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TATARSKI KRAKÓW 2016

Najpierw była długa podróż pociągiem, a potem orzeźwienie na krakowskim Rynku.

Kraków! Tak, właśnie to miasto było w tym roku celem na-
szego obozu, zorganizowanego przez Związek Tatarów RP. 
Zaplanowano go na 10–16 lipca, ale przygotowania zacząłem 
już dużo wcześniej, ponieważ wyjazd bardzo mnie ekscy-
tował. Nigdy jeszcze tam nie byłem, moje podróże jakimś 
trafem zawsze omijały tamtejsze niewątpliwie piękne strony. 
Wreszcie jednak trafi łem do Miasta Polskich Królów – do Kra-
kowa.

Wszyscy uczestnicy obozu spotkali się wcześnie z rana na 
dworcu w Białymstoku przy tzw. ciuchci. Stało się to naszą 
tradycją, bo wyruszamy już na kolejny obóz i spotykamy się 
właśnie w tym samym miejscu. Cieszyłem się również dlate-
go, że większości osób, z którymi miałem jechać, nie widzia-
łem cały rok. Nastał moment, gdy wszyscy zajęliśmy swoje 
miejsca w pociągu. Podczas jazdy nikt się nie nudził. Niektó-
rzy grali w gry planszowe, inni słuchali muzyki i rozmawiali 
ze sobą, ale była nawet osoba, która szydełkowała. Podróż 
minęła nam bardzo szybko i przyjemnie.

Kiedy wysiedliśmy z pociągu, poczułem się wspaniale. 
Widziałem, że „tak, już jestem w Krakowie”. Od razu poczu-
łem rytm i styl tego miasta. Zakochałem się w nim. Mieszka-
liśmy w centrum; wszędzie mieliśmy blisko. Byłem bardzo 
mile zaskoczony, że do Barbakanu wystarczyło tak naprawdę 
jedynie przejść przez ulicę. Urzekło mnie piękno tego za-
bytkowego polskiego miasta, który na szczęście nie zostało 
zniszczone podczas wojny i zachowało swoją oryginalność. 
Sukiennice – chyba każdy z nas o nich słyszał. Znajdują się 
w samym centrum, a w nich małe, ale urocze i bogate w róż-
ne produkty sklepiki. W Sukiennicach byłem codziennie, po-
dziwiając sprzedawane tam piękne towary, od bransoletek 
po najdroższe wyroby ze skóry, złota i kolorowego kryształu. 
Sukiennice na zawsze zostaną w moim sercu, ponieważ pew-
nego wieczoru wybraliśmy się z koleżankami na spacer po 
nocnym Krakowie. Przechodziliśmy akurat przez Sukiennice, 
gdy zaczął padać deszcz. Niebo było czyste i było na nim 
wyraźnie widać błyski piorunów, zaś deszcz o dziwo był bar-

dzo równomierny i spokojny. 
Czekaliśmy, aż przestanie pa-
dać. Patrzyliśmy na ludzi, któ-
rzy stali na deszczu lub starali 
się przed nim uciekać, ale nie 
zauważyliśmy na ich twarzach 
smutku czy zniechęcenia, 
a wręcz przeciwnie – radość. 
My też staliśmy i rozmawiali-
śmy zarazem, patrząc na jakże 
piękny widok, który nie da się 
opisać żadnymi słowami. 

Wawel – być tam, od za-
wsze stanowiło moje marze-
nie. Zobaczyłem na własne 
oczy ten piękny i wspaniały 
zamek, który jest wisienką 
na torcie na liście zabytków 
w Polsce. Przepiękna budow-
la mające wiele nieodkrytych 
tajemnic. Nie mogłem się 
nasycić tym jakże pięknym 
miejscem. To wielki zaszczyt 
być w miejscu, gdzie kiedyś 
byli i mieszkali polscy wład-

cy. Byłem również pod wielkim wrażeniem krypt, w których 
pochowano polskich władców oraz osoby, które szczególnie 
zasłużone dla naszej ojczyzny. Pięknym miejscem w na ryn-
ku jest Kościół Mariacki. Zobaczyłem tam przepiękny ołtarz 
Wita Stwosza, ukazujący Matkę Boską w otoczeniu apo-
stołów oraz Wniebowzięcie. Dwa ruchome skrzydła ołtarza 
prezentują sceny z życia Chrystusa i Marii. Całość wykonana 
została w drewnie dębowym, które ma obecnie ponad 1000 
lat. Jest to niesamowite uczucie, widzieć tak piękne dzieło. 
Sam kościół jest pięknie ozdobiony, byłem naprawdę pod 
ogromnym wrażeniem. Jednak to nie wszystko, nie tylko za-
bytkowymi działami i ozdobami słynie Kościół Mariacki. Jest 
jeszcze hejnał mariacki: kilka chwil przyjemności, dla któ-
rych tysiące ludzi zatrzymuje się i nasłuchuje tego pięknego 
dźwięku, aby na koniec pomachać trębaczowi i poczekać na 
jego odpowiedź. Wiadomo, że kiedy trębacz przynajmniej 
trzy razy do nas pomacha, to już zawsze będzie nam towa-
rzyszyć szczęście. 

W czym to siedzą nasi Tatarzy?
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Bardzo się cieszę, że zwiedziliśmy również Kazimierz. Zo-
baczyłem tam, jak wygląda synagoga, w której jeszcze nigdy 
nie byłem, oraz zwiedziłem też cmentarz żydowski, co jest 
naprawdę cennym doświadczeniem w moim życiu. Mieli-
śmy również możliwość pospacerowania po Placu Nowym, 
powszechnie nazywanym Placem Żydowskim. Niezapomnia-
nym przeżyciem było ponadto odwiedzenia Pałacu Bisku-
piego, w którym w latach 1964–1978 mieszkał biskup Karol 
Wojtyła, który później został papieżem. Zawsze chciałem uj-
rzeć okno papieskie, z którego Papież Jan Paweł II podczas 
swoich wizyt w Krakowie przemawiał do wiernych. To wielkie 
przeżycie, ponieważ mogłem zobaczyć miejsce, w którym 
przebywał „Wielki Człowiek”, który szanował wszystkich, nie 
patrząc na pochodzenie, kolor skóry lub wyznanie. 

A dodatkiem do naszych wycieczek po Krakowie i miej-
scem, gdzie mogliśmy się zrelaksować i nabrać sił na dalsze 
zwiedzanie, był Park Wodny. Mieliśmy dużo czasu, by sobie 
pozjeżdżać z każdej zjeżdżalni. Wrażenie są niezapomniane. 
Prędkość i woda plus lekki strach przed zjechaniem – to wła-

śnie to, co jest tutaj piękne. Nie zapomnę też naszej wspól-
nej zabawy w rwącej rzece, opiekunów, którzy w specjalnych 
koszulkach czuwali na zmianę nad naszym bezpieczeństwem 
oraz tzw. fali, gdzie mogliśmy się poczuć jak podczas praw-
dziwego sztormu i spróbować swoim sił w zmaganiach z du-
żymi falami. W ostatnią noc wszyscy razem poszliśmy na 
brzeg Wisły. Spacerowaliśmy, słuchając piosenek. Miejmy na-
dzieję, że jeszcze tam wrócimy. Kraków przyjął nas, ugościł, 
dał nam dużo zabawy i pożegnał we wspaniałym stylu.

To były wspaniałe wakacje. Kraków jest pięknym i ro-
mantycznym miastem, pełnym zabytków, ciekawych miejsc 
i uroczych pejzaży. Zakochałem się w nim od pierwszego 
wejrzenia i na zawsze zostanie w mojej pamięci. Dziękuję 
organizatorom obozu i opiekunom, bez których ten wyjazd 
nie doszedłby do skutku. Pozostaje mi powiedzieć: „Do zoba-
czenia za rok, na obozie już nie w Krakowie, ale w zupełnie 
nowym miejscu. A ciebie, Krakowie, żegnamy i mówimy do 
zobaczenia”.

Jakub Andracki 

Jakub Andracki

Z WIZYTĄ W MIŃSKU
29 lipca br. odbyła się moja kolejna 
wycieczka poznawcza podczas tego-
rocznych wakacji. Tym razem jej or-
ganizatorem była bohonicka Muzuł-
mańska Gmina Wyznaniowa pospołu 
z tutejszym oddziałem Związku Tata-
rów RP. Mińsk jest stolicą Białorusi, 
siedzibą władz i prezydenta tego jakże 
pięknego i przyjaznego dla mieszkań-
ców i turystów kraju. Zaskoczyło mnie 
to, że miasto jest rozbite na wiele 
dzielnic, rozdzielonych ogromnymi 
pasmami zieleni – lasami. Pierwszy 
raz zdarzyło mi się, że do jego różnych 
części, tak naprawdę znajdujących się 
w centrum, musiałem jechać przez 
las. Przyroda współgra tu z piękny-
mi nowoczesnymi budowlami. Byłem 
najmłodszym uczestnikiem wycieczki 
i z zainteresowaniem słuchałem opo-
wiadań i mądrości życiowych od star-
szych, za co bardzo im dziękuję.

Mieszkaliśmy w przyjemnym ho-
stelu niedaleko centrum. Byliśmy 
w Bibliotece Narodowej, w tzw. kulce, w której weszliśmy 
na samą górę, do punktu widokowego, skąd zobaczyliśmy 
całe miasto. Odwiedziliśmy również nowo wybudowany me-
czet, co było głównym punktem naszej wyprawy. Meczet jest 
bardzo duży, wręcz monumentalny, ale ozdobiony subtel-
nie i z rozsądkiem, co mi się bardzo spodobało. Z minaretu, 
mającego około 32 metry wysokości, rozciągał się rozległy 
widok. Byłoby cudownie usłyszeć głos muezina, który na-
wołuje stamtąd na modlitwę. Meczet zbudowano na starym 
mizarze, który został zniszczony przez władze sowieckie. Je-
dynymi pozostałościami są nagrobki, ułożone obok meczetu. 
Najstarszy nagrobek, jaki mi się udało odnaleźć, pochodził 
z XVIII wieku. 

Poszliśmy też do największego centrum handlowego, któ-
re nosi nazwę „Zamek”. Zjedliśmy tam pyszny obiad, a po-
tem uraczyliśmy się koktajlami mlecznymi, które na Białoru-
si są wręcz genialne. I wtedy zauważyłem coś, co wprawiło 

mnie w szok: oto w samym środku handlowego centrum 
znajdowało się lodowisko, a dookoła niego rozmieszczono 
bary, restauracje i sklepy. Piłem swój pyszny koktajl, patrząc 
na ludzi, którzy tuż obok mnie ślizgali się na łyżwach.

Przy okazji odwiedziliśmy trzy bardzo stare i zabytkowe 
mizary: w Śmiłowiczach, Iwju oraz Skidlu. W Śmiłowiczach 
zaszliśmy jeszcze do meczetu niestety, ale, niestety, był 
zamknięty i mogliśmy go podziwiać jedynie zza płotu. Od-
nowiony niedawno przez mieszkańców meczet w Iwju jest 
drewniany i podobny do polskich, które znajdują się w Boho-
nikach i Kruszynianach. Naprawdę warto odwiedzić te miej-
sca. Bardzo się cieszę, że mogłem tu przyjechać. Dziękuję 
wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas, a organi-
zatorom, szczególnie Pani Lili Asanowicz, za przygotowanie 
tego wyjazdu.

Jakub Andracki 

Meczet w Mińsku, a na schodach polscy Tatarzy.
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Krzysztof Edem Mucharski

NA TATARSKIM FESTIWALU
23 i 24 lipca br. w Białostockim Mu-
zeum Wsi odbył się IV Festiwal Kul-
tury Tatarskiej, zorganizowany przez 
Związek Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej, a towarzyszyły mu VII Mię-
dzynarodowe Zawody Łucznictwa 
Konnego. W bogatym programie nie 
zabrakło właśnie tych atrakcji związa-
nych z końmi oraz łucznictwem. Były 
więc pokazy konne Szwadronu Kawa-
lerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich 
i Szwadronu Kawalerii Wojska Polskie-
go, a także strzelanie z łuku i warsz-
taty szermiercze. Nie obyło się rzecz 
jasna bez tatarskiej kuchni, w której 
tajniki wprowadzała nasza kulinarna 
mistrzyni Maria Radecka. W roli in-
struktorki od przyrządzania tatarskich 
kołdunów świetnia sprawdzała się Lilla 
Świerblewska.

Z piosenkami oraz tańcami krym-
skotatarskimi wystąpił nasz tatarski 
„Buńczuk” oraz czeczeński zespół 
„Łowzar”, fi nalista telewizyjnego pro-
gramu „Mam talent”. Gościem specjalnym była Karolina Cicha 
z minirecitalem pieśni tatarskich. Można było ponadto zwie-
dzić tatarską jurtę, obejrzeć wystawę o historii łuku w Polsce, 
przejść się po kramach z tatarskimi przysmakami oraz wyro-

„Buńczuk” tańczył i śpiewał, ale nie obyło się i bez tatarskiej kuchni.

bami rękodzieła. Wiele zainteresowania wzbudzała kaligrafi a 
arabska, którą prezentował Aleksander Bazarewicz. Spragnieni 
mogli pokrzepić się herbatą parzoną po marokańsku. 

Krzysztof Edem Mucharski 

Rozalia Bogdanowicz

SABANTUJ W KRUSZYNIANACH
Tegoroczna X edycja tatarskiego święta pługa – Sabantuj – 
w gospodarstwie agroturystycznym „Tatarska Jurta” w Kru-
szynianach, prowadzonym przez Dżennetę i Mirosława Bog-
danowiczów, połączona była z V Ogólnopolskim Festiwalem 
Kuchni Tatarskiej. 

Impreza miała charakter rodzinnego festynu i przebiega-
ła pod hasłem „Tatarzy w Polsce i dla Polski”. Na Sabantuj, 
który już na dobre zagościł w Kruszynianach, w sobotę, 6 
sierpnia 2016 roku tłumnie przybyli zaciekawieni podlaskim 
orientem goście z całej Polski i zagranicy. Przyjechali rów-
nież Tatarzy z Białorusi, Litwy, Rosji i odległego Tatarsta-
nu. Swoją obecnością zaszczycili imprezę przedstawiciele 
władz różnych szczebli. Mimo że początek dnia nie zapo-
wiadał dobrej pogody, na czas imprezy aura okazała się ła-
skawa.

Święto rozpoczęło się w samo południe akcentem religij-
nym – wezwaniem muezzina do modlitwy, które popłynęło 
z minaretu meczetu. Następnie przez wieś przejechała para-
da konna. Podczas uroczystego otwarcia festynu Dżenneta 
Bogdanowicz stwierdziła, że jej zamysłem jest pokazanie 
całej Polsce, kim są Tatarzy, skąd się tu wzięli i czym jest dla 
nich Polska. Podkreśliła, że są Tatarami z pochodzenia, ale 
czują się Polakami, patriotami, pracują dla Polski, aktywnie 
uczestniczą w życiu publicznym. Przodkowie oddawali swo-
je życie za polską ojczyznę. I chociaż w życiu codziennym 

Tatarzy nie różnią się niczym szczególnym od innych miesz-
kańców, to zachowali swoją odrębność religijną, etniczną 
i poczucie tożsamości. Czas i historia tego nie zmieniły. Nie 
czują się jednak wyobcowani, zasymilowali się, są otwarci, 
serdeczni, gościnni. Nadają ogólnonarodowej kulturze eg-
zotycznego kolorytu i to chcą pokazywać. 

Program imprezy był bogaty i atrakcyjny. Na scenie za-
prezentował się zespół artystów z Tatarstanu i „Buńczuk” 
prowadzony przez Fundację Tatarskie Towarzystwo Kultu-
ralne. Można było posłuchać pięknej muzyki i pieśni tatar-
skich, podziwiać efektowne stroje i tańce. Odbyły się warsz-
taty kulinarne połączone z konkursami. Jednym z nich było 
przygotowanie jednogarnkowej potrawy tatarskiej tzw. azu. 
Rywalizowali ze sobą trzej kucharze znani z telewizyjnych 
programów: Jakub Korczak, David Gaboriaud i Jerzy Nogal. 
Asystowały im rodowite Tatarki. Zadaniem kucharzy było 
przygotowanie na bazie wołowiny i warzyw dania według 
dawnego tatarskiego przepisu, ale inspirowanego jednocze-
śnie własnym pomysłem. Widzowie mogli nauczyć się wy-
konywania tych potraw, a także ich posmakować. Kulinarną 
potyczkę wygrał Jakub Korczak. 

Przeprowadzono też konkurs na wykonanie tradycyjnych 
kołdunów. W rywalizacji zwyciężyła Elżbieta Miśkiewicz 
z Białegostoku. Później była okazja do lepienia samemu 
pierogów i ich degustacji.
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Dreszczyk emocji wywołała widowiskowa rekonstrukcja 
epizodu bitwy pod Chocimiem z roku 1621. Wśród innych 
atrakcji festynu należy wymienić pokaz kick-boxingu przed-
stawiony przez Radosława Laskowskiego, mistrza świata 
i 8-krotnego mistrza Polski. Odbyły się również zapasy tatar-
skie, gry, zabawy, konkursy dla dzieci i dorosłych oraz mecz 
piłkarski. Ogromnym powodzeniem i zachwytem cieszyły się 
potrawy „Tatarskiej Jurty”, po które ustawiła się długa ko-
lejka. Na straganach lokalnych twórców można było kupić 
rękodzielnicze wytwory i regionalne przysmaki. Zwieńcze-

niem festynu stało się ognisko z pieczeniem barana oraz 
dyskoteka. 

Impreza miała też wydźwięk edukacyjny. Doświadczono 
lekcji historii, stworzono okazję do integracji, pokazano bo-
gactwo tatarskiej kultury. W sumie było ciekawie, radośnie 
i smacznie. Organizatorzy spisali się na medal. Ciepłych 
słów pod ich adresem nie było końca.

Gratulujemy Dżennecie, jej rodzinie i przyjaciołom. Ży-
czymy kolejnych jubileuszy i sił do działania.

Rozalia Bogdanowicz 

Lila Asanowicz

WYCIECZKA DO KRAKOWA
Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki zor-
ganizował dla swoich członków oraz młodzieży wycieczkę 
do Krakowa, która odbyła się w dniach 16–18.08.2016 r. 
Miejsc było 42, nie było tylu chętnych, więc zaproponowa-
liśmy udział gminie białostockiej. Pojechali z nami również 
muzułmanie mieszkający obecnie w Kanadzie – goszczący 

Anna Mucharska

TATARSKA KONFERENCJA

26 i 27 sierpnia 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa pn. „Miejsca Wspólnej Pamięci Tatarów Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego”, zorganizowana przez dr. Artura 
Konopackiego z Oddziału Podlaskiego Związku Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej przy wsparciu fi nansowym Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miała ona miejsce w Bia-
łostockim Muzeum Wsi. W konferencji wzięli udział zarówno 
naukowcy z Polski, jak i Rosji, Białorusi i Litwy. 

Podczas rozpoczęcia konferencji prezes Rady Centralnej 
ZTRP Jan Adamowicz oraz kierownik Białostockiego Muzeum 
Wsi dr Artur Gaweł serdecznie przywitali zebranych gości. Na-
stępnie przystąpiono do wykładów. Jako pierwsza głos zabrała 
dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk z Instytutu Orientalistyczne-
go Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła „Miejsca 
pamięci w teorii pamięci kulturowej a badania nad Tatarami”. 
Po niej wystąpiła dr Lilia Ramilewna Gabdrafi kowa z Akademii 

Dr Artur Konopacki podczas wykładu, a na górze wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Nauk Republiki Tatarstan z wykładem 
pt. „Świat tatarski na początku XX 
wieku: kulturalne orientacje i codzien-
ność”. Dr Stanisław Dumin z Muzeum 
Historycznego w Moskwie omówił „Za-
wołanie, herb, ród. Pamięć i tradycje 
heraldyczne Tatarów litewskich”; wy-
kład dr. Radika Rimowicza Salichowa 
z Akademii Nauk Republiki Tatarstan 
w Kazaniu poświęcony był „Dziedzic-
twu pamięci narodu tatarskiego jako 
czynnika rozwoju kulturalnego i ekono-
micznego”, zaś dr Grzegorz Czerwiński 
z Uniwersytetu w Białymstoku przybli-
żył „Literackie obrazy miejsc pamięci 
współczesnych potomków Tatarów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego”. 

Po dyskusji oraz przerwie na obiad 
i kawę wystąpiła dr Swietłana Gribowa 
z Państwowego Uniwersytetu Technicz-
nego w Brześciu z wykładem pt. „Za-

chowanie pamięci udziału tatarskiej ludności Białorusi w alce 
z niemiecko-faszystowskimi najeźdźcami podczas drugiej woj-
ny światowej”. Dr Michał Łyszczarz z Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego zaprezentował zaś „Symboliczne waloryzowanie 
przestrzeni polskich Tatarów. Próbę systematyki”. Po jego 
wypowiedzi dokonano podsumowania pierwszego dnia konfe-
rencji. W drugim dniu, w sobotni poranek uczestnicy konfe-
rencji wyruszyli autokarem na sesję wyjazdową do Studzian-
ki. W wiejskiej świetlicy prezentację Stowarzyszenia Rozwoju 
Miejscowości Studzianka przedstawił mgr Łukasz Węda. Po 
nim prelegentami były: doc. dr Galina Miškinienė z Instytu-
tu Języka Litewskiego w Wilnie oraz mgr Karolina Radłowska 
z Białostockiego Muzeum Wsi. Po krótkiej dyskusji przyszedł 
czas na obiad oraz zwiedzanie mizaru w Studziance. 

Anna Mucharska 

u rodziny w Sokółce i muzułmanka z Grodna, która bardzo 
pomaga przy wyjazdach na Białoruś. 

W Krakowie mielimy zarezerwowany hotel, więc po przy-
jeździe zakwaterowanie poszło bardzo sprawnie i po obie-
dzie czekał na nas umówiony przewodnik, który opiekował 
się naszą grupą. Tego dnia mieliśmy w planie tzw. zwiedza-
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nie Krakowa nocą. Piesza wędrówka rozpoczęła się około 
godz.17 spacerem po dzielnicy żydowskiej. Przewodnik bar-
dzo interesująco opowiadał o powstaniu Kazimierza, jego 
świetności, historii i kultury żydów do czasów obecnych. Po-
kazał zabytki kultury żydowskiej i to, co jeszcze szczątkowo 
pozostało. Kazimierz był osobnym miastem i dopiero pod 
koniec XVIII wieku przyłączono go do Krakowa. Pamięta-
my, że po okupacji hitlerowskiej żydowska część Kazimierza 
opustoszała, zgładzona w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych. Wróciliśmy do hotelu z optymistyczną myślą, że 
dziś Kazimierz jest miejscem spotkań różnych kultur i naro-
dowości, a przeszłość została zapamiętana i przekazywana 
następnym pokoleniom.

Następnego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedza-
nie Krakowa. A więc Stare Miasto z Rynkiem, Sukiennicami, 
Wieżą Ratuszową, Kościołem Mariackim, pomnikiem Adama 

Tatarzy z Podlasia na krakowskim Kazimierzu.

Mickiewicza. Poświęciliśmy trochę 
czasu na Zamek Królewski i Wawel, 
gdzie znajduje się sarkofag Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony 
Marii. Wolny czas każdy poświęcił na 
indywidualne zwiedzanie, bo było 
jeszcze dużo do zobaczenia.

Ponieważ byliśmy już trochę zmę-
czeni, poszliśmy nad Wisłę obejrzeć 
legendarnego smoka, ziejącego co 
jakiś czas ogniem. Zdecydowaliśmy 
też, że popłyniemy statkiem po Wi-
śle. Był to godzinny odpoczynek dla 
zmęczonych nóg, a i uczta dla duszy 
– niezapomniane widoki. Relaks połą-
czony ze zwiedzaniem miasta z innej 
perspektywy. Powróciliśmy do hotelu 
na posiłek i odpoczynek po dniu peł-
nym wrażeń.

I niestety, nadszedł ostatni dzień 
wycieczki. Z braku wolnych terminów 
nie mogliśmy pojechać do Wieliczki, 
postanowiliśmy więc w drodze po-

wrotnej zajechać do Ojcowskiego Parku Narodowego. Oczy-
wiście mogliśmy skorzystać z wiedzy naszego przewodnika, 
który tak ciekawie opowiadał, że słuchali go z zaciekawie-
niem i najmłodsi, i ci trochę starsi, tzn. 50+. Obejrzeliśmy Ja-
skinię Łokietka, ruiny zamku, Maczugę Herkulesa. Zachwy-
ciła nas różnorodność przyrody, przepiękna fl ora górska 
i mnóstwo wysokich skał wapiennych, które tworzyły różne 
formy. Niestety czas nieubłaganie płynął, pożegnaliśmy 
przemiłego przewodnika i ruszyliśmy do domu.

Zmęczeni, ale w radosnym nastroju podziękowaliśmy 
przewodniczącemu Gminy – Maciejowi Szczęsnowiczowi – 
za możliwość skorzystania z takiej wycieczki i mamy nadzie-
ję, że w przyszłości będą następne. 

Lila Asanowicz 
Fot. Ewa Rajżewska-Bieszczad 

Michał Łyszczarz

GDAŃSCY TATARZY PAMIĘTALI...
Gdańscy Tatarzy, w zgodzie z wieloletnią trady-
cją, 1 września br. uczcili 77. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. W słoneczne przedpołudnie, 
pod pomnikiem tatarskiego ułana w oruńskim 
parku spotkali się: Dżemila Smajkiewicz-Murman 
wraz z Adamem Murmanem, Ajsza Szabanowicz, 
Omar Asanowicz, Emir i Jolanta Bogdanowiczo-
wie, Dżenneta i Aleksander Milkamanowiczowie, 
Kerim Hadżijew oraz piszący te słowa. Krótkie 
okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes 
Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP Jerzy 
Szahuniewicz, a następnie okazjonalną modlitwę 
w intencji pokoju na świecie oraz pomyślności 
Ojczyzny poprowadził imam gminy wyznanio-
wej MZR w Gdańsku, Ismail Çaylak. Po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem podniosłą chwilę upa-
miętniono fotografi ą, po czym – korzystając ze 
spotkania w licznym gronie i gościnnych progów 
NCKT – omówiono przy kawie aktualne proble-
my gdańskich muzułmanów.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz Tatarskie grono z imamem przed Pomnikiem Tatara w oruńskim parku.
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zebranych, powiedział, z jakiej okazji zebraliśmy się w tym 
miejscu, nakreślił krótki życiorys bohatera. Następnie Emi-
lia Ziółkowska odczytała artykuł Aleksandra Miśkiewicza o 
pochodzeniu, życiu i działalności Aleksandra Sulkiewicza. 

WYDARZENIA I INFORMACJE

Anna Mucharska

ROZPOCZĘCIE NAUKI RELIGII
4 września 2016 roku, w słoneczne, nie-
dzielne przedpołudnie, Muzułmańska 
Gmina Wyznaniowa MZR w Białym-
stoku rozpoczęła kolejny rok szkolny 
nauczania religii muzułmańskiej. Spo-
tkanie otworzyła Anna Mucharska – ko-
ordynator ds. nauki religii, która przywi-
tała gości, nauczycieli, rodziców, dzieci 
i młodzież. Następnie głos zabrał mufti 
Tomasz Miśkiewicz. Został przedsta-
wiony podział uczniów na grupy wraz z 
przedstawieniem nauczycieli. W bieżą-
cym roku szkolnym nauczycielami będą: 
Anna Mucharska, Sara Kartouma, Maja 
Alhasan, Dagmara Sulkiewicz oraz ima-
mowie: Ramil Khayrov i Mirza Radzha-
baliev. Poza tym przekazane zostały 
zasady BHP, jak również plan zajęć na 
pierwsze półrocze. Mamy nadzieję, że 
dzieci i młodzież będą z chęcią uczęsz-
czać na lekcje religii, zdobywając z rado-
ścią wiedzę o islamie. 

Anna Mucharska 
Program nauki religii w nowym roku szkolnym omówił mufti Tomasz Miśkiewicz.

Emilia Ziółkowska

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ 
ALEKSANDRA SULKIEWICZA
18 września 2016 roku minęło sto lat 
od śmierci Aleksandra Sulkiewicza 
– działacza niepodległościowego, 
patrioty, żołnierza, polskiego Tatara. 
W tym dniu, z inicjatywy Muftiego 
Rzeczpospolitej Polskiej i Najwyższe-
go Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP, na Cmentarzu Wojskowym w 
Warszawie, gdzie znajduje się jego 
grób, odbyły się obchody upamięt-
niające tę rocznicę. Spod Domu Mo-
dlitwy w Białymstoku wyruszyła naj-
liczniejsza i najbardziej zróżnicowana 
wiekowo grupa, w tym mufti Tomasz 
Miśkiewicz i członkowie NKM. Przy-
byli również reprezentanci społecz-
ności tatarskiej w Gdańsku, w oso-
bach Dżemili Smajkiewicz-Murman i 
Adama Murmana, członek Oddziału 
Mazowieckiego Związku Tatarów RP 
z Warszawy Cezary Lipka oraz przed-
stawiciel MZR w RP na województwo 
małopolskie Marek Moroń. Na zapro-
szenie odpowiedzieli też strzelcy ze 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospoli-
tej z Aleksandrowa Łódzkiego i Pruszkowa, którzy wystawili 
wartę honorową przy grobie. 

Po godzinie dwunastej rozpoczęła się ofi cjalna uroczy-
stość. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz przywitał wszystkich 

Okolicznościowa modlitwa z okazji setnej rocznicy śmierci Aleksandra Sulkiewicza. 
Na górze, po lewej: wieniec od MZR w RP składa mufti Tomasz Miśkiewicz i Jakub Andracki; 

po prawej: wieniec od Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.
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Głos zabrał również przedstawiciel Związku Strzeleckiego w 
mundurze wyobrażającym Marszałka Piłsudskiego, dzięku-
jąc za zaproszenie na uroczystość i wyrażając szacunek dla 
Tatarów walczących o niepodległość Polski. Złożono wieńce 
od społeczności tatarskiej i Związku Strzeleckiego. Na za-
kończenie odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadzili 
imamowie Mirza Radzhabaliev i Ramil Khayrov. 

Po uroczystościach zostało trochę czasu na spacer po 
cmentarzu. Wart jest on dokładnego obejrzenia, gdyż znaj-
dują się na nim mogiły wielu wybitnych ludzi kultury, sztuki, 
sportu i życia publicznego, ale przede wszystkim żołnierzy, 
którzy walczyli za ojczyznę. Potem wszyscy pojechali na 
Muzułmański Cmentarz Tatarski, po drodze zatrzymując się 
przy Muzułmańskim Cmentarzu Kaukaskim. Niestety, moż-
na go było obejrzeć tylko przez bramę. Na mizarze niektóre 
osoby z zainteresowaniem oglądały nagrobki, inne zabrały 
się za porządki i modlitwę na grobach bliskich. Wszyscy zo-

stali zaproszeni na obiad dostarczony z tureckiej restauracji. 
Dzięki słonecznej pogodzie stoły ustawiono na podwórku. 
Jedzenie było smaczne, towarzystwo sympatyczne. Pani 
Dżemila przeczytała wiersz Witolda Dąbrowskiego „Tatarski 
cmentarz” i pokazała zdjęcia z uroczystości pogrzebowej 
Aleksandra Sulkiewicza w roku 1935, w której uczestniczył 
jej dziadek Ibrahim Smajkiewicz, a także zdjęcie grobu mat-
ki Józefa Piłsudskiego i jego serca na Rossie w Wilnie. 

Dla dzieci i młodzieży była to mała lekcja historii i nauka, 
że należy pamiętać o ludziach, którzy walczyli i ginęli za 
ojczyznę. Dla dorosłych: chwila refl eksji, może o bohater-
stwie, a może o przemijającym czasie i okazja do okazania 
przywiązania i szacunku do historii. Dla wszystkich powód 
do dumy, że przedstawiciele naszej społeczności przyczynili 
się do odzyskania niepodległości Polski.

Emilia Ziółkowska 

Dżemila Smajkiewicz-Murman

ODDAJĄC HOŁD PAMIĘCI...

Minęło 100 lat od odejścia Aleksandra Sulkiewicza, wzoru 
Tatara, Polaka i muzułmanina – nieomal 1/6 tatarskiej hi-
storii w Rzeczpospolitej. Pamiętając o tym, starałam się 
uzupełnić swoją wiedzę o nim, przekazać ją najbliższym 
i zaplanować uczestnictwo w ceremonii żałobnej w nie-
dzielne południe 18 września br. na Powązkowskim Cmen-
tarzu Wojskowym w Warszawie. Jej inicjatorem był mufti 
Tomasz Miśkiewicz oraz Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie MZR w RP.

Przy mauzoleum naszego Bohatera spotkali się polscy Ta-
tarzy z rejonu białostockiego i gdańskiego oraz kilkoro mu-
zułmanów z innych miast Polski. Ustawiliśmy się w półkolu, 
aby przed nami stał mufti Tomasz Miśkiewicz z imamami, 
a także osoby składające wieńce, z tym najpiękniejszym, naj-
bardziej okazałym z biało-czerwonych goździków z napisem 
na wstędze „W setną rocznicę śmierci Aleksandrowi Sulkie-
wiczowi – polscy Tatarzy i Muzułmański Związek Religijny 
w RP”

Czterech działaczy Związku Strze-
leckiego Rzeczypospolitej z Aleksan-
drowa Łódzkiego i Pruszkowa objęło 
honorową wartę po obu stronach steli. 
Tuż obok stał również przedstawi-
ciel Strzelców w charakterystycznym 
mundurze Marszałka Piłsudskiego. Po 
złożeniu wieńca mufti odczytał prze-
mówienie na temat Bohatera dnia. Do-
pełnieniem był krotki rys z nieznanej 
historii życia tegoż, który przeczytała 
Emilia Ziółkowska z Białegostoku. Mo-
dlitwę rozpoczętą przez muftiego prze-
jął imam Mirza Galid, który „pieł” surę 
Jasin, następnie kontynuował Ramil 
Khayrov przy wtórze zgromadzonych 
na czele z muftim. Tatarska modlitwa 
była momentem bardzo wzniosłym 
i wzruszającym. Na zakończenie krót-
ką mowę wygłosił towarzyszący grupie 
senior Piłsudczyków, a wiązankę kwia-
tów w imieniu Strzelców złożyła trójka 
młodych ludzi. Przed opuszczeniem 
miejsca uroczystości zrobiliśmy przed 
mauzoleum wspólne zdjęcie.

Jaką wspaniałą pamięć z historii przywiódł Polsce Alek-
sander Sulkiewicz. Urodzony w 1867 r. na Suwalszczyźnie, 
syn rotmistrza Aleksandra i Rozalii Kryczyńskiej, praprawnuk 
kniazia Jałoira z Chanatu Zawołżańskiego (1412). Szczycił się 
swoim pochodzeniem i wyznaniem i starał żyć według ich 
najlepszych wskazań. Patriotyzm i umiłowanie wolności było 
jego największą cecha. Jako działacz II Proletariatu wraz 
z innymi przedstawicielami naszej społeczności utrzymywał 
współpracę polityczną z Józefem Piłsudskim. Pracując w ko-
morze celnej na granicy rosyjsko-pruskiej oceniany był przez 
Marszałka jako największy kurier niepodległościowej literatu-
ry. W roku 1893 w Wilnie podczas I Zjazdu PPS zbliżyli się bar-
dzo z późniejszym Marszałkiem. Dzięki niemu Józef Piłsudski 
został uwolniony z petersburskiego więzienia i udał się do 
Tallina, a później na Polesie. 

Jako działacz PPS stał się poważnym redaktorem pisma 
„Robotnik” oraz wykładowcą na kursach szkół bojowych. 
W Krakowie zajął się działalnością społeczno-polityczną 

Polscy Tatarzy przed mogiłą Aleksandra Sulkiewicza. Na górze: mufti Tomasz Miśkiewicz 
w towarzystwie strzelców ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej z Aleksandrowa Łódzkiego 

i Pruszkowa. 
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i wydawnictwami – podręcznikami wojskowymi dla Związ-
ku Strzeleckiego. Podczas I wojny światowej został wysłany 
przez Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Naro-
dowego z misją polityczną w głąb Rosji. W roku 1916 zacią-
gnął się ochotniczo do Legionów Polskich i był żołnierzem 
4 kompanii 1 batalionu 5 Pułku Piechoty. 18 września 1916 
roku pod Sitowiczami nad Stochodem na Wołyniu kula rosyj-
ska przeszyła mu serce, gdy udzielał pomocy rannemu ko-
ledze porucznikowi Kocowi. Na grobie bohatera towarzysze 
broni postawili mu skromny słup z półksiężycem. 

Zgodnie z życzeniem Marszałka Piłsudskiego 8 listopa-
da 1935 roku odbyła się wielka uroczystość przywiezienia 
prochów Sulkiewicza na Warszawskie Powązki. Była to 
uroczystość państwowa całej naszej społeczności. W cza-
sie tej ceremonii generał Śmigły-Rydz udekorował trumnę 
spoczywającą na lawecie Orderem Virtuti Militari. Uczestni-

kami pochówku był ze strony tatarskiej mufti dr Jakub Szyn-
kiewicz wraz z towarzyszącymi mu wszystkimi imamami 
Rzeczypospolitej, delegaci-współplemieńców oraz Oddział 
Tatarski Związku Strzeleckiego z Nowogródka, któremu pa-
tronował nasz Bohater. 

My, zgromadzeni w tym tle, mięliśmy poczucie dumy, tym 
bardziej że równocześnie w błękicie nieba przesuwały się 
małe kształtne chmurki, które jakby chciały powiedzieć, iż 
niosą tę modlitwę do Najwyższego. Może więc usłyszał ją też 
nasz Żołnierz?

Napisała Dżemila Smajkiewicz-Murman, 
wnuczka imama wileńskiego i gdańskiego 

Ibrahima Smajkiewicza, wzorując się na jego relacji 
oraz zdjęciach z uroczystości żałobnej w r. 1935. 

Paraska Nalewajko

PONAD NIMI TYLKO NIEBO
23 września br. w gościnnych murach wro-
cławskiego Klubu Muzyki i Literatury, miej-
scu spotkań artystycznych z kilkudziesię-
cioletnią tradycją, odbył się wieczór poezji 
polskotatarskiej. Okazją do tego wydarze-
nia było ukazanie się tomiku „Tylko niebo”, 
składającego się z „Wierszy szamańskich” 
Selima Chazbijewicza oraz „Wierszy stepo-
wych” Musy Czachorowskiego, wydanego 
sumptem Inicjatywy Wydawniczej Çaxa-
rxan Xucalıq przy współudziale Najwyż-
szego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP. Obaj autorzy publikują od dawna, 
są obecni w życiu swojej wspólnoty, jed-
nak dopiero zestawienie ich wierszy we 
wspólnym tomiku pozwala powiedzieć z 
całą stanowczością: tak, to poeci tatarscy, 
albo, żeby zachować jeszcze poprawność 
semantyczną – polskotatarscy. 

Wrocławskie spotkanie poprowadził 
Robert Błaszak, także parający się po-
ezjowaniem, a i pozostający blisko z ta-
tarską tematyką. Jego fi rma drukuje bo-
wiem m.in. „Przegląd Tatarski”, „Rocznik 
Tatarów Polskich” oraz wiele wydawnictw 
Muzułmańskiego Związku Religijnego. Po przedstawieniu 
bohaterów wieczoru padło pytanie o ich twórczość; o to, 
co powoduje, że jest ona właśnie taka, i co, zarówno dla sa-
mych autorów, jak i dla jej odbiorców, z niej wynika, czy też 
ma z niej wynikać. „Świadomość tworzy moją etniczność” 
mówi w swoich wierszach Selim Chazbijewicz: przywołuje ją 
szamańskimi zaklęciami, obcowaniem z tym, co niewidzial-
ne a obecne, oraz z tym, czego nie możemy dotknąć, ale 
czujemy w sobie, obok siebie. Poeta wzywa niejako do za-
słuchania się w swoje wnętrze, w pierwotność świadomości, 
która następnie określa tożsamość własną.

Musa Czachorowski odwołując się do świadomości, przy-
wołuje doznania bardziej namacalne, fi zyczne: jurty, konie, 
przemieszczanie się po stepie w zmieniającym się czasie; 
czasie, który i nas wprawdzie zmienia, ale pewne zjawiska 
pozostawia wciąż takie same. „Odchodzimy i powracamy 
[…] zawsze tacy sami, niezmienni w pamięci i trwaniu [...]” 
Oznajmia z całą mocą: „Oto my, Tatarzy!” Są to wiersze 

Bohaterowie wrocławskiego spotkania, od prawej: prowadzący Robert Błaszak i autorzy: Selim 
Chazbijewicz oraz Musa Czachorowski.

afi rmujące tatarskość w całej jej rozciągłości, wzywające do 
zaakceptowania oraz rozwijania dziedzictwa, budującego 
naszą tożsamość tu i teraz. Skończmy z opowieściami, jak 
to słowiańszczyzna Tatarów obłaskawiła. Mamy swoją histo-
rię, swoją kulturę, swoją własną przyszłość, zdaje się mówić 
poeta – czas „[...] abyśmy wzlecieli na orlich skrzydłach […] 
pognali w dal. W słońce!”

Wiersze Musy Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza 
są odmienne w zapisie, w zewnętrznej amplitudzie uczuć, 
ale jednakie w budowaniu, czy też we wzywaniu do budo-
wania tatarskiej świadomości. Z różnych stron zmierzają do 
wspólnego celu, którym jest właśnie tatarskość. Wrocław-
skie spotkanie pokazało, że nie samymi kołdunami żyją nasi 
Tatarzy. Niech rzeczywiście otworzy się przed nimi wszech-
świat, jak czytamy w jednym z wierszy. 

Paraska Nalewajko 
Fot. Ryszard Sławczyński 



9

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 4/2016

Emilia Ziółkowska

TATARSKA POEZJA W BIAŁYMSTOKU

W ostatnim dniu września 2016 roku w Sali Różowej Woje-
wódzkiego Ośrodka Animacji Kultury przy ulicy Kilińskiego 
w Białymstoku odbył się wieczór literacki Selima Mirzy Cha-
zbijewicza i Musy Çaxarxana Czachorowskiego, promujący 
ich wspólny tomik poezji „Tylko niebo”. Organizatorami 
spotkania był WOAK oraz Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie MZR w RP.

Z tej okazji sala została ozdobiona obrazami poznańskiej 
malarki Elwiry Sobolewskiej-Waliszewskiej, przedstawiający-
mi meczety znajdujące się na przedwojennych ziemiach pol-
skich. Ustawiono też stoisko z wydawnictwami, gdzie można 
było zakupić głównie książki autorstwa bohaterów wieczo-
ru, w tym tomik „Tylko niebo”. Część wydawnictw, numery 
„Przeglądu Tatarskiego” oraz „Rocznika Tatarów Polskich” 
były w bezpłatnej dystrybucji. Dużo osób przybyło wcześniej 
i ci, którzy nabyli tomiki, mogli uzyskać autografy autorów. 
Obaj poeci chętnie składali podpisy na swoich dziełach.

Po godzinie 18, w imieniu WOAK-u, 
współorganizatora spotkania, powita-
ła gości Barbara Popławska. Następ-
nie Halina Szahidewicz, występująca 
w roli prowadzącej, przedstawiła au-
torów i oddała im głos. Poeci chętnie 
opowiadali o swoim pochodzeniu oraz 
inspiracjach, o tym, co skłoniło ich do 
wydania wspólnego zbiorku. Zebrani 
mogli wysłuchać utworów w ich wła-
snej interpretacji na zmianę z recy-
tacjami Elwiry Szehidewicz i Adasia 
Półtorzyckiego, członków Tatarskiego 
Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 
„Buńczuk”. Elwira należy do niego 
od początku, Adaś natomiast jest już 
z nowego pokolenia. 

Pani Halina opowiedziała o swojej 
znajomości z obu panami i przypo-
mniała, że od początku działalności 
„Buńczuka” w jego repertuarze znaj-

dowały się wiersze Selima Chazbijewicza, a później doszły 
również utwory Musy Czachorowskiego, jako poetów tatar-
skich. Przypomniała, że pierwszy tomik poezji Selima wyda-
ny był przez Wojewódzki Dom Kultury, który później zmienił 
nazwę na WOAK. Autorzy bardzo ciekawie opowiadali o ru-
bajach, o ich pochodzeniu i specyfi ce tej formy poetyckiej, 
a także o miejscu, jakie zajmowały w życiu ludzi Wschodu. 
Ujawnili ponadto, co skłoniło ich do zmierzenia się z tym ro-
dzajem twórczości.

Spotkanie było naprawdę ciekawie, co poświadcza fakt, że 
trwało ponad dwie godziny, po których nastąpiła mniej ofi -
cjalna część. Wielu gości skorzystało z możliwości rozmowy 
z autorami i uzyskania autografów. Zebrani mieli możliwość 
napicia się herbaty, kawy, zjedzenia słodkości, w tym trady-
cyjnej tatarskiej halwy i podyskutowania o wieczorze. 

Emilia Ziółkowska 

Anna Mucharska

NOWE BOISKO
3 października 2016 roku w Szkole Podstawowej 
nr 28 w Białymstoku uroczyście oddano do użytku 
wielofunkcyjne boisko sportowe. Powstało ono w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2016. Otwarcia do-
konał Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 
Przybyłych gości oraz uczniów serdecznie przywitała 
dyrektor szkoły Marzena Ciruk. Wśród zaproszonych 
byli m.in. Mufti RP Tomasz Miśkiewicz oraz imam 
Ramilem Khayrovem. Przypomnijmy, że Tatarzy 
współpracują z tą szkołą od wielu lat. W każdą nie-
dzielę dzieci i młodzież tatarska uczęszczają tam na 
lekcje religii, a Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżo-
wy „Buńczuk” odbywa swoje próby i lekcje tańca. 
Z tego też powodu członkowie zespołu, Wiktoria 
i Selim, z wielką przyjemnością zatańczyli przy okazji 
tej uroczystości. Życzymy szkole i uczniom miłego 
i bezpiecznego korzystania z tak pięknego boiska. 

Tekst i fot. Anna Mucharska 

Od lewej: Selim Chazbijewicz, Halina Szahidewicz, która bardzo udanie poprowadziła spotkanie, 
oraz Musa Czachorowski.

Otwarcia nowego boiska dokonał Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
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WYDARZENIA I INFORMACJE

Musa Czachorowski

POMOC GMINIE W SŁONIMIE
Pięknym gestem wsparcia pobratymców z Białorusi wyka-
zali się nasi Tatarzy z Sokółki. Niestrudzona działaczka, or-
ganizatorka wielu wartościowych przedsięwzięć, w których 
uczestniczą nie tylko przedstawiciele społeczności tatar-
sko-muzułmańskiej, Lila Asanowicz, zainicjowała zbiórkę 
z przeznaczeniem na pomoc w remoncie meczetu w Słoni-
mie. Podczas ubiegłorocznego bajramu pod meczetem bo-
honickim zebrano 10 euro i 845,60 PLN, następnie na konto 
bankowe gminy wpłynęło 130 PLN z przeznaczeniem na Sło-
nim, a dwie rodziny wpłaciły jeszcze 300 PLN. Całą kwotę 
– 10 euro i 1275,60 PLN przekazała na ręce imama hadżiego 

Sulejmana Bajraszewskiego, przewodniczącego Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej „Ichlas” w Słonimie. Słowa uzna-
nia dla organizatorki zbiórki oraz wszystkich ofi arodawców.

Musa Czachorowski 

 22 sierpnia 2016 roku
zmarła po ciężkiej chorobie 

godna przedstawicielka społeczności 
tatarsko-muzułmańskiej

MIERJEMA CHALECKA-
GIEMBICKA

Spędziła z nią całe życie, przez długie lata 
z oddaniem działając w swojej gminie oraz 
w Najwyższym Kolegium Muzułmańskim 

Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawsze życzliwa ludziom, obowiązkowa 
i sumienna, była dobrym człowiekiem, 

cenionym i lubianym przez nas wszystkich.

Z wielką wiarą i odwagą zmagała się 
z chorobą. 

Za pracę na rzecz naszej społeczności 
odznaczona przez Prezydenta RP Złotym 

Krzyżem Zasługi.

Niech Bóg Wszechmogący otworzy dla Niej 
bramy Raju.

Z serdecznymi wyrazami współczucia 
dla Najbliższych

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP

Członkowie Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP

W związku ze śmiercią

MIERJEMY CHALECKIEJ-
GIEMBICKIEJ

powszechnie znanej i szanowanej członkini 
naszej społeczności, dla której z oddaniem 

pracowała przez całe życie, pamiętając zawsze 
o swoim tatarsko-muzułmańskim pochodzeniu, 

serdeczne wyrazy współczucia składa 
Najbliższym  

Omar Asanowicz

Prezes Oddziału Północno-Zachodniego 
Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o śmierci

MIERJEMY CHALECKIEJ-
GIEMBICKIEJ

wieloletniej działaczce tatarskiej 
i muzułmańskiej, cieszącej się sympatią 

i uznaniem całej społeczności.

Była godną kontynuatorką naszych tradycji, 
które zawsze stanowiły dla Niej powód do dumy. 

Szczere wyrazy współczucia składa Rodzinie

Jerzy Dżirdżis Szahuniewicz

Prezes 
Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP

Prezydent Związku Szlachty Tatarskiej byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego
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Informujemy ze smutkiem, 
że 26 czerwca 2016 roku odeszła na zawsze 

w Policach koło Szczecina

ZULEJCHA DUTKIEWICZ 
Z DOMU MILKAMANOWICZ

córka Sulejmana i Marii
urodzona 17 czerwca 1933 roku w Słonimie 

w byłym województwie nowogródzkim
Przez wiele lat pracowała w administracji 

Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego 
i Zalewowego „CERTA” w Szczecinie. Udzielała 

się też w pracy społecznej w nieistniejącej 
już Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej 

w Gorzowie Wielkopolskim. 
Spoczęła obok swoich rodziców i krewnych                                                                                                     
na mizarze w Bohonikach w województwie 

podlaskim.

Brat Stefan, córka Fatima 
z mężem, wnukowie Konrad i Adam,                                                               

bratanice Dżeneta i Tamara z rodzinami, 
Aleksander Miśkiewicz brat cioteczny.

Z wielkim smutkiem dowiedziałem się, 
że 22 sierpnia 2016 roku

powróciła do Boga Jedynego 

MIERJEMA CHALECKA-
GIEMBICKA

dobra przyjaciółka, pełna życzliwości wobec 
świata i ludzi, godnie kontynuująca tatarsko-
muzułmańskie dziedzictwo, które stanowiło 

dla Niej dumę i radość.

Odeszła z wiarą, odwagą i spokojem, spoczęła 
wśród swoich na mizarze w Kruszynianach.

Allah rahmet eylesin

Będę pamiętał o Tobie, Mierjemko...

Łączymy się w żałobie z Najbliższymi 

Musa Czachorowski z rodziną

Na polskim rynku wydawniczym ukazał się niedawno tomik 
wierszy autorstwa dwóch uznanych tatarskich poetów – Se-
lima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego, zatytułowany 
„Tylko niebo”. Jego przekaz jest i optatywny i stanowi swo-
istego rodzaju obietnicę. Pierwszy kontakt z tekstami przy-
wołuje jednak myśl, iż oto po raz kolejny poeci sięgają po 
rekwizyty konia, łuku, a rzecz rozgrywa się w dalekim stepie, 
co łączy się już z pewnym stereotypem. Gdzież wobec tego 
obiecane niebo z jego bogatą semantyką? Tajemnica tkwi 
w potraktowaniu owych rekwizytów jako niezbędnej części 
pewnej całości, którą w skrócie można nazwać złożonością 
etniczno-kulturową Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Jak napisał w jednym z artykułów Czesław Łapicz: „Tatar 
litewski, mówiący językiem (dialektem) białoruskim, uważa-
jący się za Polaka, wyznający religię muzułmańską, piszący 
alfabetem arabskim. Jeśli uwzględni się w tym opisie niejed-
noznaczność pojęcia Tatar, powstanie obraz grupy etnicznej 
o niespotykanym rozwarstwieniu kulturowym”. 

Tatarzy bowiem to nie tylko wyznawcy islamu sunnickie-
go. Włączają oni do swojego systemu wierzeń tradycję mu-
zułmańskiej mistyki – sufi zmu, szamanizmu i asymilowanych 
obrzędów otoczenia polskiego, litewskiego, białoruskiego, co 
stanowi ważny wyróżnik wobec reszty świata islamu i waż-
ny czynnik samoidentyfi kacji. Stąd charakterystyczne dlań 
obrzędy, np. obrzęd salachu, symbolika wody, chleba i soli, 
obrzęd lahi, braterstwo krwi – achretanije, nawiedzanie gro-
bów zmarłych, składanie ofi ary z barana w okresie suszy, 
kult drzew, wzgórz i świętych grobów, swoiście rozumiane 

Joanna Kulwicka-Kamińska

BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI
piśmiennictwo i obrzędy magiczne związane z alfabetem 
arabskim i szereg innych. Bez przyjęcia tej optyki nie można 
zrozumieć łączenia elementów w europejskim kręgu kultu-
rowym przeciwstawnych – szamanizmu, wszechmocnego 
i wszechwiedzącego boga Tengri z jednym, jedynym Bogiem 
muzułmanów Allahem i islamem. Wiersze stepowe i szamań-
skie, mimo iż opisują świat przedislamski, to jednak obecny 
w nich bóg nosi koraniczne imię „nad każdą rzeczą Wszech-
władny”. I w tym wypadku Tatarzy są częścią większej cało-
ści – chociażby równie niejednorodnego świata islamu. Ko-
raniczny przekaz łączy bowiem w sobie tradycję pogańską 
z przedmuzułmańskiej Arabii, a także hebrajską i chrześcijań-
ską tak kanoniczną, jak i apokryfi czną.

Poeci zupełnie inaczej przeżywają i opisują tę złożoność. 
Tomik otwierają wiersze szamańskie Selima Chazbijewi-

cza. Ich dominantą nie jest tęsknota ani podświadome ciąże-
nie ku pradawnej mitycznej krainie, z której wszystko wzięło 
swój początek. Ona ontologicznie nie istnieje. Podmiot li-
ryczny wierszy gdańskiego poety zamieszkuje tę pierwotną 
czasoprzestrzeń poprzez świadomość i dzięki świadomości:

Świadomość tworzy moją
Etniczność, korytarzem,
W dół, do samego mchu
Duszy, […]

Bezgraniczne zamieszkiwanie światów jest możliwe, jeśli 
wszystko jest ułudą, a realne jest tylko to, co nam się wydaje:
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Jakby dalej niż rzeczywiste światy
Których nie ma
Nie ma ani między nami
Nigdy nie zasiadały Nie pożywiały się 
Nie

Świadomość bycia sprawia, że podmiot liryczny staje się 
częścią świata przodków, częścią szeroko pojmowanej Natury:

Przechodząc koło góry coraz dalej
Widział krąg szamański zrośnięty
przestrzenią
Z lasu wychodzący ptakom i
Zwierzętom
Poza dobrem i złem. W zgodzie z tym, co instynktowne:
Żądze zwinięte w krąg
Żmii jadem wypełzły
Trysnęły grzechem ciepłym
Z dna siebie, ciepło, cicho
Przebiegle.

Kluczowym pojęciem jest tu więc świadomość. Łączy ma-
terialne z niematerialnym. Podmiot liryczny wierszy Chazbi-
jewicza wie, kim jest.

Nicią spajającą strofy obu poetów są wierzenia stepu, 
wręcz konglomerat wierzeń pogańskich i najstarszych religii. 
W jednym z ostatnich szamańskich wierszy pojawia się jed-
nak ukonkretnienie – postać Tochty, władcy Złotej Ordy. To 
jakby pomost ku wierszom stepowym, ku tatarskiemu światu 
Musy Czachorowskiego.

Tu z kolei na pierwszy plan wysuwa się – znany z wcze-
śniejszych wierszy poety – motyw bycia obcym, przybyszem 
z innego świata. Jest on już obecny w jednym z najpiękniej-
szych wierszy Czachorowskiego, pochodzącym z tomiku 
„Poza horyzontem”. Jestem z innego świata to skondenso-
wane ujęcie niezwykle skomplikowanego (z punktu widzenia 
m.in. fi lozofi i, psychologii, językoznawstwa etc.) i zarazem 
kluczowego zagadnienia „bycia” przez język i dzięki języ-
kowi, a więc myślenia, nazywania, czucia, które przekładają 
się na komunikację. Jak odnaleźć się w otaczającym świecie, 
skoro inaczej nazywam, skoro przez to mój obraz świata jest 
inny, skoro inaczej myślę, czuję? Język jest polisemiczny, sło-
wa mają setki znaczeń i ich odcieni – nie jestem stąd, nie 
znam ich, nie nawiążę pełnej komunikacji! Poeta jest więc na 
dystans z miastem i koczuje pod nieswoim niebem. Podejmu-
je zatem próby odnalezienia siebie w chaosie, poszukiwania 
przestrzeni uporządkowanej, „zadomowienia”, a w końcu 
i wytchnienia. W tomiku „Tylko niebo” powracający motyw 
nieuchronności przemijania jest oswojony poprzez pamięć 
pokoleń, wspólnotę doświadczeń, moc dawnych wierzeń:

Inni, a przecież wciąż jednacy, zawsze tacy sami,
Niezmienni w pamięci i trwaniu, ponad przemijaniem.
Tam żyliśmy, tutaj żyjemy, niczego nie zapominamy […]
Usłysz, Tengri, nasze wołanie: oto my, Tatarzy!

Mniej tu wyczekiwania, tęsknoty, a bardziej zjednoczenie 
z tym, co było, jest i będzie. Trwanie przez utożsamienie. 
Trzy pierwsze wiersze Czachorowskiego tworzą zatem pewną 
harmonijną całość z wierszami szamańskimi Chazbijewicza. 

Jednak Czachorowski na tym nie poprzestaje. Jego wiersze 
mają inną formę niż te szamańskie. Są rozbudowane, wręcz 
narracyjne. Wyrażają emocje poety. Są pełne uczuć ambiwa-
lentnych. To, co wydaje się już oswojone, wraca poprzez nie-
spełnienie i niepewność. Znów staje się przedmiotem bólu, 
tęsknoty, niezrozumienia – zamiast pamięci pokoleń – za-
pomniane dziedzictwo i bycie pośród cieni, bo „dotknąć, do-

świadczyć tatarskości”, owego powrotu do źródeł można tyl-
ko poprzez najsilniejsze przeżycia, przez cierpienie… a może 
nawet przez śmierć:

O, Tengri, spal mnie! Prochy deszcz rozmyje, wiatr rozniesie.
Konie zatratują w pędzie kopytami.
*czy wtedy wreszcie zobaczę to, co przeminęło i to, co nieznane?
O Tengri, otwórz przed nami wszechświat, otwórz nam wieczność!

Kolejne strofy to zatem rozpaczliwe wołanie o powrót do ste-
powego świata:

Zabierzcie mnie stąd, gdziekolwiek jestem, wskażcie trop
przez step, daleko, daleko, dalej, w nieprześniony sen. 

Tomik „Tylko niebo” otwiera inną niż w dotychczasowej 
twórczości poetów perspektywę. Różnorodność wierzeń 
nieograniczonego czasem i przestrzenią (pomimo odniesień 
topografi cznych) stepu buduje etniczną tożsamość. Przypo-
mina to sansarę ‘nieustanną wędrówkę’, która we wczesnych 
buddyjskich tekstach wskazywała bardziej na proces niż 
miejsce, na tendencję do ciągłego tworzenia światów i za-
mieszkiwania ich. Jest to również cykl przemian, kołowrót na-
rodzin i śmierci, któremu podlegają wszelkie byty i zjawiska 
włącznie z myślami, uczuciami i ciałami. Wiersze tatarskich 
poetów mimowolnie kierują też czytelnika ku heraklitowemu 
stawaniu się i przemijaniu jako najważniejszej z cech bytu, 
jako nieprzerwanemu ścieraniu się przeciwieństw.

A ponad wszystkim Tengri, ‘bóg’ i ‘niebo’ zarazem, co na-
daje całości wymiar symboliczny i pozwala na nowo odczytać 
tytuł poetyckiego zbioru.

Joanna Kulwicka-Kamińska 

Selim Mirza Chazbijewicz, Musa Çaxarxan Czachorowski, Tylko niebo, 
Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq & Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, 
Wrocław 1438/2016.
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Krzyżacy zakończyli jednak z powodzeniem podbój Prus i Ło-
twy, zamierzając teraz zawładnąć Żmudzią. Książę Witenes, 
rządzący w latach 1295/96–1315, skutecznie stawił im wszak-
że opór, jednocześnie utrzymując zdobycze terytorialne na 
ziemiach ruskich. W latach 1300–1315 Krzyżacy skierowali na 
Żmudź blisko 20 wypraw. 

Wzrost potęgi Litwy zaczyął się wraz z panowaniem brata 
Witenesa, Giedymina (1315–1341). W pierwszym okresie jego 
rządów, za panowania w Polsce króla Władysława Łokietka, 
Litwini wielokrotnie najeżdżali Królestwo Polskie, grabiąc 

mienie i uprowadzając mieszkań-
ców. Król, chcąc nakłonić Litwinów 
do łagodności i ludzkiego współży-
cia, wysłał swatów do księcia Giedy-
mina, aby jego synowi Kazimierzo-
wi dał za żonę swoją córkę i żeby 
ta przywiodła ze sobą jako posag 
wszystkich jeńców, których Litwi-
ni w minionych latach uprowadzili 
w niewolę z ziem polskich. Giedymin 
wyraził zgodę i księżniczka przyby-
ła do Krakowa. W wigilię św. Piotra 
i Pawła została w katedrze wawel-
skiej ochrzczona, otrzymując imię 
Anna, a następnie poślubiona przez 
księcia Kazimierza. Odtąd najazdy 
litewskie na ziemie polskie ustały. 
Włodzimierz Łokietek korzystał też 
z pomocy litewskiej, wyprawiając się 
na Frankfurt nad Odrą.

Tymczasem, gdy na północy Li-
twy trwały mordercze zmagania 
z Zakonem, na południowym wscho-
dzie Gedymin zajmował dalsze zie-
mie ruskie: Połock, Smoleńsk i Ki-
jów. Umierając zimą 1341/42 roku, 
wielki książę Giedymin podzielił 
państwo między siedmiu synów. 

Dwóch z nich: Olgierd panujący w Witebsku i w Krewie oraz 
Kiejstut rządzący w Trokach, w 1358 roku po odsunięciu od 
władzy nieudolnego brata, wielkiego księcia litewskiego Jaw-
nuty, wysunęli program wielkomocarstwowej polityki Litwy. 

Za zgodą Kiejstuta panowanie objął wielki kunigas Ol-
gierd. Ogłosił, że Litwa winna posiadać ziemie bałtyckie od 
Łyny–Pregoły aż po Dźwinę, tj. ziemie Jaćwingów, wschod-
nich Prusów i Łotyszów. I całą Ruś. W roku 1359 Litwini opa-
nowali Brańsk, a około 1361 roku utrwalili swoje panowanie 
nad ziemią kijowską, zwyciężając Tatarów nad Sinymi Woda-
mi w 1363 roku. Wojska Olgierda dwukrotnie też, w latach 
1368 i 1370, stawały pod murami moskiewskiego Kremla.

Śmierć księcia w maju 1377 roku była dotkliwym ciosem 
dla Litwinów, ponieważ zagrożenie krzyżackie osiągnęło 
wówczas swój szczyt. Atakowano nieustannie obie stolice, 
Troki i Wilno i Litwa w końcu zaczęła wykazywać osłabienia. 
Władzę – po zmarłym ojcu – objął tam Jagiełło. Szybko też 
pojawiły się sprzeczności pomiędzy młodym wielkim księ-
ciem a sędziwym wojownikiem Kiejstutem, będącym zwolen-

Ziemia litewska stanowiła główne oparcie dla pierwszego 
monarchy litewskiego Mendoga, który panował nad całą 
Auksztota już około 1240 roku. Chociaż Żmudzini pod do-
wództwem swojego wodzą Wykinda w 1236 roku odnieśli 
wspaniałe zwycięstwo pod Szawlami nad wyprawą krzyżacką 
(na polu bitewnym poległ sam mistrz kawalerów mieczowych 
Volquin, a z pozostałego wojska wspomaganego przez Ruś 
Pskowską, ledwie co dziesiąty wrócił do domu), nie zdołali 
jednak sprostać rywalizacji z Mendogiem. 

Droga Mendoga do pełni władzy nad plemionami litew-
skimi znaczyła się krwawymi rozpra-
wami z przeciwnikami i zręcznym, 
nieraz brutalnym stosowaniem przy-
musu. W latach 1249–1250 zawią-
zała się przeciwko niemu potężna 
koalicja, której przewodził Daniel, 
książę Rusi Halicko-Włodzimier-
skiej: Krzyżacy infl anccy, Jaćwin-
gowie i południowa Żmudź. W tej 
groźnej sytuacji zabłysnął talent 
polityczny Mendoga, który zjednał 
sobie najgroźniejszego przeciwnika 
– Krzyżaków – obietnicą przyjęcia 
chrztu. Zdołał utwierdzić swoje pa-
nowanie na Litwie, przetrwać koali-
cję antylitewską i dzięki staraniom 
krzyżackim u papieża Innocentego 
IV uwieńczył swój sukces uroczystą 
koronacją. Dokonało się to na prze-
łomie czerwca i lipca 1253 w Nowo-
gródku.

W tych latach na równinach 
wschodnioeuropejskich zapanowała 
nowa, mongolsko-tatarska potęga, 
która w latach 1237–1240 straszliwie 
spustoszyła i rzuciła na kolana całą 
Ruś północno wschodnią i południo-
wą. W roku 1241 Tatarzy spustoszyli 
południową Polskę i Węgry, zaś zimą 1258/1259 zagony pod 
wodzą Burundaja najechali ziemie litewską i nalszczańską, 
niszcząc je – ocalała jedynie Żmudź. Żmudzini jednak uwi-
kłani byli w walkę z Niemcami. W roku 1260 oraz 1261 zdobyli 
się na heroiczny zryw, pokonując Krzyżaków nad jeziorem 
Durbe i pod Lenewarde. Klęska Zakonu była tak dotkliwa, 
że dopiero co ujarzmione przez nich ludy Prusów i Łotyszów 
zerwały się do powstania. 

Żmudzini, szukając porozumienia z Mendogiem w zamian 
za uznanie go swoim władcą, zażądali jego odstąpienia od 
Krzyżaków i tym samym porzucenia chrześcijaństwa. Król 
nie zawahał się – dokonał apostazji, pragnąc zbliżenia ze 
Żmudzinami. Jesienią 1263 roku, gdy Mendog wyprawił się 
na Rusi, w trakcie wyprawy na Brańsk został zamordowany. 
Władzę nad Litwą przejął Trojden, który zimą 1279 roku za-
dał tak ciężką klęskę Krzyżakom wdzierającym się na ziemie 
litewską, że sam krajowy mistrz zakonny Ernst von Rassburg 
głową przypłacił tę rajzę. W następnych latach na ziemiach li-
tewskich wśród zamętu tworzyła się nowa władza kunigasów. 

Maciej Żakiewicz

WILNO GIEDYMINOWICZÓW. 
WITOLD I JAGIEŁŁO W TRADYCJI 
LITEWSKO-POLSKIEJ (2)

Wielki książę litewski Witold, z albumu Jana Matejki, 1866.
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nikiem kończącej się epoki pogańskiej i dalszej walki jedno-
cześnie z Krzyżakami oraz Rusinami.

Powstałe w pierwszej połowie XIII wieku i okrzepłe w XIV 
stuleciu pogańskie państwo litewskie Giedymina, Olgierda 
i Kiejstuta, w istocie rzeczy przekształciło się w dwuetniczne 
i dwukulturowe rozległe władztwo litewsko-ruskie. Litwini, 
żeniąc się z ruskimi księżniczkami, zachowywali miejscowe 
obyczaje i sami często ulegali wpływom kulturowym i reli-
gijnym Rusinów. Utworzenie prawosławnej metropolii litew-
skiej kierowanej przez metropolitę Teofi la, istniejącej do 1330 
roku, wskazywało, że Giedymin chciał ściślej powiązać ziemie 
ruskie z Litwą. Wielu jego potomków, zasiadając później na 
ruskich stolcach, uległo rutenizacji. 

Potężne terytorialne państwo litewskie przeżywało wy-
raźny kryzys polityczny i dynastyczny. Pomiędzy rokiem 
1345 a 1382 Krzyżacy podjęli aż 96 morderczych najazdów 
na Litwę, zaś rozdźwięk pomiędzy 
litewskimi władcami wykorzystali 
w taki sposób, iż w roku 1379 zawarli 
tajny układ rozejmowy z Kiejstutem, 
a w 1380 również tajny, oddzielny 
układ z Jagiełłą. Wymogli na obu ku-
nigasach milczącą zgodę na podbój 
Żmudzi oraz przyrzeczenie, że nie 
będą się wzajemnie popierać w razie 
najazdu na ziemie jednego z nich1.

Zwycięstwo Dymitra Dońskiego 
nad ordą tatarską na Kulikowym Polu 
nad Donem w 1380 roku zachwiało 
autorytet Litwy wśród pogranicz-
nych księstw ruskich i wzmogło ich 
ciążenie ku Moskwie. W Połocku 
w 1381 roku wybuchł bunt przeciw-
ko Litwinom. Kiedy brat Jagiełły Skir-
giełło wyruszył, aby go stłumić, Kiej-
stut dowiedziawszy się o układzie 
Krzyżaków z Jagiełłą, wkroczył do 
Wilna, strącając bratanka z tronu. 
Jagiełło usunął się do Krewa. Dwie 
wyprawy Kiejstuta na posiadłości 
krzyżackie w 1382 roku zdawały się 
dowodzić słuszności jej programu. 
Jednakże już w czerwcu 1382 roku 
Jagiełło odzyskał tron. Kiejstut, nie 
mając dość sił na zbrojne rozstrzygnięcie konfl iktu, zdał się 
na łaskę bratanka; zamknięty w Krewie, rychło zakończył tra-
gicznie życie w sierpniu 1382 roku. W Krewie przebywał pod 
strażą również syn Kiejstuta, Witold, który jesienią 1382 roku 
uciekła stamtąd w kobiecym przebraniu i poprzez Mazowsze 
przedostał się do Malborka, szukając pomocy u Krzyżaków 
w odzyskaniu ojcowizny.

Tymczasem 1 listopada 1382 roku nad rzeką Dubiską Ja-
giełło poczynił próbę porozumienia z Krzyżakami za cenę 
przyjęcia chrztu i odstąpienia Żmudzi po Dubissę. Był to po-
mysł fatalny dla Litwy, ale okazało się, że i tak nie zadowalał 
Krzyżaków, którzy woleli utrzymać tam ustawiczny ferment. 
Udzielili więc poparcia zbiegłemu Witoldowi. Na Litwie roz-
począł się kryzys dynastyczny, czemu sprzyjało rozrodzenie 
Giedyminowiczów i wewnętrzna niezgoda, której jaskrawym 
przykładem była wspomniana wojna domowa pomiędzy Kiej-
stutem a Jagiełłą. W tym czasie Polska potrzebowała nowego 
władcy, zaś Litwa – wzmocnienia panującej linii Olgierdowi-
czów. 

W 1383 roku nastąpił przełom w stosunkach pomiędzy Ja-
giełłą a Krzyżakami. W kwietniu do Wilna udał się dygnitarz 

1 H. Boockmann, Zakon Krzyżacki, Gdańsk 2002.

krakowski, aby przygotować grunt pod unię. Perspektywa 
połączenia się z Polską spowodowała wybuch wojny, ponie-
waż Jagiełło przeciwstawił się żądaniom Krzyżaków. Wojna 
formalnie toczyła się o ojcowiznę Witolda. W lecie 1384 roku 
Witold porozumiał się z Jagiełłą i porzucił Krzyżaków. Kiej-
stutowicz zadowolił się częścią ojcowizny bez Trok, chociaż 
zachował pieczęć księcia trockiego, którą przywiesił na akcie 
krewskim.

W lecie 1385 roku odbył się zjazd rycerstwa małopolskie-
go w Krakowie, gdzie, jak pisze Długosz: „[...] większa i roz-
sądniejsza część, uwzględniwszy przede wszystkim pożytek 
i rozszerzenie wiary chrześcijańskiej, spokój Królestwa Pol-
skiego i inne warunki, ofi arowane przez Litwina, postanowiła 
wziąć sobie Jagiełłę na króla”. Ze zjazdu krakowskiego wysła-
no poselstwo na Litwę i tam, w Krewie, aktem wystawionym 
14 sierpnia 1385 roku Jagiełło zatwierdził obietnice uczynione 

w Krakowie i Budzie, m.in. że ochrzci 
się wraz z Litwą oraz przyłączy swo-
je ziemie do Korony Polskiej.

Rycerstwo polskie 3 lutego 1386 
roku spotkało w Lublinie orszak 
wielkiego księcia, w którym były 
również oddziały tatarskie, po czym 
podążyło za nim do stolicy. Po uro-
czystym wjeździe 12 lutego w Kra-
kowie odbyły się trzy ważne akty: 15 
lutego chrzest Jagiełły wraz z brać-
mi, 18 lutego jego ślub z królewną 
Jadwigą, a po dwóch tygodniach za-
baw weselnych – 4 marca – korona-
cja. W trakcie chrztu Witold ujawnił 
fakt, że był ochrzczony w wierze ka-
tolickiej przez Krzyżaków, ale zataił 
go, przyjmując następnie chrzest 
w kościele prawosławnym. 

Bezpośrednio po akcie koronacji 
Jagiełły wszyscy Giedyminowicze 
mający we władaniu dzielnice litew-
sko-ruskie wystawili akty homagial-
ne, po czym – z księciem trockim 
Świdrygiełłą i Witoldem brzesko-
-grodzieńskim na czele – złożyli 
hołd nowemu królowi. W ciągu na-
stępnych dwóch lat Jagiełło odebrał 

hołd od pozostałych członków rodu, z wyłączeniem zbunto-
wanego starszego brata Andrzeja. Tak więc olbrzymie impe-
rium Giedyminowiczów zostało podporządkowane królowi 
polskiemu. Z dwunastu synów Olgierda, zasiadający w Połoc-
ku prawosławny Andrzej Olgierdowicz związał się z Moskwą 
i brał udział w bitwie na Kulikowskim Polu w 1380 roku. Kiedy 
Jagiełło został królem polskim, nie złożył mu przysięgi homa-
gialnej w Krakowie. Po wznieceniu buntu w Połocku został 
uwięziony w 1386 roku przez swojego przyrodniego brata 
Skirgiełłę, potem pogodzony z Witoldem zginął w bitwie nad 
Worsklą w 1399 roku w starciu z Tatarami Temura Kutługa. 

Drugim Olgierdowiczem, również uczestnikiem bitwy na 
Kulikowskim Polu, który zginął nad Worsklą, był prawosław-
ny Dymitr z Briańska, protoplasta rodu książąt Trubeckich. 
Profesor Nikołaj Trubieckoj (1890–1938) potomek rodu, fi lo-
zof i fi lolog, u schyłku życia mieszkający w Wiedniu, pisał tak 
o różnicach występujących na wschodniej słowiańszczyźnie: 
„Ruś rozpadła się na dwie części. Część zachodnia znalazła 
się pod panowaniem litewskim, polskim i węgierskim. Tu 
kultura narodowa – państwowa – zachowała się tylko frag-
mentarycznie. Część wschodnia została zagarnięta przez 
imperium mongolskie, które walczyło ze swymi zachodnimi 
sąsiadami: Litwą, Polską, Węgrami. W ten sposób Mongoło-

Król Władysław II Jagiełło, z albumu Jana Matejki, 1866.
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odnosić sukcesy i zajął ważne grody nadniemieńskie – Grod-
no i Merecz. Jagiełło wraz z panami polskimi wyciągnął wła-
ściwe konsekwencje z powstałej sytuacji i zapadła decyzja 
pogodzenia się ze stryjecznym bratem. Dzięki pośrednictwu 
księcia mazowieckiego Henryka Witold łatwo dał się skłonić 
do ugody, zerwał z koniunkturalnym sojusznikami i wrócił na 
Litwę, w powrotnej drodze paląc zamki krzyżackie. 

Porozumienie zawarto w Ostrowie 5 sierpnia 1392 roku. 
Król puścił w niepamięć wszelkie winy i spory i zwrócił Witol-
dowi nie tylko ojczyste Troki i Łuck, z którego zrezygnowali 
nauczeni doświadczeniem Polacy, ale nadał mu też stanowi-
sko namiestnika w Wilnie. Skirgielle przypadł Kijów, z któ-
rego w 1394 roku usunięto Włodzimierza Olgierdowicza. Po 
paru latach zmarł ku żalowi kronikarza ruskiego, „bo był księ-
ciem prawowiernym”. Witold otrzymał ponadto w zarząd nie 
tylko Litwę z Białorusią, ale również Ruś południową z wyjąt-
kiem Rusi Halickiej. W ten sposób, wszystkie terytoria Litwy 
pogańskiej i Litwy prawosławnej podległe ongiś władzy Ol-
gierda zostały znowu złączone pod jedno panowanie. Odtąd 
w pertraktacjach z Krzyżakami Witold występował jako jedy-
ny pełnomocnik króla Władysława Jagiełły. Po ugodzie ostro-
wickiej rozpoczął akcje wzmocnienia władzy nad dzielnicami 
ruskimi, z których usuwał książąt Giedyminowiczów, a odda-
wał w zarząd oddanych sobie namiestników Litwinów. Pięciu 
starszych przyrodnich braci Jagiełły, urodzonych, gdy Olgierd 
był jeszcze kniaziem witebskim, otrzymując na wschodzie na-
działy, przyjęło chrzest w obrządku greckim. Jeszcze w roku 
1387, umacniając na Litwie krzyż łaciński, Jagiełło zabronił 
nowo ochrzczonym zawierania małżeństw wyznaniowo mie-
szanych. Litwini nie mieli prawa pobierać się ani żyć w mał-
żeństwie z Rusinami i niekatolikami, dopóki druga strona nie 
przejdzie na wiarę katolicką. 

Witold złamał polityczną potęgę zruszczonych Giedymi-
nowiczów, przejmując główne ośrodki władzy na Rusi: Kijów, 
Witebsk, Połock, Bracław, zwiększając jednocześnie rolę Wil-
na jako nowego centrum administracyjnego. Na czoło życia 
politycznego wysunęła się grupa wielmożów litewskich, od-
dana bezgranicznie Witoldowi. To z niej będą rekrutowali się 
namiestnicy dla poszczególnych ziem i od nich rozpocznie 
się tworzenie wielkiej własności ziemskiej, tak popularnej 
później w Wielkim Księstwie Litewskim. 

Witold w pierwszych latach rządów dokonał radykalnej 
zmiany orientacji, zamierzając kontynuować ekspansję na 
Ruś, opierając się na przymierzu z Krzyżakami, skoro zgła-
szali tylko pretensje do Żmudzi, a zgadzali się uznawać su-
werenność Litwy. 

Na przełomie 1397 i 1398 roku powstał groźny dla Polski 
projekt proklamowania pod auspicjami Zakonu królestwa li-
tewskiego pod berłem Witolda, czyli powtórzenie wydarzeń 
z czasów Mendoga. Jagiełło nie sprzeciwiał się temu, jedynie 
skłaniał Witolda, aby podobnie jak Polska, trzysta lat wcze-
śniej, poddał się Stolicy Apostolskiej, a nie Cesarstwu i Krzy-
żakom. W tym samym roku królowa Jadwiga wystosowała do 
„ukochanego brata” Witolda list, w którym przypominała, że 
Jagiełło po ślubie nadał jej w charakterze tak zwanego podar-
ku porannego (morgengabe) pewne ziemie ruskie i litewskie, 
więc prosi, aby Witold z tych ziem uiszczał czynsz. Witold 
wykorzystał list Jadwigi do zmiany kierunku polityki litew-
skiej. Zerwał związek prawnopaństwowy z Polską i 12 paź-
dziernika 1398 roku podpisał na wyspie Salin na Niemnie po-
kój litewsko-krzyżacki na warunkach kompromisowych, ale 
niekorzystnych dla siebie, gdyż Litwini musieli oddać Żmudź 
po rzekę Niewiażę. Kronikarz krzyżacki donosił, że bojarzy 
proklamowali Witolda swym królem. 

Były to ambitne plany, ale już 12 sierpnia 1399 roku na-
stąpiła katastrofa: wojska Witolda z posiłkami krzyżackimi 
i polskimi poniosły druzgocącą klęskę w bitwie z Tatarami 

wie stali się nie tylko nauczycielami, lecz także obrońcami 
narodu rosyjskiego przed obcymi, narzucającym swoje wpły-
wy kulturowe Zachodem”2. 

Największy polski historyk Jan Długosz nowej dynastii nie 
lubił, uważał ją za barbarzyńską i sprzyjającą więcej Litwie 
niż Polsce. Długosz uważał ponadto, że Jagiełło był intellectis 
tenus, sed vafri – inteligencji słabej, lecz chytrej.

Jednak osoba Jagiełły, jak zauważa historyk Henryk Łow-
miański: „[...] zarysowuje się wyraźniej w zestawieniu ze 
świetną postacią Witolda, jego najbliższego współpracow-
nika i partnera, w krótkich okresach wroga, rozstrzygające-
go z bronią w ręku porachunki, najczęściej jednak wiernego 
przyjaciela i sprzymierzeńca, którego talent pierwszorzęd-
nym blaskiem zajaśniał na fi rmamencie Polski i Litwy w do-
bie Jagiellonowej. Jeśli do uzdolnień Jagiełły zgłaszano roz-
maite wątpliwości, Witoldowi nikt nie zaprzecza geniuszu. 
Tak niechętny dynastii litewskiej Długosz nie ukrywał swego 
podziwu dla Witolda. »Za naszego wieku – pisał – utrzymuje 
się między ludami takie zdanie, że Witoldowi żaden współ-
czesny mu książę równać się nie mógł wspaniałością umy-
słu i zręcznością w sprawach. On pierwszy ojczystą Litwę, 
wprzódy mało znaną, słabą i bez znaczenia, dzielnością swo-
ją i sławnymi czynami wzniósł i uświetnił. Nie zdołali następ-
ni książęta utrzymać jej na tym stopniu i rzeczą jest pewną, 
że wielkość Litwy z nim powstała i z jego śmiercią się skoń-
czyła«”. Legenda, która powstała zaraz po śmierci Witolda, 
była niewątpliwym dowodem jego wielkości. 

Potwierdzała ją również pozycja, jaką Witold potrafi ł zdo-
być we współczesnym mu świecie politycznym. Początkowo 
odsunięty przez Jagiełłę od władzy, odzyskał ją ostatecznie 
w szerszych zakresie, niż początkowo zamierzał i stał się nie-
zbędny dla króla, który wśród swych licznych, niekiedy wcale 
utalentowanych braci, nie znajdował takiego, który z rów-
nym co Witold powodzeniem mógłby pełnić odpowiedzialne 
funkcje na Litwie i zdobyć równy autorytet wśród społeczeń-
stwa. Nie dość na tym, Witold osiągnął przemożny wpływ 
na sprawy koronne, mimo wielkiego wyrobienia politycznego 
społeczeństwa polskiego. Są to fakty, podobnie jak jego poli-
tyka wielkomocarstwowa na arenie międzynarodowej, świad-
czące o wybitnych talentach Witolda, których też nikt mu 
nie odmawia3.

Po zawarciu unii polskiej-litewskiej szybko pojawiły się 
nastroje opozycyjne wśród Litwinów niezadowolonych, że 
dominującą pozycje w państwie posiedli panowie polscy 
z Krakowa. Postanowił wykorzystać to Witold, który przeżył 
dotkliwy zawód, bowiem spodziewał się otrzymania księstwa 
trockiego i zgodnie z obietnicą księstwa wołyńskiego, ale te 
ostatnie zostało przyłączone bezpośrednia od Korony. Na-
miestnikiem zaś na Litwie został schizmatyk, okrutnik, niena-
sycony Skirgiełło. W roku 1389 Witold poczuł się dość silnym, 
aby pokusić się na zamach stanu. Usiłował go, jak mówiła le-
genda, osiągnąć w sposób charakterystyczny dla owej epoki. 
Pod nieobecność Skirgiełły, na odbywające się w Wilnie we-
sele pewnej księżniczki posłał w darze wozy pełne zwierzyny, 
które miały odegrać rolę konia trojańskiego, bowiem ukryci 
na nich byli rycerze. Podstęp został jednak odkryty i Witold 
po raz drugi w życiu musiał uciekać do Krzyżaków. 

Pod koniec roku 1389 pod pretekstem obrony Witolda roz-
poczęła się wojna Krzyżaków z Litwą. Odebrane Witoldowi 
grody Brześć i Kamieniec obsadziły polskie załogi, Skirgiełło 
został złożony z urzędu, a na starostę generalnego w Wilnie 
król powołał Polaka, podkanclerza Klemensa z Moskorzewa. 
Wskutek opozycji litewskiej główny ciężar walki spoczął na 
Polakach, którzy na dłuższą metę nie mogli stawić skutecz-
nego oporu Krzyżakom i pod koniec 1391 roku Witold zaczął 

2 A. de Lazari, Dusza polska i rosyjska, Warszawa 2004, s. 281.
3 H. Łowmiański, Polska Jagiellonów, Poznań 2005.
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nad rzeką Worsklą. Upadek ambitnych planów na wscho-
dzie spowodował, że Witold poszedł na kompromis z Koro-
ną Polską, wyrazem tego było podpisanie unii wileńsko-ra-
domskiej 1400–1401. Stało się jasnym, że sojusz Wielkiego 
Księstwa Litewskiego z Polską jest konieczny, kiedy upadły 
plany wschodnie, a kierunek zachodni wiązał się z konfl iktem 
z Krzyżakami. Forma prawna związku polsko-litewskiego, 
ustanowiona w aktach wileńsko-radomskich, uznająca odręb-
ność państwa litewskiego – wprawdzie na zasadzie podpo-
rządkowania Litwy Koronie – wykazywała większą żywotność 
niż inkorporacja z 1386 roku. Nosiła ona bowiem charakter 
teoretyczny, natomiast unia radomska było wynikiem naby-
tego już doświadczenia.

Oczywistym było, że Krzyżacy wykorzystywali zatargi 
polsko-litewskie i udzielali poparcia żywiołom separatystycz-
nym, którym przewodniczył Witold. Byli zainteresowani 
popieranie jego ambitnej polityki wschodniej, ale za cenę 
pozyskania Żmudzi, asymilacji tamtejszego ludu z krzyżac-
kim organizmem państwowym; ludu, który nawet zdany na 
własne siły, co tyle razy się zdarzyło od czasów Mendoga, 
walczył na śmierć i życie w obronie swojej wolności. 

W roku 1404 podpisano pokój w Raciążu, będący ostat-
nią krzyżacką próbą uregulowania statutu Żmudzi z Litwi-
nami i Polakami. Witold oddał Żmudź Krzyżakom, a nawet 
brał udział w uśmierzaniu jej zmagań, uczestniczył w rejzach 
krzyżackich i budowaniu zamków krzyżackich na terytorium 
żmudzkim. Niemcy oponowali kraj, ale bardzo powierzchow-
nie. Żmudzini wyczekiwali sygnału do powstania, który nad-
szedł w maju 1409 roku. 5 sierpnia 1409 roku sprowokowani 
Krzyżacy wysłali z Malborka do Krakowa posłów do króla 
Władysława z aktem wypowiedzenia wojny. 

Kampania roku 1410 doprowadziła ostatecznie do klęski 
Krzyżaków na polach grunwaldzkich. Wrażenie klęski Zako-
nu na Żmudzi i Pomorzu było ogromne. W dziejach polsko-
-litewskich pojawiło się pytanie: kto był wodzem w bitwie 
pod Grunwaldem? Krzyżacy chcąc rozpocząć bitwę, przesłali 
dwa miecze: jeden dla Jagiełły, drugi dla Witolda. Jan Dłu-
gosz nie pozostawia wątpliwości, że Witold był niezmiernie 
czynny w czasie trwania bitwy, dowodząc nie tylko swoimi 
Litwinami, ale również brał udział w działaniach wojsk pol-
skich. Dziejopis pisał: „Książę w czasie walki biegał ciągle 
między pułkami i chorągwiami polskimi w miejsce znużonych 
i chwiejących się podprowadzając nowe posiłki i z troskliwo-
ścią bacząc, jak obydwóch stron ważyły się losy”. Z innych 
słów Długosza wynika jednak, ze wodzem naczelnym był Ja-
giełło, któremu Witold musiał się podporządkować. To król 
dał hasło do rozpoczęcia bitwy, nie spiesząc się z tym, mimo 
nalegań ze strony niecierpliwego Witolda i rycerzy. Król kie-
rował walką, co odnotował Jan Długosz, pisząc: „[...] od gło-
śnego wołania i krzyczenia w czasie bitwy, kędy trzeba było 
upominać i zagrzewać rycerstwo do walki to był ochrypł, że 
i w tym dniu i w następnym z trudnością i ledwo z bliska 
można go było zrozumieć”. Po bitwie Witold wraz ze swymi 
wojskami odstąpił od dalszej walki i pomaszerował na Litwę, 
pertraktując po drodze z wysłannikami Zakonu Kawalerów 
Mieczowych o pokoju. Trzeba jednak przyznać, że Krzyżaków 
obroniły mury obronne ich zamków, do których zdobywania 
nie była przygotowana ani strona polska, a już z pewnością 
nie litewska. 

W pokoju toruńskim podpisanym w 1411 roku uzgodniono, 
że Żmudź powróci do Litwy, ale Jagiełło i Witold otrzymają ją 
tylko dożywotnio. Ostatecznie 2 września 1422 wielki mistrz 
Paul von Russdorf podpisał pokój z Litwą nad jeziorem Mel-
no, stąd nazwa pokoju melneńskiego, gdzie Polska otrzymy-
wała zaledwie drobne nabytki terytorialnie, zaś Litwa Żmudź 
oraz terytoria na lewym brzegu Niemna – prawie całą dawną 
Jaćwież. Ustalona traktatem granica prusko-litewska okazała 

się nadzwyczaj trwała, pozostawała bowiem niezmieniona aż 
do traktatu wersalskiego z 1919 roku. Walka z Zakonem zo-
stała wygrana dzięki unii.

Kulminacyjnym momentem współpracy polsko-litewskiej 
za Jagiełły i Witolda była unia horodelska zawarta po pogro-
mie Krzyżaków w 1413 roku. Nastąpiła adopcja rodów litew-
skich przez rody polskie. Otrzymały wspólne herby i obo-
wiązane były do takiej samej wewnętrznej solidarności, jaka 
panowała wśród rodów opartych na pokrewieństwie natural-
nym. Uprzywilejowano rody bojarskie, opierając się na wzor-
cach polskich oraz upodobniono ustrój państwowy Litwy 
do uregulowań państwowych istniejących w Koronie. Unia 
usiłowała oprzeć związek dwóch narodów na trwałym fun-
damencie kulturalno-społecznym. Akty Jagiełły i Witolda po-
stanowiły ponadto, że po śmierci Witolda „panowie litewscy 
i szlachta nikogo innego nie wezmą ani wybiorą na wielkiego 
księcia i pana Litwy, lecz tylko tego, kogo król polski lub jego 
następcy z radą prałatów i panów polskich i litewskich wybio-
rą i ustanowią”. Witold w aktach horodelskich nosił tytuł Dux 
Magnus Lithvanorum.

Witold pozostawał zawsze w zażyłych stosunkach z kró-
lem, którego znał od dzieciństwa. Udało mu się wprowadzić 
na dwór królewski, na najwyższe stanowiska, oddaną sobie 
krewniaczkę, młodą księżniczkę Sonkę Holszańską, którą Ja-
giełło poślubił z początkiem 1422 roku. Stanowisko królowej 
wzmocniło się, gdy w 1424 roku wydała na świat syna Włady-
sława, dwa lata później drugiego, który rychło zmarł i wresz-
cie w 1427 roku trzeciego – Kazimierza. 

Polityka wschodnia Jagiełły i Witolda szła z początku śla-
dem Olgierda, który rozszerzył posiadłości litewskie jak ża-
den z panujących członków dynastii Giedymina. Wybierając 
się trzykrotnie na Moskwę, wzbudzał strach moskwiczan, 
przechodząc przez graniczne lasy: „Tak jak wojsko zbierało 
się w sekrecie, tak też w tajemnicy, wysyłając daleko do przo-
du zwiad, należało się przedostać skrycie leśnymi duktami 
pokrytymi jesiennym, zbutwiałym i nieszeleszczącym już pod 
nogami listowiem. Nie bez powodu Olgierd słynął z tego, że 
umie doprowadzić swoje pułki do miejsca przeznaczenia ci-
cho jak zwierz. W tej sztuce nie miał sobie równych i dosko-
nalił ja przy każdej okazji w przekonaniu, że nieoczekiwany 
atak to połowa wygranej. Jeżeli komuś zatrzeszczy gałąź pod 
nogami czy spłoszy się głupia sroka. Olgierd mrozi winnego 
groźnym spojrzeniem. Wielka drużyna idzie jak leśna zwie-
rzyna. I podeszli dokładnie sposobem, i przeoczyła ich, prze-
ślepiła straż graniczna Moskwy!”4

W pierwszych latach panowania Jagiełły jako króla Pol-
ski, Witold prowadził samodzielną politykę na wschodzie, 
wciąż rozszerzając tam swe wpływy i władanie, równocześnie 
w zachodniej części państwa zaszczepiając łacińską religię 
i szukając korzyści u Krzyżaków. Po pierwszym powrocie 
od Krzyżaków zawarł układ z Dymitrem Dońskim, wielkim 
kniaziem Moskwy, w sprawie ślubu jego syna Wasyla z Zo-
fi ą, jedyną córką Witolda. Podczas drugiego pobytu w Mal-
borku Witold odniósł dyplomatyczny sukces: przybyło doń 
poselstwo z Moskwy od Wasyla Dymitrowicza, który został 
już wielkim kniaziem. Po owocnym zawarciu umowy przed-
ślubnej Jan Algimuntowicz odprowadził Zofi ę Witoldównę do 
Moskwy i w końcu roku 1390 dotarła do swego przyszłego 
męża, przyjmując jednocześnie prawosławie. Któż mógł się 
spodziewać, że wnuk Zofi i – Iwan III przysporzy tylu trosk 
spadkobiercom Witoldowego imperium. 

Na początku XV wieku punkt ciężkości przesunął się ze 
Złotej Ordy, osłabionej wewnętrznym chaosem, na północ-
ne mocarstwa, Litwę i wzrastającą potęgę militarną – Mo-
skwę. Na wschodzie pojawił się na krótko nowy wielki zdo-

4 J. Łoszczyc, Dymitr Doński, Warszawa 1987, s. 147.
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wosławny Rusi – Focjusz. Oczekiwano jeszcze posłów cesar-
skich, którzy mieli przywieść insygnia królewskie dla Witolda 
i jego małżonki, księżnej Juliany. 

Tymczasem Polacy obsadzili granicę zachodnią i 1 sierp-
nia pochwycono posłańców cesarskich z kompromitującymi 
dokumentami. Cesarz zaproponował nowemu królestwu li-
tewskiemu wieczyste przymierze z krajami luksemburskimi 
i krzyżackim, siłą rzeczy wymierzone przeciwko Polsce. Jed-
nak historycy uważają, że Zygmunt Luksemburczyk zręcznie 
zainscenizował wysłanie korony, ponieważ w rzeczywistości 
nie myślał poważnie o wyniesieniu Witolda do godności kró-
lewskiej. Dlatego też posłów wysłał nie drogą morską, a lądo-
wą, przez ziemie Królestwa Polskiego. 

Witold jako wielki książę litewski zmarł 27 października 
1430 roku na zamku trockim, w obecności Jagiełły, na którego 
ręce złożył władzę wielkoksiążęcą oraz przekazał wszystkie 
nadane mu przez króla ziemie. Zastanawiając się nad zdol-
nościami politycznymi obu władców, na podstawie stwier-
dzonych źródeł historycznych nie sposób nie zauważyć więk-
szego powodzenia Jagiełły i częstych niepowodzeń Witolda, 
zwłaszcza wtedy, gdy starał się chodzić własnymi drogami5.

Wspominając o apostolstwie Jagiełły, Jan Długosz pisał, że 
król przełożył z języka polskiego na litewski skład apostolski 
i modlitwę Pańską, fundament wiary chrześcijańskiej, gdyż 
się w nich mieści i streszcza wiara, nauka i modła chrześcijań-
ska od Jezusa i apostołów podana. Od Polaków wzięli Litwini 
i mają pacierz, to prawda, ale otrzymali go w swojej mowie 
ojczystej. „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga Ojca”, co Litwini 
odmawiają do dziś dnia, powtarzają i uczą się w swoim języku 
słowami przekładu swego własnego wielkiego księcia i zara-
zem króla polskiego, Władysława Jagiełły, a więc od pierwszej 
chwili, kiedy się stali katolikami6. 

ZIEMIE KRÓLESTWA POLSKIEGO 
I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO 
W OKOWACH CESARSTWA 
ROSYJSKIEGO

Wielkie Księstwo Litewskie do końca istnienia Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów zachowało znaczną odrębność, ale 
język litewski był poważnie zagrożony i przetrwał w dużym 
stopniu dzięki religii. Przed unią z Polską szlachta litewska 
ulegała szybko rutenizacji, zaś po jej podpisaniu polonizacji. 
Dopiero jednak w roku 1697, podczas sejmu elekcyjnego, na 
którym wybrano na króla Augusta II Sasa, na żądanie szlach-
ty litewskiej w Wielkim Księstwie Litewskim wprowadzono 
jako język urzędowy polski zamiast ruskiego (zbliżonego do 
białoruskiego).

Jeszcze w okresie rządów Kazimierza Jagiellończyka, wy-
stępując przed papieżem Aleksandrem IV, sekretarz królew-
ski mistrz Erazm Ciołek – Vitellius, proboszcz katedry wileń-
skiej, w mowie obediencjonalnej wypowiedział znamienne 
słowa: „Nie cudami, lecz poznaniem dobrowolnym prawdy, 
z zachęty swego wielkiego księcia, przyjęli jej mieszkańcy 
pobożnie wiarę katolicką i niewzruszoną zachowują ją dotąd 
wytrwale i aż po dzień dzisiejszy nie przestają współdziałać 
dla czci i rozszerzenia tejże religii katolickiej. Litwini, stawszy 
się katolikami, nie utracili swego własnego języka, zachowują 
go bez przeszkody, ale częściej używają sami mowy ruskiej, 
gdyż jest piękniejsza i łatwiejsza, a Rusinów jest w Wielkim 
Księstwie Litewskim prawie połowa: do obcych odnoszą się 
z wrodzoną swej naturze uprzejmością i życzliwością”7. 

5 H. Łowmiański, Polska Jagiellonów, Poznań 2005.
6 J. Kłoczowski, Chrystianizacja Litwy, Kraków 1987, s. 146.
7 J. Kłoczowski, Chrystianizacja Litwy, Kraków 1987, s. 136.

bywca – Tamerlan. W Złotej Ordzie panował Tochtamysz, 
który w 1382 roku ujarzmił ponownie Moskwę. Oglądając się 
za sojusznikami, ofi arował w 1393 roku przymierze Jagielle, 
jednak w roku 1395 poniósł klęskę w bitwie z Tamerlanem 
i ratował się ucieczka na Litwę, dokąd przybył w 1396 roku 
wraz z rodziną i wiernymi sobie ułusami. Po bitwie nad Wor-
sklą stosunki litewsko-tatarskie zależały od rozwoju sytuacji 
na innych frontach, toteż do aktywnej polityki wschodniej 
Witold powrócił dopiero po bitwie grunwaldzkiej. Popie-
rał Tochtamyszewiczów przeciw Temur-kutługowiczom, co 
spowodowało najazd Tatarów pod wodzą Edygeja na Kijów, 
spalony w 1416 roku. Dwa lata później Edygej pogodził się 
z Witoldem, przysyłając bogate dary i ofi arował mu swą po-
moc. Sukcesem Witolda było obsadzenie w Złotej Ordzie 
wnuka Tochtomyszowego Uług Mehmeda, który w 1424 roku 
szukał schronienia na dworze litewskim, a w roku 1427 po-
wrócił do Ordy i utrzymał się tam do 1437 roku, pozostając 
z Litwą w przyjaznych stosunkach, dostarczając posiłków na 
wyprawę pskowską i nowogrodzką. Witold nie przeszkadzał 
Tatarom koczować na stepach czarnomorskich i nie przeciw-
działał ich osadnictwu na Krymie, starał się raczej pozyskiwać 
ich, zwołując na wyprawy wojenne i osadzając w okolicach 
Wilna, Trok, Nowogródka, Mińska tworząc z nich lekką jazdę. 

Najbardziej dobitnym wyrazem przewagi politycznej Wi-
tolda na wschodzie była jego ekspansja podjęta w 1427 roku 
na południowo-wschodnich kresach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w celu odbierania hołdu od tamtejszy książąt. 
Ujawniło się wtedy, jak daleko sięga zwierzchnictwo i wpły-
wy monarchy litewskiego, który przesunął je o 100 mil za 
Smoleńsk. Na jego spotkanie wychodzili wszyscy książęta 
ziem, przez które przejeżdżał: Riazania, Perejasławia, Płoń-
ska, Odojewa, Borotyńska i innych. Bili mu czołem, zapraszali 
w gościnę. Codziennie przyprowadzano w darze konie, skła-
dano szuby sobole, złoto, jedwabie i pieniądze. W wielkiej 
liczbie zabiegli drogę Tatarzy zamieszkali na terenach podle-
głych Litwie. Wracając przez Smoleńsk, został tam poselstwo 
z Nowogrodu i Moskwy, przybyli też posłowie od chana tatar-
skiego i sułtana tureckiego. Podróż ta świadczyła, że Witold 
był uważany za monarchę niemającego sobie równego w tej 
części Europy, ale był to również łabędzi śpiew ekspansji li-
tewskiej na wschodzie, która nie mogła już posunąć się dalej 
w głąb stepów i lasów euroazjatyckich. 

Na początku 1429 roku odbył się zjazd monarchów w Łuc-
ku, celem omówienia spraw mołdawskiej i husyckiej, w któ-
rych kolidowały interesy Polski i Luksemburczyków. Głów-
nymi uczestnikami zjazdu byli Jagiełło, Witold i Zygmunt. 
Przybył też młodzieńczy wielki książę moskiewski, wnuk Wi-
tolda – Wasyl Wasylewicz. Zygmunt wystąpił z projektem ko-
ronacji Witolda i od razu pozyskał dlań Jagiełłę, który pragnął 
zaszachować dążenia społeczeństwa polskiego do ustalenia 
zasady elekcyjności tronu królewskiego. Strona polska szyb-
ko przejrzała grę luksemburczyków, starających się wbić klin 
pomiędzy Litwę a Polskę. Zygmunt Oleśnicki gwałtownie wy-
stąpił przeciwko temu projektowi. Jagiełło, który początko-
wo przychylnie odnosił się do tej koncepcji, odstąpił od niej, 
być może uważając, że demonstracja spełniła swoje zadanie, 
a społeczeństwo polskie sprawę sukcesji załatwi polubownie. 
Porozumienie między królem a szlachtą nastąpiło w marcu 
1430 roku na zjeździe w Jedlni. Królewicze otrzymali zapew-
nienie obrony swoich praw po śmierci ojca. 

Tymczasem Litwini i Witold energicznie przygotowywali 
się do przeprowadzenia koronacji, której termin ustalono na 
8 września 1430 roku. Na uroczystość przybyli książęta ma-
zowieccy i wielki mistrz krzyżacki, wielki książę moskiewski 
oraz książęta Tweru, Riazania i wielka liczba pomniejszych 
kniaziów, dalej hospodar mołdawski oraz posłowie tatarscy 
i cesarza bizantyjskiego. Zjawił się również metropolita pra-
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kłajpedzką, rosieńską, telszewską. W zespole dialektów au-
ksztockich istniały cztery zasadnicze, dzielące się na dwie 
główne gwary: wschodnią i zachodnią, rozdzielone linią Mu-
śnicki–Kiernów–Troki–Olkienniki. 

Bałtowie rozwijali swój język w okresie pierwszego tysiąc-
lecia na styku ludów ruskich i ugrofi ńskich oraz wędrówki 
germańskich Gotów, przesuwających się pod koniec III wieku 
ze Skandynawii w kierunku Morza Czarnego. Właściwi Litwini 
nazywali Litwinów i Białorusinów ruskiego pochodzenia szy-
derczym słowem „Gudas” (Guddowie). Językoznawcy uważa-
ją , że u podstaw tego określenia leżała właśnie „nazwa ludu 
Gotów”. Jakkolwiek świadectwa na istnienie Guddów poja-
wiają się dopiero od XVI stulecia, lecz wiadomo było, że „ich 
wiek jest bardzo podeszły”10. 

Rzeczywistość polityczna, społeczna i kulturalna Litwy hi-
storycznej z pierwszej połowy XIX stulecia, wchodzącej w skład 
państwa moskiewskiego, nie przynosiła jeszcze odpowiedzi na 
pytania pojawiające się po Powstaniu Styczniowym, a których 
źródła leżały w oświeceniu i romantyzmie europejskim. 

Polska myśl narodowa pod koniec XVIII stulecia, rozbudzo-
na oświeceniem francuskim, następnie uwagami o Słowiańsz-
czyźnie Johanna Gottfrieda Herdera, który w „Myślach o fi lo-
zofi i dziejów” sformułował nowe fi lozofi czne twierdzenie, że 
granice historyczne państwa to „granice etniczne”, spowodo-
wała, że pod koniec XIX wieku nabrały one zgoła politycznego 
charakteru. Wspólne dziedzictwo Polaków, Litwinów i Rusi-
nów – Wielkie Księstwo Litewskie, musiało na nowo zostać 
poddane historycznej, politycznej i kulturowej krytyce.

Po klęsce Powstania Styczniowego w 1864 roku represje 
carskie objęły Litwę historyczną. Język polski na tych zie-
miach został przez władzę carskie zakazany zarówno w szkol-
nictwie, jak i w urzędach, w teatrach, kościele i księgarniach. 
Gdy więc nieliczna inteligencja litewska pochodzenia chłop-
skiego, postawiła sobie później za zadanie stworzenie naro-
du litewskiego, opartego o podłoże etniczno-językowe oraz 
narodowe mity związane z wczesną historią Litwy pogańskiej 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego, musiało to uderzyć w pol-
ski stan posiadania. Wieś żmudzka, odizolowana od XVIII-
-wiecznego szlacheckiego świata barierą stanową i językową, 
nadawała się do tego najlepiej, nie uległa bowiem wpływom 
polskości. 

Maciej Żakiewicz 

10 H. Wolfram, Historia Gotów, Warszawa-Gdańsk 2003, s. 31.

Specyfi czna sytuacja Wielkiego Księstwa Litewskiego – 
odrębność państwowa, polonizacja szlachty i mieszczaństwa 
oraz utożsamienie się z kulturą polską i tradycją Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów – doprowadziła w drugiej połowie XIX 
i pierwszej połowie XX wieku do powstania dwóch tożsamości 
litewskich. Jedna odwoływała się do tradycji etniczno-języko-
wej i mówiła nawet o okupacji polskiej, druga utożsamiała się 
z tradycją wielonarodowego Wielkiego Księstwa Litewskiego 
i kulturą Rzeczypospolitej. Dzięki temu właśnie Adam Mickie-
wicz mógł pisać po polsku: „Litwo, ojczyzna moja”8.

Po unii Litwy z Polską Litwini przyjęli katolicyzm, która 
stała się religią państwową. Jej uprzywilejowana pozycja bro-
niła ich przed rozpłynięciem się w morzu prawosławia. Pod 
wpływem kalwinizmu, który na krótko miał szansę stać się 
wyznaniem panującym, w roku 1547 został wydany po litew-
sku katechizm protestancki. Odpowiedzią Kościoła katolic-
kiego było w latach 90. XVI wieku wydanie przez Mikołaja 
Dauksza, ordynariusza diecezji żmudzkiej, katechizmu i Po-
stylli (tłumaczenie dzieła Jakuba Wujka). Dauksza był wiel-
kim orędownikiem i wielbicielem języka litewskiego i jego 
wezwania można porównać do haseł głoszonych przez Mi-
kołaja Reja. Głosił: „Który bowiem, proszę, naród jest pod 
niebem tak gruby i nikczemny, który by tych trzech rzeczy 
własnych i sobie jakby wrodzonych nie miał: gruntów ojczy-
stych, obyczajów i mowy”. Pisał te słowa jednak po polsku, 
gdyż tylko tak wezwanie to mogło dotrzeć do litewskiej 
szlachty. W roku 1629 Konstanty Szyrwid opublikował słow-
nik polsko-łacińsko-litewski, który do roku 1713 doczekał się 
pięciu wydań. W połowie XVIII wieku zaniechano jednak 
w Wilnie wygłaszania kazań po litewsku. Na litewski język 
przetłumaczono wszakże Konstytucję 3 Maja i Uniwersał Po-
łaniecki. W drugiej połowie XVIII wieku powstał w Prusach 
poemat luterańskiego pastora Kristijonasa Donelaitisa „Pory 
roku” (Metai), uważany za wielkie dzieło literatury litewskiej, 
opublikowane dopiero w 1818 roku9. 

Jeszcze przed wpływami niemieckimi i polskimi na terenie 
Litwy, istniały zasadniczo dwie grupy dialektów: żmudzkie, 
zaliczające się do zachodniobałtyjskiego języka i auksztoc-
kie, odróżniające się przede wszystkim właściwościami fone-
tycznymi. Połączenia tja, tjai, dja, ujai, właściwe narzeczom 
żmudzkim, w auksztołckich mają postać cia, ciai, dzia, dziai. 
Narzecze żmudzkie rozpadało się na trzy zasadnicze gwary: 

8 M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2006.
9 M. Markiewicz, Historia Polski 1492–1795, Kraków 2006, s. 126.
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Prawie każda tatarska rodzina otacza wielką czcią swych 
przodków, szczególnie tych, którzy zasłużyli się w walce o nie-
podległość Polski. Niekiedy też sięga się w głąb dziejów, przy-
wołując postacie wojów tatarskich spod Grunwaldu lub towa-
rzyszy chorągwi tatarskiej, którzy towarzyszyli wiernie Janowi 
III Sobieskiemu podczas wyprawy wiedeńskiej. Głównie jednak 
ma się na myśli uczestników Konfederacji Barskiej, Insurekcji 
Kościuszkowskiej, wojen napoleońskich oraz powstań listopa-
dowego i styczniowego. Wszyscy oni tworzą panteon boha-
terów – Tatarów polskich, w którym czołowe miejsce zajmuje 
Aleksander Sulkiewicz. W tym roku minęła 100 rocznica jego 

Aleksander Miśkiewicz

ALEKSANDER SULKIEWICZ – UCZESTNIK 
WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI.
RÓWIEŚNIK I PRZYJACIEL JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

bohaterskiej śmierci podczas walk na Wołyniu 18 września 1916 
roku jako żołnierza I Brygady Legionów. Jego postać zasługuje 
na bliższe przypomnienie.

Aleksander Sulkiewicz, podobnie jak większość Sulkiewi-
czów noszący przydomek Hóźmian-Mirza, urodził się we wsi 
Skirsobole Tatarskie w powiecie kalwaryjskim na północno-
-wschodniej Suwalszczyźnie. Był synem Aleksandra i Rozalii 
z Kryczyńskich. Jego ojciec, rotmistrz w armii rosyjskiej, po 
odejściu ze służby wojskowej wyemigrował z całą rodziną 
do Turcji, gdzie zmarł w 1880 roku. Po śmierci ojca powrócił 
z matką na Suwalszczyznę, początkowo zamieszkiwali w Su-
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i do Rosji, gdzie budził otuchę w wątpiących i przygotowywał 
grunt do nowych walk w już zmienionych warunkach”1. 

Od roku 1906, gdy doszło do rozłamu w PPS, związał się 
z jej prawicowym odłamem – Frakcją Rewolucyjną. Przebywał 
wówczas na emigracji w zaborze austriackim, mieszkając ze 
swoją rodziną, raz w Krakowie, a raz w Zakopanem. Z chwilą 
wybuchu pierwszej wojny światowej, na polecenie Piłsudskie-
go 7 sierpnia 1914 roku pod przybranym nazwiskiem Aleksan-
der Oleszkiewicz dołączył do 1 Kompanii Kadrowej w Słom-
nikach w powiecie miechowskim. Razem z nią wkroczył do 
Kielc, przystępując do działalności już legalnej, pomagając 
organizować Komisariaty Wojskowe Rządu Narodowego oraz 
kontrolując pracę kieleckiego magistratu, wchodząc w skład 
jego komisji: fi nansowej, szkolnej, sanitarnej, żywnościowej 
i dobroczynnej. Nie pozostał tam jednak długo. Znowu kon-
spiracyjnie powoływał Polską Organizację Narodową (PON) 
w powiatach łódzkim i wieluńskim, wielokrotnie przekraczając 

przy tym front niemiecko-rosyjski. W War-
szawie wstąpił do tajnej Polskiej Organiza-
cji Wojskowej (POW), zostając zastępcą jej 
komendanta, Tadeusza Żulińskiego. Byłł 
łącznikiem między Piłsudskim a komendą 
POW. Wyjeżdżał nielegalnie do Piotro-
grodu, Moskwy i Wilna. W zajętej przez 
Niemców Warszawie działał w Komi- tecie 
Naczelnym Zjednoczonych Stronnictw Nie-
podległościowych. Podczas nieobecności 
Żulińskiego, został krótko komendantem 
POW, należał także do Okręgowego Ko-
mitetu Robotniczego PPS, tolerowanego 
przez władze niemieckie. Pod zarzutem 
działalności w POW został aresztowany 
przez Niemców i wydalony do Galicji.

W lutym 1916 roku wstąpił do Legio-
nów Polskich, otrzymawszy przydział do 
intendentury I Brygady Legionów. Nie za-
mierzał jednak pozostawać na tyłach i po 
wielokrotnych prośbach przeniesiono go 3 
maja do służby frontowej w 4 kompanii 1 
baonu 5 Pułku Piechoty I Brygady. Spotkał 
się tam z życzliwym przyjęciem żołnierzy, 

którzy słyszeli o nim jako osobistym przyjacielu Komendanta 
Józefa Piłsudskiego. Wacław Lipiński (Socha) tak pisał o Sul-
kiewiczu w swoim pamiętniku „Szlakiem Pierwszej Brygady”: 
„Na robotach, przy granatnikach, gdy nieraz w skwarze sło-
necznym, pod jasnym roztopionym, zda się, od żaru niebem, 
godzinami przychodziło śmigać łopatami piach ku górze, nie 
pozwalali Michałowi chłopcy ciężko pracować, wyręczając, jak 
kto mógł… Protestował wówczas, z zakłopotaniem odpowia-
dał, że przecież nie może być pasożytem plutonu, że »pańsz-
czyznę« swoją żołnierską musi odrobić, i brał się pracowicie do 
łopaty, aż do zdrętwienia krzyża wyrzucając ziemię z dołów 
ogromnych”2 . 

Walczył dzielnie od 4 do 6 czerwca 1916 roku w bitwie pod 
Kostiuchnówną na Wołyniu, przeskakując z jednego okopu do 
drugiego, strzelając do wroga. Po odwrocie oddziału nad rzekę 
Stochów awansowany został do stopnia sierżanta z przydzia-
łem do sztabu I Brygady. Przybywszy na pozycje bojowe pod 
Sitowiczami, 18 września 1916 roku zgłosił się na ochotnika do 
rozpoznania pozycji wojsk rosyjskich. Zginął, niosąc pomoc 
rannemu w tej akcji Adamowi Kocowi3.

Przytoczmy jeszcze jedno wspomnienie o Sulkiewiczu jako 
legioniście: „Przysiadł się Michał do ogniska i snuć się poczęła 

1 A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990, s. 153.
2 W. Lipiński (Socha), Szlakiem I Brygady, Łomianki 2014, s. 382.
3 Tamże, s. 380 (Adam Koc, późniejszy pułkownik WP, twórca Obozu 

Wielkiej Polski).

wałkach, następnie w Sejnach u swego kuzyna Aleksandra 
Bohdanowicza, gdzie w latach 1881–1885 Sulkiewicz uczył 
się w Szkole Miejskiej. Po jej zakończeniu pracował najpierw 
w Izbie Skarbowej w Suwałkach, a potem za poparciem kuzyna 
Jana Wilczyńskiego od roku 1890 w komorze celnej we Włady-
sławowie na pograniczu rosyjsko-niemieckim. W tymże roku 
wstąpił do Socjalno-Rewolucyjnej Partii „Proletariat”, nazywa-
nej II Proletariatem i 17–23 listopada uczestniczył w zjeździe 
założycielskim Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich 
(ZZSP) w Paryżu. Był to początek jego działalności w Polskiej 
Partii Socjalistycznej, której głównym zadaniem, obok uzyska-
nia praw politycznych i ekonomicznych dla robotników, była 
walka o niepodległość Polski. Odtąd wykorzystywał swoją pra-
cę w komorze celnej do przemytu nielegalnych druków tzw. 
bibuły, części maszyn drukarskich i czcionek na teren zaboru 
rosyjskiego. Dzięki niemu kilku działaczy ZZSP mogło przekro-
czyć granicę rosyjską. Wówczas też związał się z Józefem Pił-
sudskim, swoim rówieśnikiem, który powró-
cił z zesłania na Syberię. W gronie działaczy 
znalazł się także drugi Tatar polski, Stefan 
Bielak.

Na przełomie czerwca i lipca 1893 roku 
grupa działaczy PPS, do której należeli 
m.in. Sulkiewicz, Piłsudski i Bielak, uczest-
niczyła w naradzie w lasach ponarskich pod 
Wilnem, uznanej za I Zjazd PPS. Sulkiewicz 
prowadził szeroką działalność, podczas któ-
rej redagował wraz z Piłsudskim i Wojcie-
chowskim, nielegalny organ prasowy PPS 
„Robotnik”, którego redakcja znajdowała 
się w Lipniszkach w powiecie oszmiańskim. 
Po dekonspiracji zdołano ukryć drukarnie 
na przedmieściach Wilna, dalej drukując 
„Robotnika”. Najaktywniejszy okres jego 
nielegalnej działalności przypadł na pracę 
w komorze celnej w Kibartach pod Wierz-
bołowem. Przemycając bibułę i umożliwia-
jąc nielegalne przejście granicy rosyjskiej 
działaczom PPS z zagranicy, stał się tym sa-
mym łącznikiem między ZZSP w Londynie 
a krajem.

Podczas wspólnych działań stale pogłębiała się przyjaźń 
Sulkiewicza z Piłsudskim. W roku 1894 towarzyszył mu w po-
dróży do Moskwy, celem nawiązania kontaktów ze studiujący-
mi tam studentami Polakami. Wspólnie wybierani byli do naj-
wyższych władz PPS – Centralnego Komitetu Robotniczego. 
Kiedy w roku 1900 aresztowano Piłsudskiego, Sulkiewicz wraz 
z innymi członkami konspiracji zorganizował jego ucieczkę ze 
Szpitala Mikołaja Cudotwórcy, w którym aresztowany symulo-
wał obłęd.

W tym czasie przez nieostrożność jednego z towarzyszy 
żandarmi rosyjscy wpadli na trop nielegalnej działalności 
Sulkiewicza. Nie zdołano mu jednak udowodnić winy i po kil-
kumiesięcznym pobycie w cytadeli warszawskiej wyszedł na 
wolność. Nie mógł już wrócić do poprzedniej pracy, ale nie 
zaprzestał udziału w konspiracji. Jego działalność w tamtym 
okresie tak charakteryzował Leon Wasilewski, działacz niepod-
ległościowy, także związany z Piłsudskim: „W ciężkich czasach 
surowych represji, spadających na Polską Partię Socjalistycz-
ną, Aleksander Sulkiewicz – powszechnie znany pod pseudo-
nimem »Michała« lub »Tatara« – uwijał się po całym kraju i na-
wiązywał przerwane nici organizacji, jednocześnie utrzymując 
ścisły kontakt z rozrzuconymi po uniwersyteckich miastach 
Rosji koloniami polskimi. Działał niezmordowanie na najbar-
dziej odpowiedzialnych stanowiskach i podczas lat rewolucyj-
nych 1905–1906, a później znalazłszy się na emigracji, nie wa-
hał się raz po raz udawać się nielegalnie do zaboru rosyjskiego 

Aleksander Sulkiewicz, reprodukcja z 
„Rocznika Tatarskiego”, t. I, Wilno 1932.
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gawęda żołnierska o Komendancie, ludziach, rzeczach i wy-
padkach w tej Polsce naszej, do której dróg szukamy po bez-
drożnych lasach wołyńskich, wśród ognia i krwi. Ale wczoraj 
ta straszna nowina. Nie ma już Sulkiewicza, nie ma Michała”4. 

I jeszcze jedno wspomnienie o pogrzebie Sulkiewicza na 
cmentarzu legionistów pod Sitowiczami: „19 września pod 
Sitowiczami. O siódmej rano pobudka. Przeraźliwie zimno. 
Las spowity we mgły, z głębi lasu bije ostry chłód. O ósmej 
po przećwiczeniu kilkakrotnym salwy honorowej – masze-
rujemy. Pluton prowadzi sam Styk. O dziesiątej byliśmy już 
w zakładzie sanitarnym Brygady. Zjechał sztab naszej Bry-
gady, z Drugiej Haller, moc poza tym ofi cerów. Gdy orkiestra 
I pułku zaczęła grać Szopenowskiego marsza, żal taki okrut-
ny, ścisnął nam serca, że sprężone na baczność nogi drżeć, 
uginać się poczęły”5. 

W roku 1935, dzięki staraniom społeczności tatarskiej i przy 
poparciu Komitetu Propagowania Czynu Polskiego, prochy 
Aleksandra Sulkiewicza zostały sprowadzone z cmentarza 
legionistów pod Sitowiczami na Cmentarz Wojskowy w War-
szawie, co było także osobistym życzeniem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Nie mógł już, niestety, uczestniczyć w tej uroczy-
stości, gdyż odbyła się po jego zgonie, 8 listopada 1935 roku.

Pogrzeb Sulkiewicza w Warszawie był wielkim świętem dla 
Tatarów polskich. Niestety, po drugiej wojnie światowej, w no-

4 Tamże, s. 386.
5 Tamże, s. 380.

wej rzeczywistości politycznej w Polsce, jego postać odeszła 
w zapomnienie, chociaż osoby, pamiętające tę uroczystość 
1935 roku, odwiedzały mauzoleum Aleksandra Sulkiewicza 
na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Plotka, że zostało 
zniszczone podczas wojny okazała się nieprawdziwa. Obecnie 
Tatarzy polscy czczą pamięć swego bohatera, uczestnika walk 
o niepodległość Polski.

Aleksander Sulkiewicz z małżeństwa z Jadwigą Babicką 
(1874–1960), także działaczką PPS, miał dwie córki: Zofi ę 
zamężną Makowską (1900–1990) i Halinę zamężną Staśko-
wą, nauczycielkę (1902–1956) i syna Witolda Weliego (1909–
1978), absolwenta Korpusu Kadetów we Lwowie i Szkoły 
Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, obrońcę Polski we 
wrześniu 1939 roku, więźnia ofl agu. W 1947 roku powrócił 
do Polski, był szykanowany przez władzę komunistyczne. 
Od 1956 roku pracował w Centralnym Zarządzie Uzdrowisk 
w Polsce.

Aleksander Sulkiewicz został odznaczony Orderem Virtuti 
Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami oraz Odznaką Pa-
miątkową Więźniów Ideowych6. 

Aleksander Miśkiewicz 

6 Przy pisania niniejszego tekstu korzystałem także z biogramu Marka 
Gałęzowskiego, Sulkiewicz Aleksander [w:] Polski Słownik Biogra-
fi czny, t. LXV, Zeszyt 187, Warszawa-Kraków 2008, s. 493–496 oraz 
z książki Adama R. Kaczyńskiego, Cmentarze legionowe na Wołyniu, 
Warszawa 2011, s. 29.

Aleksander Miśkiewicz

UROCZYSTY POGRZEB ALEKSANDRA 
SULKIEWICZA, BOHATERA NARODOWEGO 
POLSKICH TATARÓW

Nad Warszawą wstawał z wolna jesienny dzień, 8 listopa-
da 1935 roku. Z rana ponoć padało, ale wkrótce zaświeciło 
słońce, choć było chłodno, jak na tę porę roku. Na dworcu 
warszawskim od rana gromadziły się tłumy i to nie na któ-
rymś z peronów, tylko na bocznicy, gdzie stał wagon prosto 

przybyły z Wołynia, udekorowany fl agami biało-czerwo-
nymi z kirem, u góry wagonu umieszczony był półksiężyc 
z gwiazdą. Z wagonu tego wyniesiono przy modłach ima-
mów trumnę z prochami Aleksandra Sulkiewicza, poległego 
18 września 1916 roku w bitwie pod Sitowiczami na Woły-

niu, żołnierza 5 Pułku Piechoty 
I Brygady Legionów, tej, którą 
dowodził jego przyjaciel, a także 
rówieśnik, Józef Piłsudski. Dziś 
trudno jest dociec, czy trumna 
okryta była, wedle zwyczajów 
Tatarów polskich, zielonym 
suknem, czy okrywała ją fl aga 
biało-czerwona. Sulkiewicz, na-
zywany wcześniej w konspiracji 
„Michałem”, miał być sprowa-
dzony na cmentarz muzułmań-
ski w Wilnie, lecz Komitet Czynu 
Polaków postanowił, sprowadzić 
Jego prochy na warszawskie Po-
wązki na Cmentarz Wojskowy, 
uważając, że zasłużył, aby spo-
cząć na wieczność wśród wielu 
mogił zasłużonych Polaków. Był 
to wielki zaszczyt dla Tatarów 
polskich.

Powróćmy do uroczystości 
pogrzebowych. Po krótkiej mo-
dlitwie Muftiego na Rzeczpo-

Kondukt pogrzebowy Aleksandra Sulkiewicza na ulicach Warszawy, 8 XI 1935 r. 
Widoczna grupa imamów ze wszystkich gmin muzułmańskich w Polsce.
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sza na suknie przykrywającym trumnę Sulkiewicza. Generał 
salutuje do trumny, orkiestra gra „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła”. Oto najwyższy dowódca Wojska Polskiego składa 
hołd bohaterowi tatarskiemu, posiadającemu tylko stopień 
sierżanta. Łzy cisną się do oczu, jak tu nie ulec wielkiemu 
wzruszeniu! Rozpłakały się strzelczynie tatarskie, im, jako 
kobietom, płakać przystoi, ale niejeden ze strzelców tatar-
skich ma też mokre oczy. Im jednak, chłopakom, płakać nie 
wolno, ściskają mocniej karabiny, wpatrzeni w generała, 
późniejszego marszałka.

Po tak wzruszającej chwili kondukt podążał dalej ulicami 
Warszawy. I znów orkiestra gra marsza żałobnego, a trochę 
dalej nieustannie słychać pienia imamów. Ten, kto uczest-
niczył w pogrzebie, mówił później, że melodia marsza ża-
łobnego współgrała z muzułmańskimi modlitwami. A na 
ulicach znów wielkie zainteresowanie konduktem, jedni sto-
jąc, zdejmują kapelusze przed lawetą, inni podążają wolno 
chodnikiem, tak jak poruszał się kondukt, ciekawi, na który 
z cmentarzy podąża.

Była pełnia owego jesiennego dnia, zaświeciło mocno 
słońce, jak kondukt znalazł się na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach. Przy zbudowanym grobowcu z funduszy 
państwowych, odbyło się pożegnanie „Michała”. Żegnali go 
płk Walery Sławek oraz były legionista, towarzysz Sulkiewi-
cza, płk Julian Ulrych. Modlitwę odmówił mufti Szynkiewicz. 
Grobowiec pokryły liczne wieńce: od Prezydenta Rzeczpo-
spolitej, od wdowy po Marszałku Aleksandry Piłsudskiej, 
byłych legionistów, Tatarów polskich, emigracji krymskiej 
i nadwołżańskiej oraz związków kombatanckich. Uroczy-
stość zakończył Hymn Polski i Marsz Pierwszej Brygady.

Opracował Aleksander Miśkiewicz 

na podstawie relacji uczestniczących w tym pogrzebie: 
Farydy Miśkiewicz z Bajraszewskich, 

Stefana Radkiewicza oraz prasy: 
„Kurier Warszawski”, Wydanie Wieczorne, 8 XI 1935 r., 

„Kurier Warszawski”, Wydanie Popołudniowe, 9 XI 1935 r., 
„Słowo”, Dodatek Ilustrowany, Wilno, 11 XI 1935 r., 

„Życie Tatarskie” nr 12, 1935 r., 
„Przegląd Islamski” nr 1–3, 1936 r. 

spolitą Polską, dr. Jakuba Szynkiewicza, ruszył kondukt. 
Otwierała go orkiestra i kompania honorowa 30 Pułku Pie-
choty, dalej podążały jednostki Przysposobienia Wojskowe-
go, kompania Związku Strzeleckiego z Warszawy, a za nią 
oddział Strzelców Tatarskich pod komendą mjr. Dawuda 
Janowicza-Czaińskiego, także strzelczynie tatarskie, któ-
re przed wyjazdem do stolicy wyszywały przez dwie noce 
półksiężyce z gwiazdą na rękawach mundurowych strzelec-
kich. W kondukcie, tuż przed lawetą z trumną „Michała”, 
szli imamowie ze wszystkich gmin muzułmańskich w Pol-
sce, Mufti szedł w środku, a przewodził ich nieustającym 
modłom imam Lut Muchla. Za lawetą podążała najbliższa 
rodzina Sulkiewicza, przedstawiciele kolonii muzułmańskiej 
w stolicy i delegacje ze wszystkich regionów kraju, w tym 
wyróżniająca się grupa górali, jak zauważył ich Stefan Rad-
kiewicz, uczestnik tych uroczystości. Być może byli wśród 
nich mieszkańcy Zakopanego, którzy mogli znać Sulkiewi-
cza, gdyż jakiś czas, jeszcze przed rokiem 1914, mieszkał 
w stolicy polskich Tatr.

Ulice Warszawy zalegały tłumy ludzi, stały samochody 
i tramwaje. Pytano: „Kogo dziś tak uroczyście żegna War-
szawa? Kim był ten człowiek?” A przecież jeszcze tego sa-
mego roku w maju, tak Warszawa żegnała Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Jaki był wielki żal, że nie doczekał się tej chwi-
li, a przecież i Jemu należało zawdzięczać, iż Jego przyjaciel 
miał spocząć w nekropolii dla zasłużonych Polaków.

Kondukt podążał przez centrum Warszawy, ulicami 
Chmielną, Marszałkowską i Królewską. Przyglądając się 
temu konduktowi i widząc imamów, warszawiacy zadawa-
li sobie pytania: „To nie księża katoliccy ani prawosławni? 
A może rabini? Czyżby duchowni muzułmańscy, Tatarzy?” 
I znów padały pytania: „Czymże zasłużył się ten Tatar, że 
tak uroczysty ma pogrzeb?”

A kondukt zatrzymał się na placu Piłsudskiego, na wprost 
Pałacu Saskiego, w którego kolumnadzie znajdował się Grób 
Nieznanego Żołnierza. I oto ukazała się grupa wyższych ofi -
cerów, w większości generałów. Wśród nich ten najwyższy 
rangą, któremu podlega Wojsko Polskie, gen. Edward Rydz-
-Śmigły, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Wojsko i Strzel-
cy prezentują broń, orkiestra gra marsza generalskiego. 
Generał Rydz-Śmigły podchodzi do lawety, adiutant podaje 
mu na poduszce Order Virtuti Militari, który generał zawie-

DOKUMENTY 
Z LITEWSKIEGO ARCHIWUM
Książęcy ród Kryczyńskich pozostawił niewątpliwie swój 
głęboki ślad w historii Tatarów polsko-litewskich. Jego pro-
toplastą stał się pewien wychodźca ze Złotej Ordy o imieniu 
Najman-bek, który przybył na Litwę około 1410 roku. W roku 
1440 syn Najmana, Konrad, otrzymał wieś Kryczyn, a jego po-
tomkowie przyjęli od niej nazwisko Kryczyński.

Wśród najbardziej znanych przedstawicieli tego rodu wy-
mienić można generała Konstantego Kryczyńskiego (1847–
1925)

1
. Uczestniczył w licznych kampaniach wojennych, m.in. 

w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–1878 oraz rosyjsko-japoń-
skiej 1904–1905. Przeniesiony do rezerwy w stopniu generała 
lejtnanta, pod koniec roku 1906 osiadł w Kraju Zachodnim 
(zac hodnie i południowe terytoria włączone do Imperium 
Rosyjskiego w połowie XVII–XVIII wieku, m.in. gubernie: wi-

1 Dokładna biografi a K. I. Kryczyńskiego: Griszyn J. J., Szarafutdinow D. R., 
W służbie Ojczyzny, Kazań 2005, s. 61–68.

leńska, kowieńska, witebska, kijowska, wołyńska) i zajął się 
działalnością społeczną. Był współzałożycielem i prezesem 
Muzułmańskiego Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzuł-
manom w Warszawie.

Z małżeństwa z Marią Achmatowicz miał Konstanty trzech 
synów: Olgierda (1884–1942), Leona (Lew, Arsłan, 1887–1939) 
i Anatola (1896–1938). Dwóch starszych stało się wybitnymi 
przedstawicielami polskiej społeczności tatarskiej pierwszej 
połowy XX stulecia

2
. Ich życiowe losy potoczyły się równie 

tragicznie. 
Olgierd i Leon Kryczyńscy ukończyli prawo na Uniwersy-

tecie Petersburskim. Podczas nauki uczestniczyli w utworze-
niu i faktycznie kierowali Kołem Studentów Muzułmańskich 

2 Miśkiewicz A. Tatarzy polscy. 1918–1939, Warszawa, 1991; Bairašau-
skaite T. Lietuvos Totoriai XIX amziuje, Vilnius, 1996; Griszyn J. J. Pol-
sko-litowskije tatary (nasaledniki Zołotoj Ordy), Каzań 1995. 
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W roku 1920 po odrodzeniu się niepodległego Państwa 
Polskiego bracia powrócili do ojczyzny i przyjęli polskie oby-
watelstwo. Z powodzeniem spełniali się zawodowo w sądow-
nictwie i aktywnie uczestniczyli w działalności narodowo-
-kulturalnej Tatarów polsko-litewskich. Leon był sekretarzem 
Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, zajmował się pracą naukową oraz 
literacką: kierował redakcją „Rocznika Tatarskiego”. Po wy-
buchu II wojny światowej pozostał na okupowanym przez 
Niemców terytorium Polski. Aresztowany przez Gestapo, 
uwięziony i niebawem, w grudniu 1939 roku, został rozstrze-
lany wraz z tysiącami przedstawicielami polskiej inteligencji. 

Starszy z braci, Olgierd, po ukończeniu uniwersytetu 
w roku 1908 zatrudnił się w wileńskim Sądzie Okręgowym 

na stanowisku kandydata na sędzie-
go. Był inicjatorem powstania i pierw- 
szym sekretarzem wileńskiego Litew-
sko-Muzułmańskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Ubogim Muzułmanom. W la-
tach 1910–1913 pracował w sądow-
nictwie Turkiestanu, a od roku 1914 
do 1918 zajmował stanowisko za-
stępcy prokuratora Sądu Okręgowe-
go w Winnicy. Pod koniec roku 1918 
przyjął zaproszenie swojego dziadka 
ze strony matki, Aleksandra Achma-
towicza, do wejścia w skład rządu nie-
podległej Republiki Krymskiej i objął 
urząd prokuratora Sądu Okręgowe-
go w Symferopolu. Po upadku rzą-
du krymskotatarskiego wyjechał do 
Baku, zajmując stanowisko wicemini-
stra sprawiedliwości do wiosny 1920 
roku, kiedy to Sowieci zlikwidowali 
niezawisły rząd azerbejdżański. Nim 
to nastąpiło, zdążył jeszcze pojechać 
na konferencję Azerbejdżanu, Gruzji 
i Armenii, która odbywała się w Tyfl i-

sie (obecnie Tbilisi). Rozpatrywano na niej sprawę uregulo-
wania sporów między Azerbejdżanem i Gruzją oraz między 
Gruzją i Armenią, a także utworzenie Konfederacji Kaukaskiej 
w składzie Azerbejdżan, Gruzja i Armenia. Jako delegat Azer-
bejdżanu przedstawił projekt porozumienia, ale decyzji od-
nośnie wszystkich punktów projektu nie podjęto z powodu 
wkroczenia do Azerbejdżanu wojsk sowieckich. 

Wiosną 1920 roku Kryczyński powrócił z Tyfl isu do Wil-
na, gdzie mieszkała jego rodzina. Po przyjeździe do Polski, 
do roku 1928 pracował jako sędzia pokoju w kilku miastach 
Litwy, następnie był mianowany zastępcą prokuratora Sądu 
Okręgowego w Wilnie, a przez jakiś czas także zastępcą pro-
kuratora Wileńskiego Trybunału Sprawiedliwości. Od roku 
1932 do 1 sierpnia 1938 pełnił obowiązki zastępcy prokuratora 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a potem powrócił do Wil-
na na stanowisko zastępcy przewodniczącego Sądu Najwyż-
szego. Miał zamiar pracować tam do emerytury i pozostać 
w Wilnie na stałe.

Pod koniec lipca 1940 roku Litwa została ogłoszona so-
cjalistyczną republiką i 3 sierpnia 1940 roku inkorporowana 
przez Związek Sowiecki. Fakt, że Wilno znalazło się w Litwie, 
Olgierd Kryczyński przyjął spokojnie. Świadczy o tym m.in. 
fakt, że przyjął litewskie obywatelstwo, a jego syn rozpoczął 
naukę w Kowieńskim Uniwersytecie Witolda Wielkiego. Inna 
sytuacja wynikła, kiedy Litwa została przyłączona do Związ-
ku Sowieckiego. Dla niego, syna carskiego generała, prokura-
tora, szybko stało się jasne, czym może się skończyć zmiana 
ustroju i w jaki dramat się obrócić. Nie mógł jednak opuścić 
Wilna: Polska upadła, a przedostać się do zachodniej Euro-

HISTORIA •  NAUKA •  LITERATURA

(1907–1910). Należeli do niego polsko-litewscy studenci-mu-
zułmanie Uniwersytetu Petersburskiego, Instytutu Łączno-
ści oraz Instytutu Technologicznego. Celem koła było zjed-
noczenie muzułmańskich studentów dla ochrony interesów 
kulturalno-edukacyjnych i prowadzenia badań nad historią 
Tatarów polsko-litewskich.

Leon po ukończeniu uniwersytetu w roku 1911 przyjechał 
do Warszawy, gdzie pracował w sądownictwie i uczestniczył 
w działalności organizacji muzułmańskich. W roku 1913 zo-
stał członkiem władz i sekretarzem Stowarzyszenia Pomocy 
Ubogim Muzułmanom w Warszawie. Po wybuchu I wojny 
światowej wyjechał do Piotrogrodu, gdzie uczestniczył w ru-
chu narodowym Tatarów polsko-litewskich oraz działalności 
muzułmańskich stowarzyszeń. Współtworzył Związek Tata-
rów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, 
w którym objął stanowisko sekreta-
rza komitetu wykonawczego. W roku 
1917 kierował Piotrogrodzkim Klubem 
Muzułmańskim, do którego należeli 
przedstawiciele rozmaitych organiza-
cji muzułmańskich stolicy. Zajmował 
się również zbieraniem materiałów bi-
bliografi cznych dotyczących historii, 
genealogii i etnografi i Tatarów pol-
sko-litewskich, które zostały wydane 
w postaci osobnego zbioru w roku 
1917

3
. 

We wstępie do swojej pracy Leon 
Kryczyński napisał: „Wśród liczny mu-
zułmańskich narodów, zamieszkują-
cych rosyjskie państwo, Tatarzy litew-
scy (zwani także polskimi i Lipkami) 
zasługują na szczególne zaintereso-
wanie. […] Ani szeroka gościnność 
Litwy, ani hojne przywileje humani-
tarnej Rzeczypospolitej, ani okrutna 
monarchistyczna polityka despotycz-
nej Rosji, dążąca do rusyfi kacji inno-
plemieńców, nie mogły zagasić u litewskich Tatarów latar-
ni islamskiej cywilizacji. Mocno połączeni wspólnotą religii 
i historyczną przeszłością, muzułmanie Zachodu z pokolenia 
na pokolenie kierują swój wzrok na odradzający się muzuł-
mański Wschód. […] Dać wskazanie [na] istniejącą literaturę 
o litewskich Tatarach i w ten sposób ułatwić zapoznanie się 
z tą etnografi czną wyspą zachodu Rosji – to jest zadaniem 
niniejszej broszury”

4
. Cytat ten świadczy, że litewscy Tata-

rzy uznawali się za część muzułmańskiego świata. Pomaga 
również wyjaśnić, dlaczego wielu wybitnych przedstawicieli 
Tatarów polsko-litewskich w latach 1918–1920 podejmowało 
aktywny udział w ruchu narodowym. 

Po rewolucji bolszewickiej 1917 roku, Leon Kryczyński, 
podobnie jak wielu działaczy muzułmańskich, zmuszony był 
opuścić Piotrogród. W roku 1918 udał się na południe, gdzie 
uczestniczył w krymskotatarskim i azerbejdżańskim ruchu 
narodowym. Arsłan (takiego imienia używał w owym czasie) 
był członkiem rządu dwóch niezawisłych republik: Krymskiej 
– w latach 1918–1919 zajmował stanowisko kierownika kance-
larii premiera oraz Azerbejdżańskiej – w latach 1919–1920 był 
dyrektorem kancelarii rządu Azerbejdżanu. Zajmując się dzia-
łalnością państwową i polityczną, nie zapominał o swojej pra-
cy naukowej badania przeszłości narodów muzułmańskich

5
.

3 Kryczynski L. Bibliogtafi czeskije matieriały o tatarach Polszy, Litwy, 
Biełorussii i Ukrainy.  (Istorija, gieraldika i gieniealogija, prawo, sta-
tistika, etnografi ja, bielletristika), Pietrograd, 1917; Kryczyński L. Bi-
bliografi a do historji Tatarów w Polsce za lata 1922–1932, Wilno 1932. 

4 Kryczyński L. Bibliografi czeskije matieriały o tatarach..., s. 1–2. 
5 Kryczyński L. Oczerki russkoj polityki na okrainach, cz. 1, Baku 1919, 

cz. 2, Baku 1920.

Olgierd Najman-Mirza Kryczyński.
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py z powodu działań wojennych nie było możliwe. Pozostało 
czekać na rozstrzygnięcie sytuacji. 

13 lutego 1941 roku wydano nakaz aresztowania Olgierda 
Kryczyńskiego i przeszukania jego mieszkania. 15 lutego zo-
stał aresztowany. Oprócz podejrzenia o tatarski nacjonalizm 
oskarżony był także o to, że od roku 1918 do 1920 zajmował 
stanowisko prokuratora Sądu Apelacyjnego, a następnie mi-
nistra (?) sprawiedliwości białogwardyjskiego – mieńszewic-
kiego rządu Azerbejdżanu. 

Z nakazu aresztowania: „Po rozgromieniu przez wojska 
sowieckie białogwardyjsko-mieńszewickiego rzadu w Azer-
bejdżanie, Kryczyński zbiegł do Turcji, a stamtąd do b[yłej] 
Polski, gdzie do 1930 r. w m. Wilno sprawował obowiązki pro-
kuratora Sądu Okręgowego, a następnie od 1936 do 1938 r. 
był prokuratorem Sadu Najwyższego w Warszawie. Od 1938 
r. do niedawna zajmował stanowisko drugiego wiceprzewod-
niczącego wileńskiego Sadu Apelacyjnego.

Jako jeden ze znaczniejszych nacjonalistów tatarskich był 
związany z liderem »krymskiej niezależności« Dżaferem Sej-
dametem i prowadził działalność kontrrewolucyjną skierowa-
ną przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Następnie, w 1935 r. 
przy bezpośrednim kierownictwie Kryczyńskiego, w m. Wilno 
zostało utworzone Koło Młodzieży Tatarskiej, stawiające so-
bie za zadanie oderwanie Krymu i Kazania od Związku So-
wieckiego. 

W 1938 r. Kryczyński wystąpił w imieniu wileńskich Tata-
rów za przyłączeniem się do bloku »ozonowców«6, o czym 
informował artykuł opublikowany w m. Wilno w gazecie »Ku-
rier Wileński«”.

Do akt dołączono ankietę aresztowanego, wypełnioną 
15 lutego, zawierającą wszystkie informacje dotyczące jego 
tożsamości. Wraz z innymi danymi osobowymi, w pytaniu 
o skład rodziny wykazano, że ojciec Olgierda Kryczyńskie-
go, Kryczyński Konstantin Ilicz zmarł w roku 1925, matka 
Kryczyńska Maria Matwiejewna zmarła w roku 1931, jego 
żona Kryczyńska Adelajda Wikientewna, 46 lat, nauczycielka 
języka francuskiego i rosyjskiego, mieszka w m. Wilno, na 
ul. Uniwersyteckiej 2, m. 1, syn Kryczyński Igor, 23 lata, stu-

6 Obóz Zjednoczenia Narodowego, polska organizacja polityczna po-
wstała w r. 1936.

dent Uniwersytetu Kowieńskiego, 
syn Kryczyński Selim – 3 lata. Od-
nośnie braci (sióstr) podał, że brat 
Kryczyński Leon (w ankiecie Lew) r. 
ur. 1887, miejsce pobytu nieznane, 
brat Kryczyński Anatol r. ur. 1896, 
w 1939 r. przepadł bez wieści. Do 
akt dołączono zdjęcie Olgierda Kry-
czyńskiego z profi lu i en face oraz 
kartę daktylografi czna z odciskami 
palców obu rąk. 

W postanowieniu o zastosowaniu 
zatrzymania, areszt Kryczyńskiego 
motywowano tym, że pozostając na 
wolności, mógłby uniknąć docho-
dzenia i śledztwa. Oskarżony został 
o przestępstwa z artykułów 58(4), 
58(11) i 58(13) kodeksu karnego 
RSFRR. Jak wynika z protokołu, O. 
Kryczyńskiego aresztowano podczas 
działań agenturalnych „Wschód”. Po 
aresztowaniu osadzono go w więzie-
niu na Łukiszkach (w innych doku-
mentach odnotowano więzienie nr 
2). 

Z protokołu, opatrzonego gryfem 
„Ściśle tajne”, wynika, że Olgierda Kryczyńskiego inwigilo-
wano już od roku 1940. Źródła „SEO” (25 września 1940 r.), 
„Maks” (25 października 1940 r.) i „Babaj” (31 grudnia 1940 r.) 
w swoich meldunkach prześledziły jego życiową i zawodową 
drogę, oskarżając go o rozmaite przestępstwa, bezwzględ-
ność, bycie w przeszłości prokuratorem Trybunału Sprawie-
dliwości, a następnie zastępcą ministra sprawiedliwości Azer-
bejdżanu w latach 1918–1920.

Zarzutem była również jego zawodowa i społeczna dzia-
łalność w Państwie Polskim. Agent „Babaj” zajmował się do-
głębnych badaniem życia Olgierda Kryczyńskiego. Oprócz 
przytoczenia biografi cznych faktów informator zwrócił uwa-
gę na takie wydarzenia, jak udział Kryczyńskiego w między-
narodowej konferencji geografi cznej w Kairze w roku 1925. 
Wynikało z tego, jakoby podczas przejazdu przez Stambuł 
spotkał się ze znajomymi z Azerbejdżanu. Słowa „z wszystki-
mi znajomymi z Azerbejdżanu” podkreślono. 

W decyzji o wniesieniu oskarżenia datowanej na 28 lutego 
1941 r. Kryczyński został obwiniony o to, że był inspiratorem 
i organizatorem całej kontrrewolucyjnej działalności wśród 
ludności tatarskiej, skierowanej przeciwko Związkowi Sowiec-
kiemu w celu oderwania od niego wschodnich republik. 

13 maja 1941 roku sporządzono protokół o zakończeniu 
śledztwa w sprawie oskarżenia Olgierda Kryczyńskiego, 
uznający przeprowadzone dochodzenie w sprawie za zakoń-
czone, a uzyskane dowody za wystarczające do przekazania 
sądowi. Postępowanie dochodzeniowe w sprawie zakończo-
no 16 maja 1941 r. ze skierowaniem do rozpatrzenia przez 
Kolegium Specjalne przy NKWD SSSR. Z powodu wybuchu 
wojny pomiędzy Niemcami i Związkiem Sowieckim, Olgierd 
Kryczyński został przetransportowany z wileńskiego wiezie-
nia nr 2 do więzienia nr 1 w Gorkim. Wypis z protokołu nr 29 
Kolegium Specjalnego przy ludowym komisarzu spraw we-
wnętrznych Związku Sowieckiego z 2 maja 1942 roku: „Naj-
man-Mirza-Kryczyńskiego Olgierda Konstantynowicza, za 
aktywną walkę przeciwko ruchowi rewolucyjnemu – rozstrze-
lać. Mienie osobiste – skonfl iskować”. 

Postanowieniem Kolegium Specjalnego przy NKWD SSSR 
z 2 maja 1942 roku wyrok wykonano 2 czerwca 1942 roku.

Nie ma osobistych przekazów z tych tragicznych dni, któ-
re rzuciłyby światło na okoliczności aresztowania i uwięzie-

Dokument (paszport?) Olgierda Kryczyńskiego.
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2. Imię i patronimik: Olgierd Konstantynowicz.
3. Rok urodzenia: 1884.
4. Miejsce urodzenia: Wilno.
5. Miejsce zamieszkania: Wilno, Uniwersytecka 2, m. 1
6. Nar[odowość] i obyw[atelstwo]: Tatar, ob[ywatelstwo] li-

tewskie.
7. Paszport: 27663/363, wydany [przez] 5 wydz[iał] milicji.
8. Rodzaj pracy: bezrobotny.
9. Pochodzenie społeczne: ojciec był generałem armii car-

skiej, matka – szlachcianka, zajmowała się gospodar-
stwem domowym. 

10. Sytuacja społeczna (wykonywane zajęcie i stan majątko-
wy): 

a) do rewolucji: w służbie sadowej, majątku nie posiadał.
b) po rewolucji: w służbie sądowej. 
11. Rodzina:
 Żona: Kryczyńska Adelajda, nauczycielka;
 Syn[owie]: I) Igor Kryczyński, student; II) Kryczyński Se-

lim, 9 lat;
 Zamieszkali Uniwersytecka d. 2, m. 1.
12. Wykształcenie (ogólne, specjalistyczne): w 1908 r. ukoń-

czył prawny wydz[iał] Uniwersytetu Petersburskiego.
13. Przynależność partyjna (w przeszłości i obecnie): bezpar-

t[yjny]. 
14. Jakim represjom był poddawany: śledztwo, areszt i in[ne] 

(kiedy, przez jakie organa i za co): 
a) przed rewolucją: nie podlegał;
b) po rewolucji: nie podlegał.
15. Posiadane wyróżnienia (ordery, dyplomy, oręż) od władzy 

sowieckiej: nie posiada.
16. Kategoria wojskowego rejestru rezerwy i gdzie przydzie-

lony: pospolite ruszenie.
17. Służba w Armii Czerwonej (Czerw[onej] gwardii, w party-

zan[ckich] oddziałach), kiedy i w jakim charakterze: nie 
służył.

18. Służba u białych i in[nych] k[ontr]r[ewolucyjnych] ar-
miach (kiedy, w jakim charakterze): nie służył.

19. Udział w bandach, k[ontr]r[ewolucyjnych] organizacjach 
i powstaniach: nie uczestniczył. 

20. Informacje o działalności społeczno-politycznej: był prze-
wodniczącym Kulturalno-Oświatowego Związku Tatarów 
od 1929 do 1939 roku.

Zeznania oskarżonego Kryczyńskiego Olgierda 
Konstantynowicza 15/II-1941 r. 

Pytanie: Od jakiego czasu mieszkacie w m. Wilno?
Odpowiedź: w m. Wilno mieszkam od 1938 roku.
Pytanie: Skąd przyjechaliście do m. Wilno?
Odpowiedź: Do m. Wilno przyjechałem z Warszawy.
Pytanie: Czym zajmowaliście się w m. Warszawa?
Odpowiedź: W Warszawie pracowałem jako zast[ępca] 

prokuratora sądu apelac[yjnego].
Pytanie: Jak wyjaśnicie Wasz przyjazd do m. Wilno z War-

szawy.
Odpowiedź: Chciałem zakończyć swoją służbę w m. Wil-

no, aby przejść tam na emeryturę.
Pytanie: Jakiego rodzaju sprawy Wam podlegały?
Odpowiedź: Podlegały mi sprawy polityczne i karne.
Pytanie: Czy rozpatrywaliście sprawy polityczne? 
Odpowiedź: Nie pamiętam, czy miałem do rozpatrywania 

sprawy polityczne. 
Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczyta-

łem, co potwierdzam: podpis (O. Kryczyński).
Przesłuchiwał: st[arszy] st[arszy] pełnomocnik operac[yj-

ny] 3 oddz[iału] lejtnant bezp[ieczeństwa] państ[wowego] 
(podpis).

nia jednego z najwybitniejszych przedstawicieli społeczności 
Tatarów polsko-litewskich. Dlatego też wydaje się wskazane 
przedstawić tu świadectwa przedstawiciela wspólnoty ży-
dowskiej, również poddanej represjom przez sowiecki aparat 
władzy. Chodzi o późniejszego polityka izraelskiego Mena-
chema Begina

7
. Będąc polskim obywatelem zamieszkałym 

w przededniu II wojny światowej w Warszawie, po jej wybu-
chu uciekł przed Niemcami do Wilna. Tam trafi ł do więzienia 
na Łukiszkach i w roku 1940 jako agent brytyjskiego impe-
rializmu i element społecznie niebezpieczny został skazany 
na osiem lat łagrów i wysłany do Pieczorłagu na budowę linii 
kolejowej Pieczora–Workuta.

Dzięki porozumieniu między rządem sowieckim a premie-
rem rządu polskiego na uchodźstwie, Władysławem Sikor-
skim, o przywróceniu stosunków dyplomatycznych, zawar-
tym 30 lipca 1941 roku, obywatele polscy przebywający na 
terenie Związku Sowieckiego zostali objęci amnestią. Dzięki 
temu Begin spędził w łagrze tylko osiem miesięcy i w roku 
1941 opuścił obóz. W roku 1953 opublikował swoje trzyto-
mowe wspomnienia z okresu uwięzienia na Łukiszkach oraz 
w Pieczorłagrze

8
. 

Tak oto opisywał represje rozpoczęte w sierpniu–wrześniu 
1940 roku, czyli zaraz po okupacji Wilna: „Możliwe, że miesz-
kańcom Łukiszek w tym okresie się udało. Dostaliśmy się 
do więzienia podczas masowych aresztowań. Odbywała się 
nie specjalna, ale zwyczajna czystka: Litwa przez dwa dzie-
sięciolecia znajdowała się pod sowieckimi wpływami, Armia 
Czerwona przeprowadziła »przewrót czerwcowy«, po któ-
rym gwardia rewolucyjna rozpoczęła »profi laktykę«. Aresz-
ty powinny po prostu usunąć »podejrzaną warstwę« z ludzi 
wszystkich narodowości, z wszystkich grup społecznych. In-
teligenci, wojskowi, naukowcy, politycy, również komuniści 
i ich adwokaci, mieli po cichu zniknąć, zgodnie z postano-
wieniem Specjalnego Posiedzenia, odbywającego się »gdzieś 
tam w Moskwie«. Mnie także się powiodło. Znalazłem się 
w szarej wielotysięcznej masie aresztowanych, którym sądzo-
ne było zniknąć – po śledztwie lub bez niego”

9
. 

Porozumienie polsko-sowieckie ocaliło życie tysiącom pol-
skich obywateli, jednak, niestety, nie wszystkim. Przyjechaw-
szy do Wilna krótko przed sowiecką okupacją Litwy i począt-
kiem masowych represji Olgierd Kryczyński musiał przyjąć 
litewskie obywatelstwo. To wydarzenie odbiło się fatalnie na 
losie byłego polskiego obywatela, czołowego przedstawiciela 
tatarskiej społeczności. 

Decyzją z 20 lipca 1989 roku, wydaną przez właściwego 
pracownika KGB Litewskiej Republiki Sowieckiej i prokura-
tora wydziału śledczego Prokuratury m. Wilna, Olgierd Kry-
czyński został objęty artykułem 1 Dekretu Prezydium Rady 
Najwyższej SSSR z 16 stycznia 1989 roku „O uzupełniających 
środkach w celu przywrócenia sprawiedliwości ofi arom repre-
sji, które miały miejsce w latach 30–40 i na początku 50”. 24 
grudnia 1989 roku Prokuratura Litewskiej Republiki Sowiec-
kiej wydała zaświadczenie nr 13–10/89 o rehabilitacji Olgier-
da Kryczyńskiego.

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA 
O. K. KRYCZYŃSKIEGO Z 15 LUTEGO 1941 R. 

1941 r. II mies[ąca] 15 dnia. Ja, st[arszy] pełnomocnik ope-
rac[yjny] 3 oddz[iału] lejtnant bezp[ieczeństwa] państ[wo-
wego] [...], przesłuchiwałem w charakterze oskarżonego:
1. Nazwisko: Kryczyński

7 Menachem Begin (1913–1992), izraelski działacz państwowy, premier 
w latach 1977–1983, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1978 r.

8 Begin M. W biełyje noczi, Ijerusalim; M., 1991. http://www.sakhavov-
-center.ru/asfcd/auth/auth_book.xtmpl?id=86540&aid=742.

9 Ariest. Sledstwije. Łagier Арест. http://www.migdal.ru/histo-
ry/3289/3306/.
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Odpowiedź: We wrześniu 1939 roku i do dnia aresztowa-
nia mieszkałem w m. Wilno i nie pracowałem, a żona naucza-
ła języka francuskiego i rosyjskiego w dziesiątym polskim 
gimnazjum. 

Pytanie: Dokąd wybraliście się jako delegat mieńszewic-
kiego rządu Azerbejdżanu w 1920 roku? 

Odpowiedź: W 1920 roku byłem wyznaczony delegatem 
mieńszewickiego rządu Azerbejdżanu na konferencję trzech 
państw – Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii, która odbywała się 
w m. Tyfl is[ie]. 

Pytanie: Jakie zagadnienia rozstrzygano na konferencji 
trzech państw, gdzie byliście delegatem?

Odpowiedź: Na konferencji trzech państw postawione 
były dwa zagadnienia: 1) uregulowanie spornych kwestii 
przygranicznych między Azerbejdżanem a Gruzją i między 
Gruzja i Armenią; 2) utworzenie Konfederacji Kaukaskiej.

Pytanie: Jaki braliście udział w pracy konferencji, w spra-
wie uchwalenia decyzji odnośnie zagadnień konferencji?

Odpowiedź: Będąc delegatem konferencji trzech państw 
z ramienia mieńszewickiego rządu Azerbejdżanu, złożyłem 
projekt uchwały o stworzeniu konfederacji trzech państw, tj. 
Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii, ale postanowień co do wszyst-
kich punktów projektu nie zdążono wnieść, gdyż w Azerbej-
dżanie rząd mieńszewicki został obalony przez zbuntowanych 
robotników i chłopów i ustanowiono tam władzę sowiecką, ja 
zaś z konferencji trzech państw więc[ej] do m. Baku nie wróci-
łem, a prosto z Tyfl isu pojechałem do Polski. 

Pytanie: Do jakich partii i organizacji politycznych w by-
łym Państwie Polskim należeliście?

Odpowiedź: Do politycznych partii i organizacji działają-
cych w byłym Państwie Polskim nie należałem; od 1929 roku 
do 1939 [roku] byłem członkiem Związku Kulturalno-Oświa-
towego Tatarów w Polsce, i w tym okresie od 1929 roku do 
1939 roku, tj. do upadku Państwa Polskiego, byłem przewod-
niczącym Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów w Polsce. Oprócz tego od roku 1937 do roku 1939 
pozostawałem członkiem zarządu do muzułmańskich spraw 
religijnych (Najwyższego Kolegium Religijnego) w Polsce. 

Pytanie: Jakie książki, gazety i czasopisma publikowała 
Centralna Rada Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
w Polsce?

Odpowiedź: Rada Centralna wydawała „Rocznik Tatar-
ski”, który ukazywał się raz na trzy lata, a czasopism i gazet 
Rada Centralna nie publikowała.

Pytanie: Kto był redaktorem i wydawcą „Rocznika Tatar-
skiego”?

Odpowiedź: Redaktorem tego periodyku był mój brat 
Kryczyński Lew Konstantynowicz, a wydawcą byłem ja, 
ponieważ kierowałem Radą Centralną Związku Kulturalno-
-Oświatowego Tatarów.

Pytanie: Jakie jeszcze wydawaliście czasopisma i gazety 
organizacji tatarskich?

Odpowiedź: Od 1935 roku do 1937 roku byłem przewodniczą-
cym warszawskiej wspólnoty muzułmańskiej, która publikowała 
czasopismo kwartalne „Przegląd Islamski”. Jego redaktorem był 
Tatar Dżabagi Wassan-Girej, mieszkał [w] m. Warszawie.

Pytanie: Jakie tatarskie organizacje młodzieżowe działa-
ły przy Centralnej Radzie Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów Polski?

Odpowiedź: W rzeczywistości przy Radzie Centralnej 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Polski żadne orga-
nizacje młodzieżowe nie istniały, ale funkcjonował Związek 
Młodzieży Tatarskiej, który dla prowadzenia swojej działal-
ności wybrał własną Radę Centralną i uważał ją jako oddział 
Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów.

Pytanie: Od jakiego czasu utrzymywaliście kontakt z Dża-
fer[em] Sejdametem? 

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 25/II-1941
Przesłuchanie rozpoczęto o 11:00.

Pytanie: Opowiedzcie szczegółowo, gdzie mieszkaliście 
i czym zajmowaliście się do 1920 roku?

Odpowiedź: W 1895 roku wstąpiłem do pierwszego 
gimnazjum wileńskiego, gdzie uczyłem się do 1900 roku, 
a w 1900 roku ojciec został przeniesiony do m. Smoleńsk na 
stanowisko dowódcy pułku, dokąd razem z nim wyjechałem 
i wstąpiłem do gimnazjum smoleńskiego, które ukończyłem 
w 1903 roku. Po ukończeniu smoleńskiego gimnazjum roz-
począłem naukę na wydziale prawa Uniwersytetu Petersbur-
skiego, który ukończyłem w 1908 roku. Po ukończeniu uni-
wersytetu dostałem się do wileńskiego Sądu Okręgowego na 
stanowisko kandydata do stanowiska sądowego, na którym 
pracowałem do maja 1910 roku, a potem byłem mianowany 
na stanowisko sekretarza przy prokuratorze taszkienckiego 
Trybunału Sprawiedliwości, gdzie pracowałem do 1911 rok[u].

Pod koniec 1911 roku zostałem wyznaczony na stanowisko 
zastępcy prokuratora Sądu Okręgowego w Samarkandzie, 
które zajmowałem do 1913 roku, a w 1913 [r.] byłem przenie-
siony z powrotem do m. Taszkient na stanowisko zastępcy 
prokuratora Sadu Okręgowego, gdzie przepracowałem do 
końca 1913 roku. Z końcem 1913 roku przeniesiono mnie do 
m. Winnica na stanowisko zastępcy prokuratora winnickiego 
Sądu Okręgowego, gdzie pracowałem na tym stanowisku do 
końca 1918 roku.

Pod koniec 1918 roku otrzymałem zaproszenie od ministra 
sprawiedliwości mieńszewickiego rządu Republiki Krymskiej 
Achmatowicza Aleksandra Matwiejewicza do przyjazdu do 
m. Symferopol na stanowisko okręgowego prokuratora sym-
feropolskiego Sadu Okręgowego. Stanowisko to zajmowa-
łem do wiosny 1919 roku. Wiosną 1919 roku, kiedy zbliżały 
się jednostki Armii Czerwonej, wyjechałem do Baku, gdzie 
otrzymałem stanowisko prokuratora bakińskiego Trybunału 
Sprawiedliwości przy rządzie mieńszewickim, i zajmowałem 
je zaledwie dwa miesiące, a potem byłem mianowany zastęp-
cą ministra sprawiedliwości w rządzie mieńszewickim [Usub-
bekow[a] Nasibbeka] w Republice Azerbejdżańskiej i stano-
wisko to zajmowałem do wiosny 1920 roku. 

Wiosną 1920 roku wspólnie z ministrem azerbejdżańskie-
go rządu mienszewickiego Has-Mamedowem Halil-Bejem 

wyjechaliśmy do Konstantynopola, skąd przez Rumunię wró-
ciłem do Polski, a minister Has-Mamedow został w Konstan-
tynopolu. Pod koniec 1920 roku przyjechałem do Polski – m. 
Wilno, gdzie mieszkała moja rodzina.

Pytanie: A gdzie przebywaliście i czym zajmowaliście się 
od 1920 do 1939 roku, tj. do rozpadu państwa polskiego?

Odpowiedź: Miesiąc lub dwa po przyjeździe do Polski 
otrzymałem stanowisko sędziego pokoju w m. Oszmiana, 
gdzie pracowałem na tym stanowisku do 1926 roku, a stam-
tąd byłem przeniesiony na stanowisko sędziego pokoju w m. 
Holszany, gdzie pracowałem do 1928 roku.

W 1928 roku zostałem mianowany zastępcą prokurato-
ra wileńskiego Sądu Okręgowego, zaś po kilku miesiącach 
w tymże roku mianowano mnie zastępca prokuratora wileń-
skiego Sądu Apelacyjnego, które to stanowisko zajmowałem 
do 1932 roku.

W 1932 roku objąłem stanowisko zastępcy prokuratora 
Sądu Kasacyjnego m. Warszawa, po polsku „prokurator Sadu 
Najwyższego”, gdzie pracowałem na tym stanowisku do 1 
sierpnia 1938 roku. Potem zostałem przeniesiony do m. Wilno 
na stanowisko zastępcy przewodniczącego Sądu Apelacyjne-
go do spraw cywilnych i pracowałem na tym stanowisku do 
upadku Państwa Polskiego w 1939 roku.

Pytanie: Gdzie mieszkaliście i czym zajmowaliście się od 
września 1939 roku do dnia aresztowania 1941 roku?
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i jako członek tego kierownictwa, składałem przysięgę przed 
b[yłym] polskim rządem na wierność polskiemu prawu.

Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytany 
przeze mnie osobiście: podpis (Olgierd N. M. Kryczyński).

Przesłuchanie zakończono [o] 1:00 25/III-[19]41.
Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant 

GB (podpis). 

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 4/IV-1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o 13:30.

Pytanie: Przez kogo i w jakim celu został stworzony szwa-
dron tatarski w był[ej] armii polskiej?

Odpowiedź: Inicjatorem zorganizowania tatarskiego 
szwadronu był rotmistrz Jedigarow Wali, który poradził mi 
zwrócić się do ministerstwa spraw wojskowych, aby zezwoliło 
na utworzenie w polskich formacjach szwadronu składające-
go się z żołnierzy tatarskich. Taką petycję napisałem i mini-
sterstwo dało przyzwolenie na powołanie tego szwadronu, 
który był stworzony i działał do upadku był[ego] Państwa 
Polskiego.

Tatarski szwadron w siłach polskich sformowano w tym 
celu, aby odbudować tradycje tatarskiej na terytorium b[y-
łej] Polski i tym samym ukazać b[yłemu] polskiemu rządowi 
„patriotyzm” tatarskiej społeczności do b[yłego] polskiego 
rządu. 

Pytanie: Jakie działania prowadziliście w szwadronie tatar-
skim jako przedstawiciele tatarskiej wspólnoty b[yłej] Polski?

Odpowiedź: W szwadronie nie prowadziłem żadnej dzia-
łalności, udzielałem tylko pomocy materialnej przy urządza-
niu dla szwadronu klubu i podczas obchodzenia świąt naro-
dowych. 

Pytanie: Ile spraw na komunistów rozpatrywaliście jako 
prokurator Sadu Apelacyjnego i w jakich procesy przeciwko 
komunistom były z Waszym udziałem?

Odpowiedź: Spraw z komunistami nigdy nie rozpatrywa-
łem, a w procesach politycznych jako prokurator Sądu Apela-
cyjnego nigdy nie uczestniczyłem.

Przesłuchanie zakończono o 16:00.
Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytany 

przeze mnie osobiście: podpis (Ol[gierd] N. M. Kryczyński).
Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant 

GB (podpis).

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 21/IV–1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o 12:30.

Pytanie: Jakie zadania otrzymaliście od Dżafer[a] Sejda-
meta do prowadzenia działalności kontrrewolucyjnej wśród 
Tatarów b[yłej] Polski, skierowanej przeciwko SSSR?

Odpowiedź: Zadań od Dżafer[a] Sejdameta do prowadze-
nia działalności kontrrewolucyjnej przeciwko SSSR nie otrzy-
małem i działalnością kontrrewolucyjną przeciwko SSSR się 
nie zajmowałem. 

Pytanie: Jakie odznaczenia otrzymaliście od był[ego] rzą-
du polskiego i za co?

Odpowiedź: Od był[ego] rządu polskiego otrzymałem 
dwa odznaczenia, w 1938 roku dostałem Złoty Krzyż Zasłu-
gi za wzorową służbę sądowo-prokuratorską, a w 1934 roku 
medal za 15-letnią służbę w sądownictwie b[yłego] Państwa 
Polskiego. Oprócz tego, w 1925 roku byłem na Międzynarodo-
wym Kongresie Geografi cznym w Kairze w charakterze człon-
ka delegacji z b[yłego] Państwa Polskiego i na tym kongresie 

Odpowiedź: Dżafer[a] Sejdameta znam od roku 1918, 
kiedy byłem na Krymie, to on przyjechał na Krym z Niemiec 
i był ministrem spraw zagranicznych w krymskim rządzie kra-
jowym, gdzie się z nim poznałem. Będąc w Polsce, spotkałem 
się z nim raz w m. Wilnie i kilka razy w m. Warszawie, dokąd 
przyjeżdżał z m. Stambuł[u]. Z okazji jego przyjazdu Insty-
tut Wschodni m. Warszawy organizował wieczory, na które 
dyrektor, generalny sekretarz Instytutu Wschodniego, Górka 
Olgierd, zapraszał również i mnie. 

Pytanie: Jak często prowadziliście korespondencję z Dża-
fer[em] Sejdametem, mieszkajacym w Stambule?

Odpowiedź: Od Dżafer[a] Sejdameta otrzymałem zaled-
wie jeden list ze Stambułu w języku tureckim i na ten list mu 
odpowiedziałem, ale więcej listów od niego nie dostałem i do 
niego nie pisałem.

Przesłuchanie zakończono o 16:10.
Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami. Przeczytany 

przeze mnie osobiście zrozumiałym językiem: podpis (O. N. 
M. Kryczyński).

Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant 
GB (podpis).

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 25/III-1941

Przesłuchanie rozpoczęto o 22:00.

Pytanie: Kto jest organizatorem kontrrewolucyjnej orga-
nizacji Związek Młodzieży Tatarskiej”?

Odpowiedź: Związek Młodzieży Tatarskiej został zorgani-
zowany kilka lat temu przez Edige Szynkiewicza i związkiem 
przez cały czas kierował też Szynkiewicz E. Ten związek miał 
wyłącznie cele kulturalno-edukacyjne, a działalnością kontr-
rewolucyjną się nie zajmował. 

Pytanie: Odpowiedzcie śledztwu szczegółowo o swoim 
udziale w tatarskich organizacjach kontrrewolucyjnych i Wa-
szej praktycznej kontrrewolucyjnej działalności w tych orga-
nizacjach, skierowanej przeciwko Związkowi Sowieckiemu? 

Odpowiedź: Do kontrrewolucyjnych organizacji tatar-
skich nie należałem i kontrrewolucyjną działalnością prze-
ciwko Związkowi Sowieckiemu się nie zajmowałem. W ogóle 
nic mi nie wiadomo o istnieniu w b[yłym] Państwie Polskim 
kontrrewolucyjnych organizacji tatarskich. 

Pytanie: Podczas rewizji skonfi skowano u Was kontrrewo-
lucyjną literaturę: „Rocznik Tatarski”, „Prometeusz” i in[ne], 
poprzez które prowadzono działania kontrrewolucyjne prze-
ciwko SSSR, i Wy byliście wydawcą tej literatury. Dlaczego 
więc uchylacie się od złożenia prawdziwych zeznań o swojej 
kontrrewolucyjnej działalności przeciwko SSSR?

Odpowiedź: „Rocznik Tatarski” wydawany był przez Radę 
Centralną Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów w b[y-
łej] Polsce, której przewodniczyłem, ale ten „Rocznik” nie był 
kontrrewolucyjny, tylko naukowy. 

Kontrewolucyjne czasopismo „Prometeusz” otrzymałem 
z warszawskiego Instytutu Języków Wschodnich, który wyda-
wał go dla studentów tego instytutu. Ja, jako przewodniczą-
cy warszawskiej gminy muzułmańskiej, często uczestniczy-
łem w publicznych prezentacjach wykładów, prowadzonych 
przez Instytut Języków Wschodnich m. Warszawy. 

Oprócz tego otrzymywałem kontrrewolucyjne książki 
i czasopisma z Berlina, Lwowa i in[nych] miast, które skonfi -
skowano u mnie podczas rewizji, ale działalnością kontrrewo-
lucyjną się nie zajmowałem. 

Pytanie: W jakim celu i dla jakich spraw wszyscy składali 
przysięgę b[yłemu] rzadowi polskiemu? 

Odpowiedź: Byłem wybran[y] podczas zjazdu muzułmań-
skiego na członka najwyższego kierownictwa duchowego 
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Odpowiedź: Będąc prokuratorem Trybunału Sprawiedli-
wości m. Baku, organizowałem przy Trybunale Sprawiedli-
wości nadzór prokuratorski i nadzór prokuratorski przy gal-
szyńskim Sądzie Okręgowym, kierowałem przygotowaniem 
pracowników sądowych. 

Pytanie: Ile spraw przeciwko komunistom i rewolucyjnym 
robotnikom rozpatrywaliście podczas Waszej pracy w m. 
Baku?

Odpowiedź: Podczas mojej pracy w m. Baku nie rozpatry-
wałem ani jednej sprawy przeciwko komunistom i rewolucyj-
nym robotnikom.

Przesłuchanie zakończono o 14:15. 
Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczyta-

ny przeze mnie osobiście, co i podpisuję: podpis (Olgierd 
N. M. Kryczyński).

Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant 
GB (podpis).

Lietuvos ypatingasis archyvas (Litewskie Archiwum Spe-
cjalne), K-1, op. 58, d. R-12811, l. 15–28. 

Przygotowała: dr Dilara Usmanowa 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego i opracowanie: 
Musa Czachorowski 

Bibliografi a:
A. Jakubauskas, Nieizwiestnyje stranicy sudby Olgierda Kriczynskogo, „Lie-

tuvos totoriai” 2007, nr 11–12 (111–112), s. 10–12.
A. Jakubauskas, Nieizwiestnyje stranicy sudby Olgierda Kriczynskogo, „Lie-

tuvos totoriai” 2008, nr 1–3 (113–115), s. 14–16.
Dokumienty po istorii polsko-litowskich tatar iz archiwa Litwy, „Gasırlar 

Awazı”, Kazań 2008, nr 1, s. 126–141.

otrzymałem order ofi cerski „Nil” od rządu egipskiego. Dosta-
łem ten order za uczestnictwo w kongresie geografi cznym. 
Więcej odznaczeń nie otrzymałem. 

Pytanie: Z jakimi odczytami występowaliście w radiu za 
b[yłego] rządu polskiego do polskiej i tatarskiej ludności?

Odpowiedź: W 1930 roku z okazji przyjazdu do m. War-
szawy afgańskiego króla Amatullaha na Uniwersytecie War-
szawskim był zorganizowany uroczysty wieczór, podczas któ-
rego wystąpiłem z informacją o historii Tatarów litewskich 
i pozdrowieniami dla narodu afgańskiego jako wyznającego 
religię muzułmańską. Moje przemówienie z tego wieczoru, 
emitowano przez radio. Wiec[ej] z odczytami nie występo-
wałem. 

Przesłuchanie zakończono o 16:00.
Protokół zapisany zgodnie z moimi słowami, przeczytany 

przeze mnie osobiście, co i podpisuję: podpis (Olgierd N. M. 
Kryczyński).

Przesłuchiwał: st[arszy] śledczy UGB mł[odszy] lejtnant 
GB (podpis).

Zeznania oskarżonego Najman[a]-Mirzy-Kryczyńskiego 
Olgierd[a] Konstantynowicz[a] 13/V–1941 r.

Przesłuchanie rozpoczęto o 13:45.

Pytanie: Jak czytać prawidłowo Wasze nazwisko, imię 
i patronimik?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentami moje nazwisko, 
imię i patronimik – Najman-Mirza-Kryczyński Olgierd Kon-
stantynowicz. Swojego nazwiska nigdy nie zmieniałem. 

Pytanie: Powiedzcie szczegółowo o swojej praktycznej 
działalności jako prokurator Trybunału Sprawiedliwości m. 
Baku w 1919 roku?

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (16)
FATIH KERIMI 

W Moskwie nadarzyła mi się okazja, by bliżej poznać, zro-
zumieć i polubić Fatiha Kerimiego Beja, którego poglądy 
już wcześniej znałem z jego prac i artykułów w gazecie Wa-
kit. Pamiętałem Fatiha Kerimiego jako tego, który w cza-
sie wojny bałkańskiej jako ochotnik udał się do Stambułu. 
Postanowiłem zaprosić go na herbatę w imieniu naszej 
delegacji, aby, skoro, jak pamiętałem, pracował był kie-
dyś w Derekoj na Krymie jako nauczyciel, przekazać mu 
wyrazy uszanowania i wdzięczności od tamtejszej ludno-
ści. Spotkanie to przyniosło nam wszystkim wiele pożytku 
i zadowolenia. Fatih Efendi rozmawiał z nami serdecznie. 
Abyśmy mogli skorzystać z jego wiedzy, rozmawiał z nami 
na wiele tematów, gawędziliśmy o kwestiach narodowych, 
cywilizacyjnych, ekonomicznych i politycznych, zapozna-
wał nas ze swoimi przemyśleniami...

Z jego słów wywnioskowałem, że nie ufa rewolucji. Kil-
ka razy powtórzył, że nie da się przewidzieć, gdzie rewo-
lucja się zatrzyma. Chociaż otwarcie nie wyraził opinii, że 
zdolność państwotwórcza rosyjskiej inteligencji jest słaba, 
z jego słów dawało się to wyczuć. Mimo to uznawał, że ko-
niecznie powinniśmy wzmacniać ruchy narodowe, a nawet 
je podgrzewać. 

Porównując Feriha Efendiego z innymi przedstawicie-
lami naszej inteligencji, postrzegałem go jako człowieka 

najbardziej wyważonego, wyzbytego z osobistych ambicji, 
człowieka, dla którego ważny jest spokój sumienia, czło-
wieka starającego się, aby historia dobrze go osądziła. 
Subtelność i pewność wychowania, które odebrał, a szcze-
gólnie jego skromność wywarły na nas wielkie wrażenie. 
Bez wątpienia Fatih Kerimi był jedną z tych osobowości, 
rozmową, z którymi nigdy nie mogłem się nasycić. 

USEJIN BADANINSKI

Gdy tylko zakończyły się najważniejsze dyskusje kongreso-
we, pożegnałem się z przyjaciółmi i podążyłem do Piotro-
grodu. Jednym z celów mojej podróży było zaproszenie na 
Krym przebywających tam braci: Alima Sejita, Mena Sejita, 
oraz Usejina Badaninskiego, ten ostatni zajmował ważne 
miejsce pośród artystów w Rosji jako miniaturzysta. 

Men Sejit, który, jak wspomniałem wcześniej, odegrał 
pewną rolę na Krymie w rewolucji 1905 r., nie miał żad-
nych nadziei co do rewolucji i efektów naszej działalności. 
Patrzył na naszą „sprawę” jak na kwestię przegraną. Cho-
ciaż nie wypowiadał tego otwarcie, dawało się to wyczuć. 
Popierał nasze zmagania i wyjazd Usejina Badaninskiego 
na Krym, sam jednak był zdecydowany, aby nie ruszać się 
z Piotrogrodu. On także przyznawał, że Piotrogród stanie 
się areną strasznych wydarzeń. Mimo to jednak nie mógł 
się zdecydować, by opuścić to miasto i swoją pracę, i na 
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aby doprowadzić do otwarcia wspomnianej sekcji oświaty 
muzułmańskiej, na posiedzeniu zarządu guberni robił, co 
mógł, niestety – bezskutecznie.

ROZMOWA Z KIEREŃSKIM

Dotarła do nas wieść, że 27 maja do Akjaru (Sewastopola) 
przyjedzie Kiereński. Natychmiast zebraliśmy się: Czelebi 
Dżihan, Sejt Dżelil, Hasan Sabri, Ozenbaszły i ja – pod-
jęliśmy decyzję, aby poprosić Kiereńskiego o rozmowę. 
Z powodu mej nieobecności (wyjazd do Moskwy), po po-
wrocie, szczególnie w zarządzie fundacji, oczekiwało mnie 
wiele osób. Praca nad sprawami fundacji, szereg dyskusji 
nad rozgrywającymi się w kraju wydarzeniami, a nocami 
do rana robota w Komitecie Wykonawczym – wszystko to 
sprawiło, że byłem bardzo zmęczony. Mieliśmy informa-
cje, że Kiereński zatrzyma się w Akjarze na bardzo krótko. 
Dlatego naprędce przygotowaliśmy memorandum, które 
zamierzaliśmy mu wręczyć. 

Gdy tylko dotarliśmy do Akjaru, przepisaliśmy na maszy-
nie memorandum i natychmiast udaliśmy się do położone-
go na nabrzeżu Klubu Wyższych Ofi cerów, gdzie zbierały 
się centralne rady Floty Czarnomorskiej. Kiereński przyby-
wał, aby rozsądzić pewien spór, jaki zaistniał między radą 
żołnierską marynarki a admirałem Kołczakiem1. Ważny ów 
problem był roztrząsany na obradach rady. Zaprowadzono 
nas do poczekalni. Ja – nie wytrzymałem. Zebranie było 
tak ciekawe i ważne, że – wykorzystując mundur, który 
miałem na sobie – a było to możliwe w ówczesnym za-
mieszaniu – wszedłem do sali, by posłuchać dyskusji Kie-

1   Kołczak, Aleksandr W. (1874–1920), admirał rosyjski, jeden z głów-
nych dowódców białej gwardii w Rosji; po ustanowieniu władzy ra-
dzieckiej rozstrzelany w Irkucku.

nowo przyłączyć się do tej burzy, której rezultat był prze-
cież niepewny.

Usejin Badaninski był nam bardzo potrzebny. Nie mieli-
śmy na Krymie nikogo, kto tak jak on byłby przygotowany 
do pracy w oświacie i potrafi ł zaopiekować się naszymi za-
bytkami. Ucieszyłem się, gdy z chętnie przyjął moją pro-
pozycję.

Kilka dni w Piotrogrodzie, u źródła rewolucji mi się bar-
dzo przydało. Wymieniłem poglądy z przyjaciółmi, którzy 
będąc na miejscu znali dobrze sytuację. W rezultacie i we 
mnie zrodziła się obawa, że rewolucja rosyjska pójdzie za 
daleko. Men Sejit podobnie jak Dżelal Korkmaz był przeko-
nany, że bolszewicy przejmą władzę. Równocześnie jednak 
sądził, że długo nie zdołają jej utrzymać.

Jeszcze w Piotrogrodzie zacząłem się zastanawiać, co 
zrobić, abyśmy stali się na tyle silni, by ochronić nasz 
Krym i naszą ludność przed anarchią. Pilnie pojechaliśmy 
z Piotrogrodu do Moskwy, a stamtąd razem na Krym.

Kongres moskiewski w bardzo wzmocnił nasze morale, 
potwierdził, że postępujemy właściwą drogą, że nie jeste-
śmy sami. Decyzje Kongresu w sprawie kształtu politycz-
nego państwa, kwestii ziemi, a szczególnie praw kobiet 
wzmocniły naszą sytuację. Ogłosiliśmy uchwały Kongresu, 
a nasi towarzysze w każdym zakątku Krymu wyjaśniali je, 
i w ten sposób, choć na krótko, nasi oponenci zamilkli.

Wysiadłszy na dworcu w Akmesdżit, natychmiast odna-
lazłem Czelebiego Dżihana. Streściłem mu sytuację i po-
wiedziałem, że musimy podjąć działania, dla zdecydowa-
nego wzmocnienia naszej sytuacji. 

KONGRES NAUCZYCIELI

Jeszcze przed naszym wyjazdem na Kongres Muzułmanów 
podjęto decyzję o zwołaniu w Akmesdżit na początek maja 
Kongresu Nauczycieli. Czelebi Dżihan opowiedział mi, że 
Kongres ów powiódł się. Zrelacjonował, że jednomyślnie 
podjęto uchwałę o konieczności przejęcia przez nas rosyj-
sko-tatarskiego seminarium nauczycielskiego, otwartego 
przez Pobiedonosowa w celu rusyfi kacji muzułmanów. 
Uchwała mówiła, że szkoła zostanie zreorganizowana 
według naszych narodowych potrzeb i dostosowana do 
nowego systemu nauczania, a jej dyrekcja i nauczyciele 
będą mianowani przez nasz Komitet. Czelebi opowiadał, 
że z tego powodu zrodził się głęboki spór pomiędzy nami 
a rosyjskimi urzędami. W tej kwestii, gdzie słuszność leża-
ła całkowicie po naszej stronie, okazało się, jak daleka jest 
„rosyjska demokracja” na Krymie od zrozumienia i uznania 
praw narodów. Rosyjskie władze, twierdząc, że nasze po-
stulaty zostaną rozwiązane po ukonstytuowaniu się nowej 
struktury oświaty – usiłowały rzecz opóźnić. W końcu, kie-
dy uczniowie przestali przychodzić na lekcje, co dowiodło 
nieuznawania administracji szkoły, dyrektor gubernialnego 
wydziału oświaty wreszcie zdecydował się zbadać sprawę, 
co zresztą nie przyniosło żadnego rezultatu. W końcu „po 
rewolucyjnemu” – mianując dyrektora i nauczycieli, siłą 
przejęliśmy szkołę. 

Postępowanie nowych urzędników krymskiej admi-
nistracji, przekonanych, że niosą narodom Wschodu za-
chodnią kulturę, uznawanych za liberałów i demokratów, 
a przed nami piętrzących trudności nie tylko we wspo-
mnianej sprawie seminarium nauczycielskiego, ale nawet 
odmawiających nam utworzenia w gubernialnym wydzia-
le oświaty sekcji do spraw szkolnictwa muzułmańskiego, 
bardzo źle na nas wpłynęło. Halil Tinczerow – nasz de-
legat na Kongres Nauczycieli i jeden z najznamienitszych 
krymskich pedagogów, pozostający w stałych i zażytych 
kontaktach z liberalnym nauczycielstwem rosyjskim – 

Tatarskie ogrodnictwo w okolicach Bachczysaraju, lata 20. XX w.
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reńskiego z Kołczakiem. Naprzeciw siebie stały: rewolucja 
i dawna mentalność, wolność i dyscyplina. Kołczak opierał 
dobro państwa o spokój, Kiereński – o rewolucję. Obydwaj 
zaciekle bronili swych poglądów. Ofi cerowie i żołnierze 
w sowiecie przyzwyczajeni do płomiennych rewolucyjnych 
mów – słuchali z zadziwieniu tego pojedynku. Kiereński 
wracał z inspekcji frontu zachodniego. Był bardzo zmęczo-
ny i wyczerpany. Widać było, że także psychicznie. Czy-
nił wysiłki, by zebrać siłę i wolę. Nie miał doświadczenia 
w kierowaniu polityką państwa. Dotychczas nie zajmował 
się pracą organiczną, szczególnie nie miał doświadczenia 
w kierowaniu masami. Był bardziej przywiązany do teorii 
niż do rzeczywistości, bardziej do ideałów niż do realiów. 
Ponieważ czas rewolucji zmuszał go do ciągłego wygła-
szania przemówień, kiedy trzeba było odpowiedzieć na 
konkretne pytanie, jego myśl i słowa umykały ku ogólnym 
pryncypiom i teoriom. Natomiast Kołczak miał osobowość 
inną, pozytywną, lepiej wiedział, czego chce, i potrafi ł 
to w sposób jasny wyrazić. Wystąpienia Kołczaka prze-
ciw całemu Czarnomorskiemu Sowietowi i Kiereńskiemu, 
wówczas personifi kującemu rewolucję, były błyskotliwe 
i zdecydowane, zapisywały najbardziej honorowe stronice 
jego księgi odwagi i przywiązania do ojczyzny. Na temat 
kompetencji Kołczaka co nieco słyszałem, pewne rzeczy 
przeczytałem w gazetach. W największy podziw wprawiał 
mnie jego kunszt oratorski. Mówił zdaniami krótkimi, uży-
wał trafnych, zdecydowanych sformułowań, jego porówna-
nia były życiowe, proste i barwne. 

Chociaż oczywiście nie mogłem wiedzieć, w jakim 
stopniu Kołczak jest pod wpływem kultury angielskiej, 
to jednak odniosłem wrażenie, że nie tylko jest oddalony 
od rosyjskiej mentalności rewolucyjnej, ale nawet od ro-

syjskiej temperamentu jako takiego, że jest człowiekiem 
całkowicie zachodnim, zanglizowanym. Miara, jaką zacho-
wywał w słowach, zimna krew we wszystkich kwestiach, 
powaga w dyskusji o racjach i odpowiedzialności, troska 
o przyszłość – wywarły na mnie wrażenie. Co prawda Kie-
reńskiemu udało się pogodzić Kołczaka z sowietem, ale 
było to porozumienie bardzo wątpliwe i nie trwało długo. 
Po miesiącu Kołczak podał się do dymisji ze stanowiska 
admirała fl oty czarnomorskiej.

Zaraz po zakończeniu dyskusji Kiereński przyjął nas 
w małym pokoju od strony ulicy. Ubrany był w brązową 
kurtkę wojskową. Towarzyszył mu adiutant generał. Cho-
ciaż miał wiele spraw, chociaż przybył z długiej podróży 
i był po ważnych obradach, przyjął nas natychmiast i za 
to mu podziękowaliśmy. Przywitaliśmy go w imieniu Cen-
tralnego Komitetu Wykonawczego Muzułmanów Krymu 
i życzyliśmy sukcesów na drodze rewolucji. Następnie 
przechodząc do sprawy zasadniczej ja, nagle patrząc mu 
w oczy, powiedziałem: „Wodzu rewolucji, morduje się na-
szych żołnierzy!” Kiereński wzdrygnął się od tego nagle 
wypowiedzianego przeze mnie zdania i pytająco spojrzał 
na swego adiutanta.

Ciągnąłem dalej: „Dawniej, gdy nasi żołnierze służyli 
w wojsku przez wiele lat – znali język rosyjski. Teraz wielka 
cześć zebranych naprędce rezerwistów nie zna rosyjskie-
go – dlatego nie rozumieją komend i na froncie ponosimy 
ofi ary. Jeśli nasze pułki kawaleryjskie są pożyteczne – co 
widać, dlaczego by nie zezwolić na utworzenie odrębnych 
naszych batalionów piechoty i pozwolić, aby dowodzili nimi 
nasi ofi cerowie?”

Kiereński stwierdził, że nie może mieszać się do spo-
sobu ustawienia tych spraw na froncie, ale nie widzi prze-
szkód, aby zastosować nasz projekt na zapleczu. Rozkazał 
adiutantowi, aby ten dopilnował, iżby za pośrednictwem 
sztabu w Odessie wydano odpowiednią dyspozycję dla Do-
wództwa Krymskiego. Podziękowaliśmy i pobiegliśmy do 
pociągu, który miał odjechać do Akmesdżit. Po raz pierw-
szy w życiu patrząc przez okno pociągu, usnąłem na stoją-
co. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Nagle uczułem, że 
nogi się pode mną uginają i uderzam głową o szybę. Moi 
koledzy widząc to, wstali z miejsc i na siłę mnie położyli. 
Spałem do samego Akmesdżitu – zbierałem siły do dalszej 
pracy. 

KONGRES MUFTICH W UFIE

Dowiedzieliśmy się, że w Ufi e2 ma się odbyć Kongres Mu-
ftich Rosji. Czelebi Dżihan otrzymał telegrafi czne zapro-
szenie. Przez kilka dni wspólnie analizowaliśmy, jakie po-
winien przedstawić propozycje i poglądy. Czelebi Dżihan 
zaprezentował rzeczywiście ważny pomysł, aby w Kazaniu 
otworzyć uniwersytet, wspólny dla wszystkich muzuł-
manów Rosji. Tak bardzo zapalił się do tego, że w ciągu 
dwóch nocy przygotował znakomity projekt. Obecnie do-
kładnie nie pamiętam innych tematów, które miał poru-
szyć, ale naszą zasadnicza myślą było wzmóc ruch narodo-
wy, doprowadzić do uzyskania od Rosjan jak największych 
praw, realnie pogłębić rewolucję i poprzeć te partie, które 
mogłyby osłabić rosyjski centralizm. 

Komitet powierzył mi zastępowanie Czelebiego Dżiha-
na na stanowisku muftiego do czasu jego powrotu. Gdy 
po około dwudziestodniowej nieobecności mój przyjaciel 
wrócił, jego przybycie uradowało mnie nie mniej niż jego. 
A kiedy w Komitecie opowiedział o pobycie w Ufi e, szcze-
gólnie o rozmowie z Alimdżanem Barudim, o wielkim bra-

2   Ufa – miasto w europejskiej części Rosji, stolica Baszkirii. W carskiej 
Rosji znaczny ośrodek muzułmański.

Prządka, lata 20. XX w.
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żagy jako niezależny organ. Natomiast 27 lipca zaczęła wy-
chodzić gazeta Millet pod kierownictwem Hasana Sabriego. 
W miesiąc później, pod kierunkiem Halila Czapczakczego 
i Alego Badaninskiego ukazała się po rosyjsku gazeta Tatar 
Sedasy (Echo Tatarskie). Wydawaliśmy ją szczególnie dla 
zapoznania opinii rosyjskiej z naszymi poglądami. Zauwa-
żyliśmy bowiem, że intrygi, prowadzone przeciwko nam 
w prasie rosyjskiej, powodują znaczne ochłodzenie pomię-
dzy rosyjskimi masami a naszą ludnością i uznaliśmy za 
konieczne zapobieżenie temu.

Osobiście zajmowałem się całą drukarnią i drukarzami, 
tak bardzo wciągnąłem się w tę pracę i polubiłem ją, że 
pomimo wszystkich zajęć – wcześnie rano albo późną nocą 
zawsze wstępowałem tam na pogawędkę z drukarzami. 
Gdy wyjeżdżałem poza Akmesdżit albo dalej, poza Krym, 
to po powrocie zawsze pierwsze kroki kierowałem do dru-
karni na rozmowę z drukarzami.

To był mój ideał: być dziennikarzem i tak pracować dla 
narodu. Po to przecież w Paryżu zapisałem się na kursy 
dziennikarstwa. Mieliśmy już drukarnię i gazety założone 
przez nas samych. Prawie codziennie omawiałem z towa-
rzyszami aktualne wydarzenia polityczne, często pisałem 
artykuły do Milletu i Kyrym Odżagy. 

Sprowadziłem roczniki Watan Hadimi i całość przejrza-
łem. Przeanalizowałem problemy, które zajmowały naszą 
młodzież w roku 1905, szczególnie skoncentrowałem się na 
artykułach Abdurreszida Mehdiego, dotyczących kwestii 
ziemi. Mimo nawału pracy wertowałem pisma i broszury 

opublikowane po roku 1905 przez rosyjskich rewolucjo-
nistów na temat tego ważnego problemu. Analizowałem 
rosyjską publicystykę dotyczącą tej kwestii, na tej bazie 
przygotowywałem artykuły i na ile to było możliwe, zaopa-
trywałem je w odpowiednie przypisy. 

Rzeczą trudniejszą od zorganizowania drukarni i wyda-
wania gazety było jednak wówczas znalezienie papieru. 
A papier był nam bardzo wówczas potrzebny nie tylko na 
gazety, ale i na podręczniki szkolne. Szukaliśmy go wszę-
dzie – czy to w krymskich miastach, czy poza Krymem, 
znalazłszy – natychmiast kupowaliśmy. Przywoziliśmy pa-

terskim zainteresowaniu, z jakim się spotkał, o wrażeniu, 
jakie wywarły jego przemówienia i propozycje, wszyscy 
mieliśmy łzy w oczach.

Czelebi Dżihan opowiedział, jak przy pożegnaniu Alim-
dżan Barudi rzekł do niego: „Nasz mistrzu, Bóg dał wam 
wszelkie bogactwo – zdrowie, potomstwo, wiedzę, uznanie, 
ze strony narodu, jego szacunek i miłość... Dla dopełnienia 
życzę Wam, by przeznaczone Wam się stało jeszcze święte 
męczeństwo”, i jak te słowa starca bardzo go poruszyły. 
Wtedy oczywiście nie pojmowałem, z jak tragicznym prze-
czuciem mówił Alimdżan Barudi. 

GAZETA „MILLET”

W czerwcu Abdulhakim Hilmi powiedział, że ma zamiar 
wydawać gazetę Krymskie Ognisko (Kyrym Odżagy). Zgło-
sił się też Weli Ibrahim, mówiąc, że w Kafi e jest maszy-
na; poprosił mnie o pomoc w jej kupnie i sprowadzeniu. 
Spełniłem ich próby. Nie mogę powiedzieć, iż nie zdawa-
łem sobie sprawy, że gazeta ta przyjmie wobec nas trochę 
opozycyjny front. Wierzyłem jednak, że krytyka i spory 
przyniosą korzyść, szczególnie mocno wierzyłem, że Ab-
dulhakim Hilmi nie będzie działał przeciw naszej sprawie 
narodowej. 

Intrygi rosyjskich gazet, szczególnie organu umiarkowa-
nych liberałów – Wiadomości Krymskich, w których redak-
torem naczelnym był dr Pasmannik, oraz Wiadomości Połu-
dniowych (Dżenup Haberleri) przekraczały miarę. Niestety 
to Abbas Szirinski, w tej prasie 
przekazywał instrukcje prze-
ciwko nam, prowokował prze-
ciwko nam gazety – a oprócz 
tego wciąż głosił w nich pogląd 
o naszej rzekomej wrogości do 
Rosjan i kultury rosyjskiej – 
w ten sposób usiłował wzbu-
dzić w Rosjanach przeciwne 
nam działania. 

My natomiast w dalszym cią-
gu nie mieliśmy ustawionej we 
właściwy sposób swojej prasy. 
Gazeta Terdżuman i jej redak-
tor naczelny Hasan Sabri Ajwaz 
z mocą publikowali nasze idee 
i decyzje i bronili ich. Jednakże 
Terdżuman miał inną – świętą 
i historyczną misję. Terdżuman 
miał podejmować w szeroki 
sposób tematykę świata islamu 
i świata tureckiego. Terdżuma-
na chcieliśmy trzymać ponad 
burzami rewolucji.

Z tych przyczyn pojawiła 
się konieczność, aby w naszym 
centrum – w Akmesdżit wyda-
wać dwie gazety – jedną po 
tatarsku, drugą po rosyjsku. W związku z tym nasz Komi-
tet podjął decyzję, żeby pilnie założyć drukarnię i zacząć 
wydawać naszą prasę. Mnie powierzono załatwienie tych 
spraw. W owych chwilach byłem bardzo zajęty sprawami 
fundacji i wszędzie rozsianymi naszymi komitetami – mimo 
to – na usilną prośbę Czelebiego Dżihana się podjąłem. 
Korzystając z rozeznania Osmana Akczorakliego i za jego 
aprobatą – a był on osobą najbardziej kompetentną w tych 
sprawach – kupiłem na ulicy Puszkina drukarnię – dobrze 
zaopatrzoną w czcionki i z dobrymi maszynami. 

Abdulhakim Hilmi 20 lipca zaczął wydawać Kyrym Od-

Kotlarz w swoim warsztacie, Bachczysaraj, lata 20. XX w.
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pier z Odessy, z Charkowa. W końcu udało się nam zgro-
madzić spory zapas. Sprawa ta zajęła mnie nie mniej niż 
organizowanie drukarni.

Warto było włożyć tę robotę wysiłek, gdyż jedynym orę-
żem naszego sukcesu była nasza działalność wydawnicza.

WZROST ANARCHII – BOLSZEWICY

Gdy na Krymie usiłowaliśmy uporządkować nasze sprawy 
narodowe, zorganizować naszą ludność i przygotować ją 
do działania, fala anarchii w całej Rosji – tak jak przypusz-
czaliśmy – wzbierała z dnia na dzień. Widać było, że wszę-
dzie rośnie autorytet i aktywność bolszewików.

30 maja w Kronsztadzie3 marynarze pozostający pod 
wpływem bolszewików wywołali znaczne zamieszki. Nato-
miast 20 czerwca zaczął się wielki bunt we fl ocie czarno-
morskiej, Kołczak podał się do dymisji. 16 lipca w Piotro-
grodzie miał miejsce zbrojny zryw bolszewików. 20 lipca 
podał się do dymisji gabinet ks. Lwowa, premierem został 
Kiereński. Na frontach z każdym dniem zaznaczało się 
coraz większe rozprzężenie, niemieckie ataki, chociaż nie-
zbyt nasilone, przynosiły istotne straty.

„Pogłębianie” rosyjskiej rewolucji i demagogia z dnia na 
dzień coraz mocniej popychały cywilną ludność i wojsko 
ku anarchii, a warstwy inteligenckie – ku wzajemnej wro-
gości. Wszystko chyliło się ku upadkowi. Nie było autory-
tetu mogącego być opoką dla państwa i kraju. Centralna 
Rada i Kiereński, starali się poprawić sytuację rewolucji 
i na frontach, ale więcej mówili, niż działali. Nie rozumie-
li, że w Piotrogrodzie, w sercu rewolucji i państwa trzeba 
przygotować zbrojną, rewolucyjną siłę – wierną rewolucji 
i odpowiednio przygotowaną ideowo.

NASI ŻOŁNIERZE

Bardziej niż wszystko inne martwiło mnie, że nasz kraj – 
Krym popadnie w anarchię. Korzystając z postanowienia 

3   ...w Kronsztadzie – Kronsztad, miasto portowe w Rosji, na wyspie 
Kotlin w Zatoce Fińskiej, na zach. od Petersburga, od XVII w. baza 
Floty Bałtyckiej.

Kiereńskiego, podjętego w Akjarze, że naszymi żołnierza-
mi mogą dowodzić nasi ofi cerowie – rozpoczęliśmy two-
rzenie z tatarskich żołnierzy narodowej organizacji. Odby-
liśmy zebrania z naszymi ofi cerami. Zadecydowaliśmy, że 
zostaną zakwaterowani w odrębnych koszarach, a ponie-
waż spodziewaliśmy się, że nasze siły zgrupowane w Ak-
mesdżit nie zdołają poradzić sobie z opozycją, na którą 
natkniemy się w tej kwestii – zaczęliśmy szukać sposobu, 
jak najszybciej sprowadzić do kraju tatarskie pułki kawale-
rii stacjonujące w Chersoniu i Nowogeorgijewsku4.

Fakt, że nasza piechota miała być zgrupowana w odręb-
nych koszarach i dowodzona przez naszych ofi cerów, spo-
wodował, że krymscy Rosjanie – opanowani mentalnością 

„narodu panującego” i w żaden 
sposób niemogący strawić my-
śli o „wolności dla narodów” 
– wpadli we wściekłość. A prze-
cież myśleliśmy o porozumieniu 
się z nimi po to, aby nasz wspól-
ny kraj uchronić przed anarchią. 

PRÓBA WYJAZDU 
DO STAMBUŁU

Opowiedziałem w owych dniach 
Czelebiemu Dżihanowi o pew-
nym ważnym problemie, który 
zaprzątał mi głowę od dnia, 
kiedy stało się dla nas jasne, 
że Rosja chyli się ku rozpadowi 
i że z Rosjanami na Krymie nie 
zdołamy się porozumieć. Do-
szedłem mianowicie do wnio-
sku, że choćbyśmy, nie wiem 
jak, zmobilizowali nasze siły dla 
obrony, i tak niezbędne jest za-
pewnienie sobie pomocy Turcji. 
Stało się rzeczą konieczną jak 
najprędzej poinformować Tur-

cję o sytuacji w Rosji i o straszliwym położeniu, w jakim 
znajdzie się Krym. Uzgodniwszy stanowisko w tej kwestii 
z Czelebim Dżihanem, zacząłem rozglądać się, jak można 
by dostać się do Turcji. Niestety, na całym Krymie u naszej 
ludności nie było nie tylko porządnej motorówki, ale na-
wet większej żaglówki. Pojawiła się możliwość kupna od 
pewnego Rosjanina w Gurzuf, bez wzbudzania podejrzeń, 
małej motorówki. Cóż z tego, skoro okazało się, że nie ma 
jak zdobyć benzyny... W tej sytuacji zdecydowaliśmy pil-
nie wysłać drogą lądową do Turcji Ethema Feyziego Beja 
(Gozajdyna) – mego przyjaciela pochodzącego z Silistry. 
Byliśmy przekonani, że Ethem Fejzi jest całą duszą przy-
wiązany do turkizmu i ma niezłomny charakter.

Trzeba było mu znaleźć paszport irański. Pomyślałem, 
że będzie mógł to zrobić tylko nasz Weli Ibrahim, który 
miał przyjaciół w kafanach, zajazdach i hotelach. Sprawę 
wytłumaczyłem mu w następujący sposób: ogólna sytu-
acja staje się coraz gorsza, w związku z tym powinniśmy 
wiedzieć, co dzieje się wokół, w tym celu dobrze będzie, 
jeżeli – ja wkrótce udam się na rekonesans na Ukrainę, 
a równocześnie Ethem Fejzi Bej – na Kaukaz. Fejzi Bej – 
powiedziałem – dla niepoznaki, aby nie zwracać na siebie 
uwagi, potrzebuje perskiego paszportu. Poprosiłem Welie-

4   ...i Nowogeorgijewsku – Nowogeorgijewsk – miasto na Ukrainie (ob-
wód kirowogradski) zatopione w czasach reżimu komunistycznego 
w związku z budową krzemieńczuckej elektrowni wodnej na Dnie-
strze. 

Na ganku domu w Bachczysaraju, lata 20. XX w.
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i w ten sposób w pełni ożywi się nasza sprawa narodowa 
wola i wiara. Usiłowałem przekonać go, że jego opór z bro-
nią w ręku przyniesie nam tylko straty. Powiedziałem, że 
jeżeli nie przyjmie mojej argumentacji, nie tylko zrezygnu-
ję z wyjazdu na Ukrainę, ale pozostanę z nim i będę bronił 
się z nim razem. Wtedy zrezygnował. 

POTRZEBNA NAM KONSTYTUANTA 

W tej sprawie pewna myśl, o której nie mogę myśleć 
inaczej niż jako o zrządzeniu losu, stała się dla mnie po-
mocną. Od sporego już czasu wraz z Czelebim Dżihanem 
roztrząsaliśmy problem: „Czy powinniśmy zgodzić się na 
podporządkowanie naszej narodowej autonomii urzędo-
wi rosyjskiego premiera, czy też raczej Dyrekcji Wyznań 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych”. Narastająca w Ro-
sji anarchia, stopniowy rozkład państwa, natchnęły mnie 

nadzieją, żeby – skoro nie pozo-
stało żadne „centrum” – naszą 
„narodową wolę” podporządko-
wać naszemu narodowi i zwołać 
Zgromadzenie Konstytucyjne (Ku-
rułtaj). Tej nocy, gdy skończyliśmy 
z Czelebim Dżihanem długą i ner-
wową dyskusję o aresztowaniu, 
położyłem się na kanapie w jego 
pokoju. Ale mój przyjaciel w żaden 
sposób nie mógł znaleźć spokoju. 
Czułem, że, chociaż dał mi słowo, 
myśl o obronie w dalszym ciągu 
go dręczy. Nagle wstałem i posa-
dziłem Czelebiego Dżihana przy 
stole. Spojrzałem w jego oczy, 
pełne blasku i mocy. Mówiłem tak, 
jak on lubił – krótkimi, zdecydo-
wanymi zdaniami. Powiedziałem, 
że gdy Rosja się rozpada, to może 
i powinniśmy powstrzymywać 
anarchię, wzmacniając nasze siły, 
ale z drugiej strony, aby zapewnić 
naszemu narodowi możliwość sa-
mostanowienia, powinniśmy ten 
naród zgodnie z zasadami wybo-
rów skoncentrować wokół jakiejś 
organizacji centralnej. W ten spo-
sób – kontynuowałem – jeśli Cen-
tralny Rząd Rosyjski utrzyma się, 
wówczas bardziej doceni naszą 
organizację centralną, a jeżeli się 
nie utrzyma – będzie to podstawa, 
fundament dla określenia naszej 
przyszłości. W końcu wykrzykną-
łem: „Potrzebujemy konstytuanty!”

Dżafer Sejdamet  
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady  

Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbije-
wicz  

Zdjęcia: Üsein Abdurefi oğlu Bodaninskiy  
Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 

go Ibrahima, aby sprawę załatwił możliwie szybko. Chociaż 
ufaliśmy Weliemu, to jednak uznaliśmy, że lepiej będzie, 
jeżeli całą sprawę przedstawimy w taki właśnie sposób. 

W tydzień później Ethem Fejzi Bej wyruszył w drogę 
z irańskim paszportem, w którym widniała przyklejona 
jego fotografi a. Byłem mu głęboko wdzięczny, że spełnił 
naszą prośbę. Byłem do niego głęboko przywiązany, na ile 
pragnąłem, aby jego misja się powiodła, na tyle modliłem 
się, aby Bóg go chronił. 

EWENTUALNOŚĆ ARESZTOWANIA 
CZELEBIEGO DŻIHANA 

15–17 lipca na północ od Krymu, w mieście Melitopol5, pod 
względem administracyjnym przynależnym do półwyspu, 
wybuchł bunt. Rebelianci spalili wytwórnię spirytusu i roz-
poczęli plądrowanie 
miasta. Na wieść 
o tym, przedstawi-
ciel Kiereńskiego 
– gubernator tau-
rydzki6 Bogdanow 
postanowił wysłać 
naszych żołnierzy 
stacjonujących na 
Krymie do stłumie-
nia anarchii. Nasi 
ofi cerowie i żołnie-
rze odpowiedzieli, 
że nie wyjadą poza 
Krym bez aprobaty 
naszego Komitetu 
Wykonawczego. Sy-
tuacja stawała się 
bardzo napięta. Po-
nieważ już wcześniej 
zadecydowaliśmy, iż 
ja z Ahmedem Ozen-
baszlim jak najszyb-
ciej udamy się do Ki-
jowa, nie mogliśmy 
odłożyć naszego 
wyjazdu. Przed po-
dróżą całą noc, do 
rana analizowaliśmy 
sytuację. Tego dnia 
bowiem, pewien 
zaufany człowiek 
poinformował nas, 
że rosyjska admini-
stracja potajemnie 
projektuje areszto-
wanie Czelebiego 
Dżihana. Czelebi 
Dżihan mówił, że podjął kategoryczną decyzję, że nie da 
się aresztować – będzie się bronił do ostatniej kuli w re-
wolwerze. Poddanie się aresztowaniu uznawał za 
podeptanie naszej „narodowej woli”, sprzeciw wobec tych, 
którzy przyjdą go aresztować – uznawał za narodowy obo-
wiązek. Ja natomiast uważałem, że to aresztowanie może 
być, paradoksalnie, dla nas korzystne, gdyż nasz lud nie 
pozostanie bezczynny wobec tego faktu, Krym powstanie 

5   Melitopol – miasto na południowo-wschodniej Ukrainie w obwodzie 
zaporoskim, miasto od 1841 r.

6  ...taurydzki – Tauryda – starożytna nazwa Krymu, gubernator tau-
rydzki: krymski.

Para staruszków, Bachczysaraj, lata 20. XX w.
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