńskiego	
sądu	grodzkiego	oświadczenie,	że	dwa	dni	wcześniej	(w	poniedzia-
łek)	 zgubił	w	mieście	Wilnie	 swój	 pierścień	 pieczętny	 tureckiej	 ro-
boty („sygnet srebrny pozłocisty rytowania tureckiego”); zawiadomił 
o	 tym,	 by	 zapobiec	 pojawieniu	 się	 fałszywych	dokumentów	z	 jego	
pieczęcią.	W	roku	1559	uczestniczył	w	przeprowadzeniu	rewizji	dóbr	
tatarskich Wielkiego Księstwa. W międzyczasie zrezygnował z urzę-
du	marszałka	(w	roku	1559	marszałkiem	tatarskim	w	tym	ściahu	był	
jego	dalszy	krewny,	Ajsa	Urazowicz).	Wspólnie	z	niektórymi	Tatarami	
z Waki skarżył się przed rewizorem kniaziem Maciejem Ogińskim, że 
wiele	ich	gruntów,	lasów	i	sianokosów	zabrał	i	przyłączył	do	swojego	
majątku	Litowarowskiego	pan	Mikołaj	Syrpuć.	

Mortuza	w	owym	czasie	posiadał	wraz	z	braćmi	część	Kulzyma-
nowicz	nad	Waką	i	część	Strawiników	w	gminie	sumiliszskiej	powia-
tu trockiego (w wieku XVII nazwane Perkunkiemos). 

Kniaź	Mortuza	 Kulzymanowicz	 zmarł	 najprawdopodobniej	mię-
dzy rokiem 1559 a 1565, gdy na czele chorąstwa trockiego stał już 
kniaź	Ajsa	Urazowicz	(wcześniejszy	marszałek,	po	zostaniu	chorą-
żym zachował obydwa tytuły).

Stanisław Dumin

 • KULZYMANOWICZ Muchladzin
Dana	narodzenia	nieznana.	Był	synem	kniazia	Kulzimana	Chodyre-

wicza	z	rodu	ordyńskich	kniaziów	ułusu	Uszyn.	Na	Litwie	już	w	wieku	
XVI	nosili	oni	nazwisko	kniaziów	Juszyńskich	i	dowodzili	ściahem	Ta-
tarów	województwa	trockiego.	Był	młodszym	bratem	chorążego	knia-
zia Mortuzy Kulzymanowicza. Podobnie jak ojciec, został tłumaczem 
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królewskim,	pisarzem	tatarskim	kancelarii	litewskiej.	W	roku	1559	ra-
zem	z	braćmi	posiadał	część	Kulzymanowicz,	w	której	skład	wchodziły	
ich	rodowe	grunty:	ziemia	Trypuńska	z	wysłużoną	od	króla	Aleksandra	
ziemią	Zwiebiewszczyzną.	Tam	posiadał	swój	folwark,	a	w	sąsiedztwie	
kupił	od	Tatara	Mustafy	Azarowicza	kolejną	działkę.	Oprócz	tego,	po-
siadał	w	pobliżu,	nad	rzekami	Waką	i	Wodegą,	dwór,	nabyty	za	70	kop	
litewskich groszy od Tatara Olejkowicza. Ponadto, on („Muzdzim Kulzi-
manowicz tłumacz tatarski”), tak samo jak i jego brat Mortuza, posiadał 
część	Strawiników	w	gminie	sumiliszskiej	powiatu	oszmiańskiego,	wy-
służoną przez ojca jego Kulzimana, czworo służb chłopskich (Nartela, 
Downara,	Ryngajłę	i	Pawła),	a	także	pustkowia	(ugory)	Etekoszczyznę	
i	Filipowszczyznę	(tych	majętności	ich	potomkowie	nie	zachowali).

W	roku	1563	„Muchiedim	tołmacz”	woził	listy	królewskie	do	tatar-
skich chorążych.

Spośród	 jego	 dzieci	 znany	 jest	 tylko	 Muchla	 Muchladinowicz,	
którego	 syn	 kniaź	 Achmet	 (Achmat)	Muchicz	 (w	 latach	 1606-1613)	
i	wnuk	Mortuza	Achmatowicz	(Achmieciewicz)	wymieniani	są	wśród	
właścicieli	Kulzimanowicz	w	różnych	dokumentach,	w	tym	w	rewizji	
dóbr	tatarskich	1631	roku	(wspólnie	z	nimi	muchladzinowską	część	
Kulzimanowicz	posiadali	wówczas	również	inni	Tatarzy).	Z	nich	Mur-
toza	Achmieciewicz	Mucha	wzmiankowany	wśród	Tatarów,	na	któ-
rych ziemie, w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku służby 
wojennej podczas „ekspedycji moskiewskiej”, tj. wojny smoleńskiej, 
chorąży	 tatarski	 trocki	Dawid	Murza	 Juszyński	 otrzymał	 11.02.1633	
roku	 królewski	 przywilej.	Ostatecznie,	 ziemię	 swoja	Murtoza,	 o	 ile	
wiadomo, zachował. 

Ajsza Muchina, żona (najwidoczniej wdowa) Tatara Muchy (same-
go	Murtozy	lub	jego	syna)	wymieniona	jest	jeszcze	wśród	właścicieli	
Kulzimanowszczyzny	w	województwie	trockim	w	rejestrach	podat-
kowych	z	lat	1662-1667.	Później	potomkowie	Muchladzina	w	Kulzi-
manowiczach	nie	występują,	ale	możliwe,	że	należał	do	nich	kniaź	
Józef	Mucha,	mieszkający	nieopodal	w	Wace-Melechowiczach,	wy-
mieniany	w	rejestrze	podatkowym	1690	roku.	St.	Dziadulewicz	wy-
wodzi	 właśnie	 od	 Muchladzina	 Kulzymanowicza	 tatarski	 ród	 Mu-
chlów,	jednak	nie	przytoczył	na	to	żadnych	dowodów	(imię	Muchla-
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dzin,	chociaż	dość	rzadkie,	w	początkach	XVII	wieku	pojawiało	się	
również	w	kilku	innych	rodzinach).

Zmarł po roku 1563.

Stanisław Dumin

 • LEBIEDŹ Józef 
Urodził się 4 maja 1790 roku w majątku Winksznupie w powiecie 

kalwaryjskim.	Syn	 Jakuba,	syna	 Józefa	Lebiedzia,	 tamtejszego	 ima-
ma,	 z	małżeństwa	 z	 Felicjanną	 Safarewiczówną.	W	 roku	 1801	 ro-
dzina	przeniosła	 się	na	Litwę	 i	osiedliła	w	Dowbuciszkach	 (powiat	
oszmiański),	które	w	roku	1802	imam	otrzymał	pod	zastaw	od	majora	
Józefa	Kryczyńskiego.	

15.02.1808	roku	18-letni	Józef	wstąpił	jako	szeregowy	do	tatarskie-
go pułku ułańskiego, szybko awansował na towarzysza – 16.04.1808 
roku,	 unter-oficera	 –	 5.06.1808	 r.,	 następnie	 junkra	 –	 2.09.1811	 r.	
W szeregach pułku uczestniczył w wojnie z Napoleonem 1812 roku 
oraz w zagranicznych kampaniach armii rosyjskiej przeciwko Fran-
cuzom w latach 1813-1814. Za odwagę uhonorowany Krzyżem Za-
sługi	Wojskowego	orderu	 św.	 Jerzego	 (nr	 25807).	Otrzymał	 srebrny	
medal upamiętniający wojnę 1812 roku oraz srebrny medal za zdo-
bycie Paryża 19.03.1814 roku. 26.09.1813 roku za zasługi wojenne 
awansował	na	oficerski	stopień	korneta.	30.01.1815	roku	przeniesio-
ny	do	Smoleńskiego	Pułku	Dragonów	(przemianowanego	potem	na	
ułański), z czasem wyznaczony adiutantem pułkowym (30.08.1816 r.) 
i mianowany porucznikiem (16.09.1818 r.).

Tymczasem w roku 1819 jego ojciec z rodziną wzięli pod zastaw od 
Assji	z	Baranowskich	Kryczyńskiej	sąsiedni	folwark	Dzieraki	z	chło-
pami	 pańszczyźnianymi,	 który	 niebawem,	 16.02.1823	 roku,	 Lebie-
dziowie,	w	tym	i	Józef,	nabyli	na	wieczność	od	Mustafy	Kryczyńskie-
go, majora Polskiego Pułku Ułańskiego.

8.04.1823	 roku	 Józef	 awansował	 na	 sztabs-kapitana	 i	 wkrótce	 –	
26.04.1824	roku	–	„z	rozkazu	dowództwa”	mianowany	został	adiutan-
tem generała-majora grafa von Nostitz. Następnie przeniesiono go do 
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Aleksandrowskiego Pułku Huzarskiego, pozostawiając na stanowisku 
adiutanta	tegoż	generała.	Po	awansie	na	majora	(15.07.1827	r.)	Lebiedź	
objął	obowiązki	adiutanta	1	Lekkiej	Brygady	Gwardyjskiej	Dywizji	Ka-
walerii (2.10.1827 r.). Podczas wojny rosyjsko-tureckiej 1827-1828 za 
zasługi w walkach przeniesiony (1.11.1828 r.) w stopniu kapitana do 
Lejb-gwardyjskiego	Pułku	Dragonów	(przemianowanego	następnie	na	
Lejb-gwardyjski Pułk Konno-Grenadierski) z pozostawieniem na do-
tychczasowym stanowisku. 5.07.1829 roku został odesłany do pułku 
i przystąpił do służby liniowej. Brał udział w działaniach wojennych 
w Polsce w latach 1830-1831; za zasługi w walkach awansował na puł-
kownika gwardii (11.08.1831 r.).

6.08.1832	 roku	 Lebiedź	 mianowany	 został	 dowódcą	 Tatarskiego	
Pułku Ułańskiego. Jednak nie stawił się w miejscu służby, przypuszczal-
nie w związku z zamierzonym rozformowaniem pułku, a po miesiącu 
(9.09.1832 r.) otrzymał następny przydział: pozostawał w dyspozycji 
dowódcy	1	Dywizji	Dragonów.	Kilka	tygodni	później	(28.09.1832	r.)	ob-
jął	stanowisko	dowódcy	Mitawskiego	Pułku	Huzarów	(później	szefo-
stwa	Jego	Mości	Króla	Wirtemberskiego).	7.02.1834	roku	Lebiedź	zo-
stał	dowódcą	11	Ryskiego	Pułku	Dragonów.	30.08.1839	roku	za	zasługi	
w służbie awansował na generała-majora, pozostając na dotychcza-
sowym	stanowisku,	a	po	miesiącu	został	dowódcą	1	Brygady	5	Lekkiej	
Dywizji	Kawaleryjskiej.

Był	kawalerem	wielu	orderów:	św.	Anny	2	st.	z	koroną	cesarską,	
św.	Włodzimierza	3	i	4	st.	z	kokardą,	św.	Jerzego	4	klasy	za	wysługę	
25	lat	w	stopniu	oficerskim.	Nagrodzony	medalem	za	wojnę	rosyjsko-
-turecką 1828 i 1829 roku, Medalem za Wzięcie Szturmem Warszawy 
w 1831 roku, Polską Odznaką Zaszczytną za Zasługi Wojenne i od-
znaką honorową za wzorową 25-letnią służbę. 

Orzeczeniem Wileńskiego Zgromadzenia Szlacheckiego z 20.09.1819 
roku uznany został wraz z krewnymi za dziedziczną szlachtę z herbem 
Łabędź.	Wspólnie	z	braćmi	posiadał	jedną	duszę	chłopską.	Nie	był	żonaty.

Stanisław Dumin
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 • MAKOWIECKI Romuald (Romualdas Makaveckas)
Urodził się 10 czerwca 1933 roku w Butrymańcach w rejonie olic-

kim. W roku 1955 wraz z rodzicami zamieszkał w Kownie.
W	roku	1948,	po	ukończeniu	8-klasowej	kowieńskiej	szkoły	śred-

niej „Aušra”, wstąpił na wydział mechaniki przemysłowej Politechni-
ki	Kowieńskiej.	W	roku	1952	ukończył	ją	z	wyróżnieniem	i	rozpoczął	
studia na wydziale mechaniki Kowieńskiego Instytutu Politechnicz-
nego	w	 specjalności	 energetyka	 cieplna,	 które	 zakończył	 z	wyróż-
nieniem	w	roku	1957.	Zdolny,	o	dużych	możliwościach	rozwojowych	
młodzieniec	pozostał	na	uczelni	 jako	asystent	w	katedrze	silników	
spalinowych wydziału mechaniki.

W roku 1959 skierowany został na stanowisko aspiranta w Mo-
skiewskim Instytucie Energetycznym, gdzie w roku 1964 obronił dy-
sertację na stopień naukowy kandydata nauk technicznych na temat 
„Eksperymentalne	badania	gęstości	azotu,	helu	i	ich	mieszanek	przy	
podwyższonym	ciśnieniu	 i	 temperaturze”.	Po	aspiranturze	powrócił	
do	 pracy	 w	 kowieńskim	 instytucie.	 Do	 roku	 1965	 pełnił	 obowiązki	
starszego wykładowcy. W czerwcu tego samego roku wybrany został 
kierownikiem katedry maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego. 
Stanowisko to zajmował do roku 1975.

W roku 1967 uzyskał tytuł docenta i przez pewien czas pełnił obo-
wiązki prodziekana wydziału mechaniki. W roku 1976 rozpoczął pra-
cę w katedrze energetyki cieplnej. Wykładał tam przedmioty: przeka-
zywanie	 i	wymiana	 ciepła,	metody	 eksperymentów	 inżynieryjnych,	
instalacje do wykorzystania ciepła, ciepło przemysłowe – procesy wy-
mienne oraz termodynamika techniczna. Prowadził kurs wyższego 
stopnia	dla	magistrantów	i	doktorantów.	Obiektem	jego	naukowych	
zainteresowań	 była	 metodyka	 obliczeń	 stacjonarnych	 i	 przejścio-
wych	 systemów	 urządzeń	 parowych,	matematyczne	 kształtowanie	
i	komputeryzacja	procesów	cieplnych	oraz	ekonomia	ciepła	i	paliwa	
w przedsiębiorstwach przemysłowych. 

R. Makowiecki badał stan rejonowych kotłowni republiki, sieci cie-
płowniczej	i	możliwości	oszczędzania	zużycia	ciepła	w	przedsiębior-
stwach.	Wdrożenie	rezultatów	tych	badań	dało	znaczne	oszczędno-
ści	paliwa	oraz	ciepła.
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W	 roku	 1980	 uczestniczył	 w	 konkursie	 prelegentów	 Politechniki	
Kowieńskiej,	w	którym	zajął	3	miejsce.	W	latach	1981-1986	kierował	
metodologicznymi seminariami „Ochrona przyrody i wykorzysta-
nie	odpadów	przemysłowych”.	W	roku	1989	odbywał	staż	w	Polsce,	
na	Politechnice	Gliwickiej.	Opublikował	ponad	40	artykułów	nauko-
wych,	dokonał	czterech	uznanych	odkryć.	Wśród	jego	byłych	studen-
tów	oraz	wychowanków	są	specjaliści	przemysłowi,	znane	osobisto-
ści	państwowego	życia	publicznego.

W roku 1993 R. Makowiecki odszedł na emeryturę, ale do ostatnich 
dni	życia	pozostawał	aktywnym	współpracownikiem	instytutu,	praco-
wał	jako	konsultant	w	znanej	firmie	naukowo-konsultacyjnej	Juozasa	
Gecewicziausa. Wykonywał rozmaite obliczenia, związane z techniką 
cieplną, przekazywaniem i wymianą ciepła, wentylacją i innymi zagad-
nieniami.	W	opinii	współpracowników,	był	wybitnym	teoretykiem,	lubił	
wykładać,	popierał	nowe	rozwiązania	i	szybko	je	wdrażał.	Był	człowie-
kiem tolerancyjnym i zostawił po sobie same dobre wspomnienia.

R.	Makowiecki	 aktywnie	 uczestniczył	w	 działalności	 społecznej.	
We	 wrześniu	 1988	 roku	 wraz	 z	 innymi	 pobratymcami	 brał	 udział	
w	naradzie	przedstawicieli	mniejszości	narodowych,	na	której	oma-
wiano	możliwości	zakładania	organizacji	społecznych.	Kilka	tygodni	
później	 przedstawiciele	 litewskich	 Tatarów	 przyjęli	 uchwałę	 o	 po-
wstaniu	 Stowarzyszenia	 Kultury	 Tatarów	 Litewskich	 przy	 Litew-
skiej Fundacji Kultury. Od tego momentu zaczął się ożywiony udział 
R. Makowieckiego w działaniach tatarskich organizacji społecznych. 
Był przewodniczącym kowieńskiego oddziału Stowarzyszenia Kul-
tury	Tatarów	Litewskich.	W	roku	1995	z	 jego	 inicjatywy	utworzono	
Związek	Wspólnot	Tatarów	Litewskich.	Do	roku	1997	pełnił	obowiąz-
ki jego przewodniczącego. 

W latach 1995-1997 uczestniczył w pracach państwowej komisji do 
spraw	organizacji	uroczystości	jubileuszu	600-lecia	osiedlenia	Tata-
rów	i	Karaimów	na	ziemiach	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego.	W	roku	
2000	został	wybrany	członkiem	Rady	Związku	Tatarów	Litwy,	Polski,	
Białorusi	i	Ukrainy.	Był	inicjatorem	i	współzałożycielem	czasopisma	
„Lietuvos	totoriai”	(„Tatarzy	Litewscy”),	którego	pierwszy	numer	uka-
zał	się	w	styczniu	1995	r.	Współpracował	z	pismem	ponad	10	lat.	Jego	
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artykuły	zawsze	były	interesujące,	pełne	faktów,	ukazywały	autorską	
erudycję, oryginalne rozważania i głębokie pojmowanie tematu.

W okresie „odrodzenia” brał udział w naukowo-praktycznych kon-
ferencjach,	poświęconych	problematyce	Tatarów	Wielkiego	Księstwa	
Litewskiego. Od roku 1997 z inicjatywy R. Makowieckiego zaczęto na 
Litwie	 organizować	 „Orienty”	 –	 spotkania	 poświęcone	 historii	 oraz	
współczesności	litewskich	Tatarów.	Utrzymywał	kontakty	z	uczony-
mi sąsiednich państw, zapraszał ich z referatami o tatarskiej tematy-
ce, sam występował z interesującymi wykładami. 

Innym	aspektem	biografii	R.	Makowieckiego	jest	jego	uczestnictwo	
w	sporcie	szachowym,	którym	zajmował	się	od	roku	1970.	Przez	je-
den	sezon	przewodniczył	drużynie	szachistów	Politechniki	Kowień-
skiej. W roku 1977 organizował rozgrywki szachowe pomiędzy dru-
żynami	Politechniki	Kowieńskiej	i	Politechniki	w	Białymstoku.	Zespół	
kowieńskiej	 politechniki	 pod	 jego	 kierownictwem	 grał	 w	 Brześciu,	
Homlu,	Mińsku,	Tyraspolu	 i	 innych	miastach	byłego	ZSRR.	W	póź-
niejszym okresie Makowiecki został prezydentem Kowieńskiej Miej-
skiej	 Federacji	 Szachowej.	 Dzięki	 jego	 staraniom	 kowieński	 klub	
szachowy otrzymał pomieszczenie z budynku miejskiego stadionu, 
powstała też dziecięca szkoła szachowa. Przyznano mu tytuł hono-
rowego prezydenta szachowej federacji miasta.

R. Makowiecki brał udział w międzynarodowych szachowych za-
wodach	 amatorów	 w	 Polsce,	 Czechosłowacji	 i	 innych	 państwach.	
Zapraszano go na międzynarodowe zmagania szachowe o wysokim 
poziomie,	 na	 które	 przybywał	 ze	 znanymi	 szachistami	 litewskimi,	
których	droga	na	międzynarodowe	trybuny	była	zamknięta	z	powodu	
niewłaściwych	metod	selekcji.	Dzięki	niemu	międzynarodowym	mi-
strzem został litewski szachista, wielokrotny mistrz Litwy Algiman-
tas Butnorius. W czasach sowieckich R. Makowiecki opiekował się 
uzdolnionymi młodymi szachistami i sędziował na rozlicznych za-
wodach szachowych.

Był	żonaty	z	Felicją	Milkamanowicz.	Mieli	córkę	Eugenię	Faridę	(ur.	
1961). Zmarł 20 kwietnia 2006 r.

Adas Jakubauskas
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 • MAKUŁOWICZ Aleksander 
(Aleksandras Makulavičius)
Urodził się 3 stycznia 1890 roku w Rejżach w powiecie trockim. Sto-

pień	oficerski	otrzymał	w	armii	carskiej.	Uczestnik	I	wojny	światowej.	
Na	Litwę	powrócił	w	roku	1920.	W	stopniu	starszego	lejtnanta	powoła-
ny został do powstającej armii litewskiej i skierowany do 9 Pułku Pie-
choty Wielkiego Księcia Vytenisa. W roku 1921 był kapitanem, w 1924 
– majorem, a w 1930 – pułkownikiem-lejtnantem.

Służbę	rozpoczął	na	stanowisku	młodszego	oficera	kompanii,	później	
pełnił	obowiązki	komendanta	pułku,	szefa	oddziału	łączności,	dowódcy	
batalionu.	W	latach	1922-23	uczęszczał	na	wyższe	kursy	oficerskie	im.	
Wielkiego	Księcia	Witolda,	po	ukończeniu	których	przeniesiony	został	
do sztabu 3 Okręgu Wojskowego. Tam zajmował stanowisko starsze-
go	adiutanta,	dowódcy	oddziału	łączności	komendanta	sztabu.	W	roku	
1926 pełnił obowiązki topografa, adiutanta, szefa wydziału operacyj-
nego. W tymże roku przeniesiono go do lotnictwa. Służył w 1 eskadrze 
rozpoznania	powietrznego,	później	był	szefem	jednostki	gospodarczej.	
W	roku	1927	mianowany	na	stanowisko	dowódcy	batalionu	1	Pułku	Pie-
choty Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Stamtąd otrzymał przy-
dział do sztabu 1 Okręgu Wojskowego.

Po	dwóch	latach	mianowany	został	pomocnikiem	dowódcy	8	Pułku	
Piechoty Księcia Vaidotasa. Następnie czasowo pełnił obowiązki do-
wódcy	pułku	i	dowódcy	garnizonu	Szawle.	W	roku	1931	zatwierdzony	
na stanowisku przewodniczącego pułkowego sądu honorowego dla 
oficerów	młodszych.	Tego	samego	roku	ukończył	kurs	pomocników	
dowódców	 batalionowych	 i	 pułkowych.	 Sprawował	 obowiązki	 sę-
dziego	sądu	honorowego	oficerów	wyższych	3	Okręgu	Wojskowego	
oraz	kierownika	pułku	do	spraw	oświatowych.	Czasowo	powierzono	
mu	stanowisko	szefa	3	Dywizji	Piechoty	i	szefa	wydziału	operacyjne-
go pułku. 

W roku 1934 przydzielony został do dyspozycji przewodniczące-
go trybunału wojskowego. Będąc członkiem trybunału, uczestniczył 
w	głośnej	sprawie	sądowej	nazistów	Haymana	i	Sassa.	W	roku	1935	
przeniesiony	do	Varniai	jako	dowódca	garnizonu.
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8.07.1939	 roku	 po	 wielu	 prośbach	 Makułowicza,	 prezydent	 Re-
publiki Litewskiej podpisał akt jego zwolnienia z wojska, z prawem 
noszenia	munduru.	Po	odejściu	do	rezerwy	zajmował	się	gospoda-
rowaniem w należącym do żony majątku Patveris w powiecie Telšiai. 
Przed	 II	wojna	 światową	wyemigrował	do	Kanady,	 gdzie	 zajmował	
się	 rozlicznymi	pracami.	Po	pewnym	czasie	osiadł	w	miejscowości	
Spencerville, 50 mil od Ottawy.

Zmarł 5 stycznia 1968 roku. Odznaczony m.in. Orderem Wielkiego 
Księcia Giedymina 3 i 4 klasy oraz medalem z okazji 10 rocznicy nie-
podległości	Litwy.	

Adas Jakubauskas 

 • MAKUŁOWICZ Daniel (Danielius Makulavičius)
Urodził	 się	 1	 grudnia	 1916	 roku	w	Denisowie	 (gubernia	 smoleń-

ska),	w	rodzinie	uchodźców	z	okresu	I	wojny	światowej.	Jego	rodzice,	
Abrahim	i	Felicja	Bogdanowiczowie,	w	roku	1921	wrócili	z	rodziną	na	
niepodległą Litwę, do wsi Bazary w powiecie olickim. Rodzina była 
wielodzietna,	a	życie	ciężkie,	dlatego	chłopca	usynowiła	Sofia,	siostra	
Abrahima	Bogdanowicza,	żona	Dawida	Makułowicza.	W	ten	sposób	
Daniel	 otrzymał	 nazwisko	Makułowicz	 i	 zamieszkał	we	wsi	 Rejże.	
Miał	wówczas	prawie	pięć	lat.

Według	polskiego	historyka	St.	Dziadulewicza,	założycielem	rodu	
Makułowiczów	 zdaje	 się	 być	Milkaman	 Rejżewski	 (ok.	 1567).	 Jego	
wnukowi Marcinowi, rotmistrzowi wojska litewskiego, prawdopo-
dobnie	w	roku	1631	nadano	przezwisko	Makuła.	Później	jego	potom-
kowie	zaczęli	nazywać	się	Makułowiczami.	Wiele	pokoleń	Makuło-
wiczów	oraz	Bogdanowiczów	(litewska	 forma	nazwiska:	Bagdana-
vičius)	 było	 wojskowymi:	 chorążymi,	 porucznikami,	 rotmistrzami.	
W roku 1819 Wileńskie Zgromadzenie Szlacheckie potwierdziło rodo-
wi	Makułowiczów	i	Bogdanowiczów	prawo	do	szlachectwa.

Młodość	Daniel	Makułowicz	spędził	we	wsi	Rejże.	Przez	trzy	lata	
uczył	 się	 w	 tutejszym	 meczecie,	 a	 później	 w	 szkole	 podstawowej	
w	 Jurgieliszkach.	Okazał	 się	aktywnym	członkiem	wiejskiej	wspól-
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noty, działał społecznie, był członkiem Rejżewskiego Oddziału Oswo-
bodzenia	Wilna,	zajmował	się	amatorską	twórczością.

W maju 1939 roku rozpoczął służbę w 2 Ułańskim Pułku im. Wielkiej 
Księżnej Litewskiej Biruty armii litewskiej, stacjonującym w Olicie. Brał 
udział	w	operacji	przywrócenia	Wilna	Litwie.	W	związku	z	wybuchem	
II	wojny	światowej,	we	wrześniu	1939	r.	przeniesiony	został	do	Straży	
Granicznej.	Jako	dowódca	oddziału	służył	niedaleko	Wareny,	następnie	
w Taurogach. Zdemobilizowany w czerwcu 1941 roku. Podczas okupa-
cji niemieckiej zajmował się gospodarstwem rolnym w Rejżach.

We	wrześniu	1944	roku	powołano	go	do	16	Litewskiej	Dywizji	Strze-
leckiej. Brał udział w walkach niedaleko Szawli, Pałągi i Liepai. Wojnę 
zakończył	na	Łotwie,	na	stanowisku	dowódcy	oddziału	artyleryjskiego,	
odznaczony	wieloma	medalami.	Do	domu	powrócił	w	roku	1946.	

Jego	lata	powojenne	były	skomplikowane.	Po	założeniu	kołchozów	
w roku 1948 mianowano go przymusowo przewodniczącym kołcho-
zu	 i	 był	 nim	8	miesięcy.	 Potem	został	 zwykłym	kołchoźnikiem.	Od	
roku 1951 do 1980 pełnił obowiązki przewodniczącego rejżewskiej 
muzułmańskiej	wspólnoty	religijnej.	W	roku	1980	przejął	od	Mustafy	
Chaleckiego	funkcję	imama	parafii	rejżewskiej.	Potrafił	dobrze	czytać	
Koran,	prowadził	nabożeństwa	podczas	świąt	religijnych,	znał	mu-
zułmańskie	obrzędy,	pisał	dualary,	 które	kładziono	ze	zmarłymi	do	
mogił.	Cieszył	się	dużym	autorytetem	wśród	tatarskiej	społeczności.

W latach władzy sowieckiej, kiedy religia została praktycznie za-
kazana,	na	Litwie	działał	 jedyny	z	czterech	 tutejszych	meczetów	–	
właśnie	w	Rejżach.	Modlitwy	odbywały	się	 tu	podczas	dużych	mu-
zułmańskich	świąt,	dwa,	trzy	razy	w	roku.	W	roku	1988,	gdy	w	kraju	
rozpoczęła się epoka odrodzenia, zaktywizowało się też życie religij-
ne	i	społeczne.	Mieszkający	w	Rejżach	Tatarzy	zaczęli	budować	dom	
parafialny,	odnawiać	meczet,	doprowadzać	do	porządku	mizar.

W	roku	1997,	podczas	państwowych	obchodów	600-lecia	osiedle-
nia	się	Tatarów	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim,	imam	rejżewskiego	
meczetu	Daniel	Makułowicz	odznaczony	został	Krzyżem	Oficerskim	
Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Niestety, nieba-
wem	ciężko	zachorował	i	nie	mógł	już	wypełniać	swych	obowiązków	
imama.	Zmarł	27	listopada	2007	roku.	Wraz	z	jego	śmiercią,	w	rej-
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żewskiej	 wspólnocie	 tatarskiej	 zakończyła	 się	 epoka	 obejmująca	
okres	od	zakończenia	wojny	do	współczesności.

W roku 1942 ożenił się z Rozalią Makułowicz. Mieli pięcioro dzieci: 
Danieliusa,	Ipolitasa,	Balisa,	Zofię	i	Felicję.

Adas Jakubauskas

 • MALĖJINAITĖ Olga
Urodziła się 22 stycznia 1907 roku w Petersburgu. Jej matką była 

Emilia	Iljasiewicz	(1885-1967),	córka	hadżiego	Aleksandra	Iljasiewi-
cza, ojcem Rosjanin, Wiktor Malein (1879-1968). 

W latach 1918-1922 uczęszczała do klasy M. Romanowej w szkole 
choreografii	Teatru	Marińskiego.	Uczyła	się	także	na	kursie	u	G.	Uła-
nowej,	baleriny	o	światowej	sławie.	W	roku	1922	jej	rodzice	wyjechali	
z Rosji na Litwę i zamieszkali w Kownie. W tym samym roku rozpo-
częła	naukę	w	studium	baletowym	O.	Dubienieckiene.	

W latach 1925-1939 była primabaleriną Kowieńskiego Państwowe-
go	Teatru	Litwy.	Występowała	w	balecie	Leo	Delibesa	„Coppelia,	czy-
li	Dziewczyna	o	szklanych	oczach”,	pierwszym	na	litewskiej	scenie,	
gdzie	grała	rolę	Swanildy.	Później	występowała	w	„Fauście”	i	„Euge-
niuszu	Onieginie”.	Tańczyła	główne	role	we	wszystkich	spektaklach,	
które	wystawiano	w	tym	okresie.	Były	to:	Swanilda,	Sylvia	(L.	Delibes	
„Coppelia”, „Sylvia”), Masza, Odetta-Odylia, księżniczka Florina („Je-
zioro	 Łabędzie”,	 „Śpiąca	 Księżniczka”,	 „Dziadek	 do	 orzechów”	 Pio-
tra	Czajkowskiego),	Kolombina	 („Arlekinada”	Riccarda	Drigo),	Kitro	
(„Don	Kichotas”	Liudvikasa	Minkusa).

Taniec	Olgi	Malėjinaitė	charakteryzował	się	romantycznością	oraz	
liryzmem. W roku 1935 z litewską trupą baletową występowała go-
ścinnie	w	Monte	Carlo	oraz	Londynie.	 Jej	uczennicami	są	znane	 li-
tewskie	baleriny:	Tamara	Svientickaitė	i	Genovaite	Sabaliauskaitė.

Artystka	zmarła	niespodziewanie	29	lutego	1939	roku.	Na	jej	cześć	
w roku 1996 J. Smoriginas skomponował widowisko taneczne „Mano 
gyvenimas” („Moje życie”). 

Adas Jakubauskas
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 • MALUSZYCKI-UŁAN Aleksander
Syn	 Jana,	 urodzony	 8	 października	 1845	 roku	 w	 rodzinie	 dzie-

dzicznej szlachty z guberni wileńskiej. Edukację zdobywał w Alek-
sandrowskim	Korpusie	Kadetów,	zaś	służbę	wojskową	rozpoczął	jako	
chorąży Kałuskiego Batalionu Ochrony Wewnętrznej z przydziałem 
do	 Litewskiego	 Pułku	 Ułańskiego	 szefostwa	 Jego	Wysokości	 Arcy-
księcia Alberta Austriackiego. 

W jednostce stawił się 17.09.1863 roku i zgodnie z rozkazem do-
wódcy	 skierowany	 został	 do	 dywizjonu	 rezerwowego.	 Od	 sierpnia	
1865	roku	do	października	1866	pełnił	obowiązki	adiutanta	szwadro-
nu,	później	był	szefem	oddziału	gospodarczego.	W	lutym	1868	roku	
awansował	 na	 porucznika,	 po	 dwóch	 latach	 na	 sztabs-rotmistrza.	
Otrzymał	też	pierwszy	order	–	św.	Stanisława	3	st.

W pierwszej połowie lat 70. Maluszycki-Ułan ponownie zajmował 
stanowisko adiutanta szwadronu, potem znowu kierował oddziałem 
gospodarczym,	uzyskał	też	kolejny	order:	św.	Anny	3	st.	W	roku	1874	
na	 rozkaz	 dowódcy	 3	Rezerwowej	Brygady	Kawalerii	 oddelegowa-
ny został do zapasowego składu remontowego 6 Wołyńskiego Pułku 
Ułanów	i	6	Głuchowskiego	Pułku	Dragonów	w	miejscowości	Reczki	
w powiecie sumskim w celu przeprowadzenia kontroli.

	We	wrześniu	1875	roku	odkomenderowano	go	do	sztabu	10	Dy-
wizji	Kawalerii	na	stanowisko	starszego	adiutanta.	Pół	roku	później	
mianowany rotmistrzem z zaliczeniem do armijnej kawalerii. Na-
stępnie	znalazł	się	na	Krymie	jako	dowódca	szwadronu,	co	zbiegło	
się z wybuchem wojny rosyjsko-tureckiej. Jak zaznaczono w archi-
walnych dokumentach „pozostawał w jednostkach ochraniających 
czarnomorskie wybrzeże i uczestniczył w zmaganiach wojennych 
podczas ostrzału Eupatorii przez tureckie baterie”.

 Na początku roku 1880 otrzymał kolejny awans – na majora. W tym 
też	 roku	mianowany	 został	 dowódcą	 szwadronu	 10	Nowogrodzkiego	
Pułku	Dragonów	Jego	Królewskiej	Wysokości	Księcia	Wilhelma	Wirtem-
berskiego. Pełnił tam obowiązki przewodniczącego sądu pułkowego. 
W maju 1884 roku mianowany na podpułkownika. Od czerwca 1885 r. 
był	pomocnikiem	dowódcy	pułku,	następnie	objął	stanowisko	dowódcy.
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Jesienią 1886 roku wzorowo zdał egzaminy kandydackie na stano-
wisko	powiatowego	naczelnika	wojskowego,	które	sprawował	w	Ca-
rewokokszajsku (obecnie Joszkar-Ola) w guberni kazańskiej, z zlicze-
niem do piechoty armijnej. Zajmował je 8 lat, do maja 1895 r. W tym 
czasie	odznaczony	został	orderem	św.	Włodzimierza	4	st.	z	kokardą	
„za	 25-letnią	 nienaganną	 służbę”	 i	 orderem	 św.	 Stanisława	 2	 st.	 Za	
wzorową służbę awansował na pułkownika; w czerwcu 1895 roku 
wyznaczony na powiatowego naczelnika wojskowego w Pińsku. Wio-
sną następnego roku oddelegowany do Grodna jako członek komisji 
obserwacyjnej	do	kontroli	gotowości	mobilizacyjnej	w	urzędzie	grod-
nieńskiego naczelnika wojskowego. W roku 1897 brał aktywny udział 
w	pierwszym	powszechnym	spisie	ludności,	za	co	nagrodzony	został	
ciemnobrązowym	medalem.	W	roku	1899	otrzymał	order	św.	Anny	2	st.	

Wiosną	 1900	 roku	 pułkownik	 Maluszycki-Ułan	 złożył	 prośbę	
o	zwolnienie	z	armii	z	powodów	rodzinnych.	Jako	adres	przyszłego	
zamieszkania	podał	Wilno.	Dowódca	brygady	przesłał	pismo	na	ręce	
dowodzącego wojskami Okręgu Wileńskiego z załączeniem wyka-
zu przebiegu służby oraz rozliczeniem służbowym. Wnioskował też 
o mianowanie płk. Maluszyckiego-Ułana na stopień generała-majo-
ra, prawo do noszenia munduru i wyznaczenie emerytury.

Rozkaz w tej sprawie ukazał się 5.06.1900 roku. Z tym dniem puł-
kownik Maluszycki-Ułan został generałem-majorem i emerytem. 

Żonaty był z Felicją Tuhan-Mirza Baranowską. Mieli dwoje dzieci: 
syna	Tamerlana	(ur.	1873)	oraz	córkę	Ajszę-Jelizawietę	(ur.	1879).

Galim Sitdykow

 • MIŁKOWSKI Aleksander 
Urodził się 13 stycznia 1873 roku w rodzinie asesora kolegialne-

go w guberni grodzieńskiej. Wykształcenie zdobył w gimnazjum 
pietrozawodskim,	 postanowił	 jednak	 zostać	 wojskowym	 i	 mając 
18 lat wstąpił do 103 Pietrozawodskiego Pułku Piechoty jako szerego-
wy	na	prawach	ochotnika	1	klasy.	Po	dwóch	miesiącach	służby	zo-
stał skierowany do Moskiewskiej Junkierskiej Szkoły Piechoty. Uczył 
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się	dobrze.	Awansował	na	unter-oficera,	jefrajtera	szkoły,	młodszego	
unter-oficera	 szkoły,	 następnie	 starszego	 unter-oficera	 szkoły	 z	 za-
twierdzeniem	na	stanowisko	plutonowego	unter-oficera.

Szkołę ukończył 7.08.1893 roku w stopniu podporucznika z przy-
działem do 2 lekkiej baterii 5 Brygady Strzeleckiej. Podczas nauki 
przejawiał talent pedagogiczny, co było zauważone przez przełożo-
nych.	Dlatego	 też	 powierzono	mu	obowiązki	 nauczyciela	 brygado-
wego oddziału szkolnego. Następnie, rozporządzeniem szefa artylerii 
2 Korpusu Armijnego, odkomenderowany został na trzy miesiące do 
5 Strzeleckiego Lotnego Pułku Artyleryjskiego w Olicie, celem czaso-
wego	pełnienia	obowiązków	młodszego	oficera.

W latach 1895-1900 Miłkowski zajmował rozmaite stanowiska 
w 28 Brygadzie Artylerii: szkolił oddział brygadowy, był adiutantem, 
awansował	 na	 porucznika,	 dowodził	 półbaterią.	W	 roku	 1900	mia-
nowany sztabs-kapitanem. W tymże roku zaliczono go do składu 
korpusu	desantowego,	który	15	sierpnia	wyruszył	z	Odessy	do	Wła-
dywostoku. Uczestniczył w ekspedycji wojskowej na terytorium Chin, 
odbywając drogę powrotną z Władywostoku do Teodozji.

Po	powrocie	na	miejsce	dyslokacji	A.	Miłkowski	został	starszym	ofi-
cerem 3 baterii z zatwierdzeniem na stanowisku szefa wydziału go-
spodarczego.	W	roku	1902	odznaczony	orderem	św.	Stanisława	3	st.

Od listopada 1904 roku do sierpnia 1905 uczestniczył w wojnie ro-
syjsko-japońskiej. Brał udział w wielu potyczkach i wyprawach, był 
kontuzjowany. Na froncie awansował na kapitana i objął stanowi-
sko	pierwszego	starszego	oficera	3	baterii.	Przez	jakiś	czas	dowodził 
2 baterią 2 strzeleckiego dywizjonu artyleryjskiego.

Za męstwo i odwagę okazane w wojnie rosyjsko-japońskiej odzna-
czony	został	orderem	św.	Anny	3	st.	z	mieczami	i	kokardą,	orderem	
św.	Stanisława	2	st.	z	mieczami	oraz	orderem	św.	Anny	4	st.	z	dedy-
kacją „Za męstwo”.

Z	początkiem	 roku	 1906	wrócił	 na	miejsce	 stałej	 służby	 i	 ponad 
4 miesiące spędził na leczeniu. Po powrocie na linię frontu zajmował 
stanowisko	 starszego	oficera	baterii,	 ale	we	wrześniu	przypomnia-
no	sobie	o	nim	jako	o	świetnym	pedagogu	i	skierowano	do	oddzia-
łu	 szkolnego,	 już	 nie	 jako	wykładowcę,	 a	 kierownika.	W	 paździer-
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niku 1906 roku 30-letni kapitana uhonorowano dwoma orderami: 
św.	Anny	3	st.	z	mieczami	i	kokardą	oraz	św.	Stanisława	2	st.	z	mie-
czami.	 Oprócz	 tego	 otrzymał	 jasnobrązowy	medal	 upamiętniający	
wojnę	z	Japonią	i	wyróżniającą	odznakę	na	„pamiątkę	50-lecia	pozo-
stawania	 Jego	Cesarskiej	Wysokości	Księcia	Michaiła	Nikołajewicza	
w	godności	generała-feldcejmajstra”.	W	 listopadzie	 tegoż	 roku	Mił-
kowski	został	członkiem	sądu	honorowego	oficerów.

Od roku 1907 do 1910 czasowo dowodził 3 i 1 baterią, uczył słu-
chaczy oddziału szkolnego, zasiadał w sądzie. W grudniu 1909 roku 
odznaczony	orderem	św.	Anny	2	st.	Z	początkiem	roku	1911	skiero-
wany	do	oficerskiej	szkoły	artylerii	w	celu	podwyższenia	kwalifikacji,	
którą	po	8	miesiącach	ukończył	pomyślnie.	Powróciwszy	do	dywizji,	
ponownie czasowo dowodził 3 baterią. W kwietniu 1912 roku miano-
wany	podpułkownikiem	i	wyznaczony	na	dowódcę	2	baterii	5	strze-
leckiego dywizjonu artyleryjskiego.

A.	Miłkowski	był	uczestnikiem	I	wojny	światowej.	Latem	1917	roku	
na froncie rumuńskim dowodził artylerią Korpusu Muzułmańskiego, 
sformowanego przez generała M. Sulkiewicza. Potem znalazł się na 
Krymie,	 gdzie	 był	 pomocnikiem	ministra	wojska.	Dalsza	 jego	 służ-
ba	nie	jest	znana.	Według	niektórych	polskich	informacji	dosłużył	się	
rangi generała-majora. 

Żonaty	z	Zofią,	córką	szlachcica	Aleksandra	Smolskiego.	Mieli	cór-
kę Tamarę.

Galim Sitdykow

 • MUCHLA Abutalib 
Urodził się 16 czerwca 1857 roku w tatarskiej okolicy Iwanowo 

w powiecie słuckim, w szlacheckiej rodzinie guberni mińskiej. Był sy-
nem asesora kolegialnego, prystawa Aleksandra Muchli (herbu Rud-
nica), syna Osmana, z małżeństwa z Zebejdą Murzicz (herbu Łuk).

Po ukończeniu Niżnegorodskiego Gimnazjum Wojskowego im. grafa 
Arakczejewa, wstąpił 10.08.1876 roku do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej 
w Petersburgu. Stamtąd przeniesiony został do Michajłowskiej Szkoły 
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Artylerii.	17.05.1877	roku	awansował	na	unter-oficera,	a	1.09.1877	roku	
skierowany został w stopniu feuerwerkera (ogniomistrza) do 27 Bryga-
dy Artylerii. 7.08.1878 roku odkomenderowano go do Twierdzy Pietro-
pawłowskiej,	celem	zdania	egzaminów	do	Michajłowskiej	Szkoły	Arty-
lerii. Spędził w Petersburgu prawie rok i po egzaminach 10.05.1879 roku 
powrócił	do	swej	brygady.	12.06.1879	r.	mianowany	portupej-junkrem,	
28.07.1879 r. chorążym artylerii polowej, 20.12.1879 r. – podporuczni-
kiem, a w 20.11.1882 r. – porucznikiem. 20.03.1883 roku odznaczony 
orderem	św.	Stanisława	3	st.,	21.12.1889	r.	awansował	na	sztabs-kapi-
tana,	21.04.1891	r.	otrzymał	order	św.	Anny	3	st.

Za zasługi w służbie 9.06.1895 roku awansowany na kapitana, 
17.03.1896 r. otrzymał srebrny medal upamiętniający panowanie Alek-
sandra	 III,	 zaś	 15.05.1899	 r.	 order	 św.	 Stanisława	 2	 st.	 12.02.1899	 r. 
objął	stanowisko	przewodniczącego	sądu	brygady,	które	zajmował	do	
15.09.1900 r. 27.02.1902 roku awansował na podpułkownika z wyzna-
czeniem	na	dowódcę	6	baterii	30	Brygady	Artylerii.	Podczas	wojny	rosyj-
sko-japońskiej, od 1.02.1905 r. do 2.06.1906 r. uczestniczył w kampanii, 
ale najprawdopodobniej nie brał udziału w działaniach bojowych, gdyż 
nie zostało to wykazane w jego przebiegu służby. 1.11.1905 roku odzna-
czony	orderem	św.	Włodzimierza	4	st.,	21.01.1906	r.	ciemnobrązowym	
medalem upamiętniającym wojnę rosyjsko-japońską, 26.01.1906 r. 
jubileuszową odznaką 50-lecia zajmowania przez Wielkiego Księcia 
Michaiła Nikołajewicza stanowiska generała-feldcejchmajstra. Rozka-
zem carskim z 17.11.1908 roku awansowany na pułkownika i zwolnio-
ny ze służby z prawem do munduru i emeryturą.

Na	początku	 I	wojny	światowej,	 rozkazem	 JCM	z	17.11.1914	 roku	
Muchlę ponownie powołano do służby wojskowej w stopniu puł-
kownika	 i	 wyznaczono	 dowódcą	 2	 dywizjonu	 6	 Brygady	 Artylerii.	
1.02.1915 roku wraz z jednostką wyruszył z Homla; od 2 do 28.02.1915 
roku uczestniczył w walkach z Niemcami pod twierdzą Grodno (od 
1 do 21.02. 1915 r. czasowo dowodził brygadą), następnie od 28.02. 
do 8.04.1915 r. – na kierunku ostrołęckim. Niebawem otrzymał urlop 
zdrowotny (25.04.1915 r.) i został przedstawiony do dymisji z powodu 
niezdolności	do	służby.	Prośbę	o	dymisję	złożył	w	Wilnie	26.07.1915	
roku; już w listopadzie znajdował się w ewidencji ewakuowanych na 
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liście	wojskowego	naczelnika	powiatu	peterhofskiego.	W	 roku	1916	
zwolniony	ze	służby	z	mundurem	i	emeryturą.	W	niektórych	polskich	
publikacjach wymieniany jest jako generał-major. Rodzina straciła 
z nim kontakt w czasie rewolucji sowieckiej i dalsze jego losy oraz 
data	śmierci	nie	są	znane.	

Był	żonaty	z	Marią	Romanowiczówną	(ok.	1868–19.08.1916	r.),	cór-
ką sztabs-kapitana artylerii Romualda, syna Alberta Romanowicza, 
ze starej litewsko-tatarskiej rodziny guberni wileńskiej (herbu Kotwi-
ca), posiadającej majątek w Niekraszuńcach (powiat lidzki). Zmarła 
na ewakuacji w Petersburgu. Jej symboliczny pomnik zachował się na 
mizarze w Niekraszeńcach razem z nagrobkami ich starszego syna 
oraz krewnych. 

Mieli	dwóch	synów:	Iskandera	(Aleksandra,	30.03.1890–7.02.1912	
r.),	gardemarina	floty	(kadeta	marynarki	wojennej)	 i	Mustafę	(Stefa-
na), sztabs-rotmistrza gwardii.

Stanisław Dumin

 • MUCHLA Aleksander
Pochodził ze szlachty guberni mińskiej. Urodził się 14 listopada 1884 

roku w miasteczku Byteń w powiecie słonimskim guberni grodzieńskiej 
(metryka z meczetu w Lachowiczach). Był synem drobnego posiada-
cza ziemskiego Mustafy-Stefana, syna Jakuba Muchli herbu Rudnica, 
z	małżeństwa	z	Fatmą,	córką	Amurata	Woronowicza	herbu	Lis,	rodem	
z	Lachowicz.	W	spadku	po	ojcu	otrzymał	folwarczek	Dombrowszczy-
znę	(w	latach	20.	XX	w.	odstąpił	swą	część	mężowi	siostry	Marii,	Ro-
manowi Smolskiemu). Jako ekstern ukończył słonimską szkołę realną. 
W sierpniu 1906 roku wstąpił jako ochotnik do 118 Szujskiego Pułku 
Piechoty,	w	październiku	1907	r.	awansował	na	młodszego	unter-ofi-
cera,	wyróżniony	odznaką	za	celne	strzelanie.	Od	sierpnia	1908	roku	
był junkrem Wileńskiej Szkoły Wojskowej; 6.08.1911 roku mianowany 
podporucznikiem z przydziałem do 110 Kamskiego Pułku Piechoty im. 
generała-adiutanta hrabiego de Tolly, stacjonującego w Kownie. Młod-
szy	oficer	15	kompanii,	od	stycznia	1912	roku	szef	łączności	pułku.	
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Podczas	 I	wojny	światowej,	4.08.1914	roku	znalazł	się	z	pułkiem	
na terenie wschodnich Prus i po pogromie armii gen. Samsonowa we 
wrześniu	1914	r.	dostał	się	do	niewoli.	Za	zasługi	w	walce	przeciwko	
Niemcom,	wraz	z	innymi	oficerami	pułku,	29.10.1914	roku	odznaczo-
ny	zaocznie	orderem	św.	Anny	4	st.	(nosiło	się	go	na	broni	białej	z	na-
pisem „Za męstwo”). 

Według rodzinnych informacji, w obozie nauczał żołnierzy – jeń-
ców	 wojennych	 matematyki.	 Po	 kapitulacji	 Niemiec	 w	 listopadzie	
1918 roku przez pewien czas studiował na uniwersytecie, potem wy-
uczył się zawodu lutnika. We wnętrzu jego pierwszych skrzypiec, 
zrobionych	w	Berlinie	na	początku	lat	20.	Można	zobaczyć	etykiety	
z napisem Aleksander Muchla / Berlin 192 oraz inicjałem A.M. zwień-
czonym	szlachecką	koroną.	Za	jeden	ze	swych	instrumentów	otrzy-
mał nagrodę.

W	 listopadzie	 1923	 roku	 „powrócił	 z	 niewoli”,	 jak	 sam	 zapisał	
w książeczce wojskowej, i przyjechał do Moskwy, gdzie zamiesz-
kał jego ewakuowany podczas wojny brat Mustafa-Stefan, urzędnik 
pocztowy, oraz siostra Anifa (po mężu Milkomanowicz) z rodzinami. 
Początkowo	zarejestrowany	został	jako	„były	biały	oficer”,	następnie	
jednak	zdjęty	z	wykazu	i	jakimś	cudem	uniknął	w	latach	30.	aresz-
towania	i	stracenia.	Pracował	w	fabryce	instrumentów	muzycznych	
w Zwienigorodzie, kontynuował pracę w domu; robił skrzypce dla 
zawodowych	 muzyków	 (z	 jego	 instrumentów	 korzystano	 nawet	
na konkursie im. Czajkowskiego), sam wykonał meble do swojego 
mieszkania, nabytego w jednym z pierwszych (jeszcze przedwojen-
nych)	 domów	spółdzielczych,	wybudowanych	przy	ulicy	Usaczewa	
(dom	19,	mieszkanie	162).	Wiele	czasu	poświęcał	wychowaniu	córki,	
później	wnuka	Stanisława.	Zmarł	nagle	na	zawał	23	stycznia	1962	r.	
Pochowany na Cmentarzu Wostriakowskim w Moskwie.

Był żonaty z Eugenią Pietrowną Olkowicz (9.11.1900–7.7.1983 r.), 
córką	kolejarza,	z	rodziny	polskiego	pochodzenia.	Mieli	jedną	córkę	
Fatimę (ur. w Moskwie 7.02.1932 r.).

Stanisław Dumin
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 • MUCHLA Mustafa (Stefan)
Urodził się 11 marca 1894 roku w szlacheckiej rodzinie z guber-

ni	mińskiej,	 jako	 syn	 oficera	 artylerii	 Abutaliba	Muchli,	 syna	 Alek-
sandra,	z	małżeństwa	z	Marią	Romanowiczówną,	córką	Romualda 
(h. Kotwica).

Ukończył	Pskowski	Korpus	Kadetów	oraz	Jelizawietgradską	Szkołę	
Kawalerii. 1.10.1914 roku uzyskał stopień korneta z przydziałem do 
3 Smoleńskigo Pułku	Ułanów	im. Cesarza Aleksandra III, ale od razu 
odkomenderowany	został	do	Pułku	Dragonów	Lejb-gwardii,	w	któ-
rego szeregach walczył z Niemcami. Awansowany na porucznika 
w	roku	1915,	odznaczony	orderem	św.	Anny	4	st.	z	dedykacją	„Za	mę-
stwo”	(1915)	i	św.	Stanisława	3	st.	z	mieczami	i	kokardą	(1916);	będąc	
już ostatecznie przeniesiony do tego pułku, awansowany na sztabs-
-rotmistrza (1916).

Podczas	wojny	domowej	był	oficerem-wychowawcą	w	Pskowskim	
Korpusie	Kadetów.	W	lipcu	1917	roku	korpus	ewakuowano	do	Kaza-
nia	 i	ulokowano	w	budynku	Akademii	Duchownej.	W	październiku	
1917	roku	kadeci	oraz	junkrzy	usiłowali	stłumić	wystąpienie	żołnie-
rzy artylerii, popierających rewolucję bolszewicką. Kiedy w roku 1918 
Kazań	został	zdobyty	przez	białych,	kadeci	poparli	ich.	We	wrześniu	
miastu zagroziła Armia Czerwona; korpus ewakuowano do Ufy, stam-
tąd skierowano wraz z armią Kołczaka do Irkucka, gdzie wznowio-
no	zajęcia.	Wiadomo,	że	sztabs-rotmistrz	Muchla	we	wrześniu	1919	
roku nadal. Zajmował swoje stanowisko, jest bowiem wymieniony 
w	pewnym	dokumencie	13.01.1920	r.	Wtedy	właśnie	kadeci	walczyli	
z	bolszewikami,	którzy	wzniecili	w	Irkucku	powstanie.	Wielu	zginęło	
lub dostało się do niewoli, pozostali odeszli z białą armią. Uczelnia 
przestała	istnieć,	choć	wielu	jej	wychowanków	nadal	walczyło	prze-
ciwko czerwonym. 

Po	zakończeniu	wojny	Muchla	powrócił	na	Wileńszczyznę,	gdzie	
został	właścicielem	niewielkiego	majątku	Okminiszki.	W	roku	1925	
był	 członkiem	 zarządu	 koła	 wychowanków	 rosyjskich	 korpusów	
kadetów	w	Wilnie.	Opublikował	niewielkie	wspomnienia	o	walkach	
Lejb-gwardyjskiego	Pułku	Dragonów	w	I	wojnie	światowej.	Podobnie	
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jak inna tatarska szlachta ziemiańska wspierał muzułmańskie para-
fie.	W	roku	1925	był	wśród	ofiarodawców	na	meczet	w	Niekraszuń-
cach. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w roku 1940 został 
aresztowany i wraz z wieloma innymi miejscowymi obywatelami wy-
wieziony	 do	Rosji.	Według	 danych,	 przekazanych	 później	 rodzinie,	
zmarł	31	grudnia	1942	roku	na	północy,	w	sowieckim	obozie	Aleksan-
drowka w Narymskiego Kraju.

Był	żonaty	z	Heleną	Talkowską	herbu	Radzic,	córką	Jana.	Mieli	jed-
ną	córkę,	Nijarę	(ur.	5.10.1917),	która	repatriowała	się	do	Polski	(zmar-
ła w Poznaniu).

Stanisław Dumin

 • MUSSIELEWICZ Josif 
Urodził się około roku 1743, jako syn Samuela Mussielewicza. 

22.05.1760 roku wraz z bratem Jakubem sprzedał za 3 tysiące zło-
tych Antoniemu Zawadzkiemu, kanonikowi smoleńskiemu, należną 
im	w	spadku	część	majątku	Waka-Kozaklary	z	prawem	połowu	ryb.	

Porucznik przedniej straży wojsk litewskich. 6.05.1794 roku pod-
czas	powstania	kościuszkowskiego	otrzymał	w	Grodnie	od	pułkow-
nika „siły zbrojnej narodowej litewskiej”, generała-majora milicji 
powiatu grodzieńskiego Andrzeja Kazanowskiego patent na ran-
gę rotmistrza w jego pułku. W roku 1795 był wymieniony z rodziną 
wśród	 szlachty	 tatarskiej	 okolicy	 Waki.	 14.05.1806	 roku	 rotmistrz	
byłych	wojsk	polskich,	wspólnie	z	żoną	Heleną	 i	krewnymi,	wujem	
Eliaszem	(s.	Jakuba)	Mussielewiczem	i	jego	synem	Józefem,	sprzedał	
położone w powiecie wileńskim i trockim folwarki Waka-Prudziany 
i	Waka-Japaszewicze	z	poddanymi,	Helenie	z	książąt	Puzynów-Do-
mbrowskich, podwojewodzinie smoleńskiej. W roku 1825 jego dzieci 
mieszkały	w	okolicy	Sorok	Tatarów,	gdzie	posiadały	folwark	bez	pod-
danych, otrzymany w testamencie (z 5.07.1815 r.) zmarłego bezdziet-
nie	wdowca	Józefa	(s.	Eliasza)	Mussielewicza.

Żonaty	po	raz	pierwszy	z	Joanną	(ok.1746–?),	z	którą	miał	synów:	
Sylwestra (ur. ok. 1780) i Aleksandra (ur. ok. 1783), wspomnianych 
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w	roku	1795.	Z	drugą	żoną	Heleną	Sulejmanowiczówą	mieli	syna	Sa-
muela	(ur.	1804)	i	córkę	Zuzannę.	Dzieci	wywiodły	się	ze	szlachectwa	
w guberni wileńskiej 5.05.1823 roku z herbem Grabie.

Josif Mussielewicz zmarł około 1815 roku. 

Stanisław Dumin

 • MUSTAFICZ Maciej 
Urodził się około 1761 roku w rodzinie szlachty guberni wileńskiej, 

w	okolicy	Niemieża.	Był	synem	Michała,	syna	Dawida	Mustaficza,	dy-
misjonowanego chorążego pułku przedniej straży wojsk litewskich 
szefostwa Kirkora (1791). 

Wstąpił do służby jako towarzysz do litewsko-tatarskiego pułku ar-
mii rosyjskiej w roku 1797. W tym samym roku został sztyk-junkrem, 
a w 1798 – namiestnikiem. Po reorganizacji jednostki służył w sfor-
mowanym na jej podstawie tatarskim pułku ułańskim. W roku 1800 
był kornetem, w 1808 – porucznikiem, w 1811 – sztabs-rotmistrzem. 
Uczestniczył w wojnie z Napoleonem 1812 r. Otrzymał srebrny medal 
za rok 1812. W roku 1818 mianowany rotmistrzem. W stopniu kapita-
na był w roku 1824 naczelnikiem wileńskiego oddziału żandarmerii. 

Posiadał	wówczas	w	Niemieżu	 60	 dziesięcin	 ziemi	 z	 4	 duszami	
chłopskimi. W roku 1835 awansował na majora. 6.12.1836 roku został 
odznaczony	orderem	św.	Jerzego	4	st.	za	25	lat	służby.

Jego żona Roksolana, majorowa (1778–14.01.1864 r.), pochowana 
jest	na	tatarskim	mizarze	w	Niemieżu	(zachował	się	nagrobek).	Data	
śmierci	Macieja	Mustaficza	nie	jest	znana.

Stanisław Dumin

 • OSAŃCZUKOWICZ Majko Sańczukowicz, 
(Asańczukowicz)
Data	urodzenia	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem kniazia Asańczuka-ułana (Sańczuka, Osańczuka), już 
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w	1440	roku	władającym	majątkiem	Zasule	w	Ziemi	Nowogródzkiej.	
Kniaź	Majko	Osańczukowicz	Ułan	23.11.1482	roku	otrzymał	od	kró-
la Kazimierza Jagiellończyka 8 kop groszy z karczm kiernowskich, 
a	17.03.1488	 roku	4	kopy	groszy	z	karczm	nowogródzkich.	W	 roku	
1498 dostał przywilej na siedmioro służb w Kumelanach oraz ziemię 
bojarską Bogdana Niekraszewicza w powiecie krewskim. Był potem 
marszałkiem	ściahu	Ułanów	Osańczukowiczów	(wymieniony	w	spi-
sie	marszałków	w	późniejszym	przywileju).

Dwukrotnie	 żonaty,	 przy	 czym	 jedna	 żona	 uważana	 za	 ślubną,	
druga	 za	 nieślubną	 („niewienczalną”).	 Przekazał	 majątek	 Zasule	
swym	dwóm	synom	z	nieślubnej	żony,	Serafinowi	i	Lehimberdejowi	
Majkowiczom.	 Po	 jego	 śmierci,	 synowie	 po	 ślubnej	 żonie,	 kniazio-
wie	Majkowiczowie	 Osańczukowiczowie:	 Begim,	 Adko	 (późniejszy	
marszałek	 tego	 ściahu),	Nurum	 (później	 chorąży	 ściahu)	 i	Mahmet	
(zm.	przed	r.	1522),	20.03.1505	roku	otrzymali	od	króla	Aleksandra	list	
zatwierdzający im majątek Zasule, z rozkazem tamtejszym ludziom, 
aby byli im posłuszni. 

Około	 roku	 1510	 „bratem”	 tychże	Majkowiczów	w	 jarłyku	 chana	
Mengli-Gireja nazwany został Tuwitel-ułan, zmarły na krymskiej 
służbie.	 Prawdopodobnie	 było	 to	 jakieś	 dalsze	 pokrewieństwo;	 ich	
„bratem”	w	jednym	z	dokumentów	nazwany	był	również	kniaź	Ach-
meć	Wojszutkowicz	Ułan,	krewniak	Majka.	

Zmarł przed rokiem 1505. 

Stanisław Dumin

 • OSTRYŃSKI Aziubek-sołtan Dawleszewicz
Urodził się po roku 1491. Był potomkiem Czyngis-chana, synem care-

wicza	Dewlesz-sołtana	(Dawlesza),	bratanka	chana	Mengli-Gireja.	Wspo-
minany w dokumentach jako Ozubek, Uzubek, Azubek, Azibek, Oziubek.

Z	pisma	Mengli-Gireja	do	króla	Zygmunta	I	(ok.	1507)	wynika,	że	
po powrocie z Litwy krymski poseł Mamysz-ułan zakomunikował 
chanowi,	że	„brata	naszego	syna,	Dowlesz	Sołtanowa,	syna	Ozubek-
-sołtana,	 królewska	 danina	 odebrana	 i	 przekazana	 pewnemu	mo-
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skwicinowi”,	tzn.	odebrano	mu	królewskie	nadanie	(zapewne	otrzy-
mane	przez	jego	ojca).	Chan	prosił	króla,	aby	„tego	Ozubeka-sołtana	
brata	 naszego	 [tj.	 rodowca]	 przy	 honorze	 zachować	 [tj.	 traktować	
z	honorem]”	i	zwrócić	mu	majątek.	Ojciec	Aziubeka	wyjechał	z	Kry-
mu w 1491 roku i niebawem ożenił się na Litwie (prawdopodobnie 
z	córką	jednego	z	miejscowych	znanych	Tatarów),	możliwe	więc,	że	
Aziubek urodził się już w Wielkim Księstwie Litewskim.

11.04.1514	 roku	 król	 Zygmunt	 I	 powiadomił	 namiestnika	 ostryń-
skiego	 o	 nadaniu	 carewiczowi	 Uzubek-sołtanowi	 70	 koniuchów, 
6	pustkowi	i	2	parobków	pod	Ostrynią	w	powiecie	lidzkim.	Ten	ma-
jątek,	znany	później	jako	Rycza,	znajdował	się	we	włości	ostryńskiej,	
dlatego	Aziubeka	 i	 jego	potomstwo	zaczęto	wymieniać	w	źródłach	
jako	carewiczów	Ostryńskich	(jednocześnie,	dla	odróżnienia,	innych	
tatarskich	carewiczów,	którzy	otrzymali	nadanie	we	włości	puńskiej,	
nazywano carewiczami Puńskimi). 

Ten	potomek	Girejów	podtrzymywał	stosunki	z	ostatnim	chanem	
Wielkiej Ordy Szejch-Ahmedem, rywalem krymskiej dynastii. Po po-
wrocie Szejch-Ahmeda do Ordy Nogajskiej w roku 1520 chan prosił 
króla	o	 przysłanie	mu	z	 pomocą	 „do	Czerkas”,	 tj.	 na	Ukrainę,	 jego	
brata	Challek-sołtana	i	Ozubek-sołtana	„z	dawnymi	ludźmi	dobrymi”	
(z	 innymi	 dobrymi	 ludźmi).	 Zygmunt	 I	 obiecał	 chanowi,	 że	 przyśle	
carewiczów	do	Kijowa	i	każe	tam	mieszkać,	„póki	ty,	brat	nasz,	z	woj-
skiem swoim na nieprzyjaciela swego nie wyjdziesz”. Ale ostatecznie 
Aziubek pozostał na Litwie. 

18.10.1529	roku,	gdy	królewicz	Zygmunt	August,	ogłoszony	wiel-
kim	księciem	litewskim,	został	uroczyście	osadzony	na	tronie	obok	
Zygmunta	 I,	wśród	zgromadzonych	osób	 (episkopat,	 litewscy	 i	pol-
scy panowie, przedstawiciele bojarstwa rozmaitych ziem), „naprze-
ciw	majestatu	 [Jego	Wysokości]	 blisko	 siedzieli	 dwaj	 carewicze	 na	
ławkach”. Jednym z nich niewątpliwie był Aziubek, drugim zapew-
ne Challek-sołtan lub Janibek-sołtan (carewiczowie Puńscy. Aziu-
bek	uczestniczył	w	sejmach	w	składzie	świty	królewskiej.	Zajmował	
pierwsze	miejsce	w	hierarchii	rodów	litewsko-tatarskich	i	pełnił	funk-
cję rozjemcy oraz sędziego w sporach między miejscowymi Tatarami. 
Na polecenie Zygmunta I carewicz wydawał Tatarom hospodarskim 
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(królewskim)	świadectwa	szlachectwa,	zatwierdzane	przez	króla	na	
tej samej zasadzie, co analogiczne „listy” wydawane bojarom-szlach-
cie	przez	wyznaczonych	do	tego	litewskich	panów.	

W roku 1530 Aziubek otrzymał kilka dodatkowych nadań. W roku 
1531 dostał majątek Położyn w powiecie mińskim, w 1536 – Stiepa-
nowszczyznę w powiecie trockim. W roku 1532 przydzielono mu 
10 kop groszy i postaw sukna ze skarbca litewskiego. W rejestrze wy-
nagrodzeń	za	służbę	„dworzanom	hospodarskiem”	(królewskim)	jest	
w roku 1536 zapis o wydaniu „carewiczowi Aziubekowi-sołtanowi” 
adamaszku	na	odzież,	sukna	i	pieniędzy	(10,	później	15	kop	groszy),	
co oznacza, że w tym czasie znajdował się przy boku Zygmunta I. 
Następne znane nam wzmianki o nim pochodzą z lipca 1540 roku, 
kiedy	trzech	Tatarów	przedstawiło	królowi	do	potwierdzenia	„list	są-
dowy” (postanowienie sądowe) carewicza Oziubeka-sołtana i Fursa 
Ułana Asańczukowicza. Na pieczęciach widnieje nieco zmieniony 
znak	Girejów	–	Tarak	Tamga	(trójząb,	którego	jeden	koniec	jest	zgięty	
na	znak	przynależności	do	młodszej	gałęzi	dynastii.	Wśród	plemion	
kazachskich	 taki	 znak	 potomków	Czyngisydów	nazywa	 się	 Sołtan	
Tamga).

Na	Litwie	Aziubek	ożenił	się	z	córką	jednego	z	towarzyszy	swego	
ojca	(późniejszego	karaczaja	ułusu	szyryńskiego	na	Krymie),	kniazia	
Malikbaszy-murzy	Szyryńskiego,	kniaziówną	Zanią	(Zosią)	Malikba-
szówną.	Mieli	trzech	synów:	Bohatyr-sołtana,	Dżanaja	i	Czyngisa;	je-
dynie ostatni zostawił potomstwo, wygasłe do początku XVII wieku.

Aziubek zmarł między rokiem 1540 a 1546, kiedy majątki po nim 
należały	już	do	jego	synów.	

Stanisław Dumin

 • OSTRYŃSKI Bohatyr-sołtan Aziubek-sołtanowicz
Urodził się na Litwie, data nie jest znana. Był potomkiem Czyn-

gis-chana, synem (przypuszczalnie najstarszym) Aziubeka-sołtana 
Ostryńskiego	 i	 kniaziówny	Zani	 (Zosi)	Malikbaszówny	Szyryńskiej,	
krewnym chana Mengli-Gireja. 
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Razem	 z	 braćmi,	 carewiczami	Dżanajem	 i	 Czyngisem,	 otrzymał	
w	spadku	obszerne	ojcowskie	włości.	W	roku	1546	rozpoczął	sprawę	
o ziemię w Położynie w powiecie mińskim z chłopami z Luboszań-
skiego	dworu,	ale	rok	później	on	i	jego	brat	(niewymieniony	z	imie-
nia)	przegrali	ten	proces.	Następnie	„bracia	carewicze”	odstąpili	część	
Położyna panu M. Naruszewiczowi. Najprawdopodobniej zmarł bez-
dzietnie przed rokiem 1555.

Stanisław Dumin

 • OSTRYŃSKI Czyngis Aziubek-sołtanowicz
Carewicz, potomek Czyngis-chana, syn carewicza Aziubek-soł-

tana	Ostryńskiego	i	kniaziówny	Zani	(Zosi)	Malikbaszówny	Szyryń-
skiej. Urodził się na Litwie, data nie jest znana. 

Razem	 z	 braćmi,	 carewiczami	 Dżanajem	 i	 Bohatyr-sołtanem,	
odziedziczyli	rozległe	włości	po	ojcu,	jednak	nie	potrafili	ich	zacho-
wać;	część	majątku	Położyn	w	powiecie	mińskim	„bracia	carewicze”	
odstąpili	panu	M.	Naruszewiczowi.	Wspólnie	z	matką	uzyskali	w	roku	
1555	 powrót	 chłopów,	 zbiegłych	 z	 majątku	 Rycza.	 Z	 supliki,	 skie-
rowanej	 do	 króla	 przez	 „carycę	Ostryńską	Uzubek	 Sołtanową	Zoję	
Medliboszownej” i jej syna Czyngisa, wynika, że z wyroku wojewody 
trockiego	i	dzierżawcy	lidzkiego	Mikołaja	Radziwiłła,	jej	syn	Dżanaj	
otrzymał	równą	część	„z	tym	drugim	synem	jej”	(tj.	Czyngisem)	z	ma-
jątku	pod	Ostrynią,	ale	gnębił	swych	ludzi,	którzy	zbiegli	na	ziemie	
starosty	ostryńskiego.	Nie	bacząc	na	brak	u	carewiczów	Ostryńskich	
dokumentów	na	tych	chłopów	(według	informacji	„carycy”,	nadanie	
królewskie	zagubił	w	Nowogródku	sługa	jej	syna,	carewicza	Ostryń-
skiego	Bohatyr-sołtana),	król	Zygmunt	August	(„jakoż	bez	ustanku	ta	
caryca z synem swym Czyngisem natręctwa nam czyniła” – z pewnym 
rozdrażnieniem	oznajmił	monarcha	w	„liście”	do	starosty	25.09.1555	
r.)	polecił	zwrócić	im	zbiegłych	poddanych	i	potwierdził	majątek	pod	
Ostrynią „na chlebokarmienie” (wyżywienie) jej, Czyngisowi i ich po-
tomkom	z	obowiązkiem	służenia	królowi	„jakoż	mąż	jej	i	ojciec	tegoż	
Czyngisa	Uzubek	Sołtan	służył”.	16.11.1555	 roku	król	wydał	carewi-
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czowi Czyngisowi i jego matce przywilej na Ryczę. 13.08.1583 roku 
Czyngis	wpisał	ów	przywilej	do	ksiąg	Trybunału	Litewskiego.	W	tym-
że roku zapisał żonie zobowiązanie pieniężne na majątku Brzostowi-
ca-Bigienie	w	powiecie	wołkowyskim,	zaś	w	roku	1588	sprzedał	ten	
majątek marszałkowi M. Kurczowi. 

Posiadłości	tej	rodziny	należały	do	największych	majątków	tatarskich	
w Wielkim Księstwie Litewskim, chociaż, rzecz jasna, daleko ustępowa-
ły	latyfundiom	magnackim	(z	których	wystawiano	po	sto	i	więcej	koni).	

Czyngis, podobnie jaki i inni carewiczowie, nie podlegał tatarskim 
chorążym,	stojącym	na	czele	tatarskich	ściahów	(pospolitego	rusze-
nia,	do	którego	byli	przypisani	w	zasadzie	wszyscy	Tatarzy	posiada-
jący nadania i zobowiązani do służby wojskowej). Posiadał przywi-
lej stawiania się na służbę ze swoim oddziałem wprost do hetmana. 
Przykładowo, w roku 1567 carewicz Ostryński samodzielnie wystawił 
ze	swych	włości	8	jeźdźców	do	wojska	litewskiego.	To	prawo	carewi-
czów	odpowiadało	przywilejom	litewskich	kniaziów	i	panów,	którzy	
pierwotnie nie wchodzili w skład powiatowego pospolitego ruszenia 
i zjawiali się na służbę z własnymi oddziałami. 

Z	małżeństwa	z	kuzynką,	kniaziówną	Umną	Agiszewną	Szyryńską,	
Czyngis	zostawił	nieznane	z	imienia	małoletnie	dzieci.	Po	jego	śmierci,	
ich	dziadek	i	opiekun,	kniaź	Jan	Agiszewicz	Szyryński,	3.04.1598	roku	
otrzymał od Zygmunta III potwierdzenie dla nich na Ryczę i Położyn. 
Wkrótce	po	tym,	wdowa	po	Czyngisie	wyszła	za	mąż	za	kniazia	Fursa	
Asanowicza Ułana i sprzedała Ryczę szlachcie Chaleckim. Prawdopo-
dobnie, dzieci Czyngisa zmarły w dzieciństwie, a wraz z nimi wygasł 
z	początkiem	XVII	wieku	ród	carewiczów	Ostryńskich.	

Stanisław Dumin

 • OSTRYŃSKI Dżanaj (Dczanaj) 
Aziubek-sołtanowicz
Urodził się na Litwie, data nieznana, jako syn Aziubeka-sołtana 

Ostryńskiego	 i	 Zani	 (Zosi)	Malikbaszówny	 Szyryńskiej.	 Był	 potom-
kiem Czyngis-chana, krewnym chana Mengli-Gireja. 
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Razem	 z	 braćmi,	 carewiczami	 Bohatyr-sołtanem	 i	 Czyngisem,	
odziedziczył	rozległe	ojcowskie	włości,	w	tym	część	majątku	Rycza	
pod	Ostrynią.	Jak	wynika	z	supliki	ich	matki	do	króla	Zygmunta	Augu-
sta (1555), po orzeczeniu wojewody trockiego i dzierżawcy lidzkiego 
Mikołaja	Radziwiłła	 carewicz	Dżanaj	 otrzymał	 równą	 część	 „z	 tym	
innym	synem	jej”	w	majątku	pod	Ostrynią,	ale	–	wedle	słów	krewnia-
ków	–	 „będący	 rozumu	niezupełnego”,	 uciskał	 swoich	 ludzi,	 którzy	
zbiegli	na	ziemię	starosty	ostryńskiego.	Matka	i	brat	Dżanaja	dopięli	
powrotu	owych	chłopów,	ale	Dżanaj	dalej	władał	swoją	częścią	oj-
cowskiego majątku i zawierał ziemskie umowy. Na jednym z doku-
mentów	z	1572	roku	zachowała	się	pieczęć	z	rodowym	znakiem	Gi-
rejów	–	Tamgą	Tarak	(w	postaci	używanej	przez	chanów	krymskich).	
Zmarł po roku 1572. 

Carewicz	Dżanaj	był	żonaty,	dzieci	nie	miał.	Wdowa	po	nim	„Siem-
szubaninowa	 Taktamyszowna	 Dczanajewa	 Azbek	 Sołtanowicza	
carewiczowa	Ostryńska”	sprzedała	H.	P.	Unichowskiemu	część	Koł-
dyszewa	w	powiecie	nowogródzkim	 (5	włók	ziemi).	Ziemię	 tę	król	
Zygmunt III przywilejem 11.03.1595 roku zatwierdził przy nowych 
właścicielach.	

Stanisław Dumin

 • POŁTORŻYCKI Józef
Urodził się w grudniu 1846 roku, w szlacheckiej rodzinie z guberni 

wileńskiej. W roku 1864 wstąpił jako junkier do 3 Aleksandrowskiej 
Szkoły Wojskowej. Po jej ukończeniu w roku 1866 skierowany został 
do 123 Kozłowskiego Pułku Piechoty.

W roku 1871 awansował na podporucznika, w 1873 był poruczni-
kiem, a w 1877 – sztabs-kapitanem. Uczestniczył w wojnie rosyjsko-
-japońskiej, był ranny. Po zakończeniu działań wojennych mianowa-
ny	kapitanem	i	wyznaczony	na	stanowisko	dowódcy	kompanii.

Po 10 latach przykładnej służby, w roku 1888 osiągnął Połtorżycki 
stopień pułkownika i przeniesiony został do Wołyńskiego Pułku Lejb-
-gwardii	 na	 stanowisko	dowódcy	batalionu.	W	 roku	1892	 rozpatry-
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wano	kandydaturę	Połtorżyckiego	na	dowódcę	128	Starooskolskiego	
Pułku	Piechoty	(Kijowski	Okręg	Wojskowy,	miasto	Zasławl).	Oprócz	
niego	było	jeszcze	dwóch	kandydatów.	W	tej	sytuacji	skierowano	do	
sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego pytanie, czy istnieją ja-
kieś	przeszkody	służbowe	w	wyznaczeniu	go	na	powyższe	stanowi-
sko. Po otrzymaniu niezbędnych danych, ministerstwo spraw wojsko-
wych wydało w imieniu JCM rozkaz o wyznaczeniu J. Połtorżyckiego 
na	dowódcę	tego	pułku.	

3.02.1893	roku	przesłał	na	ręce	cesarza	raport,	w	którym	powia-
domił	o	objęciu	obowiązków	dowódcy	pułku.	Dokument	ten	zareje-
strowany	został	w	Głównym	Sztabie	9.02.1893	r.	Z	pośrednich	źródeł	
wiadomo, że Połtorżycki dosłużył się stopnia generalskiego. 

Zmarł w roku 1909. Był żonaty, miał dwoje dzieci.

Galim Sitdykow

 • PUŃSKI Dżanibek-sołtan 
(Dżanbek, Janibek, Jenbek) 
Data	 narodzin	 nieznana.	 Według	 wszelkiego	 prawdopodobień-

stwa, jego ojcem był carewicz Challek-sołtan, bratanek ostatniego 
chana	Wielkiej	 Ordy	 Szejch-Ahmeda	 (Szach-Achmata),	 który	 wraz	
z chanem przybył do Wielkiego Księstwa Litewskiego w roku 1502 
i wzmiankowany jest w dokumentach jeszcze w latach 20. Zatem, ca-
rewicz	Dżanibek	to	prawnuk	dobrze	znanego	w	historii	chana	Złotej	
Ordy Achmata (Ahmeda, ? –1481). 

Być	może,	był	 jednym	z	dwóch	 tatarskich	carewiczów	obecnych	
18.10.1529	 roku	na	ceremonii	ogłoszenia	królewicza	Zygmunta	Au-
gusta	wielkim	księciem	litewskim.	W	roku	1532	carewicz	„Dżanbek	
Sołtan”	otrzymał	z	litewskiego	skarbca	(jednocześnie	z	carewiczem	
Aziubek-sołtanem Ostryńskim) kilka kop groszy i postaw sukna. Ca-
rewiczem	Puńskim	został	nazwany	w	dokumencie	1542	roku,	w	któ-
rym Zygmunt I rozkazał litewskiemu podskarbiemu Hronostajowi co-
rocznie	wydawać	zbiegłemu	z	Moskwy	kniaziowi	Szujskiemu	80	kop	
groszy, a carewiczowi Puńskiemu, zamiast dawnych 50 – 100 kop gro-
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szy.	I	kniaź,	i	carewicz	bili	czołem	o	„chlebokarmienie”,	tj.	majątki,	ale	
król	uznał	za	odpowiedniejsze	„na	tę	porę”	rocznie	„dawać	im	pewne	
sumy”. Początkowo więc carewicz nie miał stałych nadań ziemskich, 
ale	był	osiedlony	we	włościach	puńskiej,	stąd	też	pochodzi	jego	na-
zwisko	(które	utrwaliło	się,	gdy	otrzymał	tam	ziemię).

W	dwóch	aktach	kupna	z	 lat	1543-1545	 Jenbek-sołtan	nazywany	
jest carewiczem Zawołżańskim (carem Zawołżańskim nazywano na 
Litwie	 także	 jego	 stryjecznego	dziada	Szejch-Ahmeda),	 ale	później	
jego potomkowie tytułowali się carewiczami Puńskimi. W roku 1543 
Jenbek-sołtan	nabył	w	powiecie	trockim	ogród,	zaś	w	roku	1545	dwór	
od	kniazia	Obduły	Abrahimowicza	(Juszyńskiego).	W	roku	1556	król	
Zygmunt	August	nadał	wreszcie	„carewiczowi	Puńskiemu	Dżanibek	
Sołtanowi”	znaczny	majątek	Kołdyczewo	w	powiecie	nowogródzkim	
po zmarłym bezpotomnie Tatarze Toktamyszu. Stał się on na pewien 
czas	główną	posiadłością	tej	rodziny	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim.	

Carewicz	zmarł	między	rokiem	1556	a	1568.	Był	żonaty	z	kniaziów-
ną	Chawą	Oliszkówną,	córką	kniazia	Oliszki	Kazkiewicza,	chorążego	
tatarskiego	mereszlańskiego	 (kondrackiego)	 ściahu	 (owdowiawszy,	
wyszła ponownie za mąż za kniazia Abaza Machmetowicza Sejta). 
Mieli	trzech	synów,	carewiczów	Islama,	Temira	(zostawił	potomstwo)	
i	Selima	oraz	córkę,	carewnę	Fatmę,	zamężną	za	kniaziem	Dżanah-
metem	Szachmancerowiczem	Kasimowiczem	z	 rodu	kniaziów	Ba-
ryńskich. 

Stanisław Dumin

 • PUŃSKI Islam-sołtan Janibekowicz
Data	 urodzin	 nieznana.	 Był	 synem	 carewicza	 Jenbeka-sołtana	

(Dżanbeka),	potomkiem	Czyngis-chana,	praprawnukiem	chana	Zło-
tej Ordy Achmata (Ahmeda). W roku 1567 carewicz Puński, zapew-
ne	Islam,	wystawił	ze	swych	włości	3	konie	do	 litewskiego	wojska.	
Sam	Islam-sołtan	osobiście	pełnił	służbę	wojskową,	dowodził	najem-
ną	chorągwią	 tatarską	 jako	królewski	 rotmistrz.	Za	zasługi	w	woj-
nie	 inflanckiej	otrzymał	od	króla	Zygmunta	Augusta	majątek	Podli-
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pie w gminie puńskiej, co potwierdza dokument Mikołaja Radziwił-
ła	i	Jana	Chodkiewicza,	wystawiony	12.08.1572	r.	Nowy	król	Henryk	
Walezy przywilejem z 6.04.1574 roku potwierdził nadanie swego po-
przednika	Islam-sołtanowi	i	jego	synom	dożywotnio	–	„do	dwóch	ży-
wotów	ich”.	Majątek	liczył	18	włók,	w	tym	7	„osiadłych”,	z	poddanymi.	

W	 późniejszy	 okresie	 służby	 „carewicz	 Puński	 kniaź	 Islam	 Jani-
bekowicz” otrzymał w tejże gminie w dożywotnie władanie sioło Ja-
nuszkowo,	 liczące	15	 „osiadłych”	włók.	Oprócz	 tego,	 razem	z	brać-
mi, carewiczami Temirem i Selimem, odziedziczył po ojcu majątek 
Kołdyczewo. Podobnie jak ich ojciec, carewiczowie Puńscy korzystali 
z przywileju samodzielnego stawiania się na służbę wojskową, nie 
podlegając	tatarskim	chorążym.	Z	tego	powodu	ich	włości	nie	zostały	
nawet	opisane	w	rewizji	dóbr	tatarskich	1558-1559	r.	

O	śmierci	Islam-sołtana	wspomina	dokument	z	roku	1592	(szlach-
cic	 Jan	Wiszniewski	oświadczył	w	kancelarii,	 że	carewicz	 rzekomo	
zmarł	 bezpotomnie,	 i	 zgłosił	 pretensje	 do	 jego	majątków,	nie	 tylko	
Torczyc,	ale	i	Kołdyczewa	oraz	dworu	Arabińskiego),	zaś	23.06.1593	
roku należne mu dożywotnio Januszkowo zostało nadane na takich 
samych warunkach szlachcicowi Szczęsnemu Jelskiemu.

Synem	Islam-sołtana	był	carewicz	Challek	Islamowicz	Puński,	któ-
ry	w	roku	1609	sprzedał	swoją	część	Kołdyczewa	żonie	swego	stryja,	
carewicza Selima.

Stanisław Dumin

 • PUŃSKI Janbek-sołtan (Jambek, Dżambek) 
Temirowicz (Temirklewicz, Temurklewicz)
Data	jego	urodzin	nie	jest	znana.	Był	potomkiem	Czyngis-chana,	

wnukiem	carewicza	Janbek-sołtana	(Dżanbeka),	prapraprawnukiem	
chana Złotej Ordy Achmata (Ahmeda).

Około 1600 roku carewicze Puńscy, Szachmet i Janbek Temurklowi-
czowie	sprzedali	część	swojej	ziemi	kniaziowi	Assanowi	Aliejewiczo-
wi. Niebawem Janbek odznaczył się w ekspedycji przeciwko Szwedom 
w	Inflantach	i	za	swe	wojenne	zasługi	27.04.1606	roku	otrzymał	razem	
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z	żoną	od	króla	Zygmunta	III	przywilej	na	3	włóki	ziemi	w	dzierżawie	
Raduńskiej (powiat lidzki), nadane im dożywotnio. 

Uczestniczył w wojnie Zygmunta III z Rosją oraz w oblężeniu Smo-
leńska.	 Podczas	 pobytu	 w	 królewskim	 obozie	 pod	 Smoleńskiem,	
3.03.1610 roku Janbek-sołtan otrzymał przywilej na ziemię w gminie 
puńskiej,	 oddaną	 bezprawnie	w	 zastaw	–	 bez	 królewskiego	 zezwo-
lenia	 –	 przez	 jego	 stryjów,	 Islama	 i	 Selima,	 oraz	 stryjecznego	 brata	
Challeka Islamowicza. 24.07.1615 roku carewicz Jambek Temurklewicz 
sprzedał	innym	Tatarom	swój	folwark	Carewszczyznę	w	Rejżach.	

Podczas	dalszej	służby	wojskowej	otrzymał	tytuł	królewskiego	rot-
mistrza i dowodził tatarską chorągwią. Razem ze swym oddziałem 
uczestniczył w wojnie z Turcją i zginął pod Chocimiem, gdzie we 
wrześniu	i	październiku	1621	roku	wojsko	litewskie	pod	dowództwem	
hetmana Jana Chodkiewicza, razem z ukraińskimi kozakami Piotra 
Sahajdaczego, pogromiło 150-tysięczną armię sułtana Osmana II.

Był	 żonaty	 z	 córką	 tatarskiego	 chorążego,	 kniaziówną	 Mariną	
Dawletbahtyjewiczówną	 z	 rodu	 kniaziów	 Baryńskich.	 Należała	 do	
niej	 część	majątku	Rudniki	w	woj.	nowogródzkim.	Tam	wdowa	po	
Janbeka	 i	 siedmioro	 ich	 synów,	 carewiczowie	 Jufran,	Dawid,	 Islam,	
Temir,	Achmat,	Chalilek	i	Kantemir,	byli	zapisani	w	rewizji	dóbr	tatar-
skich 1631 roku. Wszyscy oni mieszkali w Rudnikach i od czasu do 
czasu wzmiankowani są w dokumentach z 2 połowy XVII w. Niewąt-
pliwie	wnukami	Janbek-sołtana	byli	kniaź	Matiasz	Carewicz	i	kniaź	
Jan	(Janbek,	Jenbek),	których	żony	(pewnie	już	wdowy),	obok	innych	
właścicieli	Rudnik,	Temurowszczyzny	 i	Zabłocia	w	powiecie	nowo-
gródzkim,	płaciły	podatek	podymny	w	1690	r.	

Ciekawe, że w następnych pokoleniach przedstawiciele tego rodu 
nie	używali	nazwiska	Puńskich	 i	 tytułowali	 się	kniaziami,	zaś	 tytuł	
carewiczów,	 zdaje	 się,	 przekształcony	 został	 w	 nazwisko	 (podob-
nie	jak	tytuł	ułana,	który	na	Litwie	stał	się	nazwiskiem	dwóch	gałęzi	
młodszych	Czyngisydów),	zwłaszcza,	że	jego	ordyński	odpowiednik,	
tytuł sołtana, używany był po imieniu.

Nieznana	 z	 imienia	 córka	 kniazia	 Jana	 Carewicza	 wymieniona	
była razem z ojcem w roku 1677. Jeszcze jeden przedstawiciel tego 
rodu był około 1730 roku drugim mężem Fatmy Bazarewskiej, wdowy 
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po Tatarze Bohdanie Januszewskim. I jest to ostatnia znana wzmian-
ka o tatarskich carewiczach na Litwie.

Stanisław Dumin

 • ROMANOWICZ Aleksander 
Urodził się 1 kwietnia 1871 roku w Olekszyszkach, rodzinnej po-

siadłości	 dziedzicznej	 szlachty	 w	 powiecie	 lidzkim	 guberni	 wileń-
skiej.	Uczył	się	w	Połockim	Korpusie	Kadetów.	W	sierpniu	1890	roku	
rozpoczął służbę wojskową w Nikołajewskiej Szkole Kawalerii jako 
szeregowy junkier. W roku 1892, po zakończeniu nauki z 1 kategorią, 
otrzymał	stopień	korneta	w	Lejb-gwardyjskim	Pułku	Dragonów.	W	la-
tach 1895–1898 dowodził tam zwiadem 6 szwadronu. W tym czasie 
awansował na porucznika i otrzymał kilka odznaczeń, m.in. za pracę 
przy	pierwszym	powszechnym	spisie	ludności	w	roku	1897.	

W roku 1899 znalazł się w Wielkim Księstwie Finlandzkim, gdzie 
uczestniczył	w	zjeździe	polowym	pod	Wilmanstrandem.	W	roku	1900	
zaangażowany był w przeprowadzenie spisu wojskowo-końskiego 
w guberni nowogrodzkiej. 

W pierwszym dziesięcioleciu XX w. A. Romanowicz pełnił obo-
wiązki kwatermistrza pułkowego, czasowo dowodził szwadronem, 
kierował	 oddziałem	 sztabowym,	 uczestniczył	 w	 polowych	 ćwicze-
niach	oficerów	2	Gwardyjskiej	Dywizji	Kawalerii,	był	dowódcą	pułko-
wego oddziału szkolnego, członkiem sądu pułkowego. W roku 1909 
awansował	na	rotmistrza.	Odznaczony	został	orderami	św.	Stanisła-
wa	3	i	2	st.	oraz	św.	Anny	3	st.	W	roku	1912	zachorował	i	dwa	mie-
siące przebywał na leczeniu w Piatigorsku na Kaukazie. W roku 1913 
zebranie	oficerskie	wybrało	go	na	członka	oficerskiego	sądu	hono-
rowego.	Otrzymał	także	order	św.	Anny	2	st.	i	awans	na	pułkownika.	
W	roku	1914	był	młodszym	sztab-oficerem	pułku,	przewodniczącym	
sądu	pułkowego,	czasowo	pełnił	obowiązki	pomocnika	dowódcy	puł-
ku ds. gospodarczych. 

Od	początku	I	wojny	światowej	uczestniczył	w	działaniach	fronto-
wych,	wykazując	się	odwagą	i	męstwem.	W	październiku	1914	roku	
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uhonorowany	orderami	św.	Włodzimierza	2	st.	z	mieczami	i	kokar-
dą,	w	lutym	1915	–	orderem	św.	Anny	4	st.	z	dedykacją	„Za	męstwo”.	
W	maju	tegoż	roku	wyznaczony	na	stanowisko	dowódcy	12	Kaliskie-
go Konnego Pułku Pogranicznego, a także odznaczony mieczami do 
posiadanego	orderu	św.	Stanisława	2	st.	i	jasnobrązowym	medalem	
za wzorowe przeprowadzenie powszechnej mobilizacji 1914 r. W roku 
1916	otrzymał	kolejny	order,	św.	Włodzimierza	3	st.	

20.05.1917	roku	przeniesiony	do	Finlandzkiej	Pogranicznej	Dywizji	
Zbiorczej	na	stanowisko	dowódcy	2	brygady.	Po	czterech	miesiącach	
awansował	na	generała-majora.	Czasowo	pełnił	obowiązki	dowódcy	
dywizji,	zaś	w	październiku	został	zatwierdzony	na	tym	stanowisku.	

Pomimo	 problemów	 z	 dokumentami,	 wynikających	 z	 powodu	
rewolucji i wojny domowej, władza sowiecka wyznaczyła byłemu 
generałowi-majorowi	emeryturę	w	wysokości	3110	 rubli	 i	 40	kopie-
jek. Przyznanej emerytury Romanowicz nie wykorzystał, albowiem 
z generałem Maciejem Sulkiewiczem znalazł się na Krymie, gdzie 
pomagał	krymskim	Tatarom	utworzyć	niezawisłe	państwo.	Po	likwi-
dacji	 Krymskiej	 Republiki	 Ludowej	 powrócił	 do	 odrodzonej	 Polski	
i	 dowodził	 Tatarskim	 Pułkiem	Ułanów	 im.	Mustafy	 Achmatowicza,	
następnie	7	Brygadą	Kawalerii,	która	uczestniczyła	w	wojnie	polsko-
-sowieckiej na Ukrainie, a 7 maja brała udział w zajmowaniu Kijowa. 

W roku 1919 Romanowicz otrzymał stopień generała brygady Woj-
ska Polskiego. W roku 1921 zwolniony został do rezerwy. Osiedlił się 
w	Wilnie,	 gdzie	 prowadził	 bardzo	 aktywną	 działalność	 społeczną.	
Przyczynił się do odbudowania spalonego meczetu w Niekraszuń-
cach.	Przez	pięć	lat	kierował	wileńską	muzułmańską	gminą	religijną,	
był honorowym sędzią przy sądzie okręgowym w Wilnie. Uczestni-
czył	w	pracach	związku	oficerów.	Zmarł	14	listopada	1933	roku.	Po-
chowano go na muzułmańskim mizarze w Niekraszuńcach. 

Był	 żonaty	 z	 Żanną,	 córką	 radcy	 stanu	 Dawida	 Bazarewskiego.	
Mieli	czworo	dzieci:	syna	Stefana	(ur.	1899)	 i	córki:	Zofię	(ur.	1902),	
Marię (ur. 1914), Helenę (ur. 1921 ?).

Galim Sitdykow
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 • RUBAJ Suliman 
Data	 narodzin	 nieznana.	 Pochodził	 z	 rodziny	 przynależącej	 do	

chorąstwa	juszyńskiego,	posiadającej	w	wiekach	XVI-XVIII	część	So-
rok	Tatarów	w	woj.	trockim.	W	rewizjach	dóbr	tatarskich	wymienia-
ny	jest	jego	ojciec	Denisław	(Denis,	Dejnis)	Abdyszewicz	(?–po	1590),	
który	jako	pierwszy	przyjął	przezwanie	lub	nazwisko	Rubaj,	i	dziad	
Abdysz (zm. przed 1558). 

Był jednym z ostatnich tłumaczy tatarskich w litewskiej służbie 
dyplomatycznej.	W	rewizji	dóbr	 tatarskich	1631	roku	wzmiankowa-
ny w Sorok Tatarach (razem ze starszym bratem Reczypem, każdy 
w	swym	domu)	w	gronie	Tatarów	hospodarskich.	7.12.1633	roku	król	
Władysław	 IV	 za	 służbę	 w	 królewskiej	 kancelarii	 przy	 Zygmuncie	
III nadał „szlachetnemu” S. Rubajowi, pisarzowi i tłumaczowi arab-
skiego,	dożywotnią	pensję	ze	skarbca	litewskiego	w	wysokości	200	
złotych rocznie. Rubaj kontynuował służbę na tym stanowisku w na-
stępnych	latach,	także	przy	królu	Janie	Kazimierzu.	22.	01.1649	roku	
król	przyznał	mu	w	dożywotnie	władanie	3	włóki	ziemi	w	Rodejkowi-
czach,	we	włości	raduńskiej	powiatu	lidzkiego,	pozostałe	po	śmierci	
Kulzimana Talkowskiego. 

Zmarł po roku 1649. 
Miał	 dwóch	 synów:	 Bojnasza	 (?	 –	 po	 1669)	 i	 Kantemira	 (?	 –	 po	

1690). Jego brat Reczyp był ojcem Mucharema. Jeszcze w roku 1795 
mieszkał w Sorok Tatarach ich dalszy potomek Jan Rubaj (ok. 1725 – 
?)	z	córką	Anną	(ok.	1775	–	?),	jednakże	ród	ten	szybko	wygasł.	

Stanisław Dumin

 • RUDNICKI Czymbaj Murza 
Data	jego	urodzin	nie	 jest	znana.	Dowodził	pułkiem	tatarskich	na-

jemników	w	armii	saksońskiej.	Służba	najemna	rozwinęła	się	w	2	poło-
wie XVI wieku, w czasach Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Były to 
niewielkie pododdziały kawaleryjskie, uzbrojone w szable i łuki, zwoły-
wane	przez	tatarskich	rotmistrzów	za	zgodą	króla	i	hetmana	wielkiego.	
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Czymbaj	Murza	Rudnicki	objął	dowództwo	pułku	po	śmierci	Alek-
sandra	Ułana.	Pułk	nazywano	później	„pomocniczym	ułańskim	woj-
skiem pod wodzą pana Rudnickiego”. Pułkownik, następnie generał-
-major	wojsk	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego,	 dzierżawił	wieś	Ko-
szoły w ekonomii brzeskiej. 

Był żonaty z wdową po Aleksandrze Ułanie, Marianną z rodu Ach-
matowiczów.	Zmarł	w	roku	1760.

Adas Jakubauskas

 • SIENKIEWICZ Henryk
Urodził się 5 maja 1846 roku we wsi Wola Okrzejska na Podlasiu 

w rodzinie zubożałej szlachty pochodzenia tatarskiego, osiadłej na 
terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV lub XVI wieku. Jego 
rodzicami	byli:	Józef	Sienkiewicz	(1813-1896)	i	Stefania	z	domu	Cieci-
szowska (1820-1873).

W	roku	1858	Sienkiewicz	zaczął	uczęszczać	do	gimnazjum	w	War-
szawie, ale z powodu trudnego położenia materialnego rodziny ukoń-
czył	 je	zaocznie.	Nie	mając	możliwości	uzyskania	pomocy	od	rodzi-
ców,	 19-letni	 młodzieniec	 został	 guwernerem	 w	 rodzinie	 Wejherów	
w	Płońsku.	Z	woli	rodziców	w	roku	1866	wstąpił	na	fakultet	medyczny	
Szkoły	Głównej	w	Warszawie	(od	r.	1870	–	Uniwersytet	Warszawski),	
ale	 ostatecznie	 studia	 podjął	 na	wydziale	 prawnym.	 Później	 jednak	
przeniósł	 się	na	 filozoficzno-historyczny.	 Podczas	 studiów	zajmował	
się poważnie językiem staropolskim i literaturą. W tym też czasie 
napisał	 niepublikowany	 utwór	 „Ofiara”,	 a	 także	wydaną	 już	 powieść	
„Na	marne”.	 Jedna	 z	 jego	 pierwszych	 prób	 literackich,	wierszowana	
„Sielanka	młodości”,	została	przez	„Tygodnik	Ilustrowany”	odrzucona.	

Debiutował	 jako	 student	w	 „Przeglądzie	Tygodniowym”.	Publiko-
wał w „Gazecie Polskiej” oraz „Niwie” pod pseudonimem Litwos. Od 
roku 1873 był stałym felietonistą w „Gazecie Polskiej”. Od roku 1874 
prowadził	dział	literacki	w	tygodniku	„Niwa”,	zaś	od	1882	był	redakto-
rem konserwatywno-szlacheckiego dziennika „Słowo”. W roku 1872 
opublikował	zbiór	nowel	„Humoreski	z	teki	Worszyłły”,	w	1875	nowelę	
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„Stary sługa”, w 1876 „Hanię”, a w 1877 „Selima Mirzę”. Trzy ostatnie 
utwory zyskały miano małej trylogii.

18.08.1881	roku	pisarz	ożenił	się	z	Marią	Szetkiewicz,	która	cztery	
lata	później	zmarła	na	gruźlicę.	Mieli	dwoje	dzieci:	Henryka	 Józefa	
i Jadwigę Marię. W roku 1888 anonimowy wielbiciel przekazał mu 15 
tysięcy	rubli,	z	których	utworzył	fundację	imienia	swej	zmarłej	mał-
żonki.	Miała	ona	na	celu	wspomaganie	stypendiami	chorych	na	gruź-
licę	twórców	kultury	(jej	stypendystami	byli	m.in.	Maria	Konopnicka,	
Stanisław Wyspiański i Kazimierz Przerwa-Tetmajer). 

11.11.1893	roku	ożenił	się	powtórnie.	Jego	żoną	została	Maria	Ro-
manowicz (Wołodkowicz) z Odessy, jednak niebawem małżeństwo 
zostało unieważnione. W roku 1904 Sienkiewicz ożenił się po raz 
trzeci – z Marią Babską.

W latach 1876-1879 pisarz przebywał w Stanach Zjednoczonych. Odbył 
tam	wiele	spotkań	z	młodzieżą,	podróżował,	obserwował	tragiczne	losy	
emigrantów.	 Tam	napisał	 „Listy	 z	 podróży”,	wydrukowane	w	 „Gazecie	
Polskiej”,	dzięki	którym	zdobył	u	czytelników	dużą	popularność.	W	roku	
1877	opublikował	„Szkice	węglem”,	zaś	pod	wpływem	wrażeń	z	podróży	
do	Ameryki	napisał	kilka	utworów:	w	roku	1878	„Komedię	z	pomyłek”,	
w 1879 „Przez stepy”, w 1880 „W krainie złota” i „Za chlebem”, w 1881 „La-
tarnika”, w 1882 Wspomnienia z Maripozy”, a w 1883 „Sachema”.

Po powrocie do Europy przez pewien czas mieszkał w Londynie, 
a	później	w	Paryżu.	Tam	zapoznał	się	z	nowym	kierunkiem	literac-
kim – naturalizmem. Początkowo był nim zafascynowany, następnie 
jednak	zaczął	odnosić	się	doń	krytycznie.	W	roku	1879	przebywał	we	
Lwowie, gdzie wygłosił odczyt „Z Nowego Jorku do Kalifornii”. Stam-
tąd udał się do Wenecji i Rzymu. W roku 1880 odwiedził Poznań oraz 
Warszawę. Prezentował tam swoje utwory, a także wystąpił z odczy-
tem	o	naturalizmie	w	 literaturze.	Od	 tego	czasu	wiele	podróżował,	
często zmieniając miejsce zamieszkania: był w Austrii, Anglii, we 
Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, w roku 1886 – w Rumunii, Bułgarii, 
Turcji, Grecji, w 1891 – w Egipcie i Zanzibarze.

Działalność	twórczą	rozpoczął	Sienkiewicz	od	pozytywistycznych	
nowel,	 które	 wzniosły	 go	 na	 szczyt	 realizmu	 w	 literaturze	 owego	
okresu.	Wiele	 jego	utworów	cechuje	 tragiczny	 i	patriotyczny	patos,	
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są	pełne	dramatyzmu,	emocjonalności,	z	pełnymi	napięcia,	opisany-
mi	pięknym	językiem	sytuacjami.	W	późniejszych	latach	pisarz	zain-
teresował	się	powieścią	historyczną,	próbując	zrozumieć	przyczyny	
osłabienia polskiego państwa i narodu. 

W	latach	1883-1884	napisał	powieść	„Ogniem	i	mieczem”,	w	latach	
1884-1886	„Potop”,	zaś	w	latach	1887-1888	–	„Pana	Wołodyjowskiego”.	
W pierwszej z nich przedstawił idealizowany obraz walki szlachec-
kiej	 Rzeczypospolitej	 z	 Ukrainą	 czasów	 Bohdana	 Chmielnickiego.	
W	drugiej	części	 trylogii	nakreślił	dzieje	wyzwoleńczej	wojny	Pola-
ków	ze	szwedzkim	najazdem	w	latach	1655-1656.	W	ostatnim	tomie	
poetycko opisał wojskowe zwycięstwa polskich rycerzy w okresie tu-
reckich	najazdów	1672-1673.

Po publikacji trylogii Sienkiewicz stał się najbardziej popularnym 
polskim	pisarzem.	Oprócz	wspomnianych	utworów	w	roku	1891	wy-
dał	psychologiczną	powieść	 „Bez	dogmatu”,	w	1894	 „Rodzinę	Poła-
nieckich”,	dwa	lata	później	„Qvo	vadis”,	powieść-epopeję,	przedsta-
wiającą	walkę	dawnych	chrześcijan	z	despotyzmem	Nerona.	Książka	
ta	 zdobyła	 niezwykłą	 popularność	 nie	 tylko	w	Europie.	 Przetłuma-
czono	ją	na	40	 języków,	w	tym	arabski,	 japoński	 i	esperanto.	W	la-
tach	1897-1900	napisał	powieść	historyczną	„Krzyżacy”,	poświęconą	
zmaganiom	Polaków	z	Zakonem	Krzyżackim	na	przełomie	XIV	i	XV	
wieku.	W	powieści	„Wiry”,	opublikowanej	w	roku	1910,	opisał	rewolu-
cję 1905 r. W latach 1910-1911 powstała przygodowa książka dla mło-
dzieży – „W pustyni i w puszczy”.

Dorobek	Henryka	Sienkiewicza	odegrał	ogromną	rolę	w	dziejach	
polskiej	kultury	i	zdobył	wszechświatowe	uznanie.	W	roku	1905	zo-
stał uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury za cało-
kształt	twórczości.	Był	szóstym	pisarzem,	który	otrzymał	tę	nagrodę.	
Francja odznaczyła go krzyżem Legii Honorowej.

W	roku	1900,	przy	ogólnospołecznym	zaangażowaniu,	obchodził	
jubileusz	25-lecia	działalności	pisarskiej.	Otrzymał	wówczas	w	darze	
od narodu majątek w Oblęgorku, gdzie znajduje się obecnie muzeum 
pisarza. W samym roku Uniwersytet Jagielloński uhonorował go ty-
tułem doktor honoris causa. W roku 1901 Sienkiewicz zaangażował 
się	w	działalność	społeczną,	napisał	m.in.	odezwę	o	sytuacji	dzieci	
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z	miejscowości	Września.	W	 roku	1906	wzywał	 rodaków,	mieszka-
jących	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	 do	 pomocy	 głodującym	 w	 Kró-
lestwie	Polskim.	Po	wybuchu	I	wojny	światowej	pisarz	wyjechał	do	
Szwajcarii.	Wspólnie	 z	 Ignacym	Paderewskim	założyli	Komitet	 Po-
mocy	Ofiarom	Wojny	w	Polsce.

Zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey. Szczątki pisarza pochowa-
ne	było	początkowo	w	miejscowym	kościele	katolickim,	zaś	w	roku	
1924	sprowadzono	je	do	Warszawy	i	27	listopada	uroczyście	złożono	
w	sarkofagu	w	podziemiach	katedry	św.	Jana.	

Dzieła	Henryka	Sienkiewicza	wciąż	cieszą	się	wielką	popularnością.	
Na	ich	podstawie	powstały	dziesiątki	filmów,	m.in.	„Krzyżacy”	 (1960),	
„Potop” (1974), „Rodzina Połanieckich” (1978), „Hania” (1984), „Ogniem 
i	mieczem”	(1999),	„W	pustyni	i	w	puszczy”	(2001),	„Qvo	vadis”	(2001).

Adas Jakubauskas

 • SMAJKIEWICZ Ibrahim
Urodził się 15 stycznia 1879 roku w Lachowiczach w powiecie ba-

ranowickim,	 w	 rodzinie	 Aleksandra	 i	 Rozalii	 Smajkiewiczów.	 Jego	
dziadek,	Sulejman	Smajkiewicz,	był	unter-oficerem	tatarskiego	pułku	
ułańskiego. Pradziadek, Iskander, uzyskał w Wileńskim Zgromadze-
niu Szlacheckim potwierdzenie szlachectwa bez podania herbu. 

Po ukończeniu szkoły realnej Ibrahim został urzędnikiem poczto-
wym.	W	 roku	 1899	ożenił	 się	 z	 Sofią	Chalecką,	 z	 którą	miał	 córkę	
Marię (ur. 1902) i syna Alego (ur. 1904). 

W stopniu porucznika I. Smajkiewicz uczestniczył w wojnie ro-
syjsko-japońskiej,	 później	 awansował	 na	 sztabs-kapitana.	W	 roku	
1914,	po	wybuchu	I	wojny	światowej,	zmobilizowany	został	do	armii	
carskiej. 

W	roku	1915	rodzinę	Smajkiewiczów	ewakuowano	w	głąb	Rosji.	
Osiedlili	 się	 w	 Orenburgu,	 wśród	 miejscowych	 Tatarów.	 Po	 wybu-
chu	rewolucji	październikowej	w	listopadzie	1917	roku,	Ibrahim	brał	
udział	w	buncie	kozaków	orenburskich,	wznieconym	przez	atamana	
Dutowa	i	skierowanym	przeciwko	bolszewikom.	Po	kilku	miesiącach	



Tatarskie biografie

148

powrócił	do	ojczystego	Wilna,	gdzie	stał	 się	aktywnym	działaczem	
tatarsko-muzułmańskiej	społeczności.	

Pod	 koniec	 roku	 1921	 (według	 niektórych	 źródeł	 z	 początkiem	
roku 1922) został imamem wileńskiego meczetu. W roku 1923 podpi-
sał	apel	do	prezydenta	Polski,	w	którym	prosił,	aby	polską	wspólnotę	
muzułmańską	 podporządkować	 stambulskiemu	 kalifatowi.	 Jednak	
w roku 1924 kalifat został zlikwidowany. 

Jako	lider	wileńskich	muzułmanów	dążył	do	stworzenia	w	Polsce	jed-
nej	muzułmańskiej	organizacji.	Był	współinicjatorem	powstania	Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w RP. W roku 1930 w wileńskim mecze-
cie	na	Łukiszkach	powitał	prezydenta	Polski	prof.	Ignacego	Mościckiego.	

Po	II	wojnie	światowej,	w	roku	1946,	I.	Smajkiewicz	zmuszony	był	
opuścić	Wilno.	Razem	z	 rodziną	osiedlił	 się	w	Gdańsku.	Do	końca	
życia	pozostał	imamem	wspólnoty	muzułmańskiej,	która	wyemigro-
wała z Wilna. Zmarł w roku 1953. Pochowany jest w kwaterze muzuł-
mańskiej cmentarza gdańskiego. 

Adas Jakubauskas

 • SOBOLEWSKI Stefan 
Urodził się 14 stycznia 1849 roku w rodzinie dziedzicznej szlachty 

w guberni mińskiej. Służbę wojskową rozpoczął jako junkier Michaj-
łowskiej	Szkoły	Artylerii,	którą	ukończył	w	roku	1868.	Po	mianowa-
niu na podporucznika otrzymał skierowanie do 2 baterii 31 Brygady 
Artylerii.	Po	roku	został	adiutantem	w	dowództwie	brygady.	W	roku	
1870 był członkiem sądu brygadowego. Niebawem awansował na 
porucznika, przez dwa lata zajmował stanowisko płatnika brygady. 
W	roku	1872	odznaczony	orderem	św.	Stanisława	3	st.	i	mianowany	
na sztabs-kapitana. Od roku 1873 służył jako pomocnik naczelnika 
poligonu szkolno-artyleryjskiego Charkowskiego Okręgu Wojsko-
wego.	W	twierdzy	Nowogeorgijewsk	studiował	nowy	sposób	pokry-
wania	 pocisków	 ołowiem,	 był	 dowódcą	 tej	 twierdzy,	 wykładowcą	
w	Czugujewskiej	Szkole	Piechoty,	przez	5	lat	dowodził	półbatalionem	
w 31 Brygadzie Artylerii. 
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W	roku	1875	odznaczony	orderem	św.	Anny	3	st.,	w	następnym	roku	
awansował	na	kapitana.	W	roku	1858,	po	podwyższeniu	kwalifikacji	
w	szkole	oficerskiej	o	zmiennym	stanie,	kontynuował	służbę	jako	do-
wódca	półbaterii,	następnie	baterii	w	4	Brygadzie	Artylerii.	Mianowa-
ny na podpułkownika i przeniesiony do 23 Brygady Artylerii. W roku 
1894 awansował na pułkownika. W roku 1895 S. Sobolewski został 
skierowany	do	obwodu	zabajkalskiego	 jako	dowódca	wydzielonego	
dywizjonu artylerii. Z Razania do Omska bojowa jednostka przepra-
wiała	się	koleją.	Dalej,	od	Omska	do	Nerczyńska,	po	zakupie	koni	i	te-
leg	dywizjon	posuwał	się	szykiem	marszowym.	Rok	później	otrzymał	
order	św.	Włodzimierza	4	st.,	dowodził	oddziałami	z	Czyty	na	zbiór-
kach wojsk obwodu zabajkalskiego, był przewodniczącym nerczyń-
skiej komisji budownictwa koszarowego sposobami gospodarczymi.

W roku 1897 uczestniczył w pierwszym powszechnym spisie lud-
ności,	za	co	otrzymał	ciemnobrązowy	medal.	W	maju	1898	roku	puł-
kownik Sobolewski wkroczył z powierzonym mu dywizjonem do 
Port-Arthur,	 we	 wrześniu	 wyznaczony	 został	 na	 przewodniczącego	
obserwacyjnego	 komitetu	 kwantuńskiego	 oficerskiego	 towarzystwa	
ekonomicznego.

W	styczniu	1900	roku	odznaczony	został	orderem	św.	Włodzimie-
rza	 3	 st.	 Czasowo	 pełnił	 obowiązki	 dowódcy	 3	Wschodniosyberyj-
skiej Brygady Strzeleckiej i wojsk polowych obwodu kwantuńskiego, 
w	którym	niebawem	wprowadzono	 stan	wojenny.	 Po	miesiącu	 zo-
stał szefem artylerii Oddziału Pieczylijskiego, skierowanego przeciw 
Chińczykom.	Uczestniczył	w	szturmie	na	Pekin	jako	dowódca	dwóch	
baterii rosyjskich i jednej baterią francuskiej. 

W	listopadzie	1900	roku	wrócił	do	swego	dywizjonu	w	Port-Arthur.	
26.02.1901 roku za zasługi w działaniach bojowych przeciwko Chiń-
czykom awansował na generała-majora, 15.03.1901 roku uhonoro-
wany złotym orężem z dedykacją „Za męstwo”. 30.05.1901 roku objął 
dowództwo	30	Brygady	Artylerii,	we	wrześniu	otrzymał	srebrny	me-
dal „Za wyprawę do Chin”. Uzyskał pozwolenie przyjęcia i noszenia 
zagranicznych	 orderów:	 Krzyża	 Komandorskiego	 belgijskiego	 Or-
deru Leopolda, japońskiego Wschodzącego Słońca 7 kl. i pruskiego 
Czerwonego Orła 2 st. z gwiazdą . 
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W roku 1903 zaliczony do stanu 2 baterii Wschodniosyberyjskiego 
Strzeleckiego	Dywizjonu	Artylerii.	Rok	później	był	dowódcą	55	Bry-
gady	Artylerii,	zaś	w	lutym	1906	roku	został	szefem	artylerii	2	Korpu-
su Armijnego. W grudniu tego samego roku awansował na generała-
-lejtnanta z zatwierdzeniem na tym stanowisku. 

Na początku roku 1907, gdy miał 58 lat, podczas służby w Grodnie 
złożył	prośbę	o	zwolnienie	ze	służby	z	powodów	rodzinnych.	Prośba	zo-
stała przyjęta, odszedł do rezerwy po przesłużeniu 41 lat. Zachował pra-
wo	do	noszenia	munduru	i	emeryturę	w	wysokości	4	800	rubli	rocznie.	

Zmarł w roku 1920, pochowany został na cmentarzu tatarskim 
w Warszawie.

Galim Sitdykow 

 • SOBOLEWSKI Stefan 
Syn	 Jakuba,	 urodził	 się	 30	 września	 1879	 roku	 w	 szlacheckiej	

rodzinie z guberni wileńskiej. Po ukończeniu Połockiego Korpusu 
Kadetów	wstąpił	 do	Michajłowskiej	 Szkoły	 Artylerii.	 W	 listopadzie	
1898 roku mianowany podporucznikiem i skierowany do 30 Brygady 
Artylerii. Zajmował się sprawami biurowymi w 6, potem w 8 baterii.

W roku 1902 awansował na porucznika, następnie objął stanowi-
sko	adiutanta	3	dywizjonu.	W	lipcu	1904	roku	został	młodszym	ofi-
cerem	8	baterii,	w	październiku	1904	roku	pomyślnie	zdał	egzaminy	
i został słuchaczem Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego. 
W	związku	 z	wybuchem	wojny	 rosyjsko-japońskiej	wrócił	 do	 swej	
brygady, z prawem powrotu do akademii po zakończeniu działań bo-
jowych. Wraz z brygadą przekroczył granicę Mandżurii. W lipcu prze-
niesiony	do	7	baterii	na	stanowisko	starszego	oficera.

We	wrześniu	 1905	 roku,	 po	ustaniu	 działań	bojowych,	 za	 zgodą	
głównodowodzącego	 oddelegowany	 został	 do	 Nikołajewskiej	 Aka-
demii Sztabu Generalnego. Tam, odznaczono go za udział w wojnie 
medalem	Stowarzyszenia	Czerwonego	Krzyża	 i	orderem	św.	Stani-
sława 3 st. Otrzymał także kolejny awans – na sztabs-kapitana. 

Dwie	klasy	akademii	ukończył	z	pierwszą	lokatą,	uzyskując	prawo	
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do	kursu	uzupełniającego,	po	ukończeniu	którego	znalazł	się	w	gro-
nie	szczęśliwców,	zaliczonych	do	Sztabu	Generalnego.	Opuszczając	
akademię, otrzymał skierowanie do Odeskiego Okręgu Wojskowe-
go na polowe zgrupowanie. W Odessie przydzielono go do sztabu 
15	Dywizji	Piechoty.	Dowódcą	jednej	z	brygad	był	tam	wówczas	Ma-
ciej (Sulejman) Sulkiewicz. 

Z	początkiem	 roku	1911	S.	Sobolewskiego	 skierowano	na	Daleki	
Wschód,	do	Przyamurskiego	Okręgu	Wojskowego.	Od	listopada	1912	
roku do kwietnia 1913 pełnił obowiązki adiutanta wydziału liniowe-
go okręgu. W lipcu i sierpniu był w Piotrogrodzie w szkole lotniczej 
(żeglugi powietrznej). Po powrocie otrzymał przydział do 21 Korpusu 
Armijnego	na	stanowisko	starszego	adiutanta.	Podczas	służby	na	Da-
lekim	Wschodzie	odznaczony	został	orderem	św.	Anny	3	st.,	jasno-
brązowym medalem 100-lecia wojny z Napoleonem 1812 roku oraz 
medalem	300-lecia	panowania	Domu	Romanowych.	

Na miejsce nowej służby Sobolewski przybył w lutym 1914 roku. 
Początkowo oddelegowany został do Winnicy, w skład komisji do 
sprawdzenia	 gotowości	 mobilizacyjnej	 jednostek	 okręgu.	 25	 lipca	
wyruszył wraz ze zmobilizowanymi oddziałami 21 Korpusu Armijne-
go i 10 sierpnia przekroczył granicę austriacką. 

Od listopada 1914 roku zajmował stanowisko starszego adiutanta 
1 Armii, był też cenzorem wojennym przy sztabie armii.

W	 roku	 1915	 odznaczony	 został	 orderami:	 św.	 Stanisława	 2	 st.	
z	mieczami,	św.	Anny	2	st.	z	mieczami,	św.	Włodzimierza	4	st.	z	mie-
czami	i	kokardą,	św.	Anny	4	st.	z	dedykacją	„Za	męstwo”.	We	wrze-
śniu	1916	roku	objął	stanowisko	szefa	sztabu	112	Dywizji	Piechoty.

Był	 żonaty	 z	 Antoniną	 Demuszewską,	 chrześcijanką.	 Data	 jego	
śmierci	nie	jest	znana.

Galim Sitdykow

 • SULKIEWICZ Aleksander (ps. Czarny Michał) 
Urodził się 8 grudnia 1867 roku w Skirsobolach Tatarskich w po-

wiecie kalwaryjskim guberni augustowskiej. Syn Aleksandra i Rozalii 
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Sulkiewiczów.	 Rodzina	 należała	 do	 starego	 tatarskiego	 rodu	 szla-
checkiego	herbu	Prassa.	 Jego	ojciec,	 były	oficer	 armii	 rosyjskiej,	 po	
przejściu	na	emeryturę	przeniósł	 się	 z	 rodziną	do	Stambułu,	 gdzie	
zmarł	około	roku	1877.	Po	trzech	latach	matka	i	Aleksander	wrócili	
do	Polski	i	zamieszkali	w	Suwałkach.	W	roku	1881	przenieśli	się	do	
Sejn.	Matka	Aleksandra,	która	przeżyła	powstanie	1863	roku,	wywar-
ła	szczególny	wpływ	na	wychowanie	syna.	

Przez cztery lata A. Sulkiewicz uczył się w miejscowej szkole, po 
ukończeniu	której	miał	prawo	wstąpienia	do	szkoły	junkierskiej,	ale	
od	młodych	lat	włączył	się	w	działalność	polityczną.	W	latach	1887–
1892 był członkiem II Proletariatu. Po ukończeniu sejneńskiej szkoły 
miejskiej	przez	krótki	czas	pracował	w	suwalskim	urzędzie	skarbo-
wym,	zaś	od	roku	1890	w	komorze	celnej	w	Kibartach.	W	znalezieniu	
pracy	pomógł	mu	pułkownik,	późniejszy	generał	Wyłkowyskiej	Bry-
gady	Pogranicznej,	Jan	Wilczyński.	Dzięki	Sulkiewiczowi	przez	całe	
dziesięciolecia na terytorium dawnej Polski i Litwy przerzucano wiel-
ką	ilość	literatury	zakazanej	przez	carską	władzę.	W	tych	działaniach	
pomagał	mu	syn	generała,	Józef	Wilczyński,	który	przez	pewien	czas	
również	pracował	na	cle	(zm.	w	r.	1907,	pochowany	na	tatarskim	mi-
zarze	w	Winksznupiu).	W	owym	czasie	ta	placówka	celna	była	jedyną	
drogą	przewozu	nielegalnej	literatury	do	Królestwa	Polskiego	i	Litwy.	
Leon Kryczyński w swym artykule o A. Sulkiewiczu napisał: „z za-
chodniej	Europy	nielegalną	literaturę	A.	Sulkiewicz	wiózł	w	wielkich	
ilościach:	setki	i	tysiące	egzemplarzy	broszur,	gazet,	książek	i	prokla-
macji,	oprócz	tego	przewoził	też	drukarskie	czcionki”.	

O zasługach A. Sulkiewicza w dziele odzyskania przez Litwę nie-
zawisłości	pisał	w	swych	wspomnieniach	prezydent	Litwy	K.	Grinius.

W roku 1900 został aresztowany, ale ponieważ nie udowodniono 
mu	winy,	wypuszczony	został	na	wolność,	zwolniono	go	jednak	ze	
służby	celnej.	Dzięki	niemu	przywieziono	do	Krakowa	i	uruchomio-
no	pierwszą	drukarnię,	w	której	drukowano	„Robotnika”.	Później	tę	
konspiracyjną drukarnię przewożono do wielu polskich miast i mia-
steczek. Kilka następnych lat spędził w Kijowie, drukując w swoim 
mieszkaniu polską literaturę powstańczą. Był jednym z aktywniej-
szych	uczestników	rewolucji	1905	roku	na	terytorium	Polski.	
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21.11.1892 roku razem z innymi działaczami II Proletariatu uczest-
niczył	 w	 zjeździe	 socjalistów	 Polski	 w	 Paryżu.	 Powstała	 wówczas	
Polska Partia Socjalistyczna – PPS. Sulkiewicz od początku był jej 
aktywnym	członkiem.	W	roku	1893	rozpoczął	bliską	współpracą	z	Jó-
zefem	Piłsudskim,	która	przerodziła	się	w	przyjaźń,	trwającą	do	sa-
mej	śmierci	A.	Sulkiewicza.	W	roku	1900	współorganizował	ucieczkę	
Piłsudskiego	ze	szpitala	św.	Nikołaja	Cudotwórcy	w	Petersburgu.	Od	
roku 1901 kierował całą bazą techniczną PPS. Był wybrany do kie-
rownictwa partii. Po wydarzeniach 1905 roku podupadł na zdrowiu 
i	 zgodnie	 z	 zaleceniem	 lekarskim	wyjechał	 leczyć	 się	 do	Krakowa	
i Zakopanego. Kiedy podczas zjazdu wiedeńskiego w roku 1906 doko-
nał się podział partii, Sulkiewicz przystał do prawego, rewolucyjnego 
skrzydła, stawiającego sobie za cel odbudowę niezawisłej Polski. 

Z	początkiem	I	wojny	światowej,	A.	Sulkiewicz	razem	z	towarzy-
szami założył w Łodzi Polską Organizację Narodową. W roku 1915 
został	przez	Niemców	aresztowany	za	swoją	działalność	polityczną,	
ale niebawem go uwolniono. Tego samego roku wstąpił ochotniczo 
do	5	pułku	piechoty	1	Brygady	Legionów.	Nie	bacząc	na	wielokrotne	
prośby	 towarzyszy	o	pozostanie	w	kwatermistrzostwie,	poszedł	na	
front. 18.09.1916 roku zginął w Sitowiczach na Wołyniu, niosąc po-
moc rannemu podpułkownikowi A. Kocowi. 

Był żonaty z Jadwigą Bielicką, mieli troje dzieci. 
W	roku	1933	grupa	Tatarów	wileńskich	zawiązała	komitet	w	celu	

pochowania	 szczątków	 A.	 Sulkiewicza	 na	 wileńskim	 mizarze.	 Tę	
ideę wspierał rząd Polski i zaproponował pochowanie ciała Sulkie-
wicza	 na	 warszawskich	 Powązkach.	 Działania	 komitetu	 przewle-
kały	się,	ponieważ	były	problemy	z	identyfikacją	mogiły	Sulkiewicza	
na	cmentarzu	 legionistów	na	Wołyniu.	Dopiero	6.11.1935	roku	 jego	
szczątki w towarzystwie eskorty honorowej zostały przywiezione do 
Warszawy.	8.11.1935	roku	odbył	się	uroczysty	pochówek	z	udziałem	
przedstawicieli	społeczności	tatarskiej	na	czele	z	muftim	dr.	Jakubem	
Szynkiewiczem. Obecni byli przedstawiciele rządu polskiego, Sejmu 
i Senatu, armii oraz społeczeństwa. 

Pochowano A. Sulkiewicza na warszawskich Powązkach, w spe-
cjalnie	 zbudowanym	 mauzoleum.	 Pośmiertnie	 odznaczony	 został	



Tatarskie biografie

154

Krzyżem	Virtuti	Militari.	Poświęcono	mu	wiele	publikacji	historycz-
nych	i	artystycznych.	Życiem	i	działalnością	Sulkiewicza	zajmowali	
się Teodor Chmielewski, Wacław Łapiński, Jan Niwiński, Gustaw Ole-
chowski, Stefan Żeromski i in. 

Adas Jakubauskas

 • SULKIEWICZ Dawid 
Syn	Mustafy,	urodził	się	15	września	1855	roku	w	szlacheckiej	rodzi-

nie z guberni wileńskiej. W roku 1876 ukończył Wileńską Szkołę Pie-
choty z 2 kategorią i w stopniu chorążego objął obowiązki sekretarza 
sądu	w	17	batalionie	strzeleckim.	Wcześniej	służył	w	nim	ochotniczo	
jako	unter-oficer.	Po	pewnym	czasie	został	przeniesiony	do	szkolnego	
batalionu piechoty, gdzie w roku 1878 uzyskał stopień podporucznika. 
Po roku awansował na porucznika, otrzymał także nagrodę wojskową 
za	wyniki	w	strzelaniu.	W	roku	1880	objął	dowództwo	kompanii.	Za	
wzorową służbę mianowany został sztabs-kapitanem.

W	roku	1884	był	kandydatem	na	członka	komisji	zarządzającej	oficer-
skim	kapitałem	pożyczkowym,	członkiem	komitetu	zebrania	oficerskie-
go	oraz	członkiem	sądu	oficerskiego.	We	wrześniu	tego	samego	roku	
skierowano go do Mariamopola w celu zapoznania się z obowiązkami 
naczelnika	wojskowego,	 zaś	w	październiku	 zdał	wzorowo	wszelkie	
egzaminy na stanowisko powiatowego naczelnika wojskowego. 

W	roku	1895	został	dowódcą	batalionu	w	20	Pułku	Strzeleckim.	Jedno-
cześnie	zaangażował	się	w	pracę	sądu	pułkowego	oraz	komisji	budżeto-
wej. Od roku 1897 do 1902 dowodził 1 batalionem 17 Pułku Strzeleckiego. 
Cieszył się dużym zaufaniem kadry jednostki: w tym okresie był człon-
kiem	i	przewodniczącym	oficerskiego	sądu	pułkowego,	przewodniczą-
cym	komitetu	zarządzającego	zebrania	oficerskiego,	przewodniczącym	
komitetu	zarządzającego	oficerskim	kapitałem	pożyczkowym,	przełożo-
nym	oddziału	szkolnego.	Za	pilność	w	służbie	odznaczony	orderem	św.	
Stanisława 2 st. oraz cesarską nagrodą za wzorowe strzelanie. 

W latach 1903-1903 Sulkiewicz zajmował stanowisko wojskowego 
naczelnika powiatu kniażyńskiego, od roku 1903 do 1905 – wiłkomir-
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skiego, a od 10.09.1905 roku – szawelskiego. W roku 1907 nagrodzony 
orderem	św.	Anny	2	st.,	w	następnym	awansowany	na	pułkownika	
z wyznaczeniem na wojskowego naczelnika powiatu menzelińskie-
go. Po kilku tygodniach ukazał się nowy rozkaz, mianujący go powia-
towym naczelnikiem wojskowym w Jefremowie. 

W	 styczniu	 1910	 roku	 Sulkiewicz	 złożył	 na	 ręce	 cesarza	 prośbę,	
w	 której	 powiadamiał,	 że	 ze	względu	 na	 problemy	 rodzinne	 nie	ma	
możliwości	kontynuowania	służby,	dlatego	prosi	o	zwolnienie	z	awan-
sowaniem na kolejny stopień, nagrodzenie mundurem (tj. prawem do 
noszenia	munduru)	i	pełną	emeryturą.	W	marcu	dowódca	miejscowej	
brygady	wnioskował	 o	 spełnienie	 jego	 prośby.	Dowodzący	Moskiew-
skim Okręgiem Wojskowym generał kawalerii Pleve także poparł pety-
cję i przedłożył ministrowi spraw wojskowych. Rozkaz cesarski o pozy-
tywnym	rozpatrzeniu	podania	ukazał	się	30.04.1910	roku:	54-etni	Da-
wid Sulkiewicz został generał-majorem, otrzymał mundur i emeryturę. 

Był	żonaty	z	Felicją,	córką	pułkownika	Józefa	Sobolewskiego.	Mieli	
dwóch	synów:	Konstantego	(ur.	1888)	i	Lwa	(ur.	1897).	

Galim Sitdykow

 • SULKIEWICZ Józef 
Syn Macieja, urodził się 1 czerwca 1855 roku w rodzinie dziedzicz-

nej szlachty guberni wileńskiej. Uczył się w 2 Gimnazjum Moskiew-
skim. W roku 1874 w stopniu chorążego ukończył z 1 kategorią 3 Alek-
sandrowską Szkołę Wojskową. Został skierowany na służbę w 2 baterii 
7 Brygady Artylerii. Po roku awansował na podporucznika. 

W roku 1877 przeniesiony do 3 brygady i awansowany na poruczni-
ka.	Podczas	ćwiczebnych	strzelań	artyleryjskich	doznał	urazu	prawej	
nogi,	ale	po	leczeniu	wrócił	do	służby.	Został	członkiem	sądu	brygado-
wego, w następnym roku mianowany sztabs-kapitanem. Od roku 1880 
do 1887 dowodził 6, potem 3 baterią 7 Brygady Artylerii, był członkiem 
sądu	brygadowego,	kierował	gospodarką	3	baterii,	zasiadał	w	oficer-
skim sądzie honorowym. W tym okresie odznaczony został orderami: 
św.	Stanisława	3	st.	i	św.	Anny	3	st.,	awansował	też	na	kapitana.	
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Podczas następnych dziesięciu lat zajmował stanowiska: szefa 
parku	 gospodarczego	 i	 dowódcy	 3	 strzeleckiego	 ruchomego	 parku	
artyleryjskiego. 

W roku 1897 Sulkiewiczowi odnowiła się rana, udał się więc na 
leczenie	w	Piatigorsku	i	na	Krymie.	Nie	przeszkadzało	mu	to	być	do-
brym	 oficerem,	 awansował	 na	 podpułkownika,	 potem	 pułkownika.	
Od sierpnia 1905 roku uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej. Od-
znaczony	orderem	św.	Włodzimierza	3	st.	

Po powrocie do Rosji kontynuował służbę w Wileńskim Okręgu 
Wojskowym, regularnie wyjeżdżając na leczenie. W roku 1910 prze-
niesiono	go	do	27	Brygady	Artylerii,	na	stanowisko	młodszego	oficera	
sztabowego. W maju 1912 roku został awansowany na generała-ma-
jora i zwolniony ze służby z prawem do munduru i emeryturą.

Był żonaty ze szlachcianką Elmirą Korycką (z domu Zabłocką). 
Dzieci	nie	mieli.

Galim Sitdykow

 • SULKIEWICZ Maciej
Urodził się 20 czerwca 1865 roku w rodzinie dziedzicznej szlachty, 

w	rodowej	posiadłości	Kiemiejsze	w	powiecie	lidzkim	guberni	wileń-
skiej.	W	roku	1883	ukończył	Michajłowski	Korpus	Kadetów	w	Woro-
neżu i wstąpił do Michajłowskiej Szkoły Artylerii. Ukończył ją w roku 
1886 z 1 kategorią w stopniu podporucznika. Został skierowany do 
6 Brygady Artylerii, gdzie służył w 3, potem 4 baterii na stanowisku 
referenta gospodarczego. W kwietniu awansował na porucznika. 

Od	sierpnia	1889	roku	do	maja	1894,	jako	perspektywiczny	oficer	
uczył się w Nikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego. W celu kon-
tynuowania służby skierowano go do Odeskiego Okręgu Wojskowego 
z zaliczeniem do Sztabu Generalnego. Za sukcesy w nauce, już na 
nowym stanowisku w sztabie 7 Korpusu Armijnego, w miesięcznym 
odstępie otrzymał awanse na sztabs-kapitana i kapitana. Brał udział 
w	manewrach	wojskowych,	ćwiczeniach	okręgu,	w	kontroli	egzami-
nów	końcowych	w	Junkierskiej	Szkole	Kawalerii	w	Jelizawietgradzie.	
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W sierpniu 1895 roku objął stanowisko starszego adiutanta sztabu 34 
Dywizji	Piechoty.	We	wrześniu	następnego	roku	otrzymał	przydział	
do 59 Lubelskiego Pułku Piechoty na roczne dowodzenie kompanią, 
a	po	5	miesiącach	wyznaczony	został	na	stanowisko	ober-oficera	do	
specjalnych	 poruczeń	 przy	 sztabie	 8	 Korpusu	 Armijnego.	 Objąć	 je	
mógł	jednak	dopiero	po	rocznym	dowodzeniu	kompanią.	Od	stycz-
nia 1898 roku był starszym adiutantem sztabu 8 Korpusu Armijnego.

W	roku	1899	otrzymał	pierwsze	odznaczenie:	order	św.	Stanisława	
3 st. W grudniu awansował na podpułkownika i został starszym ad-
iutantem sztabu Odeskiego Okręgu Wojskowego. W lipcu 1900 roku 
przebywał na delegacji w Turcji. Uczestniczył w kampanii chińskiej, 
po	której	otrzymał	jasnobrązowy	medal	„Za	kampanię	chińską	1900-
1991”.	W	kwietniu	1901	roku	został	dowódcą	batalionu	w	59	Lubel-
skim	Pułku	Piechoty,	zaś	po	roku	oficerem	do	specjalnych	poruczeń	
przy sztabie Odeskiego Okręgu Wojskowego. 

W	roku	1903	wypełniał	szczególnie	poufne	polecenie	dowódcy	okrę-
gu,	uczestniczył	w	próbnej	mobilizacji	w	powiecie	tyraspolskim,	towa-
rzyszył	dowódcy	w	objeździe	okręgu,	podczas	inspekcji	twierdzy	Ocza-
ków	i	Bendery,	na	ćwiczeniach,	manewrach	i	strzelaniach.	W	sierpniu	
odkomenderowany	został	do	Austro-Węgier,	a	we	wrześniu	do	Sewa-
stopola, gdzie uczestniczył w pracach komisji przygotowującej obchody 
jubileuszu 50-lecia obrony Sewastopola podczas wojny krymskiej. 

W	październiku	1903	 roku	objął	 stanowisko	 szefa	 sztabu	15	Dy-
wizji Piechoty, w grudniu awansował na pułkownika. Od listopada 
1904 roku wraz z dywizją brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej. 
Jednostka toczyła zacięte walki z japońskimi wojskami w Mandżu-
rii,	podczas	których	Sulkiewicz	zaprezentował	się	z	najlepszej	strony.	
Świadczą	o	tym	wysokie	odznaczenia:	order	św.	Włodzimierza	4	st.	
z	mieczami	i	kokardą,	order	św.	Stanisława	2	st.,	złoty	oręż	z	dedyka-
cją ”Za męstwo”. 

W	 latach	 1907-1910	 Sulkiewicz	 dowodził	 1	 Brygadą	 15	 Dywizji	
Piechoty, wchodził w skład komisji odsłonięcia pomnika generalis-
simusa księcia A. Suworowa w Oczakowie, był członkiem deputacji 
podczas uroczystego odsłonięcia pomnika generała-adiutanta grafa 
Totlebena w Sewastopolu.



Tatarskie biografie

158

W	czerwcu	1910	roku	mianowany	został	sztab-oficerem	do	specjal-
nych	poruczeń	przy	szefie	Sztabu	Generalnego,	zaś	jesienią	otrzymał	
awans	na	generała-majora.	Jednocześnie	wyznaczono	go	na	stano-
wisko okręgowego generała-kwatermistrza sztabu Irkuckiego Okrę-
gu Wojskowego. W czerwcu 1912 roku objął stanowisko szefa sztabu 
7	Korpusu	Armijnego.	W	 tym	okresie	 został	 kawalerem	orderu	 św.	
Włodzimierza 3 st., Krzyża Komandorskiego Gwiazdy Rumunii 3 st. 
i	Krzyża	Oficerskiego	Korony	Rumuńskiej.	

Był	uczestnikiem	 I	wojny	światowej.	W	marcu	1915	 roku	pełnił	obo-
wiązki	 dowódcy	 33	 Dywizji	 Piechoty	 21	 Korpusu	 Armijnego	 3	 Armii.	
W	 kwietniu	 1915	 roku	 awansował	 na	 generała-lejtnanta.	 Dowódca 
21 Korpusu Armijnego wystawił mu wspaniałą opinię: „Zdrowia mocnego. 
Trudności	życia	polowego	jak	i	bojowego	znosi	lekko.	Charakteru	łagod-
nego,	ale	wytrwałego.	Świetnie	zaznajomiony	z	wszelkimi	rodzajami	bro-
ni.	Przejawia	wielką	energię	i	zaradność	w	przygotowaniu	powierzonych	
mu	wojsk;	posiada	świetne	bojowe	doświadczenie.	Skomplikowane	wa-
runki	bojowe	analizuje	sam,	bez	uciekania	się	do	wskazówek	wyższego	
dowództwa.	W	walce	spokojny	i	rozważny.	Ze	swym	służbowym	i	moral-
nym	autorytetem	generał-lejtnant	Sulkiewicz	–	wzorowy	dowódca	dywi-
zji,	wskazany	do	późniejszego	przeniesienia	na	stanowisko	dowódcy	kor-
pusu z zachowaniem starszeństwa. Posiadacz Georgijewskiego Oręża”.

Sulkiewicz	otrzymał	dowództwo	37	Korpusu	1	Armii,	ogarniętego	
w maju 1917 roku niedobrymi nastrojami. Antywojenna agitacja i pro-
paganda zdemoralizowały wojsko, zmęczone krwiożerczą wojną. 
Korpus	oficerski	utracił	swoją	stabilność	w	efekcie	uzupełnienia	go	
przedstawicielami	wszystkich	klas	i	grup	społecznych,	które	różniły	
się zapatrywaniami politycznymi. 

Po	rewolucji	październikowej	generał	Sulkiewicz	nawiązał	kontakt	
z	wybranym	w	maju	1917	roku	w	Moskwie	na	Wszechrosyjskim	Zjeź-
dzie	Delegatów	Muzułmańskich	Organizacji	Wojskowych	kierownic-
twem (Charbi Szuro) i przystąpił do formowania na froncie rumuńskim 
1 Wydzielonego Korpusu Muzułmańskiego. Jego celem było udzielenie 
pomocy	Krymowi	lub	Kazaniowi	w	realizacji	planów	odrodzenia	naro-
dowego.	Korpus	formował	się	w	Jassach,	z	oficerów	i	szeregowych	mu-
zułmanów	armii	rosyjskiej,	następnie	rozlokowany	został	w	Tyraspo-
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lu.	Charbi	Szuro	wystąpiło	do	gen.	Sulkiewicza	z	prośbą	wyruszenia	
na pomoc krymskim muzułmanom. Jednak drogę korpusu zamknęli 
Niemcy i rozbroili go wiosną 1918 r. Generał-lejtnant Sulkiewicz wraz 
z	grupą	oficerów	przedostał	się	na	Krym.	Tam	25.06.1918	roku	utwo-
rzył rząd krymski, przyjmując obowiązki premiera, ministra spraw 
wewnętrznych,	 wojskowych	 i	 morskich.	 Jednocześnie	 zatwierdzona	
została	deklaracja	nowego	gabinetu,	skierowana	„Do	ludności	Krymu”.

Gabinet	 Sulkiewicza	 dążył	 do	 umocnienia	 suwerenności	 Krymu,	
co wywołało negatywną reakcję ze strony Ukrainy, zamierzającej za-
garnąć	półwysep	w	swoje	ręce.	Sulkiewicz	starał	się	zwiększyć	moż-
liwości	 obronne	 Krymu;	 szybko	 zorganizował	 sztab	 ministerstwa	
wojskowego,	 wprowadził	 stanowiska	 powiatowych	 naczelników	
wojskowych, formował samodzielny krymski dywizjon pograniczny. 
Działania	te	napotykały	opór	ze	strony	Niemiec,	które	kategorycznie	
zakazały formowania na Krymie sił zbrojnych. 

Na	rząd	zaczęli	wywierać	naciski	dawni	kadeci,	organizacje	an-
tysowieckie, władze gubernialne i ziemskie. W tych warunkach Sul-
kiewicz zgodził się na powstanie gabinetu koalicyjnego, opartego na 
wszystkich grupach społecznych. Jednak 3 listopada generał Kosch 
oznajmił	o	braku	poparcia	ze	strony	władz	niemieckich,	zaś	14	listo-
pada	niemieckie	dowództwo	powiadomiło	gubernialny	urząd	ziem-
ski o likwidacji rządu Sulkiewicza. 

Po zajęciu Krymu przez Armię Ochotniczą, generał Sulkiewicz 
zamierzał	przekonać	jej	dowództwo,	a	także	wojska	Ententy,	do	for-
mowania	korpusu	muzułmańskiego	z	rosyjskich	 jeńców	wojennych	
–	muzułmanów.	Propozycja	ta	została	jednak	odrzucona.	

Pod	 naciskiem	 Denikina	 Sulkiewicz	 opuścił	 Krym	 i	 udał	 się	 do	
Azerbejdżanu, gdzie zaproponował swoje działania w roli szefa Szta-
bu	Generalnego.	Dzięki	 jego	staraniom	w	armii	znalazło	się	nieba-
wem 30 tys. dobrze uzbrojonych żołnierzy. 

Był	 jednym	 z	 inicjatorów	 i	 twórców	 porozumienia	 wojskowego	
między Azerbejdżanem a Gruzją w czerwcu 1919 r. Po klęsce Armii 
Ochotniczej	 i	 przejściu	 części	 jednostek	na	 terytorium	Azerbejdża-
nu, generał Sulkiewicz uczestniczył w jej rozbrajaniu, stając na czele 
utworzonego w tym celu komitetu. 
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W maju 1920 roku, po wtargnięciu do Azerbejdżanu 11 Armii Sowiec-
kiej, generał lejtnant Sulkiewicz został aresztowany przez WCzK, oskar-
żony	o	działalność	kontrrewolucyjną	i	15	czerwca	1920	roku	rozstrzelany.	

Był żonaty z dziedziczną szlachcianką Jekatieryną Zacharowną 
Barsukową,	wyznania	ewangelicko-luterańskiego.	Dzieci	nie	mieli.	

Oprócz	 działalności	 wojskowej,	 gen.	 Sulkiewicz	 interesował	 się	
historią	litewskich	Tatarów.	W	roku	1902	w	Odessie	wydał	własnym	
sumptem książkę polskiego znawcy Wschodu, profesora Uniwersyte-
tu Petersburskiego A. Muchlińskiego „Studium o pochodzeniu i sytu-
acji	Tatarów	litewskich”.

Galim Sitdykow

 • SZYNKIEWICZ Jakub
Urodził się 16 kwietnia 1884 roku w Lachowiczach. W roku 1904 

ukończył gimnazjum realne w Mińsku. Uczył się następnie na Po-
litechnice	w	Sankt-Petersburgu,	 skąd	w	 roku	 1910	przeniósł	 się	 na	
wydział	języków	wschodnich	tamtejszego	uniwersytetu.	Po	wybuchu	
I	wojny	światowej,	jako	student	czwartego	roku	został	powołany	do	
armii	 i	do	 roku	1917	służył	na	 froncie.	W	 latach	1918-1919	wspólnie	
z innymi polskimi i litewskimi Tatarami uczestniczył w narodowo-
-wyzwoleńczym	ruchu	Tatarów	Krymskich.

W	roku	1919	wrócił	do	Polski.	Tego	samego	roku,	dzięki	wsparciu	
odradzającego	 się	 Państwa	 Polskiego,	 pojechał	 kontynuować	 prze-
rwaną	 naukę	 w	 dziedzinie	 orientalistyki	 i	 filozofii	 na	 Uniwersyte-
cie	Berlińskim.	Po	jego	ukończeniu	uzyskał	stopień	doktora	filozofii	
i	 przez	 krótki	 czas	mieszkał	w	 Berlinie,	 pracując	 jako	 przewodnik	
oraz	nauczyciel	języków	obcych.

Na	 Wszechpolskim	 Zjeździe	 Delegatów	 Gmin	 Muzułmańskich,	
zwołanym 29.12.1925 rokuj w Wilnie, został wybrany muftim muzuł-
manów	Rzeczypospolitej	Polskiej.	

Jakub	Szynkiewicz	był	osobą	dobrze	znaną	w	muzułmańskim	świe-
cie.	W	roku	1926	uczestniczył	we	Wszechświatowym	Kongresie	Muzuł-
mańskim	w	Kairze,	w	1930	odwiedził	Egipt,	Hidżaz	(ówczesna	nazwa	
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Arabii Saudyjskiej), Syrię i Palestynę. Był przyjęty na audiencji przez 
króla	Egiptu	Fuada	I.	Tego	samego	roku	odbył	hadżdż	(pielgrzymkę)	do	
Mekki i Medyny. W roku 1932 odwiedził Turcję i ponownie Egipt. Znał 10 
języków,	w	tym	arabski,	turecki	i	perski.	Przełożył	na	język	polski	wybra-
ne sury Koranu i wydał je w roku 1935. Pod jego kierownictwem uregulo-
wano	prawne	stosunki	wspólnoty	muzułmańskiej	z	Państwem	Polskim.	
21.04.1936 roku została przyjęta ustawa „O stosunku Państwa Polskiego 
do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, plano-
wał	 rozpocząć	 nauczanie	 języków	wschodnich	 na	wileńskim	Uni-
wersytecie Stefana Batorego.

25.11.1939 roku stał się obywatelem Republiki Litewskiej, a tym 
samym	muftim	litewskich	muzułmanów.	Podczas	II	wojny	światowej	
mieszkał w Wilnie. W roku 1944 wyemigrował; do roku 1957 mieszkał 
w Kairze, potem osiedlił się w Stanach Zjednoczonych. Zmarł tam 
1 listopada 1966 r.

Adas Jakubauskas

 • SZYRYŃSKI Malikbasza Murza
Data	urodzenia	nieznana.	Pochodził	z	Chanatu	Krymskiego,	gdzie	

Szyrinowie należeli do grupy czterech najbardziej wpływowych ro-
dów.	 Głowa	 tego	 rodu,	 Szyrin-bej,	 nosił	 (podobnie	 jak	 przywódcy	
pozostałych trzech znamienitych feudalnych rodzin) tytuł karacza-
ja. Oznaczało to, że Szyrinowie rządzili Krymem do czasu utworze-
nia	 tam	niezależnego	chanatu	 tatarskiego;	właśnie	dzięki	poparciu	
szyrińskich	murzów	wstąpił	na	tron	(z	pomocą	Wielkiego	Księstwa	
Litewskiego)	 założyciel	 dynastii	 Girejów	 –	 chan	 Chadżi-Girej.	 Jesz-
cze w XV wieku jeden z przedstawicieli tej rodziny, „Kudyjar-murzin 
died”, przez pewien czas znajdował się w Wielkim Księstwie Litew-
skim. Otrzymał polecenie wyjazdu do Ordy, gdy „wyprosił go” „Mah-
met car” (to jest chan Ułu-Mahomet).

W roku 1491 Malikbasza przybył na Litwę z Krymu, razem z carewi-
czami	Istemirem	i	Dewleszem.	Od	niego	wywodzi	się	litewsko-tatarski	
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ród	kniaziów	Szyryńskich.	Około	roku	1507	otrzymał	od	króla	Zygmun-
ta	 I	bogaty	majątek	Kroszyn	 „z	 ludźmi	służebnymi,	 czynszownikami	
i czeladzią niewolną” (dotychczas w posiadaniu wojewody kijowskiego 
kniazia	Dymitra	Puciatycza)	oraz	Stajki,	zaś	około	roku	1508	„za	służbę	
wierną”	–	majątek	Ledwinki	(część	Rohotnej)	w	powiecie	słonimskim.	
Zajął	się	aktywnym	gospodarowaniem	na	swoich	włościach	i	popadł	
w	konflikt	z	plebanem.	W	roku	1516	skarżył	się	on	„na	murzę	pana	kró-
la	miłościwego	na	kniazia	Melik-baszę”,	 że	ów	nie	płaci	dziesięciny,	
a	oprócz	tego,	założył	tam	swoje	„liczne	karczmy”	(wcześniej	jedynie	
pleban	posiadał	królewski	przywilej	na	karczmę).

Początkowo marszałek ziemski Jan Radziwiłł rozstrzygnął sprawę 
na	korzyść	Kościoła,	ale	w	roku	1521	Malikbasza	„bił	czołem”	królowi,	
informując,	że	„w	Kroszynie	jest	targ	i	karczmy	się	trafiają”,	i	otrzymał	
pozwolenie zachowania karczm w swym majątku. Jednakże, dbając 
o swe sprawy na Litwie, murza utrzymywał kontakty z Krymem.

W roku 1507 posłowie chana Mengli-Gireja, a potem i sam chan 
w osobnym posłaniu, prosili o zgodę na wyjazd Malikbaszy, aby 
zgodnie ze zwyczajem ożenił się z wdową po zmarłym bracie („do 
Ordy	pojąć	bratową	za	żonę,	brat	jego	zmarł”.	Kiedy	ciężko	zachoro-
wał jego drugi brat, Kudejar-murza, stryj chana Saadet-Gireja (knia-
ziowie z rodu Szyrin jako jedyni z krymskiej arystokracji mieli prawo 
poślubiania	krymskich	carówien.	Prawdopodobnie,	starszą	żona	Ku-
dejara	była	 jedną	z	córek	Mengli-Gireja),	chan	około	roku	1522	po-
nownie	napisał	do	króla	z	prośbą	o	zezwolenie	Malikbaszy	na	wyjazd	
na Krym, aby wedle starego obyczaju objął dziedzictwo (ułus) bez-
dzietnego krewniaka. 

Już w roku 1523 Malikbasza był karaczajem nowego chana Sahib-
-Gireja	 i	w	 piśmie	 do	 króla	 Zygmunta	 I	wspomina,	 jak	 „jadł	 chleb”	
jego	 na	 Litwie.	 Stanowisko	 karaczaja	 zajmował	 krótko,	 zmarł	 bo-
wiem około roku 1530. Jego dwaj synowie, Murtaza (? – do 1559) 
i Sejn (Husejn) Malikbaszycowie razem z matka zostali w Wielkim 
Księstwie	Litewskim.	Król	potwierdził	im	ojcowskie	włości	na	wiecz-
ne	czasy,	z	obowiązkiem	wystawiania	z	nich	10	koni	(jeźdźców)	do	
wojska	litewskiego.	Usejn,	królewski	dworzanin	(nadworny),	w	roku	
1550 uczestniczył w wyprawie na Podole; w roku 1571 sprzedał swoją 
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część	Kroszyna	i	Stajek	podkanclerzemu	Ostafiemu	Wołowiczowi.	Ich	
brat,	kniaź	Asan	Malikbaszyc	(?–	1559/60)	był	z	ojcem	na	Krymie,	ale	
po	jego	śmierci	powrócił	do	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego.	Dzieki	
królewskiemu	poparciu	otrzymał	od	braci	trzecią	część	posiadłości.	
Uczestniczył	w	wojnie	inflanckiej.

Potomkowie	Malikbaszyców	władali	częścią	majątku	Zabłoć	w	po-
wiecie	nowogródzkim.	Ród	Szyryńskich	wygasł	na	Litwie	w	XVII	wieku.

Stanisław Dumin

 • TALKOWSKI Aleksander 
Syn Osmana, urodził się 14 maja 1858 roku w szlacheckiej rodzinie 

w	guberni	wileńskiej.	 Jego	rodzice	byli	wychodźcami	z	Sorok	Tata-
rów.	Po	ukończeniu	prywatnej	szkoły	realnej,	przyszły	generał	posta-
nowił	związać	swe	życie	z	armią.

Latem 1873 roku zaciągnął się jako ochotnik do 107 Troickiego 
Pułku	Piechoty.	Po	 trzech	miesiącach	uzyskał	stopień	unter-oficera.	
W następnym roku skierowany został do Wileńskiej Szkoły Piechoty 
Junkrów.	Po	jej	ukończeniu	w	roku	1876	wrócił	do	pułku	jako	portu-
pej-junkier. Po roku awansował na chorążego. 

We	wrześniu	1876	roku	w	związku	z	uzupełnianiem	stanów	oso-
bowych odkomenderowano go do 9 Syberyjskiego Pułku Grenadie-
rów	3	Dywizji	Grenadierskiej.	W	jego	szeregach	uczestniczył	w	woj-
nie z Turcją (1877-1878). 16.02.1878 roku za zasługi przy zdobyciu 
Plewny	odznaczony	orderem	św.	Anny	4	st.	z	dedykacją	„	Za	męstwo”,	
a w kwietniu tegoż roku awansował na podporucznika. 

Po	zakończeniu	wojny	Talkowski	powrócił	do	swego	pułku	i	prze-
służył	 w	 nim	 7	 lat.	 Za	 nienaganną	 służbę	 we	wrześniu	 1879	 roku	
mianowany porucznikiem, po kilku miesiącach otrzymał rumuńskim 
krzyżem pamiątkowym wojny z Turcją. 

Przez	 5	 lat	 dowodził	 rozmaitymi	 kompaniami,	 zaś	 od	marca	 do	
września	1884	roku	był	członkiem	sądu	pułkowego.	Latem	1885	roku,	
po	wielu	prośbach,	przeniesiony	został	do	Straży	Granicznej.	Otrzy-
mał przydział do Oddziału Opatowieckiego i pełnił obowiązki jego 
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dowódcy.	Po	roku	awansował	na	sztabs-rotmistrza.	Zatwierdzony	na	
stanowisku	dowódcy,	 które	 zajmował	 przez	3	 lata.	Za	pilną	 służbę	
otrzymał jednorazową premię w kwocie 300 rubli. 

W	czerwcu	1889	 roku	Talkowski	przeniósł	 się	do	Nowobrzeskiej	
Brygady	 Straży	 Granicznej	 jako	 członek	 brygadowego	 sądu	 oficer-
skiego.	W	sierpniu	zatwierdzono	go	na	stanowisku	ober-oficera	do	
specjalnych	poruczeń,	zaś	w	kwietniu	następnego	roku	awansował	
na rotmistrza. W grudniu 1889 roku ponownie wybrany płatnikiem 
i członkiem sądu; wypełniał swoje obowiązki nienagannie i uczciwie 
przez 8 lat.

Jego	pilność	i	staranność	były	zauważone	i	uhonorowane	ordera-
mi:	św.	Stanisława	3	st.	(21.04.1891	r.),	św.	Anny	3	st.	(21.04.1895	r.),	
srebrnym medalem upamiętniającym panowanie cesarza Aleksandra 
III (17.06.1896 r.). W następnym roku wyznaczony został pomocni-
kiem starszego adiutanta sztabu Korpusu Straży Granicznej w stop-
niu podpułkownika.

Od lutego 1900 roku był członkiem komisji rozpatrywania spra-
wozdań	z	działalności	towarzystwa	wzajemnej	pomocy	za	lata	1898-
1899,	 a	 od	 czerwca	 do	 października	 tymczasowo	 pełnił	 obowiązki	
starszego adiutanta sztabu Korpusu. Pod koniec roku mianowany zo-
stał	członkiem	rezerwowym	komisji	przyjęć	na	rok	1901.	Po	odbyciu	
stażu przejął obowiązki pomocnika przewodniczącego komisji. 

W	kwietniu	1901	roku	awansował	na	pułkownikiem,	wyróżniony	
też	został	premią	pieniężną.	Jesienią	otrzymał	order	św.	Włodzimie-
rza 4 st. z kokardą i dedykacją „25 lat”. W roku 1902 pełnił jednocze-
śnie	obowiązki	starszego	adiutanta	sztabu	korpusu	i	przewodniczą-
cego	komisji	przyjęć.	Pod	koniec	roku	skierowany	na	nowe	stanowi-
sko	–	dowódcy	Samodzielnego	Oddziału	Kerczeńskiego.	Na	miejscu	
służby stawił się w marcu 1903 r. 

Jego	umiejętności,	wysokie	kwalifikacje,	nienaganność	i	szlachet-
ność	zjednały	mu	w	środowisku	oraz	wśród	wyższego	dowództwa	
poważanie i zaufanie. Talkowskiemu powierzono prowadzenie spraw 
niejawnych.	Za	skuteczne	wywiązywanie	się	z	obowiązków	w	kwiet-
niu	1905	roku	uhonorowany	został	orderem	św.	Włodzimierza	3	st.,	
a	w	 czerwcu	 1906	otrzymał	 stanowisko	 dowódcy	Brygady	Czarno-
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morskiej. Przesłużył na nim 6 lat. W grudniu 1910 roku awansował na 
generała-majora. 

31.05.1912	roku	objął	obowiązki	dowódcy	4	Ryskiej	Brygady	Przy-
granicznej.	Z	okazji	300-lecia	Domu	Romanowych	otrzymał	srebrny	
medal pamiątkowy. 

Z	początkiem	I	wojny	światowej	brygada	weszła	w	skład	Oddzia-
łu	Rysko-Szawelskiego	i	podlegała	dowódcy	20	Korpusu	Armijnego.	
Jego pododdziały zajmowały stanowiska obserwacyjne na wybrzeżu 
Bałtyku. W sierpniu 1914 roku brygadę podporządkowano komen-
dantowi	 Twierdzy	 Ust-Dźwińskiej.	 Pod	 koniec	 stycznia	 1915	 roku	
generał	Talkowski	został	dowódcą	garnizonu	miasta	Windawy	i	Od-
działu Windawskiego, potem windawskiego rejonu ochrony wybrze-
ża bałtyckiego. 

Po rozformowaniu oddziału generał odkomenderowany został do 
sztabu 5 Armii, a od 18.02.1916 roku przebywał w rezerwie kadro-
wej sztabu Piotrogrodzkiego Okręgu Wojskowego. 14.05.1916 roku za 
wzorową służbę i wysiłek w działaniach wojennych uhonorowany 
orderem	św.	Stanisława	1	st.

W	 sierpniu	 1916	 roku	 oddelegowano	 go	 do	 33	 Dywizji	 Piechoty	
Frontu	 Północnego,	 we	wrześniu	 za	 zasługi	 w	 bojach	 odznaczony	
mieczami	do	posiadanego	orderu	św.	Włodzimierza	3	st.	Wiosną	1917	
roku	był	w	rezerwie	kadrowej	przy	sztabie	Dźwińskiego	Okręgu	Woj-
skowego. 

Latem 1918 roku generał Talkowski przeszedł na stronę Armii Czer-
wonej i dowodził 25 Zapasową Brygadą Piechoty. Został też człon-
kiem komitetu wykonawczego Muzułmańskiej Rady Wojskowej Pio-
trogrodzkiego Okręgu Wojskowego. Na podstawie rozkazu Wszech-
rosyjskiego	Sztabu	Głównego	z	13.01.1919	roku	otrzymał	polecenie,	
podpisane przez przewodniczącego Centralnego Muzułmańskiego 
Kolegium Wojskowego Sułtan-Galijewa, udania się do Kazania, aby 
kierować	 tam	 2	 Kazańskimi	 Sowieckimi	 Muzułmańskimi	 Kursami	
Piechoty	Kadry	Dowódczej	Robotniczo-Chłopskiej	Armii	Czerwonej.	
Stanowisko to zajmował prawdopodobnie do sierpnia 1920 r. 

Był rekomendowany na stanowisko naczelnika Azerbejdżańskiej 
Ogólnej	 Szkoły	Wojskowej.	 Długotrwała,	 47-letnia	 służba	wojskowa	
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odbiła się na jego zdrowiu. W podaniu napisał o swej niechęci do ob-
jęcia jakiegokolwiek stanowiska wojskowe. Od 27.01.1921 roku praco-
wał jako naczelnik archiwum. Zmarł tego samego roku mając 62 lata. 

Był	 żonaty	 z	 Jelizawietą	 (ur.	 1860),	 córką	 tatarskiego	 rotmistrza	
Stefana	Sulkiewicza.	Mieli	córkę	Elenę	 (ur.	1883),	syna	Michała	 (ur.	
1885) i Aleksandra (ur. 1894). 

Galim Sitdykow

 • TALKOWSKI Aleksander
Urodził	 się	18	września	1894	 roku	w	osadzie	Nowobrzesk	w	po-

wiecie miechowskim guberni kieleckiej. Jego matka, Jelizawieta, była 
wiejską nauczycielką w Sorok Tatarach, ojciec, Aleksander Talkowski 
– generałem-majorem.

W roku 1913 ukończył Gimnazjum Aleksandrowskie w Rydze 
i wstąpił do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej w Sankt-Petersburgu. 
1.10.1914	 roku,	 w	 związku	 z	 wybuchem	 I	 wojny	 światowej	 został	
przedterminowo zwolniony ze szkoły i mianowany podporuczni-
kiem.	Objął	 stanowisko	dowódcy	plutonu	w	batalionie	 zapasowym	
Pawłowskiego	Pułku	Lejb-gwardyjskiego	2	Gwardyjskiej	Dywizji	Pie-
choty. W styczniu 1915 roku przeniesiono go z kompani marszowej 
do armii czynnej. 

Na froncie, w latach 1915-1917, zajmował w pułku stanowisko do-
wódcy	półkompanii,	dowódcy	oddziału	konnych	zwiadowców,	szefa	
oddziału	szkolnego	i	dowódcy	batalionu.	Nieprzerwanie	uczestniczył	
w	 walkach	 na	 frontach:	 Północno-Zachodnim,	 Zachodnim	 i	 Połu-
dniowo-Zachodnim,	będąc	wielokrotnie	wyróżnionym	orderami.	

Po rewolucji lutowej Talkowskiego wybrano zastępcą przewodni-
czącego pułkowego komitetu żołnierskiego. Był przewodniczącym 
dywizyjnego	komitetu	żołnierzy-muzułmanów	2	Gwardyjskiej	Dywi-
zji	 Piechoty,	 delegatem	 armijnego	 i	 frontowego	 zjazdów	 żołnierzy-
-muzułmanów	Frontu	Południowo-Zachodniego.

Po	rewolucji	październikowej	przeszedł	na	stronę	Armii	Czerwonej.	
Od grudnia 1917 roku do czerwca 1918 dowodził pułkiem w składzie 
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pietrogrodzkiego rejonu umocnionego. Od lipca do grudnia 1918 roku 
był	dowódcą	2	Pułku	Strzeleckiego	1	Piotrogrodzkiej	Robotniczej	Dy-
wizji Strzeleckiej. Od stycznia do kwietnia 1919 roku, zgodnie z roz-
kazem	 Wszechrosyjskiego	 Sztabu	 Głównego	 skierowany	 został	 na 
2	Muzułmańskie	Kursy	Dowódcze	jako	naczelnik	bojowej	części	kur-
sów.	Od	maja	1919	roku	do	marca	1920	był	szefem	sztabu	Samodzielnej	
Nadwołżańskiej Tatarskiej Brygady Strzeleckiej. Razem z nią uczestni-
czył w walkach Południowej Grupy Frontu Wschodniego i 1 Armii Re-
wolucyjnej Frontu Turkiestańskiego pod Orenburgiem.

Od marca 1920 roku dowodził 4 i 6 Turkiestańską Wydzieloną Bry-
gadą	 Strzelecką	 Czerwonych	 Dowódców	 w	 Ferganie	 i	 Semireczu.	
W maju 1921 roku Talkowski wstąpił do Partii Robotniczo-Chłopskiej 
(bolszewików).	 Podczas	 wojny	 domowej	Wszechrosyjski	 Centralny	
Komitet	Wykonawczy	nagrodził	go	zegarkiem,	zaś	Rewolucyjny	Ko-
mitet Wojskowy Turkiestanu – szablą.

Od	października	1922	roku	do	września	1923	uczył	się	na	wyższych	
kursach	wojskowo-akademickich	wyższego	dowództwa	Robotniczo-
-Chłopskiej Armii Czerwonej. Po ich ukończeniu został mianowany 
naczelnikiem Połączonej Tataro-Baszkirskiej Szkoły Wojskowej im. 
TCIK,	które	to	stanowisku	zajmował	przez	8	lat.	Poddawano	go	wielu	
sprawdzianom, ostatecznie scharakteryzowano go pozytywnie jako 
pracownika energicznego, zdyscyplinowanego, znającego sztukę wo-
jenną. 

Będąc naczelnikiem i komisarzem wojskowym Połączonej Tata-
ro-Baszkirskiej Szkoły Wojskowej w Kazaniu, Talkowski prowadził 
działalność	społeczną	i	polityczną	w	miejskim	oraz	republikańskim	
komitecie wykonawczym: był członkiem Kazańskiego Rady Miejskiej 
wszystkich kadencji od roku 1924 do 1931. W kwietniu 1931 roku mia-
nowano	go	dowódcą	3	Krymskiej	Dywizji	Strzeleckiej.	Jednocześnie	
dowodził 3 okręgiem dywizyjnym. 

Znalazłszy się na Krymie, podobnie jak w Kazaniu, aktywnie 
uczestniczył w społeczno-politycznym życiu Krymskiej ASSR w cha-
rakterze członka prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego. 
Był nagrodzony dyplomami, a także pistoletem mauzer oraz orderem 
Czerwonej Gwiazdy.
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Rok	1937	dla	komdiwa	(dowódcy	dywizji),	podobnie	jak	dla	wielu	
innych	dowódców	Armii	Czerwonej,	nie	był	szczęśliwy.	W	czerwcu	
naczelnik biura politycznego okręgu wystawił Talkowskiemu charak-
terystykę,	która	posłużyła	za	donos.	Znalazły	się	w	niej	zarzuty:	„Pod-
czas zajmowania tego stanowiska tow. Talkowski życiem partyjnym 
się	nie	interesował	i	nie	interesuje.	W	ogóle	niewiele	w	nim	partyjne-
go. Nie przejawia starania o ludzi. Wyjątkowo wyniosły, lekceważąco 
odnosi	się	do	życia	i	obyczajów	czerwonoarmistów	oraz	dowódców.	
Równocześnie	 podtrzymuje	 bliski	 związek	 z	 kontrrewolucjonistą-
-trockistą	Giercewem,	z	którym	znajduje	się	w	dużej	przyjaźni.	W	ta-
kich też przyjacielskich układach pozostawał z byłym naczelnikiem 
tej dywizji, teraz zdemaskowanym wrogiem narodu Niezlenem. Tal-
kowskiego,	bezwarunkowo,	należy	z	dywizji	usunąć”.

Sprawę Talkowskiego rozpatrywała okręgowa komisja partyjna. 
Udzielono mu surowej nagany z wpisaniem do akt. W roku 1938 zo-
stał aresztowany, wykluczony z partii i zwolniony z armii. Jednakże 
w maju 1940 roku oskarżenie sądowe zostało wstrzymane.

Dalszą	służbę	Talkowski	odbywał	w	Moskwie:	prowadził	wykłady	
w Akademii Wojskowej im. Frunzego, był naczelnikiem kursu. Wojna 
zastała go na obozie wojskowym w Szkle, gdzie znajdował się wraz 
z drugim kursem 1 fakultetu akademii. Ewakuację obozu przeprowa-
dził na wysokim profesjonalnym poziomie.

30.06.1941 roku ponownie został aresztowany. 11.02.1942 roku 
sformowano	ostateczne	oskarżenie,	według	którego	byłego	dowódcę	
3	Krymskiej	Dywizji	Strzeleckiej	oskarżono	o	udział	w	antysowiec-
kim	spisku	zbrojnym	i	współpracę	z	niemieckim	wywiadem.	Na	od-
dzielnym	posiedzeniu	przy	NKWD	13.02.1942	roku	Talkowski	został	
skazany na najwyższy wymiar kary. Wyrok wykonano 27.02.1942 
roku – w rocznicę Armii Sowieckiej. 

Sprawa Talkowskiego była ponownie rozpatrywana w roku 1955. 
Sąd Najwyższy ZSRR na posiedzeniu 25.04.1956 roku podjął decyzję 
o	umorzeniu	śledztwa	w	sprawie	A.	Talkowskiego	z	powodu	braku	
dowodów	przestępstwa	oraz	uchylił	postanowienia	z	13.02.1942	r.	

Galim Sitdykow
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 • TIMIRCZA (Juszyński)
Data	urodzenia	nieznana.	Pochodził	z	rodu	ordyńskich	kniaziów	

ułusu Uszin (Ujszun), na Litwie już w XVI wieku występujących pod 
nazwiskiem	 kniaziów	 Juszyńskich	 (następnie	 Juszyńskich)	 i	 stoją-
cych	na	czele	ściahu	Tatarów	województwa	trockiego.	

Był	 pisarzem	 tatarskim	w	 kancelarii	 króla	 Kazimierza	 Jagielloń-
czyka (już w latach 1450-1460). Przed rokiem 1466 otrzymał od mo-
narchy ziemię w Strawinikach w woj. trockim, o czym zachował się 
zapis w księgach danin Metryki Litewskiej. 

Wiele razy posłował do Wielkiej Ordy do chana Ahmata (ok. 1480) 
i na Krym (1486). Około 1480 roku razem ze swym starszym synem 
Chodyrem	otrzymał	od	króla	majątek	Trepuny	(Tripuny)	z	poddany-
mi,	który	jego	potomkowie	posiadali	przez	ponad	dwa	wieki	(Timir-
cza otrzymał 2/3, Chodyr 1/3 majątku).

W latach 1487-1489 otrzymał wynagrodzenie ze skarbca litewskie-
go	–	pieniądze,	ziarno	i	miód.	Miał	synów:	Chodyra,	Iljasa,	Abrahima	
Timirczyczów.	Zmarł	przed	rokiem	1494,	jego	posiadłość	została	po-
twierdzona synom.

Stanisław Dumin

 • TIMIRCZYCZ (Juszeński) Abrahim
Data	narodzin	nieznana.	Wywodził	się	z	rodu	ordyńskich	kniaziów	

ułusu Uszin (Ujszun), już w XVI wieku występujących na Litwie pod 
nazwiskiem	kniaziów	Juszyńskich	(następnie	Juszyńskich).	Stali	oni	
na	czele	ściahu	Tatarów	województwa	trockiego.	Na	przełomie	XV	
i XVI wieku odegrał istotną rolę w dyplomatycznych stosunkach Li-
twy z Wielką (Zawołżańską) Ordą, potem z Chanatem Krymskim.

29.06. 1494 roku wraz z bratem Iljasem Timirczyczem otrzymał od 
wielkiego księcia Aleksandra przywilej na majątek Trepuny, nadany 
przez	króla	Kazimierz	IV	ich	ojcu	Timirczy	i	bratu	Chodyrowi.	W	roku	
1495 posłował do Szach-Achmata. 

27.02.1496 roku, będąc pisarzem tatarskim otrzymał od wielkiego 
księcia Aleksandra potwierdzenie na nadanie wieczystym prawem 
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dziedzicznym	majątków	Sakowszczyzna	i	Andrejewszczyzna	w	po-
wiecie	bielickim	z	ludźmi,	ziemią	orną	i	sianokosami,	z	czeladzią	nie-
wolną,	a	także	na	sześcioro	służb	chłopskich	w	Rohotnej.	W	tymże	
roku „Obrahim Timirczycz” uczestniczył w poselstwie do zawołżań-
skiego kniazia Tiuwikiela; z tej okazji przydano mu 6 koni oraz dwoje 
sług	zabranych	z	Putywla.	Około	 roku	1499–1500	 jeździł	z	pismem	
do Chodżak-sołtana, brata zawołżańskiego chana Szach-Achmata 
(Szejch-Ahmeda). W roku 1500 chan prosił o przysłanie Tymirczycza 
razem	z	litewskim	posłem	Dymitrem	Chaleckim.	W	ordzie	byli	w	roku	
1501. Abrahim, pisarz, ponownie był wymieniony w jarłyku kniazia 
Tiuwikiela (ok. 1502), prowadził z nim rozmowy o udziale w wypra-
wie	na	moskiewskie	posiadłości.	Na	 to	poselstwo	 „Obrahimowi	Ti-
mirczynowi” wydano z litewskiego skarbca 70 kop groszy. 

15.03.1502 roku Abrahim Timirczycz, pisarz tatarski, otrzymał przywi-
lej (list) na pięcioro służb chłopskich i trzy pustkowia w Rohotnej w po-
wiecie	bielickim,	o	czym	król	powiadomił	swego	bielickiego	namiestni-
ka, zarządzając wprowadzenie Abrahima we władanie tymi dobrami. 

17.07.1505	roku	tenże	pisarz	tatarski	otrzymał	od	króla	Aleksandra	
potwierdzenie na wieczne władanie majątkami Sakowszczyzna i An-
drejewszczyzna	w	pow.	bielickim,	z	ludźmi,	ziemiami	ornymi	i	siano-
kosami,	z	czeladzią	niewolną,	a	także	z	ośmiorgiem	służb	chłopskich	
w Rohotnej w tymże powiecie.

W	lipcu	1507	roku	„Timirczyn	syn	kniaź	Obrahim”,	marszałek	i	pisarz	
tatarski,	przybył	w	składzie	poselstwa	króla	Zygmunta	I	do	chana	Men-
gli-Gireja, razem z panami Jurem Zenowiczem i Jakubem Iwaszeńco-
wiczem,	którzy	w	imieniu	króla	przysięgą	potwierdzili	porozumienie	
z	Krymem.	W	jarłyku	do	króla	Zygmunta	I	(datowanym,	w	tłumacze-
niu z kalendarza muzułmańskiego, na 3.07.1507 r.), chan polecał go 
bardzo pochlebnie: „Ówże marszałek i pisarz wasz tatarski Abrahim, 
z	przodków	jego,	naszych	ojców	dobre	sługi	pojechali	służyć	twoim,	
brata naszego, ojcom i przodkom, i wiele posłużyli. A obecnie on wasz 
wierny	sługa	ten	marszałek	i	pisarz	wasz	z	rodu	juszuńskich	kniaziów,	
omaku	[tj.	ajmaku,	plemienia,	dzielnicy]	wielkich	ludzi	rodu	jest.	Ino	
z wami, bratem naszym, między nami jeżdżący zawsze dobry, spra-
wiedliwy jest, waszego dobra pragnący, wasz sługa jest”.
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Podkreślając	swoje	zaufanie	do	kniazia	Abrahima,	chan	prosił,	by	
wprzód	wysyłać	 na	Krym	właśnie	 jego,	 „wtedy	między	 nami	 samo	
dobro będzie, bo on nasze sprawy tatarskie znacznie prowadzi. Na 
całąż	 zimę	go	przyślijcie,	 niechaj	 przy	nas	 zimuje”.	Abrahim	 towa-
rzyszył	chańskiemu	posłowi	Batuszowi;	w	listopadzie	1507	roku	król	
ponownie wyprawił go na Krym razem z krymskim posłem Mamusz-
-ułanem. Na Krymie przebywał do roku 1509, uczestniczył w rokowa-
niach chana z przyjeżdżającymi z Litwy gońcami i posłami. 

W	 roku	 1509,	 powróciwszy	 do	 Wielkiego	 Księstwa	 Litewskiego,	
kniaź	Abrahim	otrzymał	od	króla	przywilej	na	siedmioro	służby	chłop-
skiej w powiecie wysokodworskim. W roku 1511 pojawiła się wzmian-
ka	 o	 jego	 konflikcie	 z	 innym	wpływowym	 rodem	 litewsko-tatarskim	
– Kienkiewiczami. Abrahim skarżył się, że grozili jemu, jego synowi 
Reczypowi i stryjecznemu bratu Ajdarowi Chazbijewiczowi. Jego prze-
ciwnik, Bańko Kienkiewicz, obwiniał z kolei Abrahima, że on, jakoby, 
wywiózł	zawołżańskich	Tatarów	„w	skrzyniach”	przez	Kijów	do	ordy,	
ale	w	roku	1517	wyrokiem	królewskim	Timirczycz	został	uniewinniony.

12.06.1518	roku	otrzymał	od	króla	przywilej	z	potwierdzeniem	wie-
czystych	praw	dziedzicznych	na	majątek	Krasne	Sioło	(wcześniej	na-
leżący do ciwuństwa trockiego), na siedmioro służb w powiecie wyso-
kodworskim, zwanych Żykorańce (Żykorany) z pewnymi pustkowiami, 
a	także	na	trzy	pustkowia	we	włości	siemieliskiej	i	pewne	inne	grunty,	
w tej liczbie „ziemlicę” tatarską, Tybyrowszczyznę na Wace. Jak wynika 
z	opisu	tych	włości	w	rewizji	dóbr	tatarskich	roku	1559,	Krasne	Sioło	
znajdowało	się	dwie	mile	od	Trok.	Był	to	dawny	dwór	królewski,	do	
którego	należało	40	 służb	chłopskich,	 rozległe	ziemie	 i	dwa	 jeziora.	
Majątek	Żykorany	był	w	odległości	czterech	mil	od	Trok.	

Niebawem	po	tym,	zachowując	poprzednie	tytuły,	kniaź	Abrahim	
został	mianowany	także	chorążym	Tatarów	woj.	trockiego,	to	znaczy	
postawiony	na	czele	tamtejszego	ściahu.

W roku 1522 Timirczycz, chorąży, marszałek i pisarz tatarski, 
przedstawił	królowi	Zygmuntowi	 I	 listy	polecajace	chana	krymskie-
go Mengli-Gireja i ostatniego chana Wielkiej Ordy Szach-Achmata 
(przebywającego	wówczas	w	Wielkim	Księstwie	Litewskim)	dla	sie-
bie,	 „braci	 jego”	kniaziów	Chazbijewiczów	„i	 ich	braci”,	wspierające	
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przyznanie	 im	„miejsca	przodków	ich	kniaziów	Juszeńskich”	wśród	
starszyzny	rodów	tatarskich	na	Litwie	po	kniaziach	Ułanach,	powy-
żej	kniaziów	Najmanów	Piotrowiczów	i	Ałczynów.	Ten	spór	o	miej-
sce w hierarchii, obejmujący cztery najznaczniejsze rody litewsko-
-tatarskie, trwał do roku 1525, gdy na Sejmie Brzeskim tatarscy knia-
ziowie Piotrowiczowie Najmanowie wykazali, że ich pozycja winna 
być	wyższa	niż	kniazia	Abrahima	Timiryczycza,	 czego	on	 sam	nie	
próbował	zanegować.	Oświadczył	natomiast,	że	nie	prosił	o	miejsce	
powyżej	Piotrowiczów,	tylko	obok	nich.

W	 spisie	 wojska	 litewskiego	 1528	 roku	 chorąży	 kniaź	 Abrahim	
wymieniany	jest	na	czele	swego	ściahu.	Zobowiązany	był	stawać	na	
służbę	 „samoszóst”,	 tj.	 wystawiać	 ze	 swych	 posiadłości	 ziemskich 
6	jeźdźców.	W	roku	1530	ustąpił	tytuł	chorążego	swojemu	najstarszemu	
synowi	Obdule,	który	najprawdopodobniej	zmarł	niebawem	po	tym.	

Jego synami byli kniaziowie Reczyp, Olejko (? – przed 1536), Osman 
(? – 1566) Abrahimowiczowie, w roku 1559 wzmiankowani w rewizji 
dóbr	tatarskich	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego,	dziedziczący	ojcow-
skie majątki. 

Stanisław Dumin

 • TIMIRCZYCZ (Juszeński) Chodyr 
Data	urodzenia	nieznana.	Pochodził	z	rodu	ordyńskich	kniaziów	

ułusu Uszin (Ujszun), na Litwie już w XVI w. znanych pod nazwi-
skiem	kniaziów	Juszeńskich	i	stojących	na	czele	ściahu	Tatarów	wo-
jewództwa	trockiego.	

Podobnie	jak	jego	ojciec,	Timircza,	był	królewskim	pisarzem	tatar-
skim. Około 1480 roku za posłowanie do Ordy razem z ojcem nagro-
dzony	majątkiem	Trepuny	z	poddanymi.	Z	Krymu	powrócił	na	Litwę	
razem	z	chańskimi	posłami.	W	roku	1481	ponownie	jeździł	na	Krym	
z	listami	króla	Kazimierza	IV	do	kniazia	Aminjaka.	Jego	część	mająt-
ku odziedziczył syn Kulziman. 

Zmarł przed rokiem 1494. 

Stanisław Dumin
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 • TIMIRCZYCZ (Juszeński) Iljas 
Data	urodzenia	nieznana.	Pochodził	z	rodu	ordyńskich	kniaziów	

ułusu Uszin (Ujszun), na Litwie już w XVI wieku noszących nazwi-
sko	 Juszeńskich	 i	 stojących	na	 czele	 ściahu	Tatarów	województwa	
trockiego.

Był	królewskim	tłumaczem,	w	roku	1481	z	polecenia	króla	Kazi-
mierza posłował na Krym. W roku 1494 razem z bratem Abrahimem 
Timirczyczem otrzymał od wielkiego księcia Aleksandra przywilej na 
majątek Trepuny, nadany ich ojcu i bratu. W roku 1511 na swoje „czo-
łobicie”	otrzymał	od	króla	Zygmunta	I	posiadłość	Sowjatewszczyznę	
we	włości	sumiliskiej.	

Zmarł przed rokiem 1528. 

Stanisław Dumin

 • TUHAN-BARANOWSKI Michał 
Urodził się 8 stycznia 1865 roku w rodzinie szlacheckiej z guberni 

charkowskiej.	W	roku	1884	wstąpił	na	wydział	fizyczno-matematycz-
ny Charkowskiego Uniwersytetu Cesarskiego. Za udział w studenc-
kim ruchu rewolucyjno-demokratycznym wykluczono go z uczelni, 
ale	rewolucjonistą	nie	został.	W	dziedzinie	filozofii	i	socjologii	skła-
niał się do nauk E. Kanta oraz neokantyzmu, uważał za nieodzowne 
badanie idei socjalizmu za pomocą etyki kantowskiej. W roku 1889 
otrzymał	 zezwolenie	 na	 powrót	 na	 uniwersytet,	 zdał	 egzaminy	 na	
fakultet	prawny	oraz	fizyczno-matematyczny	i	uzyskał	stopień	kan-
dydata. W roku 1894 uzyskał na Uniwersytecie Moskiewskim tytuł 
magistra ekonomii politycznej za pracę „Kryzysy przemysłowe we 
współczesnej	Anglii,	ich	przyczyny	i	wpływ	na	życie	publiczne”.

Od roku 1893 Tuhan-Baranowski służył w departamencie minister-
stwa	finansów.	Od	roku	1895	pracował	w	charakterze	privat-docenta	
na wydziale ekonomii politycznej Uniwersytetu Sankt-Petersburskie-
go. Z powodzeniem prowadził zajęcia na Żeńskiej Uczelni Rachun-
kowości	 Handlowej	 oraz	 na	 Wyższych	 Kursach	 Żeńskich.	 W	 roku	



Tatarskie biografie

174

1898	za	badania	historii	kapitalizmu	„Fabryka	rosyjska	w	przeszłości	
i	teraźniejszości”	otrzymał	stopień	doktora	ekonomii	politycznej.	Od	
roku 1913 był profesorem Politechniki Petersburskiej. 

Należał	wprawdzie	do	„legalnych	marksistów”,	nigdy	nie	był	śle-
pym wielbicielem Marksa. Uznawał silne strony jego teorii, jednak 
zawsze odnosił się do nich krytycznie (praca „Podstawowy błąd 
abstrakcyjnej teorii kapitalizmu Marksa”, r. 1899). Teoretyczne pra-
ce Tuhan-Baranowskiego: „Szkice z najnowszej historii ekonomii 
politycznej i socjalizmu” (1903), „Teoretyczne podstawy marksizmu” 
(1905), „Socjalizm jako pozytywna nauka” (1918) i inne formułowa-
ły	 realny	program	rozwoju	gospodarczego.	Wierzył,	że	współpraca	
oparta na swobodnej samoorganizacji stanowi prototyp przyszłego 
społeczeństwa.

Głównym	 dziełem	 Tuhan-Baranowskiego	 jest	 jego	 praca	 o	 kry-
zysach,	 w	 której	 rozwinął	 teorię	 sprzedaży	 produktów	 w	 społe-
czeństwie kapitalistycznym. Inne jego prace to: „Teoria najwyższej 
użyteczności”	(1890),	„Prudon,	 jego	życie	i	działalność”	(1891),	„D.	S.	
Mills,	jego	życie	i	działalność”	(1892).	W	roku	1897	opublikował	cykl	
rozmaitych	artykułów	w	czasopiśmie	„Nowoje	słowo”,	zaś	w	1899	–	
w	piśmie	„Naczało”.	Oprócz	tego,	publikował	w	„Mirie	Bożem”,	gdzie	
z początkiem roku 1901 ukazały się jego „Szkice z historii ekonomii 
politycznej”.	Wiele	tekstów	opublikował	w	języku	niemieckim.

Wraz	 ze	 swymi	 uczniami	 oraz	 zwolennikami	 wniósł	 znaczący	
wkład	w	rozwój	badań	makroekonomicznych,	stworzenie	teorii	ryn-
ku,	 akumulacji,	 cyklów,	 koniunktury,	 rozwinął	 podstawowe	 zasady	
prognozowania	 gospodarczego.	 Spod	 pióra	 Tuhan-Baranowskiego	
wyszły unikatowe prace z zakresu historii nauk socjalistycznych, teo-
rii	spółdzielczości	i	historii	przemysłowego	kapitalizmu	w	Rosji.

Michał	 Tuhan-Baranowski	 aktywnie	 uczestniczył	 w	 działalności	
spółdzielczej,	 propagując	 ją	w	pracach	naukowych,	w	czasopiśmie	
„Wiestnik	Kooperacii”,	którym	kierował	od	roku	1909.	Był	członkiem	
partii	kadetów,	kandydował	do	Dumy	Państwowej,	jednak	nie	został	
wybrany. Po rewolucji lutowej, latem 1917 roku, wyjechał na Ukrainę, 
gdzie	do	stycznia	1918	roku	zajmował	stanowisko	ministra	finansów	
przy	Radzie	Centralnej.	Później	udał	się	do	Moskwy.	Tam	prowadził	
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wykłady	i	zajmował	się	działaniami	spółdzielczymi,	jednak	ponownie	
udał	się	na	Ukrainę.	Nie	popierał	rewolucji	październikowej.	W	roku	
1918	wystąpił	z	propozycją	utworzenia	instytutu	spółdzielczego	(któ-
ry	znany	jest	obecnie	jako	Doniecki	Państwowy	Uniwersytet	Ekono-
miki i Handlu im. M. I. Tuhan-Baranowskiego) i sam opracował jego 
program.

M. Tuhan-Baranowski zmarł niespodziewanie na atak serca 
w	styczniu	1919	roku	w	pobliżu	Odessy,	podczas	podróży	z	delegacją	
Ukraińskiej	Republiki	Ludowej	do	Paryża.	Jego	działalność	naukowa	
i	publicystyczna	nie	straciła	aktualności,	pozostając	popularna	także	
w	naszych	czasach,	o	czym	świadczy	bibliografia	jego	prac	i	materia-
łów	analitycznych	o	nich,	publikowanych	w	różnych	krajach	w	ciągu	
całego XX wieku.

Adas Jakubauskas

 • TUHAN-MIRZA BARANOWSKI Aleksander 
Syn	Dawida,	urodził	się	8	stycznia	1847	roku	w	rodzinie	dziedzicz-

nej szlachty w guberni suwalskiej. Po ukończeniu 1 Sankt-Peters-
burskiego Gimnazjum Wojskowego, następnie 2 Konstantynowskiej 
Szkoły Wojskowej w stopniu podporucznika skierowany został do 
13	Lejb-gwardyjskiego	Erewańskiego	Pułku	Kaukaskiej	Dywizji	Gre-
nadierskiej.

W roku 1871 wstąpił do Akademii Sztabu Generalnego. Po ukoń-
czeniu	dwóch	klas	awansował	na	porucznika	(1873),	zaś	po	zakoń-
czeniu kursu uzupełniającego zaliczono go w skład Sztabu General-
nego, z przeznaczeniem do służby w sztabie Kaukaskiego Okręgu 
Wojskowego. Na okres letni przydzielony został do zgrupowania kra-
snosielskiego. Na Kaukazie zajmował stanowisko starszego adiutan-
ta	sztabu	41	Dywizji	Piechoty,	w	roku	1875	awansowany	na	sztabs-
-kapitana, w grudniu 1876 roku pozostawał w dyspozycji Oddziału 
Erewańskiego na granicy kaukasko-tureckiej. Od kwietnia 1877 roku 
Tuhan-Mirza Baranowski uczestniczył w walkach z Turkami; odzna-
czył	się	w	szturmie	twierdz:	Bajazet,	Diadin,	Sur-Oganes.
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Za oblężenie i obronę twierdzy Bajazet odznaczony został or-
derem	św.	Włodzimierza	4	st.	z	mieczami	i	kokardą	(grudzień	1877	
r.).	Za	zasługi	w	walkach	z	Turkami	w	rejonie	Dram-Dago	otrzymał	
order	św.	Stanisława	2	st.	z	mieczami	 (styczeń	1878	r.),	za	męstwo 
we	wrześniowych	 bojach	 na	wzgórzach	Ochotchobar-Chołorsimo-
-Czarucha-Zorskich	–	order	 św.	Anny	2	 st.	 z	mieczami.	W	sierpniu	
1878 roku został Kawalerem Georgijewskim, uhonorowanym złotym 
orężem z dedykacją „Za odwagę”. 

Po	 zakończeniu	wojny	 pełnił	 obowiązki	 szefa	 sztabu	 19	Dywizji	
Piechoty, starszego adiutanta. W lutym 1879 roku kierował przemiesz-
czeniem wojsk koleją na trasie Riażsko-Morszańsko-Syzrańsko-
-Orenburskiej. W sierpniu 1880 roku mianowany podpułkownikiem, 
po roku objął stanowisko starszego adiutanta w sztabie Kazańskiego 
Okręgu	Wojskowego.	 Dalszą	 służbę	 pełnił	 jako	 dowódca	 batalionu 
7	Rewelskiego	Pułku	Piechoty,	następnie	oficera	do	specjalnych	po-
ruczeń przy sztabie Charkowskiego Okręgu Wojskowego. Za zasługi 
służbowe	awansował	na	pułkownika	(sierpień	1883	r.).	We	wrześniu	
1885 roku dowodził 17 batalionem strzeleckim i za osiągnięcia na tym 
stanowisku	odznaczony	został	orderem	św.	Włodzimierza	3	st.

W	późniejszym	okresie	A.	Tuhan-Mirza	Baranowski	kierował	szta-
bem	Twierdzy	Iwangorodzkiej	i	jednocześnie	szpitalem	wojskowym.	
Od	 wiosny	 1891	 roku	 był	 dowódcą	 4	 Pułku	 Strzeleckiego,	 zaś	 po 
4	 latach	 –	 7	 Rewelskiego	 Pułku	 Piechoty,	 dowodząc	 jednocześnie 
2	Brygadą	2	Dywizji	Piechoty.	W	marcu	1897	roku	mianowany	szefem	
sztabu	Twierdzy	Warszawskiej.	Za	aktywny	udział	w	spisie	ludności	
w maju 1897 roku otrzymał ciemnobrązowy medal „Za zasługi dla 
służby”, awansował też na generała-majora z wyznaczeniem na sta-
nowisko	dowódcy	2	Brygady	27	Dywizji	Piechoty.

Jesienią 1900 roku skierowany został do Turkiestańskiego Okrę-
gu	Wojskowego	na	 stanowisko	dowódcy	4	Turkiestańskiej	Brygady	
Strzeleckiej. Zaliczony też do stanu Sztabu Generalnego. W grudniu 
tego	samego	roku	otrzymał	order	św.	Stanisława	1	st.	Podczas	wojny	
rosyjsko-japońskiej	dowodził	72	Dywizją	Piechoty,	z	którą	uczestni-
czył w walkach z Japończykami w składzie Zgrupowania Warszaw-
skiego.	Do	 rozpoczęcia	 bitwy	 pod	Mukden	dywizja	 znajdowała	 się	
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w	 rezerwie	 strategicznej	 Głównego	 Dowództwa.	 W	 grudniu	 1904	
roku Tuhan-Mirza Baranowski awansował na generała-lejtnanta. 
Z początkiem stycznia 1905 roku przebywał na leczeniu w Harbinie, 
gdzie	komisja	szpitala	wojskowego	uznała,	że	powinien	być	poddany	
dalszemu leczeniu w Rosji. 

Po	powrocie	 do	Rosji	 objął	 stanowisko	dowódcy	 12	Dywizji	 Pie-
choty z zaliczeniem do piechoty armijnej oraz w skład Sztabu Gene-
ralnego. Jednak już na przełomie lutego i marca 1906 roku znalazł się 
na	 leczeniu	w	Kijowskim	Szpitalu	Wojskowym.	Po	wyjściu	z	niego	
napisał podanie o zwolnienie ze służby ze względu na stan zdrowia, 
z zachowaniem munduru i pełną emeryturą. 19.05.1906 roku JCM 
wydał	zgodę	na	spełnienie	prośby	generała-lejtnanta	Aleksandra	Tu-
han-Mirzy Baranowskiego.

Był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Jelizawieta Wasiliew-
na,	 córka	 rzeczywistego	 radcy	 stanu	Czenugina,	 z	 którą	miał	 syna	
Wasyla. Małżeństwo, z winy żony, zostało rozwiązane w roku 1882. 
Drugi	raz	ożenił	się	z	Eleną	Stanisławowną,	córką	generała-majora	
Nowogrebielskiego. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci: syn 
Aleksander	oraz	córka	Elena.

Galim Sitdykow

 • TUHAN-MURZA BARANOWSKI Jakub 
(Baranowski Murza Tuhański)
Urodził się około roku 1740. Był synem generała-majora wojsk li-

tewskich Mustafy Baranowskiego Murzy Tuhańskiego (syna Jakuba) 
oraz	kniaziówny	Zofii	Ułanówny,	córki	generała-majora.

W służbie wojskowej spędził około 50 lat. Był towarzyszem wojsk 
litewskich,	5.12.1758	roku	otrzymał	od	króla	Augusta	III	patent	na	sto-
pień	chorążego,	14.07.1763	r.	–	porucznika,	zaś	od	króla	Stanisława	
Augusta 13.02.1768 r. – tytuł rotmistrza (poza etatem) w pułku swe-
go ojca Mustafy Murzy Baranowskiego. 3.12.1785 roku dostał patent 
na	„aktualnego”	rotmistrza,	z	chorągwią,	która	wakowała	po	śmierci	
Eliasza Kryczyńskiego. 19.04.1790 roku był majorem w 1 Pułku Przed-
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niej	 Straży	 Jego	 Królewskiej	 Wysokości	 Wojsk	 Litewskich	 Michała	
Kirkora, 19.04.1791 r. – podpułkownikiem w tymże pułku (na stanowi-
sku	zwolnionym	przez	odejście	Janusza	Baranowskiego);	w	tej	ran-
dze wymieniany w wykazach 1792 roku, gdy uczestniczył ze swym 
pułkiem	w	walkach	z	wojskami	rosyjskimi	pod	Opsą	(22	maja),	Mści-
bowem (10 czerwca) i Wojszkami (14 czerwca). 

19.08.1793 roku otrzymał patent na stopień pułkownika w 3 Pułku 
Przedniej Straży Wojsk Litewskich Buławy Polnej Litewskiej, dowo-
dzonym	 wówczas	 przez	 generała-majora	 Antoniego	 Chlebickiego.	
W	 roku	 1794	pułk	 ten	uczestniczył	w	powstaniu	 kościuszkowskim,	
w	walkach	pod	Krupczycami	(16	września),	Brześciem	(17	września),	
Maciejowicami	(10	października)	oraz	na	warszawskiej	Pradze	(4	li-
stopada), gdzie oddziały tatarskie poniosły znaczne straty.

W grudniu 1795 roku Mustafa Murza Baranowski wymieniany jest 
w	rejestrze	wśród	innych	litewskich	ziemian;	pozostawały	przy	nim	
dziedziczne	majątki:	 dwór	 Rejże,	 wsie	 Pieckuny,	 Towciany	 i	 Raga-
niszki z poddanymi (69 dusz męskich i 58 kobiecych) oraz posia-
dłość	Wojtokiemie,	który	początkowo	należał	do	niego	na	prawach	
dzierżawy	(emfiteuzy),	a	od	roku	1786	zgodnie	z	konstytucją	sejmową	
stał	się	własnością	dziedziczną	(we	dworze	i	we	wsi	było	20	chłopów	
i czworo wolnych ludzi). 20.04.1796 roku ojciec i matka załatwili for-
malnie	w	Białymstoku	(należącym	wówczas	do	Prus)	akt	darowizny	
swych	majątków	w	powiatach	trockim,	kowieńskim	i	grodnieńskim	
na rzecz syna Jakuba oraz jego braci. 

1.07.1797 roku Jakub Baranowski w stopniu pułkownika został przy-
jęty	 na	 służbę	 carską,	 jako	 dowódca	 ponownie	 formowanego	 litew-
sko-tatarskiego pułku armii rosyjskiej. 20.09.1798 roku cesarz Paweł 
I mianował go generałem-majorem. Według akt personalnych pułku, 
sporządzonych	22.03.1799	roku	–	ten	„z	Tatarów	murza”,	w	wieku	57	
lat, posiadający 80 dusz chłopskich w folwarku Wojtakiemie w powie-
cie	trockim;	ma	pięciu	synów	i	trzy	córki.	W	tym	samym	roku	jego	pułk	
uczestniczył	w	wojennej	wyprawie	rosyjskiego	korpusu	pod	dowódz-
twem generała Aleksandra Rimskiego-Korsakowa do Szwajcarii. Tam 
odznaczył się w walkach z Francuzami, m.in. w bitwie pod Kirchdor-
fem	(14	września.)	oraz	pod	Schlatten	(26	września).
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W	stopniu	generała-lejtnanta	5.11.1800	roku	został	dowódcą	swo-
jego pułku (29.01.1801 r. dowodził nim generał-major Kajetan Głowiń-
ski). 7.03.1807 roku po chorobie został zwolniony ze służby z prawem 
noszenia	munduru	oraz	otrzymał	paszport	(poświadczenie	o	dymisji)	
z Kolegium Wojskowego.

W	 roku	 1816	 posiadał	 majątek	 Guściany	 z	 34	 „przypisanymi” 
i 2 wolnymi duszami męskimi. 24.05.1819 roku razem z krewnymi 
wywiódł	się	ze	szlachectwa	w	guberni	wileńskiej	z	herbem	Tuhan.	
30.05.1820	 roku,	 już	 „w	 dziewiątej	 dziesiątce”	 [lat],	 „będąc	 zdrów	
na	umyśle	 i	 ciele,	chociaż	 i	zamierza,	wedle	woli	Opatrzności,	na	
tym	świecie	 jeszcze	pożyć”,	 sporządził	 swój	 testament.	Wymienia	
w	nim	syna	Józefa	–	podpułkownika	i	kawalera,	Jana	–	majora	i	ka-
walera oraz chorążego Abrahama (dwaj synowie, prawdopodobnie, 
zmarli	wcześniej),	którym	zostawia	majątek	Guściany,	a	także	cór-
ki: Halimę – żonę majora Kryczyńskiego, Rozalię – żonę rotmistrza 
Kryczyńskiego, i Felicjannę – żonę innego rotmistrza Kryczyńskie-
go,	którym	zapisał	3	tysiące	polskich	złotych.	Zmarł	między	rokiem	
1820 a 1832.

Był	żonaty	z	Roksolaną	Józefowicz.	Zgodnie	z	testamentem	męża	
zachowała prawo dożywotniego władania majątkiem.

Stanisław Dumin

 • UŁAN Aleksander
Urodził się w Łostajach w powiecie oszmiańskim. Pochodził 

z	rodu,	który	na	przestrzeni	wieków	wydał	wielu	zasłużonych	rotmi-
strzów	i	pułkowników.

W	roku	1704	był	dowódcą	tatarskiej	chorągwi	wojsk	Królestwa	Pol-
skiego,	w	roku	1713	–	pułkownikiem	i	dowódcą	pułku	tatarskiego	te-
goż	wojska.	Wspierał	króla	Augusta	II	i	Sasów	w	wojnie	ze	Szwedami	
oraz zwolennikami Stanisława Leszczyńskiego. W latach 1715-1716, 
podczas	walk	z	konfederatami	 tarnogrodzkimi	pułk	Ułana	ściągnął	
na	siebie	oraz	na	Tatarów	niełaskę,	jednak	zyskał	uznanie	i	przychyl-
ność	królewską,	stając	się	niezawodną	gwardią	Augusta.
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W	roku	1717	pułk	przeszedł	ze	służby	królewskiej	na	żołd	do	ar-
mii	saskiej	pod	dowództwem	generała	 lejtnanta	hrabiego	 Joachima	
Fryderyka Flemminga. Pułk składał się z 8 chorągwi w sile około 400 
ludzi.	 Od	 nazwiska	 dowódcy,	 który	 był	 bardzo	 popularny	w	 całym	
kraju,	zaczęto	nazywać	ich	ułanami.	

W	 roku	1719	pułk	ułanów	 towarzyszył	Augustowi	 II	 z	Drezna	do	
Polski,	wielokrotnie	zatrzymując	się	w	królewskim	pałacu	w	Sakso-
nii. Przywilejami z lat 1711, 1713, 1720 i 1730 monarcha nadał Aleksan-
drowi	Ułanowi	wieś	Koszoły	w	ekonomii	brzeskiej.	Sławny	pułkownik	
zmarł tam około roku 1740. Był żonaty z Marianną Achmatowicz.

Po	śmierci	pułkownika	Ułana	dowódcą	jednostki	został	Czymbaj	Mu-
rza	Rudnicki,	następnie	Józef	Bielak,	jednak	wciąż	funkcjonowało	okre-
ślenie	„pułk	pana	Ułana”.	W	latach	1740-1748	pułk	uczestniczył	w	kam-
paniach	wojennych	na	Śląsku,	Morawach,	w	Czechach	i	Saksonii,	zaś	
podczas wojny siedmioletniej (1756-1763) stał się znany w całej Europie.

Tatarskich	 ułanów	 rozsławiła	 odwaga	 w	 walkach,	 czapki-kon-
federatki	 i	 nowa	 taktyka:	 rozbicie	 nieprzyjaciela	 śmiałym	 atakiem	
wyłącznie z wykorzystaniem lanc. Tę broń – lancę z proporczykiem 
–	 przejęła	 później	 kawaleria	 narodowa,	 zaś	 w	 roku	 1794	 Tadeusz	
Kościuszko	uzbroił	w	lance	całą	powstańczą	kawalerię.	W	czasach	
napoleońskich	nazywano	ułanami	wszystkich	 jeźdźców	 lekkiej	ka-
walerii, uzbrojonych w lance i noszących umundurowanie polskiego 
wzoru. Ułańska kawaleria przetrwała stulecia: od wieku XVIII do II 
wojny	światowej.

Taki rodzaj jazdy był rozpowszechniony nie tylko w Rzeczypospo-
litej	 Obojga	 Narodów,	 ale	 i	 w	 Prusach,	 Francji,	 Austrii	 i	 Rosji	 oraz	
w armiach innych państw.

Adas Jakubauskas

 • WILCZYŃSKI Józef (Juozas Vilčinskas)
Urodził	się	26	lipca	1909	roku	w	Wilnie.	Podczas	I	wojny	świato-

wej	 jego	 rodzina	ewakuowała	 się	do	Rosji,	 skąd	powróciła	w	 roku	
1919. W roku 1930 ukończył Kowieńską Wyższą Szkołę Technicz-
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ną, a w 1942 – wydział techniczny Uniwersytetu Witolda Wielkiego 
w	Kownie,	gdzie	uzyskał	specjalność	inżyniera-budowniczego.	Krót-
ko pracował na stacji kolejowej w Joniszkach. W latach 1931-1944 
służył w oddziale zaopatrzenie wodnego i kanalizacji samorządu 
kowieńskiego,	którym	kierował	Steponas	Kairys,	znany	 litewski	so-
cjaldemokrata.

W	roku	1944	Wilczyński	emigrował	do	Austrii,	stamtąd	do	Włoch,	zaś	
w 1946 znalazł się w Wielkiej Brytanii. Początkowo pracował w fabryce, 
później	w	pracowni	kreślarskiej,	a	od	roku	1959	w	biurze	projektowo-
-budowlanym. W roku 1953 wybrano go członkiem zarządu Związku Li-
twinów	w	Wielkiej	Brytanii,	a	w	roku	1957	został	jego	przewodniczącym.	

Od roku 1975 był honorowym członkiem związku. W roku 1962 
pełnił obowiązki dyrektora Towarzystwa Aukcyjnego „Lietuviu na-
mai”	 („Litewski	Dom”).	W	roku	1963	został	przewodniczącym	litew-
skiego klubu dyskusyjnego w Londynie. Aktynie pracował w wielu or-
ganizacjach społecznych: był przewodniczącym przedstawicielstwa 
Narodowego Funduszu W Wielkiej Brytanii (1951), członkiem komite-
tu	litewskich	związków	zawodowych	na	emigracji	(1954),	członkiem	
komitetu	Międzynarodowej	Federacji	Wolnych	Dziennikarzy	 (1963),	
przewodniczącym	oddziału	Związku	Litewskich	Inżynierów	i	Archi-
tektów	w	Wielkiej	Brytanii	(do	1959).

7.04.1951 roku na polecenie S. Kairysa reprezentował Socjaldemo-
kratyczną Partię Litwy na odbywającej się w Londynie konferencji 
Związku	Socjalistów	Europy	Środkowej	i	Wschodniej.	Podczas	konfe-
rencji założycielskiej 7.09.1951 roku wybrano go przewodniczącym od-
działu Socjaldemokratycznej Partii Litwy w Wielkiej Brytanii. W latach 
1975-1991 był generalnym sekretarzem SPR we wszystkich (trzech) 
przedstawicielstwach zagranicznych. Poczynając od II Kongresu So-
cinternu,	który	odbył	się	w	roku	1952	w	Mediolanie,	do	XVIII	w	roku	
1989	w	Sztokholmie,	reprezentował	litewskich	socjaldemokratów.	Na	
odbywającym	się	równocześnie	w	Sztokholmie	zjeździe	Związku	So-
cjalistów	Europy	Środkowej	i	Wschodniej	wybrany	został	skarbnikiem	
związku. W roku 1990 podczas posiedzenia Rady Socinternu w Kairze, 
pomagał	przewodniczącemu	SPL	prof.	K.	Antanawicziusowi	przywró-
cić	członkostwo	partii	w	tej	międzynarodowej	organizacji.
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Blisko	 16	 lat	 współpracował	 przy	 wydawaniu	 czasopism	 „Lietu-
vos	 žinios”	 („Wiadomości	 Litewskie”),	 „Darbas”	 („Praca”),	 „Europos	
lietuvis” („Litwin Europy”) (redaktor w l. 1981-1983), „Keleivis” („Po-
dróżnik”)	 (pod	 pseudonimem	 Rudakis).	W	 latach	 1956-1966	 był	 re-
daktorem	 gazety	 „Darbininkų	 balsas”	 („Głos	 Robotników”),	 a	 w	 la-
tach	1971-1972	–	pisma	„Mintis”	 („Myśl”).	Zajmował	się	zgłębianiem	
historii	 litewsko-brytyjskich	 stosunków	 dyplomatycznych.	 Napisał	
historię Socjaldemokratycznej Partii Litwy: w roku 1985 ukazała się 
w	Londynie	jego	książka	„Lietuvos	socialdemokratija	kovoje	dėl	kra-
što	nepriklausomybės”	 („Litewska	socjaldemokracja	w	walce	o	nie-
podległość	kraju”).

Zmarł 9 lipca 1992 roku w Londynie. Pochowany na tatarskim mi-
zarze w Rejżach.

Adas Jakubauskas

 • ZABŁOCKI Jan 
Urodził	się	1	grudnia	1781	roku	w	Zabłociu,	w	województwie	no-

wogródzkim,	w	 rodzinie	 szlacheckiej	 (wywiedli	 się	ze	 szlachectwa	
w	guberni	wileńskiej	 z	 tytułem	murzów	 i	herbem	 Illoria).	 Potomek	
kniaziów	 rodu	 Jałoir,	w	Wielkim	Księstwie	 Litewskim	 stojących	 na	
czele chorąstwa jałoirskiego.

Jego	ojciec,	Daniel,	syn	Szahana,	Murza	Zabłocki,	właściciel	ma-
jątku	Zabłoć	(Zabłocie),	porucznik	1	Konnego	Pułku	Kirkora,	w	tymże	
stopniu wstąpił do utworzonego latem 1797 roku litewsko-tatarskie-
go pułku armii rosyjskiej, lecz po kilku miesiącach zmarł (1.10.1797 
r.).	Wdowa	po	nim,	Felicjanna,	 córka	 Jan	Koryckiego,	według	 spisu	
szlachty	powiatu	nowogródzkiego	1799	 roku	posiadała	15	 chłopów	
poddanych. 

Jan wstąpił do litewsko-tatarskim pułku jako towarzysz w roku 
1797,	jednocześnie	z	ojcem,	przydając	sobie	prawdopodobnie	lat	(wg	
wykaz	z	roku	1799	miał	mieć	wówczas	21	lat).	Został	estandart-jun-
krem w roku 1799, wachmistrzem – w 1800, namiestnikiem – w 1803. 
Po reorganizacji jednostki kontynuował służbę w sformowanym na 
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jej podstawie tatarskim pułku ułańskim. Za walki pod Pułtuskiem od-
znaczony	Krzyżem	Zasługi	Wojskowego	orderu	Św.	Jerzego	(nr	3300).	
W roku 1808 awansował na korneta, w 1808 – na porucznika.

Uczestnik wojny z Napoleonem 1812 roku i kampanii zagranicz-
nych. Za bitwę pod wsią Horodnia 31.07.1812 roku otrzymał mo-
narszą pochwałę. Za bitwę pod Bautzen 9.05.1813 roku odznaczony 
orderem	św.	Anny	3	st.	 (później	przemianowany	na	4	st.).	Kawaler	
orderu	św.	Jerzego	4	stopnia	za	bitwę	pod	Kulm.	Rozkaz	został	pod-
pisany	przez	cesarza	23.12.1813	roku,	ale	patent	z	Kapituły	Orderów	
wydano dopiero 3.07.1828 roku. Jak stwierdzono w nim, nagrodzony 
został „w uznaniu gorliwej służby waszej i zasług, okazanych w wal-
kach, w przeszłej przeciwko Francuzom wojnie 1813 roku, sierpnia 
17 i 16 pod Kulmem, gdzie wy, służąc w tatarskim ułańskim pułku 
w randze porucznika, z dowodzonym przez was lejb-szwadronem 
atakowaliście	nieprzyjacielska	baterię,	z	dwóch	dział	składającą	się,	
i	zdobyliście	ją”.	Sam	krzyż	był	jednak	wręczony	mu	od	razu	na	polu	
bitwy. Otrzymał także pruski order Pour le Merite (patent podpisany 
przez	króla	pruskiego	30.05.1814	r.).	Za	zasługi	mianowany	sztabs-
-rotmistrzem w roku 1813 i rotmistrzem – 14.05.1816 roku (patent 
Sztabu Generalnego 20.09.1816 r.) Wymieniany w wykazach wojska 
roku 1814, w roku 1816 nieobecny, prawdopodobnie przeszedł w stan 
spoczynku.

Mieszkał	 w	 rodowym	 majątku	 Zabłoć,	 pochowany	 jednak	 zo-
stał	w	Dowbuciszkach,	 powiat	 oszmiański.	 Zachował	 się	 tam	 jego	
pomnik z napisem (w języku rosyjskim): „Tutaj spoczywają prochy 
Iwana	 Daniłowicza	 Zabłockiego,	 rotmistrza	 tatarskiego	 ułańskiego	
pułku,	który	miał	zaszczyt	otrzymać	w	bitwie	pod	Kulmem	krzyż	św.	
Jerzego	z	rąk	Jego	Cesarskiej	Wysokości	Gosudara	Aleksandra”.

Był	żonaty	z	księżniczką	Marianną	Kryczyńską,	z	którą	miał	synów:	
Stefana, majora (ur. 12.02.1821), Aleksandra (ur. 1.09.1827), Macieja, 
pułkownika (ur. 5.10.1829) i Amurata, generała-majora (ur. 8.11.1833).

Stanisław Dumin
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 • ŻOŁNAROWSKI Władysław (Vladas Žalnerauskas) 
Urodził się 1 maja 1941 roku w Kownie. Ze strony matki wywodził 

się	 ze	 znanego	wśród	 litewskich	 Tatarów	 rodu	 Januszowskich.	 Do	
roku 1966 mieszkał w Kownie, a w następnych latach także w wiosce 
Kremala w rejonie kowieńskim.

Działalność	zawodową	rozpoczął	w	roku	1960	w	Kowieńskich	Za-
kładach radiowych. W roku 1970 ukończył wydział radioelektroniki 
Kowieńskiego	 Instytutu	Politechnicznego	 (później	Kowieński	 Instytut	
Technologiczny) ze specjalizacją inżynier-radiotechnik. W roku 1977 
zakończył tam aspiranturę i obronił dysertację na uzyskanie stopnia 
naukowego	doktora	nauk	technicznych,	zaś	rok	później	nadano	mu	ty-
tuł starszego pracownika naukowego. W roku 2003 ukończył Litewski 
Uniwersytet Gospodarstwa Rolnego i zdobył tytuł magistra ekonomiki.

Od roku 1969 zajmował się pracą naukową i pedagogiczną – do 
roku 1984 w Kowieńskim Instytucie Naukowo-Badawczym Aparatu-
ry Pomiarowej, w latach 1984-1985 w biurze konstrukcyjnym fabryki 
„Piargale”, od roku 1985 do 1992 – w Kowieńskim Technikum Poli-
technicznym	(późniejsze	Kowieńskie	Kolegium	Techniczne).	Był	au-
torem	42	wynalazków,	prac	naukowych,	artykułów	w	 języku	 litew-
skim, angielskim, rosyjskim i niemieckim. Napisał i wydał 8 książek. 
W latach 2000-2004 – poseł na Sejm Republiki Litewskiej. 

W	 młodości	 aktywnie	 zajmował	 się	 technicznymi	 dziedzinami	
sportowymi. W roku 1965 razem z drużyną Kowieńskiego Instytutu 
Politechnicznego został zdobywcą „Złotego kubka” mistrzostw	świa-
ta	 radioamatorów.	Był	wielokrotnym	zwycięzcą	 i	 laureatem	 licznych	
zawodów	na	Litwie,	w	byłym	ZSRR,	także	międzynarodowych	turnie-
jów	radioamatorskich,	automobilistów	i	spadochroniarzy.	W	roku	1977	
otrzymał tytuł mistrza sportu klasy międzynarodowej. Był jednym z za-
łożycieli	 Litewskiej	 Partii	 Liberalno-Demokratycznej,	 przewodniczą-
cym rady partyjnej. W roku 2007 wybrany został do rady kowieńskiego 
samorządu, gdzie był przewodniczącym komitetu kontrolnego. 

Z	żona	Birutą-Aldoną,	lekarzem-pediatrą,	wychowali	dwójkę	dzie-
ci,	syna	i	córkę.	Zmarł	przedwcześnie	16	stycznia	2008	r.

Galim Sitdykow
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(oprac.	Stanisław	Dumin)

 • Abrahim Bohdanowicz Ułan
Data	urodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	ułana.	

Był synem kniazia Bohdana Fursowicza Ułana, chorążego tatarskiego 
grodzieńskiego	i	królewskiego	rotmistrza.	Razem	z	braćmi	odziedzi-
czył po ojcu majątek Łostaje w powiecie oszmiańskim, z chłopami i bo-
jarami.	Po	śmierci	ojca	pod	Chocimiem	(rok	1621)	otrzymał	13.05.1622	
roku przywilej na chorąstwo ułańskie w powiecie grodzieńskim. 

Następnie	był	także	królewskim	rotmistrzem.	Zginął	w	Inflantach	
przed	styczniem	1627	roku.	Pozostawił	synów,	Mahmeta	i	Bohdana	
Abrahimowiczów	Ułanów,	którzy	odziedziczyli	ojcowską	część	Ło-
staj.	W	roku	1631	wymienieni	w	rewizji	dóbr	tatarskich	jako	niepeł-
noletni.	Oni	 oraz	 ich	 stryjeczni	 bracia	 (dzieci	 braci	Abrahima,	 któ-
rzy	 również	 polegli	w	 Inflantach)	 „opiekunów	 stałych	 nie	mają,	 bo	
ojcowie ich testamentu po sobie nie zostawili, a Tatarowie powinni 
[powinowaci]	ich	o	opiekę	się	wadzą	i	 jeden	przed	drugim	prawem	
dochodzą”. 

 • Abrahim Fursowicz Ułan Bohdanowicz Łostojski
Data	urodzin	nieznana.	Był	potomkiem	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	

ułana. Syn Fursa Bohdanowicza, wnuk kniazia Bohdana Fursowicza 
Ułana.	Wzmiankowany	w	rewizji	dóbr	tatarskich	1631	roku.	Małolet-
ni	po	śmierci	ojca	w	Inflantach,	odziedziczył,	razem	ze	stryjecznymi	
braćmi	Mahmetem	i	Bohdanem	Abrahimowiczami	oraz	Mahmetem	
Juchnowiczem Ułanami, majątek Łostaje w powiecie oszmiańskim. 
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5.03.1652 roku otrzymał przywilej na marszałkostwo tatarskie po-
wiatu oszmiańskiego i grodnieńskiego, po zmarłym marszałku Janie 
Szahuniewiczu Ułanie. Był marszałkiem niedługo, prawdopodobnie 
zginął lub umarł między rokiem 1652 a 1655, bowiem już w roku 1655 
stanowisko	to	piastował	inny	potomek	rodu	Ułanów	–	Mustafa	Ułan,	
pułkownik tatarski.

 • Achmet Wojszutkowicz Osańczukowicz 
(Asańczukowicz) Ułan
Potomek Czyngis-chana, nosił tytuł ułana. Był synem kniazia Wojszut-

ka (Wojtka) Ułana, bratankiem kniazia Majka Osańczukowicza Ułana.
Około	roku	1502	kniaź	Achmet	Ułan,	Tjurjun	(Nurum),	Adko	i	Behim	

Ułanowie,	a	także	niewymieniony	z	imienia	„Ułan	nowogródzki”	wzięli	
na porękę w sumie 300 kop litewskich groszy swego „plemiennika”, 
czyli krewniaka, Ikibjaka Ułana oraz jego sługę Kildijara. Byli to Tatarzy 
zawołżańscy,	którzy	przyjechali	na	Litwę	na	służbę	do	Szach-Achmata	
(Szejch-Ahmeda).	Oprócz	tego,	później	sam	Achmet	Ułan	Asańczuko-
wicz poręczył stoma kopami groszy za Wsieina (Usejna), posła carewi-
cza Chożak-sułtana (wzmiankowanych w rejestrze wziętych na porę-
kę	Tatarów	nogajskich	i	chaztarakańskich,	tj.	astrachańskich).

Przed	rokiem	1506	otrzymał	od	króla	Aleksandra	chorąstwo	tatar-
skie,	„któreż	to	chorąstwo	ojciec	jego	i	on	też	trzymał”.

Prawdopodobnie wspominany (bez imienia, jako „Włan Asanczu-
kowicz”)	z	początkiem	roku	1507,	gdy	wraz	z	niektórymi	innymi	Ta-
tarami	otrzymał	list	na	zboże	(20	beczek	w	Żołudku)	i	sól	(5	beczek	
z kowieńskiego myta); jego wynagrodzenie było znacznie większe, 
niż	innych	krewniaków,	co	wskazuje	na	znaczniejszą	pozycję	(stano-
wisko chorążego?).

Po podziale z krewnymi otrzymał połowę rodowego majątku Zasule 
(druga połowa dostała się synom jego stryja Majka Osańczukowicza).

Wiosną	1520	roku	„Ochmet	Ułan	Osańczukowicz”,	który	wystawił 
6 konnych, uczestniczył z innymi Tatarami w wojnie z Zakonem 
Krzyżackim.
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W	pewnym	okresie	musiał	rywalizować	o	stanowisko	chorążego	ze	
swym bratem stryjecznym, kniaziem Nurumem Ułanem Majkowiczem. 
Tamten	„uprosił”	sobie	chorąstwo	ściahu	Ułanów-Osańczukowiczów,	
oskarżywszy Achmeta o to, że odpowiada za ucieczkę zawołżańskich 
Tatarów	z	Litwy.	Achmet	uzyskał	później	przywrócenie	na	stanowisko	
chorążego,	ale	5.08.1522	roku	kniaź	Nurum	otrzymał	od	króla	Zygmun-
ta	I	przywilej	potwierdzający	ten	tytuł,	który,	według	oświadczenia	jego	
braci	oraz	innych	„Tatarów-kozaków”,	„brat”	jego	„Achmet	Wojkowicz”	
jakoby „niegrzecznym obyczajem przed nim uprosił”. W roku 1525 
kniaź	Achmet	został	przez	króla	uwolniony	z	poręki	za	zbiegłych	Ta-
tarów	zawołżańskich,	zaś	23.09.1526	roku	dowiódł	swojej	niewinności	
i	ponownie	dostał	od	króla	przywilej	na	chorąstwo,	które	miał	trzymać	
„tak, jak i ojciec jego i insi chorążowie, przodkowie jego”. 

W rejestrze wojska litewskiego 1528 roku wzmiankowany na cze-
le	ściahu	Ułanów-Asańczukowiczów	(do	którego	należało	też	wielu	
Tatarów	z	Łosośny,	znacznego	tatarskiego	skupiska	w	powiecie	gro-
dzieńskim).	Wystawił	na	służbę	7	jeźdźców	(Tatarzy	z	tego	ściahu	po-
winni	byli	wystawić	109	koni).	W	roku	1534	ułożył	nowy	rejestr	swojej	
chorągwi (wystawiał na służbę 5 konnych).

W	roku	1532	otrzymał	przywilej	na	majątek	Maluszyce	w	wojewódz-
twie	nowogródzkim,	z	prawem	organizowania	sobotniego	targu	oraz	
trzymania karczmy. W roku 1546 procesował się z nim o stanowisko 
tatarskiego	 chorążego	 grodzieńskiego	 kniaź	 Milkuman	 Miśkiewicz,	
ale	sprawa	została	4	czerwca	odłożona.	Niebawem	zaś	kniaź	Achmet	
umarł, i już w lipcu następnego roku chorąstwo otrzymał jego krewny 
kniaź	Mahmet	Ułan	Juchnowicz,	marszałek	tegoż	ściahu.

Żoną	Achmeta	Ułana	 (według	 informacji	St.	Dziadulewicza)	była	
Zienepka Ułanowa (prawdopodobnie z linii Adzen-Ułana). Mieli sy-
nów,	 kniaziów:	 Asana	 (późniejszego	 marszałka	 tegoż	 chorąstwa)	
i	 Szachdawleta	 Achmeciewiczów	 Ułanów	 oraz	 córkę,	 kniaziównę	
Jechannę	Achmet-Ułanównę,	wydaną	za	kniazia	Szachmancera	Ka-
simowicza	z	rodu	kniaziów	Baryńskich.	W	roku	1524	otrzymała	od	
rodziców	w	posagu	dwór	w	Uzaniszkach	(na	dokumencie	zachowała	
się	pieczęć	kniazia	Achmeta	z	rodowym	znakiem	Ułanów-Osańczu-
kowiczów,	używanym	na	Litwie	jako	herb	tego	rodu).
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 • Adko Majkowicz Osańczukowicz 
(Asańczukowicz) Ułan
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem Majka Ułana Osańczukowicza. 
W roku 1507 wraz z innymi Tatarami otrzymał w Krakowie list 

na	zboże	(8	beczek	w	Wasiliszkach)	 i	sól	 (2	beczki	z	kowieńskiego	
myta).	W	roku	1526	uzyskał	od	króla	potwierdzenie	na	kupno	dworu	
z	chłopem	w	majątku	Koryca	(powiat	nowogródzki).

W spisie wojska litewskiego 1528 roku wzmiankowany jako mar-
szałek	ściahu	Ułanów,	stawał	„samopiąć”	(wystawiał	na	służbę	5	jeźdź-
ców).	Pozostawał	na	tym	stanowisku	w	roku	1534	(wystawiał	3	konie),	
najprawdopodobniej	zajmował	je	do	samej	śmierci.	

W	roku	1529	sądził	się	z	nowogródzkim	Tatarem	Tewieszem,	ob-
winiającym	ludzi	Adka	o	zabójstwo	swego	brata	Tymka.	28.11.1534	
roku	kniaź,	marszałek,	był	w	Wilnie	jednym	z	poświadczających	akt	
kupna	części	Kryczyna.	

Jego	synem	był	Baktysz	Adkiewicz,	właściciel	części	Korycy,	Malu-
szyc,	także	Sipowicz	i	Mondzina.	Przed	roku	1559	sprzedał	część	Ma-
luszyc za 100 kop groszy chorążemu tatarskiemu Szachmancerowi Ka-
symowiczowi	(który	pozostawał	właścicielem	tej	ziemi	w	roku	1559).

Zmarł Adko około roku 1540.

 • Alikiecz (Olikiecz) Begimowicz Ułan
Data	urodzenia	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem kniazia Begima Majkowicza Ułana.
W roku 1534 ze swego majątku wystawił na służbę w rodowym 

ściahu	3	jeźdźców.	22.01.1541	roku	nabył	za	70	kop	groszy	od	swo-
ich	braci	stryjecznych	Jachji	i	Tywiekiela	Nurumowiczów,	Abdrahma-
na	 i	 Isupa	Kaczałajewiczów	Ułanów	 ich	 części	 posiadłości	 Zasule.	
W roku 1547 uczestniczył w rozpatrywaniu sporu o prawo połowu ryb 
na	 Berezynie	 w	majątku	 Kryczyn	 pomiędzy	 Oliszką	 Kaźkowiczem	
i	Kasprem	Kuncewiczem.	Był	też	właścicielem	Kumielan	w	powiecie	
oszmiańskim,	które	przed	roku	1506	jego	przodek	otrzymał	od	kró-



Suplement

189

la	Aleksandra.	Kupił	ponadto	dwór	w	Kojacieniętach	(w	tym	samym	
powiecie).

Zgodnie	 z	 rewizją	 dóbr	 tatarskich	 1559	 rok,	 do	 Zasula	 przyna-
leżała,	 oprócz	pól,	 łąk	oraz	 innych	gruntów,	niepodzielona,	 posia-
dana	wspólnie	 z	 krewnymi	 obszerna	 puszcza	 (rozpościerająca	 się	
wzdłuż i wszerz na dwie mile). Było tam 9 „osiadłych” służb bojar-
skich i poddanych, a także 12 służb ponownie osiedlonych „na woli” 
w zasulskiej puszczy przy jego dworze, pozyskanym od krewnych. 
W	ten	sposób	kniaź	Olikiecz	zagospodarował	swe	leśne	posiadłości,	
przyciągając	tam	przesiedleńców,	którym	udzielał	zwyczajowe	przy	
wewnętrznej	kolonizacji	czasowe	ulgi	(zwolnienie	z	powinności	na	
określony	termin).

Królewskim	rotmistrzem	był	już	w	roku	1565.	W	roku	1567	uczest-
niczył	w	wyprawie	inflnckiej.	Po	śmierci	w	roku	1570	tatarskiego	cho-
rążego	 ich	 rodowego	ściahu,	kniazia	Mahmeta	 Juchnowicza	Ułana,	
hetman Grzegorz Chodkiewicz swoją władzą wyznaczył Alikiecza 
na	 to	 stanowisko,	 co	 22.06.1570	 roku	 potwierdził	 przywilejem	król	
Zygmunt August. 3.12.1576 roku otrzymał potwierdzenie na urzędzie 
chorążego	od	nowego	króla,	Stefana	Batorego.

12.11.1584	roku	wniósł	do	księgi	Metryki	Litewskiej	dwa	przywileje	
króla	Kazimierza	 i	Aleksandra,	wystawione	 jego	przodkom	na	ma-
jątek	Zasule.	13.11.1584	 roku	król	pozwolił	 kasztelanowi	wileńskie-
mu	Ostafjemu	Wołowiczowi	na	zakup	niektórych	ziem,	graniczących	
z jego majątkiem Holszanami, od kniazia Alikiecza oraz kilku innych 
Tatarów.

W roku 1593 zamienił z kniaziem Jaroszem Żyżemskim swoją 
część	Zasula	na	majątek	Dowbuciszki	w	powiecie	oszmiańskim	(zie-
mię	tę,	w	Dowbuciszkach	i	Poniziu,	Żyżemski	nabył	od	różnych	Tata-
rów).	W	tymże	też	roku	sądził	się	w	mińskim	sądzie	grodzkim	o	część	
tego	majątku	ze	swoim	stryjecznym	krewnym	Dzianajem	Baktysze-
wiczem	Ułanem	(który	twierdził,	że	trzecią	część	Zasula	trzyma	od	
Alikiecza prawem zastawnym).

Był	bezdzietny,	po	jego	śmierci	(po	roku	1593)	majątek	został	roz-
dzielony pomiędzy krewnych.
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 • Alikiecz Osańczukowicz 
(Sańczukowicz, Asańczukowicz) Ułan
Potomek Czyngis-chana, nosił tytuł ułana. Syn kniazia Asańczuka 

(Sańczuka, Osańczuka) Ułana, już w 1440 roku posiadającego mają-
tek	Zasule	w	ziemi	nowogródzkiej.	

W	drugiej	połowie	XV	w.	był	chorążym	ściahu	Ułanów	Osańczuko-
wiczów.	Po	nim	godność	tę	sprawował	jego	brat	Wojszutko	Osańczu-
kowicz (Asańczukowicz) Ułan.

 • Asan Achmeciewicz (Achmetowicz) 
Sańczukowicz (Osańczukowicz) Ułan
Data	urodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	ułana.	

Był synem kniazia Achmeta Wojszutkowicza Ułana, chorążego tatar-
skiego	z	rodu	Ułanów-Osańczukowiczów.	

25.01.1549	 roku	 otrzymał	 od	 króla	 Zygmunta	 Augusta	 przywilej	
na	stanowisko	marszałka	„nad	ściahem	włanów	Asańczukowiczów”,	
które	ustąpił	mu	kniaź	Mahmet	Ułan	Asańczukowicz,	oddając	swój	
własny	list	na	ten	tytuł,	otrzymany	od	króla	Zygmunta	I.	

Na	stanowisku	marszałka	wzmiankowany	już	w	rewizji	dóbr	tatar-
skich	1559	roku.	Posiadał	wówczas	część	Zasula	i	Maluszyc.	W	Za-
sulu	miał	11	 „starych”	służb	bojarów	 i	poddanych,	a	 także	34	dymy	
poddanych, nowo osiedlonych na zasulskich pustkowiach „na woli”, 
tj.	z	czasowym	zwolnieniem	z	powinności	(zwyczajowa	umowa	przy	
zasiedlaniu nowych ziem osiedleńcami). 

Na	stanowisku	marszałka	wspominany	 również	w	spisie	wojska	
litewskiego 1567 roku. Brał udział w przeglądzie szlacheckiego po-
spolitego ruszenia, zorganizowanym w Mołodecznie przez hetmana 
H.	A.	Chodkiewicza.	Później	ze	swoją	chorągwią	uczestniczył	w	dzia-
łaniach	wojennych.	W	roku	1569	był	królewskim	rotmistrzem.

Jego	 synami	 byli	 kniaziowie:	 Achmet	 (Achmeć),	 Furs,	 Mahmet	
i	Szahuń	Asanowiczowie	Ułanowie.	Już	3.11.1591	roku	kniaź	Achmet	
(Achmeć)	Asanowicz	Ułan	(?	–	po	1602),	„korzystając	z	wolności	szla-
checkiej	na	równi	z	innymi	obywatelami	Wielkiego	Księstwa	Litew-
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skiego”,	sprzedał	za	400	kop	groszy	swoją	część	Maluszyc,	otrzyma-
ną	po	śmierci	ojca	z	podziału	z	pozostałymi	trzema	braćmi,	kniazio-
wi Bazarowi Kurmanowiczowi (dokument ten został 18.12.1591 roku 
zapisany w księgach Trybunału Litewskiego). 

Zmarł Asan przed listopadem 1591 roku.

 • Begim Majkowicz Osańczukowicz 
(Asańczukowicz) Ułan
Potomek Czyngis-chana, nosił tytuł Ułana. Był synem kniazia Maj-

ka Ułana Osańczukowicza. 
20.03.1505	 roku	 (indykta	 8)	 razem	 z	 braćmi,	 Nurumem,	Adkiem	

i	Mahmetem,	otrzymał	od	króla	Aleksandra	list	z	potwierdzeniem	im	
ojcowskiego	majątku	Zasule	w	ziemi	nowogródzkiej,	który	ich	ojciec	
przekazał	swym	synom	z	„nieślubnej	(„niewienczalnoj”)	żony”,	z	roz-
kazem tamtejszym ludziom, aby pozostawali im posłuszni. 

W roku 1507 wraz z innymi Tatarami otrzymał w Krakowie list na 
zboże	(8	beczek	w	Wasiliszkach)	i	sól	(2	beczki	z	myta	kowieńskie-
go). W maju 1509 roku ponownie wypisano mu list na 10 kop groszy 
z	wpływów	„z	win	oszmiańskich”	(jak	zaznaczono	w	rejestrze,	pierw-
szy	list	stracił	Urus	Ułan,	podwówczas	marszałek	tatarski).

Wiosną 1520 roku „Bieim Ułan Majkowicz” razem z innymi Tatarami 
uczestniczył	w	wojnie	z	Krzyżakami;	wystawił	4	jeźdźców.	W	roku	1522	
wspólnie	z	braćmi,	Adkiem	i	Nurumem,	podzielili	między	sobą	przynależ-
ne	bratu	Mahmetowi	części	majątków	Maluszyce,	Koryca,	Zasule	i	Tupały.	

Jego	synem	był	kniaź	Alikiecz	Begimowicz,	w	przyszłości	rotmistrz	
królewski,	właściciel	rodowego	majątku	Zasule.	Miał	też	córki,	Patję	
i Januchnę.

 • Bohdan Fursowicz Ułan
Data	urodzenia	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem Fursa Juchnowicza (posiadacza w roku 1559 dwudzie-
stu	dwóch	służb	chłopskich	 i	ośmiu	bojarskich	w	Łostajach),	krew-
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nym kniazia Alikiecza Juchnowicza Ułana i bratem Mustafy Fursowi-
cza	Ułana,	chorążych	rodowego	ściahu.	

Podobnie	jak	i	jego	brat,	władał	częścią	majątku	Łostaje	w	powie-
cie	oszmiańskim,	gdzie	jeszcze	w	rewizji	dóbr	tatarskich	1559	roku	
był wspomniany wraz z ojcem. 

W roku 1596 na rozkaz hetmana litewskiego księcia Krzysztofa 
Radziwiłła,	wspólnie	z	 innymi	Tatarami	uczestniczył	ze	swoim	od-
działem w wyprawie przeciwko zbuntowanym Kozakom ukraińskim 
pod wodzą Semena Nalewajki. 

Na	 stanowisko	 chorążego	 wybrali	 go	 „Tatarzy	 wszyscy	 ściahu	
oszmiańskiego i grodzieńskiego” („Tatarowi wsi stiahu oszmian-
skogo	i	gorodenskogo”)	zaraz	po	śmierci	brata	w	bitwie	pod	Białym	
Kamieniem	 (Weissenstein,	 Estonia),	 a	 zatwierdził	 król	 Zygmunt	 III	
przywilejem 10.03.1605 r. Odznaczył się ze swoją chorągwią (liczącą 
100	 jeźdźców)	w	bitwie	pod	Kircholmem	27.09.1605	 r.	 Jego	 tatarski	
oddział	(„comitiva	tatarorum”)	w	sile	200	ludzi	walczył	w	Inflantach	
w roku 1608, potem uczestniczył w „wojnie moskiewskiej”. W lipcu 
1611	roku	„Bohdan	Tatarzyn”	otrzymał	list	królewski	na	godność	rot-
mistrza:	zobowiązany	był	sformować	kozacką	chorągiew	liczącą	do	
100 ludzi (z żołdem po 20 złotych).

Jako	królewski	 rotmistrz,	w	 roku	1621	na	czele	chorągwi	kozac-
kiej brał udział w wyprawie wojennej na Wołoszczyznę, gdzie poległ 
w bitwie z Turkami pod Chocimiem.

Na	Wołyniu	ożenił	się	z	Maryną	Klimentówną	Tomiłowicz,	prawo-
sławną szlachcianką („ruskiej wiary”). To małżeństwo muzułmanina 
z	chrześcijanką,	na	skutek	donosu	ich	wrogów	(wspomina	o	nim	an-
tytatarski paszkwil „Alfurkan”, wydany w Wilnie w roku 1616) stało 
się przyczyną procesu sądowego. W roku 1617 oszmiański sąd ziem-
ski,	a	potem	i	Główny	Trybunał	Litewski,	z	powództwa	wileńskiego 
biskupa B. Wojny „za niezgodne z prawem Bożym i ziemskiemu prze-
ciwne wzięcie za małżonkę przez Tatarzyna Bohdana Fursowicza 
Ułana	chorążego	 tatarskiego	Maryny	Klimontówny	niewiasty	wiary	
chrześcijańskiej	i	spłodzenie	z	nią	dzieci	i	wychowywanie	w	wierze	
bisurmańskiej”	 skazał	 oboje	 na	 banicję	 („wywołanie”)	 i	 śmierć	 („na	
gardło”).	Król	jednakże,	honorując	wojenne	zasługi	chorążego	i	wsta-
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wiennictwa	w	ich	obronie	(w	tym	również	od	nowego	biskupa	wileń-
skiego O. Wołowicza), 6.06.1620 roku zmienił wyrok i ułaskawił ich, 
nakazując	wszelako	 rozwód	 („aby	nie	ośmielił	 się	z	nią	żyć	 razem	
i	za	żonę	ją	mieć”).	Ten	warunek	został	naruszony,	ukazał	się	nowy	
donos,	 sprawę	 wznowiono,	 ale	 w	 związku	 ze	 śmiercią	 rotmistrza	
trzeba	 było	 ją	 umorzyć.	 Synowie,	 Samuel	 i	 Jan	 Bohdanowiczowie	
Fursowie Ułanowie, 9.09.1621 roku uzyskali oddalenie („podniesie-
nie”) pozwu sądowego, wniesionego przeciwko ich ojcu i matce przez 
kowieńskiego plebana. Wdowa po Bohdanie Fursowiczu, wzmianko-
wana	w	rewizji	dóbr	tatarskich	1631	roku,	mieszkała	w	swym	domu	
w Bohdanowie pod Krewą, nieopodal Łostaj. 

Synowie rotmistrza, Furs, Juchno, Abrahim, Samuel i Jan Bohdanowi-
czowie	Fursowie	Ułanowie,	jak	ich	ojciec	muzułmanie,	byli	właściciela-
mi	majątku	Łostaje.	W	rewizji	dóbr	1631	roku	zanotowano,	że	wszyscy	
oni	służyli	jako	królewscy	rotmistrzowie	i	zginęli	w	walkach	ze	Szwe-
dami	w	Inflantach.	W	Łostajach	zostały	wdowy	i	małoletnie	dzieci.	Nie-
które	z	nich	w	XVII	w.	używać	zaczęły	nazwiska	Ułanów-Łostajskich.

 • Czymbaj Jachjicz Ułan (Maluszycki)
Data	urodzenia	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem kniazia Jachji Czymbajewicza Ułana (syna Czymba-
ja Szachdawletewicza, prawnuka kniazia Achmeta Wojszutkowicza 
Ułana).

Jak	 wynika	 z	 rewizji	 dóbr	 tatarskich	 1631	 roku,	 razem	 z	 ojcem	
i młodszym bratem Achmetem Jachiczem Ułanem mieszkał w ro-
dowym	 majątku	 Maluszyce	 w	 powiecie	 nowogródzkim	 (Czymbaj	
we	własnym	domu,	Achmet	–	z	ojcem).	Należało	do	nich	wspólnie 
29	dymów	chłopskich	 (w	nich	wymieniono	85	poddanych	płci	mę-
skiej)	i	6	dymów	bojarów	pancernych	(z	nich	w	5	dymach	ziemię	na	
tych	warunkach	trzymało	9	Tatarów).	Razem	z	innymi	osobami,	ma-
jącymi	w	swym	posiadaniu	części	tego	majątku,	powinni	byli	wysta-
wiać	na	służbę	5	koni.	Kniaź	Czymbaj	władał	również	częścią	ma-
jątku Rajca (po Jachji i Kaczale Nurumowiczach Ułanach); tam także 
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miał	swój	dom.	W	majątku	było	dwóch	braci,	Tatarów	–	bojarów	pan-
cernych	(w	1	dymie)	i	10	dymów	zagrodników	(razem	37	ludzi,	w	tej	
liczbie	w	2	dymach	2	rodziny	tatarskie,	wszystkiego	6	osób)	z	niego,	
razem	ze	współwłaścicielami,	powinien	był	wystawić	2	konie.	

Po	śmierci	poprzednika	Czymbaj	otrzymał	23.01.1627	roku	przy-
wilej na chorąstwo ułańskie w powiecie grodzieńskim. Będąc na 
tym	stanowisku	uczestniczył	w	prowadzeniu	rewizji	dóbr	tatarskich,	
zakończonej	w	 roku	1631,	 którą	podpisał	 (po	polsku)	wraz	z	 inny-
mi	tatarskimi	chorążymi.	Był	wówczas,	jak	zaznacza	rewizja,	rotmi-
strzem	w	Inflantach	w	regimencie	hetmańskim.	Był	chorążym	tatar-
skim w powiatach grodzieńskim i oszmiańskim, dowodził chorągwią 
tatarską	w	wojsku	litewskim	przez	następne	lata,	do	samej	śmierci;	
dopiero w lipcu roku 1656 jego syn, Jachja Czymbajewicz Ułan Ma-
luszycki, otrzymał przywilej na ten urząd i na rotmistrzowstwo nad 
chorągwią po zmarłym ojcu (nazwanym w tym przywileju Ułanem 
Maluszyckim). 

Był	przodkiem	kniaziów	Ułanów-Maluszyckich.	Według	rodowodo-
wego	przekazu,	 jego	synami	byli:	 Jachja,	Achmet	i	Daniel	Czymbaje-
wiczowie	Ułanowie.	Jego	córka	Fatma	Czymbajówna	(po	1666),	chorą-
żanka tatarska, była żoną kniazia Mustafy Ismaiłowicza Talkowskiego, 
zaś	druga	córka	Umna	Czymbajówna	(po	1681)	–	Asana	Ułana.	

Zmarł przed lipcem 1656 roku.

 • Dorota Kadyszewna Piotrowiczówna
Data	urodzin	nieznana.	Była	córką	kniazia	Kadysza	Piotrowicza,	

chorążego	 tatarskiego	z	 rodu	kniaziów	Najmanów,	na	Litwie	prze-
wodzących	ściahowi	Tatarów	województwa	wileńskiego	(chorąstwo	
najmańskie). Jej tatarskie (muzułmańskie) imię nie jest znane. 

Była żoną ostatniego chana Wielkiej Ordy Szejch-Ahmeda (Szach-
-Achmata),	 który	 w	 roku	 1502,	 po	 rozgromieniu	 jego	 wojsk	 przez	
Mengeli-Gireja, schronił się na ziemiach litewskich. Pozostawał na 
Litwie w charakterze honorowego jeńca, chociaż tytułował się cha-
nem	zawołżańskim	i	towarzyszył	królowi	w	niektórych	uroczystych	
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okazjach.	Wśród	Tatarów	 służących	wielkiemu	księciu,	 Szejch-Ah-
med	cieszył	się	określonym	autorytetem:	tatarscy	kniaziowie	zwra-
cali	się	do	niego	z	prośbami	o	potwierdzenie	 ich	miejsca	w	hierar-
chii	starszeństwa	rodów,	i	te	świadectwa	były	przez	króla	uznawane.	
Poślubiwszy	córkę	Kadysza	 (prawdopodobnie	w	 latach	20.	XVI	w.),	
chan wżenił się w jeden z najbardziej wpływowych i najbogatszych 
rodów	litewsko-tatarskiej	arystokracji.

Wiosną	1527	roku	na	prośbę	Tatarów	Nogajskich	chan	wyruszył	
do Ordy, a jego żona, „caryca zawołżańska”, jak tytułują ją doku-
menty,	 razem	 z	 córką	 została	 na	 Litwie.	 Niebawem	 do	 chana	 do-
tarły	 pogłoski,	 że	 „caryca”	 wyszła	 za	 mąż.	 Szejch-Ahmed	 zwrócił	
się	do	króla	z	prośbą	o	nakazanie	 jej,	aby	wysłała	do	niego	pozo-
stawioną	 na	 Litwie	 córki.	W	 odpowiedzi	 Zygmunt	 I	 zapewniał,	 że	
„caryca twoja za mąż nie poszła i teraz na miejscu swoim mieszka, 
a	córkę	twoją,	kiedy	na	to	jest	wola	twoja,	do	ciebie	jąśmy	wypuścili	
z posłami twymi”. Imię i dalsze losy tej ostatniej złotoordyńskiej ca-
rewny	nie	są	znane,	zaś	sam	Szejch-Ahmed	został	niebawem	zabi-
ty	przez	wzywającymi	go	na	tron	Nogajców.	Tymczasem	jego	żona	
przeszła	na	katolicyzm,	przyjęła	na	chrzcie	imię	Dorota	i	poślubiła	
królewskiego	dworzanina	Jana	Gabryjałowicza.	Ze	swych	własnych	
środków	 zakupiła	majątek	w	 powiecie	wileńskim.	 Niebawem	 jed-
nak, około 1532 roku, zmarła. 

W roku 1532 jej mąż procesował się z kniaziami Iwanem, Andrze-
jem,	 Janem	 i	Mahmetem	 Kadyszewiczami,	 którzy	 pretendowali	 do	
opieki nad siostrzeńcami i majątkiem siostry. Początkowo uzyskali 
nawet	od	wojewody	wileńskiego	 rozstrzygnięcie	na	 swoją	korzyść.	
Jednak,	 po	 rozpatrzeniu	 sprawy	 w	 Krakowie,	 król	 z	 panami-radą	
25.09.1532	roku	zamknął	spór	na	korzyść	ojca,	aby	zapewnić	wycho-
wanie	dzieci	w	wierze	chrześcijańskiej.	W	roku	1548	ówże	Gabryja-
łowicz	próbował	zasądzić	od	Kadyszewiczów	dla	swoich	synów	ma-
jątki Sielco (Sielec) i Filipowicze.



Tatarskie biografie

196

 • Dżanaj (Dżanibek, Jenbek) Baktyszewicz Ułan
Data	urodzenia	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	ułana.	

Był synem kniazia Baktysza (Bektysza) Adkiewicza Ułana, wnkiem Adka 
Majkowicza	Ułana,	 takoż	marszałka	 rodowego	 ściahu	Ułanów-Osań-
czukowiczów.

W roku 1559, w majątkach Maluszyce i Koryca w powiecie nowo-
gródzkim	wzmiankowani	są	bracia	Baktyszewiczowie	–	Jaśko,	Suli-
man	 i	 Janbek	 (również	Ambek,	 tj.	Dżanibek,	Dżanaj),	małoletni	po	
śmierci	 ojca.	 Sąsiedzka	 szlachta	 zagarnęła	 im	wtedy	 kilkoro	 ludzi	
służebnych	oraz	ich	grunty;	pozostawała	im	wówczas	tylko	ziemia	
orna.

29.04.1575	 roku	Dżanaj	Baktyszewicz	Ułan	 i	 jego	żona	żoną	Pa-
tja	 Sejtdżymanowna	 (z	 rodu	 kniaziów	 Baryńskich)	 sprzedali	 część	
Korycy.	W	roku	1591	poświadczał	dokument,	w	1593	był	 jednym	ze	
współwłaścicieli	Zasula	w	województwie	mińskim.	Zabiegał	o	część	
tego majątku, znajdującą się u niego w zastawie od kniazia Alikie-
cza Begimowicza Ułana. Sprawę tę rozpatrywano w mińskim sądzie 
grodzkim. 

Uczestniczył w działaniach wojennych przeciwko Szwedom w Inf-
lantach. Za zasługi wojenne 14.06.1607 roku otrzymał przywilej na 
majątek	Sopocznicę	w	powiecie	nowogródzkim	po	śmierci	 „bezpo-
tomnie i bezplemiennie” niejakiego Adka Ułanowicza. 

13.11.1611	roku	otrzymał	od	króla	Zygmunta	III	przywilej	na	mar-
szałkowstwo ułańskie grodzieńskie po swoim „bracie” (krewnym) 
Fursie	Asanowiczu	Ułanie.	Po	jego	śmierci	(data	nieznana,	ale	w	re-
wizji 1631 roku już nie był wymieniany) stanowisko marszałka tego 
ściahu	pozostawało	nieobsadzone	do	roku	1651.

Zmarł po roku 1611, a przed 1631.

 • Furs Asanowicz Ułan Maluszycki (Maljuszycki)
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem kniazia Asana Achmetowicza Ułana, marszałka tatar-
skiego,	z	rodu	Ułanów-Osańczukowiczów.	
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Przed	rokiem	1591,	po	śmierci	ojca,	razem	ze	swymi	braćmi	Ach-
metem, Mahmetem i Szahuniem dokonał podziału Maluszyc. W roku 
1592	onże	z	braćmi	 i	 bratankami	 (synami	Szahunia)	 sprzedali	 swe	
części	Zasula	kniaziowi	Jaroszowi	Żyżemskiemu.	

13.03.1595 roku otrzymał przywilej na stanowisko marszałka tatar-
skiego	ułańskiego,	wakujące	po	śmierci	jego	ojca.	W	przywileju	tym	
po raz pierwszy wymienione zostało dodatkowe nazwisko, utworzo-
ne	od	nazwy	rodowego	majątku	Maluszyce	w	województwie	nowo-
gródzkim.

Jego synami byli: Mustafa, Jachno, Bohdan Fursowiczowie Ułano-
wie. Zmarł przed rokiem 1611.

 • Furs Juchnowicz Osańczukowicz Ułan
Potomek Czyngis-chana, nosił tytuł ułana. Pochodził z rodu Uła-

nów-Osańczukowiczów,	był	potomkiem	Osańczuka,	bratem	Mahme-
ta Juchnowicza Ułana.

W roku 1534 razem ze starszym bratem Mahmetem wystawili ze 
swych	majątków	do	rodowego	ściahu	7	jeźdźców.

W rewizji 1559 roku występuje jako chorąży tatarski. W tym czasie 
mieszkał w swym domu w majątku Łostaje w powiecie oszmiańskim, 
gdzie wzmiankowany razem z tymże bratem. Należało do niego za-
kupionych	u	Tatara	Kasyma	Churomszyca	8	służb	danników	w	Mich-
nowiczach w powiecie mozyrskim, oraz, pospołu z innymi Tatarami, 
12	służb	danników	w	Piotrowiczach	pod	Bobrujskiem.	Wszyscy	owi	
poddani	w	2	poł.	XVI	w.	zostali	przez	właścicieli	tatarskich	sprzedani	
różnym	osobom.	

W opisie majątku Michnowicze z roku 1559, Furs nazwany był 
chorążym	tatarskim	(ale	wówczas	to	stanowisko	zajmował	jego	brat	
Mahmet, więc zapewne pisarz po prostu się pomylił). 

Jego synami byli: Juchno, Mustafa i Bohdan Fursowiczowie Ułano-
wie. Zmarł po roku 1559.
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 • Jachja Czymbajewicz Ułan Maluszycki 
Data	urodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	ułana.	

Był synem kniazia Czymbaja Jachjicza Ułana Maluszyckiego.
 Już w roku 1650 był chorążym tatarskim „Rudnickim”, tj. stał na 

czele	 chorąstwa	 baryńskiego	 w	 województwie	 nowogródzkim.	
5.07.1656 roku otrzymał przywilej na „chorąstwo ułańskie w powie-
cie	oszmiańskim	i	grodzieńskim”	po	swym	ojcu	(zaś	jego	poprzedni	
urząd	otrzymał	kniaź	Asan	Mustaficz	Ułan).	Tego	też	dnia	podpisany	
został	dla	niego	list	na	chorągiew,	którą	wcześniej	dowodził	jego	oj-
ciec.	10.11.1656	roku	dokonał	z	braćmi	Achmetem	i	Danielem	podzia-
łu majątku Maluszyce. 

20.03.1660	roku	kniaź	 Jachja	Ułan	Maluszycki,	 tatarski	 rotmistrz,	
za sprawą kijowskiego metropolity został skazany na banicję, co, 
w	zasadzie,	powinno	było	doprowadzić	do	utraty	przez	niego	wszyst-
kich	 tytułów.	 Jednak,	 bodajże	 jak	większość	 takich	wyroków,	 także	
i	ten	był	najwidoczniej	później	uchylony.	

W roku 1662 postanowieniem sejmowym przeprowadzono refor-
mę tatarskiej organizacji wojskowej Wielkiego Księstwa Litewskie-
go.	Zamiast	dawnych,	 tradycyjnych	chorąstw	(ściahów),	utworzono	
ziemskie	powiatowe	chorąstwa	tatarskie,	zgodnie	z	ówczesnym	po-
działem	 administracyjnym,	 którym	 podporządkowani	 byli	 wszyscy	
Tatarzy	odpowiednich	powiatów,	niezależnie	od	tego,	w	którym	ścia-
hu	wcześniej	służyli.	Już	w	roku	1662	był	wyznaczony	tatarski	ziem-
ski	chorąży	powiatu	oszmiańskiego,	ale	być	może	kniaź	Jachja	zdołał	
przynajmniej	na	pewien	czas	zachować	tytuł	chorążego	tatarskiego	
grodzieńskiego (pierwsze znane nam wzmianki o mianowaniu tam 
tatarskich	chorążych	ziemskich	odnoszą	się	do	znacznie	późniejsze-
go okresu, tj. początku XVIII w.). 

Kniaź	Jachja	Ułan	Maluszycki	jeszcze	w	roku	1690	wzmiankowany	
(podobnie	jak	jego	dwaj	bracia)	wśród	właścicieli	Maluszyc	w	woje-
wództwie	nowogródzki.	 Ten	zapis	w	 rejestrach	podatku	podymne-
go	mógł	być	jednak	powtórzony	z	wcześniejszego	spisu	tamtejszych	
ziemian.
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Według	danych	genealogicznych,	był	żonaty	z	kniaziówną	Hanną	
(Jechanną)	 Kryczyńską.	 Wiadomo	 o	 ich	 synach:	 rotmistrzu	 Józefie,	
rotmistrzu	Aleksandrze	(późniejszym	tatarskim	chorążym	ziemskim	
nowogródzkim),	Czymbaju	i	prawdopodobnie	Danielu	(Dominiku?).	
Ich potomkowie, kniaziowie Ułanowie-Maluszyccy, wywiedli się ze 
szlachectwa w guberni wileńskiej w latach 1817 i 1819; zostali za-
twierdzeni przez Heroldię petersburską w gronie rosyjskiej szlachty 
dziedzicznej, ale już bez tytułu. 

Zmarł Jachja zapewne po roku 1690. 

 • Jan Szahuniewicz Ułan
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na.	Pochodził	z	rodu	kniaziów	Ułanów-Osańczukowiczów.	Prawdo-
podobnie	był	synem	Szahunia	Asanowicza,	jednego	ze	współwłaści-
cieli Zasula w 1592 roku, wnukiem marszałka Asana Achmeciewicza 
Ułana. 

Wzmiankowany	w	rewizji	dóbr	tatarskich	1631	roku.	Władał	czę-
ścią	Łostaj	w	powiecie	oszmiańskim,	gdzie	mieszkał	w	swoim	domu.	
Należało	do	niego	9	dymów	chłopskich	 (w	nich	28	mężczyzn).	Po-
siadał	również	część	majątku	Sielec	(przynależącego	do	chorąstwa	
najmańskiego),	która	przypadła	mu	w	udziale	po	Mahmecie,	Abrahi-
mie i Abdule Jakubowiczach, ich ojcu Jakubie i stryju Jasieniu. Wynika 
z	tego,	że	pozostawał	z	tymi	przedstawicielami	rodu	Najmanów	Pio-
trowiczów	w	pokrewieństwie	po	kądzieli.	

Wiele lat spędził na służbie wojskowej, uczestniczył w kampa-
nii	 inflanckiej	 i	moskiewskiej.	 Podczas	wojny	z	kozakami	Bohdana	
Chmielnickiego służył w kozackiej chorągwi Kazimierza Leona Sa-
piehy; w sierpniu 1649 roku odznaczył się w bitwie pod Zborowem. 
13.01.1651 roku otrzymał przywilej na „marszałkostwo w trakcie 
grodnieńskim	i	oszmiańskim”,	wakujące	od	dawna	po	śmierci	Dża-
naja Ułana. Piastował je tylko rok, potem umarł około roku 1652. 

Jego syn Szahut, jeszcze małoletni, wzmiankowany przy ojcu 
w Łostajach w roku 1631.
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 • Kaźko (Kazko) Mahmetewicz 
(Tauszewicz, Towuszewicz, Tohuszewicz)
Data	narodzin	nieznana.	Był	synem	Mahmeta	(Mahmecia),	wnu-

kiem Tohusza, po podziale majątku między krewniakami władał sio-
łem	Stary	Kryczyn.	W	roku	1488	Kaźko	Tauszewicz,	wraz	z	 innymi	
Tatarami, otrzymał ze skarbca za służbę po 3 kopy groszy z karczm 
mejszagołskich oraz z kowieńskiego myta. 

Najprawdopodobniej jego pełne imię to nie Kazimierz, a Kasim, 
choć	używał	zdrobniałej	wersji	 imienia	według	miejscowego,	 litew-
sko-ruskiego	 zwyczaju.	 Oprócz	 miana	 odojcowskiego	 (patronimu)	
wymieniany też z „podziadowskim” jako Tohuszewicz (1510).

Był	 chorążym	 ściahu	 Tatarów	mereszlańskich	 (nazwa	 pochodzi	
od	Mereszlan	w	województwie	wileńskim),	jeszcze	w	roku	1510	na-
zywanego	 ściahem	Tohuszewicza	 (znanego	następnie	 jako	 chorą-
stwo kondrackie). 8.03.1510 roku w Krakowie w „odprawie Tatarom”, 
tj. przy wypłacie żołdu przed powrotem na Litwę, wzmiankowany 
„ściah	 tatarski	 Tohuszewicz”,	 przy	 czym	 Kaźko	 Tohuszewicz,	 wy-
mieniony w rejestrze jako pierwszy, otrzymał 8 kop groszy i 5 łokci 
„lunskowo” (londyńskiego) sukna. Tamże, obok innych krewnych, 
wymieniany	jest	Idysz	Mahmeciewicz	(jego	brat),	który	otrzymał	ze	
skarbca 5 kop groszy. 

Zmarł	między	rokiem	1510	a	1524.	Przed	śmiercią	przekazał	cho-
rąstwo swemu bratu stryjecznemu Muratowi Mantykowiczowi. Jego 
synem	był	Oliszko	Kaźkowicz.

 • Mahmet Juchnowicz Osańczukowicz Ułan 
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	ułana.	

Pochodził	z	rodu	Ułanów-Osańczukowiczów,	był	potomkiem	Sańczuka.
Jego ojciec, Juchno Ułan, wzmiankowany w roku 1488 razem 

z krewnymi (kniaziami Ułanami Osańczukowiczami). W przywileju 
królewskim	 z	 1540	 roku	 „dziadem”	Mahmeta	 Juchnowicza	 nazwa-
ny	 został	 marszałek	 Majko	 Ułan,	 zaś	 w	 dokumencie	 z	 roku	 1547 
– chorąży Alikiecz Ułan. W przypadku Majka chodzi o pokrewieństwo 
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stryjeczne; pochodzenie od Alikiecza jest możliwe, chociaż niedowie-
dzione	dostatecznie	(St.	Dziadulewicz	pomyłkowo	utożsamił	Juchnę	
Ułana	ze	znanym	z	innych	dokumentów	Juchną	Sejtiewiczem	Saty-
szewiczem,	ale	to	różne	osoby).	Matką	Mahmeta	była	siostra	kniazia	
Kyldysza	Dmitrijewicza	(z	rodu	kniaziów	Najmanów	Piotrowiczów)

W	roku	1520	Mahmet	i	jego	brat	Furs	wystawili	8	jeźdźców	na	woj-
nę z Zakonem Krzyżackim w Prusach.

Razem	 z	 pierwszą	 żoną,	 Świętochną,	 i	 synem	 Jachnem,	 kniaź	
Mahmet Juchnowicz sprzedał wojewodzie wileńskiemu Olbrachtowi 
Gasztołdowi za 20 kop groszy swojego poddanego z majątku Styrnie-
lewszczyzna,	którą	to	transakcję	w	roku	1526	potwierdził	król	Zyg-
munt I.

W roku 1529 Mahmet i Furs Juchnowiczowie Osańczukowiczowie 
otrzymali	 od	 króla	 Zygmunta	 I	 potwierdzenie	 na	 pozostawioną	 im	
przez	wuja	Kyldysza	trzecią	część	jego	całego	dobytku:	posiadłości,	
zagród,	ziemi,	poddanych,	czeladzi,	srebra,	ksiąg,	która	przypadła	im	
po	podziale	z	synami	 jego	braci.	W	ten	sposób	Mahmet	 i	Furs	stali	
się	także	właścicielami	danników	w	Michnowiczach	(powiat	mozyr-
ski)	 oraz	w	Piotrowiczach	 pod	Bobrujskiem	 (większa	 część	 owych	
majątków	należała	do	Najmanów	Piotrowiczów).	Jednakże,	w	drugiej	
połowie	XVI	w.	te	oddalone	majątki	zostały	przez	Tatarów	odstąpione	
innym osobom.

W	roku	1534	Mahmet	z	Fursem	wystawili	ze	swoich	włości	do	ro-
dowego	ściahu	siedmiu	konnych.

15.05.1540	roku	kniaź	Mahmet	Ułan	otrzymał	od	króla	Zygmunta	
I	 przywilej	 na	 urząd	marszałka	 ściahu	 Ułanów-Osańczukowiczów,	
„tym	sposobem,	jako	i	dziad	jego	Majko	i	wuj	jego	Adźko	owo	mar-
szałkostwo trzymali”.

Po	śmierci	kniazia	Achmeta	Wojszutkowicza	Ułana,	4.07.1547	roku	
otrzymał przywilej na „chorąstwo nad Tatarami gorodieńskimi, i nad 
inszymi	niektórymi	Tatarami,	którzy	temu	chorąstwu	podlegają,	zaś	
mieszkają domami swymi w powiecie wileńskim i trockim”. Zajmując 
te stanowisko, szybko (około 1548 roku) ustąpił z otrzymanego wcze-
śniej	urzędu	marszałka	(wraz	z	przywilejem	królewskim	1540	roku)	
na rzecz kniazia Asana Achmetowicza Ułana. Powiadomił o tym oso-
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biście	króla	Zygmunta	Augusta,	który	w	roku	1549	zatwierdził	nowe-
go marszałka. Jako „chorąży tatarski gorodieński” Mahmet wzmian-
kowany jest w rejestrach wojska litewskiego 1565 i 1567 roku, kiedy 
to	ze	swym	ściahem	uczestniczył	w	działaniach	wojennych,	a	także	
w	późniejszych	dokumentach.

Był	 właścicielem	 majątku	 Łostaje	 w	 powiecie	 oszmiańskim,	 od	
którego	 część	 jego	 potomków	 przyjęła	 nazwisko	 Ułanów-Łostaj-
skich.	W	roku	1559	posiadał	tam	6	służb	bojarów	putnych	i	17	służb	
chłopskich.	Oprócz	tego,	władał	9	służb	chłopskich	w	Mereszlanach	
nad	Waką,	częścią	Sielca	pod	Krewą	oraz	częścią	majątku	Ligojnie.

Jego	drugą	żoną	była	Janusia	(Januchna)	Begimówna	(to	z	nią	wziął	
w	posagu	dwór	Ligojnie	pod	Starymi	Trokami).	Zmarł	w	roku	1570.

 • Mortuza (Murtaza) Oliszkiewicz
Data	urodzin	nieznana.	Syn	Oliszki	Kaźkiewicza,	prawnuk	Tausza.	

Już	w	roku	1550	był	chorążym	ściahu	Tatarów	mereszlańskich,	zwa-
nego	 też	 chorąstwem	 kondrackim.	Objął	 to	 stanowisko	 po	 śmierci	
ojca (między rokiem 1548 a 1550) i piastował około 40 lat. W roku 
1559	 skarżył	 się	 rewizorowi	 dóbr	 tatarskich	 kniaziowi	 Maciejowi	
Ogińskiemu, że wiele ziemi i poddanych w Kryczynie zostało Tata-
rom zagrabionych przez sąsiedzką szlachtę.

Był bezdzietny i z powodu podeszłego wieku, na jego osobistą 
prośbę	 i	 prośbę	 mereszlańskich	 Tatarów,	 9.08.1588	 roku	 następcą	
Mortuzy	Oleszkiewicza	został	wyznaczony	kniaź	 Jensejt	 (Janczura)	
Safjanowicz Romodanowicz (rodem z Kozaklar, przodek tatarskiego 
rodu	Obulewiczów,	nienależący	do	rodu	Tausza),	już	przedtem	przez	
długi czas faktycznie pełniący obowiązki chorążego. 

Murtuza	 sprzedał	 znaczną	 część	 rodowych	 włości	 w	 Kryczynie	
rozmaitym osobom, w tym Asanowi Mortuziczowi Kadyszewiczowi 
z	rodu	kniaziów	Najmanów	(którego	potomkowie	w	połowie	XVII	w.	
przyjęli	od	tych	dóbr	nazwisko	Kryczyńskich	i	błędnie	uznali	Mortuzę	
Oliszkiewicza za swego przodka).

Zmarł po roku 1588.
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 • Murat Mantykowicz (Tauszewicz, Tohuszewicz)
Data	narodzin	nieznana.	Był	synem	Mantyka,	wnukiem	Tausza.	Po	

rozdziale	majątku	między	 krewniakami,	 otrzymał	 razem	z	 braćmi,	
Nurkiem (Nurumem) i Ajdarem (Idorem), założone przez nich oraz 
swego ojca sioło Nowy Kryczyn.

Wspólnie	 z	 innymi	 Tatarami	 ściahu	 towarzyszył	 królowi	 w	 po-
dróży	 z	 Litwy	 do	 Krakowa	 w	 latach	 1507	 i	 1510	 i	 otrzymał	 za	 to	
wynagrodzenie. Na początku roku 1507 w Krakowie, kiedy „dawano 
Tatarom	zboże	i	sól”,	wraz	z	Tatarami	„ściahu	Tohuszewicz”	Murat	
Mantykowicz otrzymał list na 15 beczek zboża od horodniczego wi-
leńskiego	 i	3	beczki	 soli	 z	myta	kowieńskiego.	Wówczas	 też	 Idysz	
Mahmetowicz, jego stryjeczny brat, dostał list na 10 beczek zboża 
i 2 beczki soli.

8.03.1510	roku	w	Krakowie,	podczas	 „odprawy	Tatarów”,	 tj.	przy	
wypłacie wynagrodzenia przed powrotem na Litwę, wzmiankowa-
ny	„ściah	tatarski	Tohuszewicz”,	 i,	miedzy	 innymi,	Murat	Mantyko-
wicz (w publikacjach zwany omyłkowo ‘Pantjukowicz’) otrzymał 
8	kop	groszy,	zaś	Ajdar	Mantjukowicz	(tak!),	jego	brat,	5	kop	groszy.

Był	chorążym	ściahu	Tatarów	mereszlańskich,	nazywanego	także	
ściahem	Tohuszewicza,	później	chorąstwem	kondrackim.	Godność	
tę	przekazał	mu	przed	śmiercią	brat	stryjeczny,	Kaźko	Mahmetewicz.	
On	natomiast,	przed	własną	śmiercią	przekazał	królewski	przywilej	
na	chorąstwo	bratankowi,	Oliszce	Kaźkowiczowi,	zatwierdzonemu	
następnie na tym stanowisku.

Ów Murat Mantykowicz (Majtykowicz), „wziął sobie za syna” 
(tj.	 formalnie	usynowił)	 szlachcica-chrześcijanina	Kaspra	Kuncewi-
cza	(syna	Kuncy	Sokołowicza),	któremu	zapisał	trzecią	część	swego	
majątku	Kryczyn	z	cerkwią	św.	Mikołaja	oraz	dworem	popa.	Z	innych	
dokumentów	wynika,	 że	 najpierw	 zastawił	 Kuncewiczowi	 ten	ma-
jątek. Wykorzystywana zatem przez litewskie prawo zwyczajowa 
formuła	–	usynowienie	–	pozwalała	ustąpić	ostatecznie	trzecią	część	
włości	 bez	 osobnej	 zgody	 królewskiej	 (wymaganej	 wówczas	 przy	
transakcjach ziemskich).
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Usejn	 (Wsiein)	 Ajdarowicz,	 również	 kryczyński	 Tatar,	 bratanek	
Murata (syn jego brata Ajdara), 13.02.1525 roku otrzymał przywi-
lej	 króla	Zygmunta	 I	 na	 trzecią	 część	Kryczyna	 po	 stryju.	W	 lutym 
1529	 roku	 próbował	 sądzić	 się	 z	 Kuncewiczem,	 powołując	 się	 na	
to,	że	stryj	przed	śmiercią	„zapisał	mnie	trzecią	część	dworu	swoje-
go kryczyńskiego”. Owo pismo Usejn woził do zatwierdzenia przez 
króla,	ale	później	namiestnik	Kuncewicza	siłą	wygnał	go	z	majątku	
(Kuncewicz	zapewniał,	że	było	dokładnie	na	odwrót:	trzymał	on	jed-
ną trzecią Kryczyna już czwarty rok, czyli mniej więcej od roku 1525, 
i	 to	Ajdarowicz	dokonał	napaści,	czyniąc	„szkody	wielkie”	na	sumę	
50 kop groszy).

W dokumencie o usynowieniu Kuncewicza, przedstawionym 
w	 sądzie	 w	 roku	 1529,	 znajduje	 się	 interesujący	 szczegół:	 Mu-
rat ułożył go „z żonami swoimi, z Bierezą Osmanowną i Kartlibą 
Kurmanowną”	 (jak	 widać,	 był	 to	 wśród	 Tatarów	 litewskich	 jeden	
z	 ostatnich	 przypadków	 dozwolonego	 przez	 islam	 wielożeństwa.	
Ciekawe, że obie żony zachowały prawa majątkowe także na wła-
sność	 ziemską)	 oraz	 „z	 córkami	 swoimi”,	 „za	 jego	 dobrodziejstwo	
i	za	życzliwość,	 iż	on	 jego	wspomagał	pieniędzmi,	szatami,	końmi	
i	innymi	rzeczami”.	Bratanek	Murata	wyjaśniał,	że	Kuncewicz	za	to	
usynowienie	 i	 trzecią	 część	majątku	 obiecał	 50	 kop	 groszy,	 kunią	
szubę,	a	żonom	Murata	po	szubie	z	wiewiórek,	jednak	obietnicy	nie	
dotrzymał.	 Z	 tego	 powodu	 stryj	 sporządził	 przed	 śmiercią	 drugie	
rozporządzenie.	Ta	sprawa	sądowa	nie	została	wówczas	ukończo-
na,	ponieważ	Usejn	nie	przedstawił	stosownych	dokumentów	i	nie	
życzył	 sobie	 słuchać	 zeznań	 świadków,	 którzy	 potwierdzali	 zapis	
jego stryja dla Kuncewicza.

Z	rewizji	dóbr	 tatarskich	roku	1559	wynika,	że	Kuncewicz	ener-
gicznie	 skupował,	 niekiedy	 zaś	 wprost	 zagarniał	 tatarskie	 ziemie.	
Niektórych	Tatarów	„niemały	czas	w	więzieniu	swym	trzymał,	i	mu-
sieli	 jemu	po	niewoli	zapisać	 jak	on	sam	chciał”,	wśród	nich	Usej-
na Ajdarowicza „w więzieniu swoim umorzył trzymaniem w Po-
riewałce”,	 tj.	 we	 dworze,	 gdzie	 był	 namiestnikiem	 wojewódzkim.	
18.08.1529	roku	Kuncewicz	otrzymał	od	króla	Zygmunta	I	przywilej	
na	część	Kryczyna,	odziedziczoną	po	Muracie,	a	także	na	niektóre	
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(pozyskane	 od	 innych	 Tatarów,	 Jachji	 i	 Jenichana	 Szabanowiczów	
oraz	 Olichny	 Kaźkiewicza)	 ziemie	 w	 Kryczynie	 (początkowo	 król	
konfiskował	wszystkie	ziemie,	sprzedane	przez	Tatarów	bez	zezwo-
lenia,	potem	jednak,	za	wstawiennictwem	swej	żony	królowej	Bony,	
obdarzył nimi Kuncewicza z prawem dziedziczenia, „wieczystym 
prawem”).

Wdowa po chorążym Muracie Mantykowiczu (niewymieniona 
z	imienia	„Muratowa	wdowa”)	w	rejestrze	Tatarów	tego	ściahu	roku	
1528	wzmiankowana	„samowtór”,	to	znaczy,	że	powinna	była	wysta-
wić	na	służbę	dwóch	konnych.

Murat	zmarł	około	roku	1524,	przed	lutym	1525.	Miał	dwie	córki,	
Patję	 i	Ajszę,	 które	 także	 sprzedały	Kuncewiczowi	 swe	 części	Kry-
czyna.	Trudno	stwierdzić,	czy	jego	synem	(wcześnie	zmarłym?)	był	
Suliman	(Seliman)	Muratowicz,	wzmiankowany	w	rejestrach	ściahu	
w	latach	1507	i	1510	wśród	Tatarów,	którzy	otrzymali	sól	oraz	chlebo-
we i pieniężne wynagrodzenie.

 • Mustafa Fursowicz Ułan
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem kniazia Fursa Juchnowicza, bratankiem kniazia Alikie-
cza Juchnowicza Ułana. 

Stanowisko chorążego zajmował po roku 1593 (dokładna data 
wyznaczenia nie jest znana). Uczestniczył w działaniach wojennych 
w	Inflantach	i	zginął	25.09.1604	roku	w	bitwie	pod	Białym	Kamieniem	
(Weissenstein, obecnie Estonia), gdzie 6-tysięczna armia szwedzka 
została rozgromiona przez 2-tysięczne oddziały polsko-litewskie pod 
dowództwem	hetmana	Chodkiewicza.	Lekka	 jazda,	 rozmieszczona	
na	lewym	skrzydle,	atakowała	prawe	skrzydło	Szwedów	i	ich	najem-
ników.	Najwidoczniej	chorąży	poległ	podczas	tego	ataku,	prowadząc	
do	boju	swój	oddział.
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 • Nurum Majkowicz Osańczukowicz 
(Asańczukowicz) Ułan
Potomek Czyngis-chana, nosił tytuł ułana. Był synem Majka Ułana 

Osańczukowicza.
W roku 1507 wraz z innymi Tatarami otrzymał w Krakowie list na 

zboże (15 beczek w Żołudku). W maju 1509 roku ponownie wypisano 
mu	 list	 na	 15	 kop	 groszy	 z	wpływów	z	oszmiańskich	 gorzelni	 (jak	
zaznaczono w rejestrze, pierwszy list zagubił).

Około	 roku	 1510	 chan	 krymski	Mengli-Girej	 zwrócił	 się	 z	 listem	
do	króla	Zygmunta	I,	prosząc,	aby	przysłał	do	niego	na	służbę	Nuru-
ma, jednego z „braci” zmarłego bezdzietnie na Krymie Tuwitiel-Uła-
na,	który	przedtem	jeździł	na	Litwę	na	czele	poselstwa	krymskiego:	
„a dzieci i plemiennych jego nikogo nie zostało, ino jego sługi i ludzi 
nikt nie dzierży, ino tam u was jego bracia są Osjanczukowicz Ach-
mat Ułan, a Nurum Ułan jednego z nim rodu”. Jednak, nie wiadomo 
z jakiego powodu, Nurum pozostał na Liwie.

W	roku	1522,	po	śmierci	brata	Mahmeta,	Nurum,	Adko	i	Begim	po-
dzielili	odziedziczoną	część	jego	dóbr	w	Maluszycach,	Korycach	i	Gar-
kach	 (Horkach)	w	województwie	nowogródzkim	oraz	w	Zasulu	 i	Tu-
pałach	w	województwie	mińskim.	W	roku	1525	wygrali	spór	o	pozycję	
w	starszeństwie	z	rodem	kniaziów	Kadyszewiczów	(Najmanów	Piotro-
wiczów);	król	Zygmunt	I	z	panami-radą	potwierdzili	pierwsze	miejsce	
Ułanów,	tuż	po	carewiczach,	w	hierarchii	rodów	tatarskich	na	Litwie.	

Przez pewien czas ze zmiennym powodzeniem rywalizował o god-
ność	chorążego	ściahu	Ułanów-Osańczukowiczów	ze	swoim	stryjecz-
nym bratem, kniaziem Achmetem Ułanem Wojszutkowiczem. Począt-
kowo	„uprosił”	sobie	chorąstwo,	wcześniej	dane	przez	króla	Aleksandra	
kniaziowi	Achmetowi,	obarczając	go	odpowiedzialnością	za	ucieczkę	
z	Litwy	Tatarów	zawołżańskich.	Achmet	uzyskał	później	przywrócenie	
na	stanowisko	chorążego,	ale	5.08.1522	roku	kniaź	Nurum	otrzymał	od	
króla	Zygmunta	I	przywilej	z	potwierdzeniem	chorąstwa	ściahu	Uła-
nów-Osańczukowiczów,	 które,	wedle	poświadczenia	 jego	braci	 oraz	
innych	„Tatarów	kozaków”,	„brat”	jego	„Achmet	Wojkowicz”	„niesłusz-
nym obyczajem pod nim uprosił”.
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23.09.1526	roku	kniaź	Achmet	dowiódł	swej	niewinności	i	ponow-
nie	otrzymał	od	króla	przywilej	na	tę	godność,	którą	musiał	sprawo-
wać	„tak,	jak	i	ojciec	jego	i	insi	chorążowie,	przodkowie	jego”.	

Jak	z	tego	wynika,	Nurum	na	jakiś	czas	opuścił	rodowy	ściah.	W	reje-
strze wojska litewskiego 1528 roku wzmiankowany jest w „spisie Tata-
rów	nowogródzkich”,	„samotrzeć”,	co	znaczy,	że	ze	swoich	dóbr	wysta-
wiał	na	służbę	3	jeźdźców.	W	roku	1525	otrzymał	przywilej	na	majątek	
kniazia	Kyldysza	Dmitrijewicza	 i	na	dwór	w	Kryczynie,	zapisany	 jego	
żonie w testamencie przez rodzonego wujka, Murata Mantykowicza.

Żoną	 Nuruma	 była	 kniaziówna	 Stachna	 Tjuwieszewna	 z	 rodu	
kniaziów	Najmanów	 Piotrowiczów.	 Ich	 dziećmi	 byli	 kniaziowie	 Ja-
chja (Juchno), Tywiekiel i Kaczałaj (Kaczała) oraz nieznana z imienia 
córka	(jej	syn,	Bohdan	Reczypowicz	Chominicz	Piotrowicz,	„siostrze-
niec”	jej	braci,	posiadał	wraz	z	nimi	część	majątku	Rajca).

 • Oliszko Kaźkiewicz (Kazkiewicz, Kaźkowicz)
Data	urodzenia	nieznana.	Nosił,	podobnie	 jak	wielu	 już	Tatarów	

litewskich, zdrobniałe imię miejscowego pochodzenia, spotykane też 
wśród	chrześcijańskiej	szlachty	bojarskiej.	Prawdopodobnie	jego	mu-
zułmańskie	imię	brzmiało	Ali	(Alej,	Olej).	Był	synem	Kaźka	(Kazka)	
Mahmetowicza, prawnukiem Tausza. 

Po rozdziale majątku Tausza między jego potomkami, Oliszko 
i jego stryjeczni bracia władali siołem Stary Kryczyn. Odziedziczył 
kilka	części	tego	Kryczyna	po	bezdzietnych	krewniakach,	ale,	podob-
nie jak i jego rodzice, nierzadko oddawał ziemię w zastaw i sprzeda-
wał	szlachcie	chrześcijańskiej	(jeszcze	w	roku	1520).

W	lutym	1525	roku	otrzymał	od	króla	Zygmunta	I	przywilej	na	ty-
tuł	chorążego	tatarskiego	ściahu	mereszlańskiego	(od	miejscowości	
Mereszlany	w	województwie	wileńskim),	który	przed	nim	nosił	jego	
ojciec	Kaźko	i	stryj	Murat	Mantykowicz	(później	nazywane	też	chorą-
stwem kondrackim). W spisie wojska litewskiego 1528 roku wymie-
niony	na	czele	„Typirskiego	i	Kryczyńskiego	ściahu	chorąstwa	Olisz-
kowego”,	„samoczwór”.	
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W	latach	1547-1548	kniaź	Kaźkiewicz	sądził	się	z	dzierżawcą	pie-
rewalskim	panem	Kasprem	Kuncewiczem,	 który	 skupił	 część	 ziem	
i	lasów	w	Kryczynie,	o	prawo	połowu	ryb	na	Berezynie.	Kniaź	Oliszko	
skarżył się, że rządca Kuncewicza z licznymi pomocnikami „nocnym 
obyczajem” napadli tam na jego „łowiska rybne”, jego namiestnika 
kryczyńskiego Alusza z synem Murtuzą i innymi sługami pobili i po-
łów	zabrali.	Ostateczne	postanowienie	w	tej	sprawie	orzekł	kanclerz	
Jan Hlebowicz 4.01.1549 roku.

Żona	Oliszki	miała	na	imię	Samsja.	Mieli	dwóch	synów,	Szczęsne-
go	i	Martuzę.	Jego	córka	Chawa	Oliszkowna	była	najpierw	małżonką	
carewicza	Dżanibek-sołtana	 Puńskiego,	 a	 owdowiawszy	wyszła	 za	
mąż za kniazia Abaza Machmetowicza Sejta. 

Zmarł między rokiem 1548 a 1550.

 • Tausz (Towusz, Tohusz)
Ordyński	murza.	Jak	wynika	z	późniejszych,	XVI-wiecznych	doku-

mentów,	Tausz	(nazwany	tak	w	dokumencie	1548	roku.	W	innych	wy-
stępuje	jako	Towusz	lub	Tohusz)	już	za	czasów	wielkiego	księcia	li-
tewskiego Witolda posiadał majątek w siole Kryczyn pod Borysowem 
(późniejszy	 powiat	 orszański),	 z	 chłopami,	 z	 rozległymi	 ziemiami,	
gruntami	 leśnymi	 (puszczą),	z	prawem	polowania,	w	tym	na	bobry	
(„z bobrowymi gonami”), oraz z rybnymi łowiskami na rzece Berezy-
nie.	To	nadanie	było	jednym	z	dość	rzadkich	przypadków	osiedlenia	
Tatarów	we	wschodniej	części	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego.	

Tausz	miał	 dwóch	 synów,	Mahmecia	 i	Mantyka	 (Mantjuka).	Dzieci	
pierwszego	 z	 nich,	 Kaźko,	 Szaban	 i	 Idysz	Mahmetewiczowie, odzie-
dziczyli po dziadku sioło Stary Kryczyn, a Mantyk z synami, Nurkiem 
(Nurumem), Muratem i Ajdarem (Idorem) Mantykowiczami „na innym 
miejscu	w	szczerym	borze	[tj.	pośrodku	lasu]	jakąś	wiorstę	od	starego	
sioła”	zbudowali	swój	dwór	i	nazwali	go	Nowe	Sioło	(lub	Nowy	Kryczyn).

Potomkowie Tausza, także władający Kryczynem, nosili tytuł knia-
ziowski	i	w	końcu	XVI	w.	tylko	oni	(Kaźko	Mahmetewicz,	Murat	Mah-
metewicz,	 Oliszko	 Kaźkiewicz	 i	 Mortuza	 Oliszkiewicz)	 piastowali	
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urząd	chorążych	ściahu	„Tohuszewa”	Tatarów	mereszlańskich.	Praw-
dopodobnie sam Tausz w XV w. stał na czele tatarskiego oddziału, 
będącego podstawą tego chorąstwa. 

Według wszelkich danych, Tausz i przodkowie tej rodziny należeli 
do	ordyńskiego	rodu	–	ułusu	Kongrat,	od	którego	właśnie	wziął	nazwę	
ich	ściah,	w	XVII	w.	znany	jako	chorąstwo	kondrackie.	Drugie	określe-
nie	powstało	od	miejscowości	Mereszlany	w	województwie	wileńskim,	
gdzie	zamieszkiwała	większość	służących	w	tym	chorąstwie	Tatarów.	

 • Wojtko (Wojszutko) Osańczukowicz 
(Sańczukowicz, Asańczukowicz) Ułan 
Data	narodzin	nieznana.	Potomek	Czyngis-chana,	nosił	tytuł	uła-

na. Był synem kniazia Asańczuka (Sańczuka, Osańczuka) Ułana, już 
w	1440	roku	posiadającego	majątek	Zasule	w	ziemi	nowogródzkiej.	

Kilkakrotnie wzmiankowany razem z bratem i bratankami, niewy-
mieniany	jednak	z	imienia.	W	roku	1482	kniaź	Ułan	otrzymał	od	króla	
Kazimierza 10 kop groszy z karczm wiłkomirskich, w roku 1488 – 5 kop 
z myta kowieńskiego oraz 5 kop z karczm ejszyskich (obok wymienio-
ny jego brat Majko i ich bratanek Juchno).

Jego syn nazywał się i Wojszutkowiczem, i Wojkowiczem, z czego wy-
nika, że pełne imię chorążego było Wojciech (formy zdrobniałe Wojko, 
Wojszutko; w XV w. litewscy Tatarzy przyjmowali niekiedy charaktery-
styczne	dla	Litwy	imiona	–	Kazko	(Kaźko),	Misko	(Miśko),	Juchno,	Piotr	itp.)

Jak	 wynika	 z	 późniejszych	 przywilejów	 królewskich,	 w	 drugiej	
poł. XV w., możliwe, że do początku XVI, był po swym bracie Alikie-
czu	chorążym	ściahu	Ułanów-Osańczukowiczów.	Po	nim	urząd	ten	
piastował	 jego	 syn,	 kniaź	 Achmet	 Wojszutkowicz	 Osańczukowicz	
(Asańczukowicz) Ułan. 

Zmarł przed roku 1505. 

Stanisław Dumin

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Musa Czachorowski
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Аннотация

Литовские татары являются уникальной этнической группой, которая 
осела в Великом княжестве Литовском в XIV – XV вв., то есть 600 лет 
тому назад. Определение „Литовские татары” синонимично названию 
„Польские татары”, однако также встречается вариант „Польско-
литовские татары”. Литовские татары проживающие на территории 
современной Белоруссии, соответственно называются „Белорусскими 
татарами”. Однако они были одного происхождения с литовскими 
татарами (польско-литовскими), потому что в период основания и 
расцвета Великого княжества Литовского территория современной 
Республики Беларусь являлась частью средневековой Литвы. 

Предлагаемая читателям книга содержит сбор коротких биографий 
выдающихся представителей татарской национальности, оставивших 
след в истории и культуре Литвы, Польши, России и других государств, 
где по изменчивой воле судьбы приходилось им жить и исполнять свои 
обязанности.

Одним из первых исследователей, занимающихся изучением 
биографий знаменитых предков, был историк Станислав Крычиньски. 
Из-под его пера вышло семь биографий знаменитых литовских татар, 
в том числе статья о известном генерале Юзефе Беляке, которая перед 
Второй мировой войной была опубликована в польском „Биографическом 
словаре”. Наряду с текстами Станислава Крычиньского, важное место 
занимают статьи Леона Крычиньского „Генерал Мацей Сулькевич 
(1865-1920)” и „Александр Сулькевич”, изданные в 1932 г. в 1-ом томе 
„Татарского ежегодника”.

В последние годы много усилий в поиски и издание биографий 
известных литовских татар вложил доктор технических наук Ромуальдас 
Макавяцкас, один из самых активных участников возрождения татарской 
общественности в независимой Литве. В своей библиотеке он собрал 
огромный архив, а его статьи отличаются не только богатством фактов 
и их анализом, но и искренним уважением к предкам, гордостью за их 
достижения и похвальные поступки. Тексты Ромуальдаса Макавяцкаса 
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печатались в газете „Татары Литвы” и других периодиках.
Данная книга, понятно, не претендует на полный охват фигур великих 

предков. Для следующего выпуска книги соавторы продолжают работу 
над сбором и составлением коротких биографических справок наиболее 
известных персон среди польско-литовских татар. Причина тому – 
огромное количество выдающихся людей, которые сделали многое для 
истории и культуры и тем самым заслужили на место в издании.

Предлагаемая читателю книга в будущем, возможно, станет 
основой для составления единого учебно-энциклопедического издания 
под общим названием „Литовские (польско-литовские) татары”, 
отображающего фундаментальные аспекты наследия татар Великого 
княжества Литовского, включая историю, религию, военное искусство, 
профессии, традиции и обычаи.

Tłumaczenie: 
Tatjana	i	Daniel	Czachorowscy
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Santrauka

Lietuvos	totoriai	–	unikali	etninė	grupė,	kuri	prieš	600	metų	XIV-XV	
a.	apsigyveno	Lietuvos	Didžiojoje	Kunigaikštystėje.	Sąvoka	„Lietuvos	
totoriai“ yra sinonimiška sąvokai „Lenkijos totoriai“, bet pasitaiko ir 
variantas – „Lenkijos-Lietuvos totoriai“. Lietuvos totoriai, gyvenantis 
dabartinėje	Baltarusijoje,	atitinkamai	vadinami	„Baltarusijos	totoriais“.	
Tačiau	jie	yra	vienos	kilmės	su	Lietuvos	totoriais	(Lenkijos-Lietuvos),	
nes	Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštystės	įsteigimo	ir	klestėjimo	metu	
dabartinės	Baltarusijos	teritorija	buvo	Viduramžių	Lietuvos	dalimi.

Šioje	 knygoje	 skaitytojas	 ras	 įžymių	 totorių	 trumpų	 biografijų	
rinkinį.	Šitie	žmonės	paliko	savo	pėdsakius	Lietuvos,	Lenkijos,	Rusijos	
ir	 kitų	 valstybių	 istorijoje	 ir	 kultūroje,	 ten	 kur	 nublaškyti	 likimu	 jie	
gyveno ir atliko savo pareigas.

Vienas	 iš	 pirmųjų	 žmonių,	 užsiimančių	 žymių	 protėvių	 biografijų	
tyrimais,	 buvo	 istorikas	 Stanislovas	 Kričinskis.	 Jis	 parašė	 septynias	
įžymių	 Lietuvos	 totorių	 biografijas,	 tarp	 kurių	 galima	 rasti	 straipsnį	
apie	 šlovingą	 generolą	 Juzefą	 Bieliaką,	 kuris	 prieš	 Antrąjį	 pasaulinį	
karą	 buvo	 išspausdintas	 lenkiškame	 „Biografiniame	 žodyne“.	 Greta	
Stanislovo	 Kričinskio	 tekstų,	 svarbią	 vietą	 užima	 Leono	 Kričinskio	
straipsniai	„Generolas	Motiejus	Sulkevičius	(1865-1920)“	ir	„Aleksandras	
Sulkevičius“,	išleisti	1-ame	„Totorių	metraščio“	tome	1932	m.

Pastaruoju	 metu	 daug	 pastangų	 į	 totorių	 biografijų	 ieškojimą	
ir	 spausdinimą	 įdėjo	 daktaras	 Romualdas	 Makaveckas,	 vienas	 iš	
aktyviausių	totorių	visuomenės	atgimimo	nepriklausomoje	Lietuvoje	
veikėjų.	Savo	bibliotekoje	jis	surinko	didžiulį	archivą,	o	jo	straipsniai	
pasižymi	ne	 tik	 faktų	gausa	 ir	 jų	analize,	bet	 ir	nuoširdžia	protėvių	
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pagarba,	pasididžiavimu	jų	pasiekimais	ir	kilniais	poelgiais.	Romualdo	
Makavecko tekstai buvo spausdinami laikraštyje „Lietuvos totoriai“ 
bei kitoje periodikoje.

Žinoma,	 ši	 knyga	 negali	 pilnai	 apimti	 visų	 didžiųjų	 protėvių	
asmenybių.	 Publikacijos	 bendraautoriai	 tęsia	 labiausiai	 žinomų	
istorinių	asmenybių	iš	Lenkijos-Lietuvos	totorių	visuomenės	trumpų	
biografijų	rinkimą	ir	jų	sudarymą.	Atsitiko	tai	dėl	to,	kad	atsirado	žymiai	
daugiau	 žmonių,	 kurie	 savo	 istorine	 ir	 kultūrine	 veikla	 užsitarnavo	
vietą knygoje.

Siūloma	skaitytojui	knyga,	galbūt,	ateityje	taps	pagrindu	bendrojo	
mokomojo-enciklopedinio leidimo sudarymui, kurio pavadinimas 
būtų	 „Lietuvos	 (Lenkijos-Lietuvos)	 totoriai“.	 Jame	 galima	 būtų	 rasti	
fundamentalius	Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštystės	 totorių	paveldo	
aspektus,	 įskaitant	 istoriją,	 religiją,	karo	meną,	profesijas,	 tradicijas	
ir	papročius.

Tłumaczenie: 
Tatjana	i	Daniel	Czachorowscy
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Tatar Biyografileri. Tarih ve Kültürde 
Polonya-Litvanya Tatarları 

(Özet)

Litvanya	 Tatarları,	 XIV-XV	 asırlarda,	 yani	 600	 yılı	 aşkın	 bir	 süre	
önce	 Büyük	 Litvanya	 Prensliği’nde	 yerleşmiş,	 benzeri	 olmayan	 bir	
etnik	 gruptur.	 „Litvanya	 Tatarları”	 terimi	 „Polonya	 Tatarları”	 terimi	
ile	 eş	 anlamlıdır,	 fakat	 aynı	 zamanda	 „Polonya-Litvanya	 Tatarları”	
varyantı	 da	 kullanılmaktadır.	 Bugünkü	 Beyaz	 Rusya’da	 yaşayan	
Litvanya	Tatarları	da	„Beyaz	Rusya	Tatarları”	olarak	adlandırılır.	Onlar	
da	Litvanya	Tatarlarıyla	 (Polonya-Litvanya	Tatarları)	aynı	kökenden	
gelmektedir,	 çünkü	 Büyük	 Litvanya	 Prensliği’nin	 ortaya	 çiktigi	 ve	
geliştiği	 zamanlarda	 bugünkü	 Beyaz	 Rusya’nın	 toprakları	 Ortaçağ	
Litvanya’sının	bir	parçasıydı.	

Okuyucuya	 sunduğumuz	 eser,	 kaderin	 farklı	 cilveleri	 sonucunda	
yaşamak	 ve	 çalismak	 zorunda	 kaldıkları	 Litvanya,	 Rusya,	 Polonya	
ve	 diğer	 ülkelerin	 kültür	 ve	 tarihinde	 iz	 bırakan	 Tatarların	 seçkin	
temsilcilerine	ait	kısa	biyografilerinin	bir	derlemesini	içerir.

Ünlü	 ataların	 yaşam	 öykülerini	 derinlemesine	 ele	 alan	 ilk	
araştırmacılardan	 biri	 tarihçi	 Stanislaw	 Kryczynski’ydi.	 Yedi	 ünlü	
Litvanya	Tatarının	biyografileri	onun	kaleminden	çikmistir.	Bunlardan	
biri	 olan	 General	 Jozef	 Bielak	 hakkındaki	makale	 ise	 İkinci	 Dünya	
Savaşi	 öncesinde	 Polonya’nın	 „Biyografi	 Sözlüğü”nde	 (Slownik	
Biograficzny)	 yayınlandı.	 Stanislaw	 Kryczynski’nin	 bu	 çalismalari	
yanında,	Leon	Kryczynski	tarafından	hazırlanarak	1932	yılında	„Tatar	
Yıllığı”	 (Rocznik	 Tatarski)	 dergisinin	 ilk	 sayısında	 yer	 alan	 „General	
Maciej	 Sulkiewicz	 (1865-1920)”	 ve	 „Aleksander	 Sulkiewicz”	 başlıklı	
makaleler de önemli yer tutar.
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Son	 yıllarda,	 tanınmış	 Litvanya	 Tatarlarının	 yaşam	 öykülerinin	
araştırılması	ve	yayınlanması	yönünde	ciddi	emek	veren,	aynı	zamanda	
bağımsız	 Litvanya’da	 Tatar	 toplumunun	 yeniden	 canlandırılması	
için	 de	 en	 aktif	 faaliyetleri	 gösteren	 kişi	 teknik	 bilimler	 doktoru	
Romualdas	Makaveckas	olmuştur.	Kendi	kitaplığında	devasa	bir	arşiv	
bıraktığı	gibi,	yazdığı	makaleleri	de	yalnızca	konularının	zenginliği	ve	
analizleriyle	değil,	aynı	zamanda	ataların	anısına	gösterdiği	samimi	
hürmet	ve	onların	başarıları	ile	kahramanlığa	varan	faaliyetlerinden	
duyduğu	 gururlu	 tavrıyla	 da	 farklılık	 göstermektedir.	 Bu	 metinler	
„Lietuvos	 Totoriai”	 gazetesinin	 sütunlarında	 ve	 diğer	 dergilerde	 de	
yayınlanmıştır.

Bu	 kitap	 elbette	 tüm	 büyüklerimizi	 ele	 alan	 bir	 çalisma	 değildir.	
Kitabın	 yazarları,	 ileride	 yapılması	 mümkün	 ikinci	 baskı	 için,	
Polonya-Litvanya	 Tatarlarından	 veya	 Tatar	 kökenli	 kişiler	 arasında	
en	 tanınmış	 olanlarının	 biyografilerini	 araştırmaya	 ve	 derlemeye	
devam	etmektedirler.	Bunun	nedeni,	 tarih	ve	kültür	alanında	ortaya	
koydukları	 emekleriyle	kalıcı	 izler	bırakan	ve	bu	özellikli	 yönleriyle	
de	 ölümsüzlestirilmeye	değer	 görülen	 kişilerin,	 bizim	bu	 çalismaya	
başlarken	 düşündüğümüzden	 çok	 daha	 fazla	 oldukları	 gerçeğine	
ulaşmamızdır.

Okuyucuya	sunmuş	olduğumuz	bu	kitap,	 inanıyoruz	ki	gelecekte,	
„Litvanya	 Tatarları”	 veya	 „Polonya-Litvanya	 Tatarları”nın	 tarih,	 din	
ve	 savaş	 sanatları	 yanında	 zanaatları,	 gelenekleri	 ve	 diğer	 ananevi	
özellikleri	 başta	 olmak	 üzere	 Büyük	 Litvanya	 Prensliği	 Tatarlarının	
kültürel	 miraslarının	 en	 temel	 yönlerini	 taşiyacak	 ve	 aktaracak	
kapsamlı	 bir	 ansiklopedik	 çalismaya	 önemli	 ölçüde	 kaynak	
oluşturacak	bir	kitaptır.	

Tłumaczenie: 
Grażyna Zając
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Summary

Lithuanian Tatars are a unique ethnic group that settled in the 
Grand	Duchy	of	Lithuania	in	the	XIV-XV	c.,	more	than	600	years	ago.	
„Lithuanian Tatars” is synonymous with the name „Polish Tatars”, al-
though there is also a variant – „Polish-Lithuanian Tatars“. Lithuanian 
Tatars, living in modern day Belarus, respectively, are called „Belarus-
sian Tatars“. Though they are of one origin with the Lithuanian Tatars 
(Polish-Lithuanian), because in the time of the formation and the ris-
ing	of	the	Grand	Duchy,	territory	of	Republic	of	Belarus	was	part	of	
medieval Lithuania.

 The book, which we set out readers, contains a collection of short 
biographies of eminent representatives of the Tatars, who left the 
trace in the history and culture of Lithuania, Poland, Russia and other 
countries, where as a result, the variables turn of fate came to live and 
carry out their duties.

One	of	 the	first,	penetrating	 life	of	great	ancestors,	which	proud-
ly must give due honor, was the historian Stanisław Kryczyński. He 
wrote seven biographies of famous Lithuanian Tatars, among these 
article about the general Jozef Bielak. It was published before World 
War	II	In	„Polish	Biographical	Dictionary”.	The	same	important	place	
occupy articles „General Maciej Sulkiewicz (1865-1920)” and „Alek-
sander Sulkiewicz”, written by Leon Kryczynski, printed in volume 
I of „Tartar Annual” in the year 1932.

In recent years, much effort in searching for and publishing biog-
raphies of great Lithuanian Tatars puts doctor of technical sciences 
Romualdas Makaveckas, one of the top activists of Tartar life revive 
in independent Lithuania. He left great archive, and his articles con-
tain not only wealthy spectrum of facts and their analysis, but also 
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a sincere respect for the memory of ancestors, full of proud of their 
achievements and praiseworthy acts. These texts were published in 
„Lietuvos totoriai” and other periodicals.

Of course, this book does not pretend to include all silhouettes of 
great ancestors. Co-authors continue the collection and compilation 
of short notes of the most known historical personalities of both Pol-
ish-Lithuanian Tartars and people of their origins. The reason is there 
are more notable persons, which deserved to be immortalized in our 
book, than we had realized before.

Book, we present to the readers’ hands, can be used in future as 
a basis to draw up a comprehensive encyclopedic issue under the ti-
tle	„Lithuanian	(Polish-Lithuanian)	Tatars“,	reflecting	the	fundamental	
aspects	of	the	heritage	of	the	Tatars	of	the	Grand	Duchy	of	Lithuania,	
including the history, religion, art, traditions, professions, and tradi-
tion.

Tłumaczenie: 
Tatjana	i	Daniel	Czachorowscy
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