
Leon Najman Mirza Kryczyński

Życie i działalność





Leon Najman Mirza 
Kryczyński

Życie i działalność

Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie

Wrocław 1443/2022



Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie

MZR

Redakcja i opracowanie techniczne:
Robert Błaszak

Korekta:
Barbara Pawlic-Miśkiewicz

Copyright by Muzułmański Związek Religijny w RP
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, 1443/2022

Wydawca:

15-207 Białystok, ul. Piastowska 13 F
tel./fax (+48) 85 732 40 23, tel. kom. (+48) 605 612 137

e-mail: mzr@mzr.pl, www.mzr.pl

Zrealizowano dzięki dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydanie pierwsze

ISBN 978-83-65802-37-8

Skład, druk i oprawa:
Agencja Wydawnicza ARGI s.c.

52-017 Wrocław, ul. Wodzisławska 16
www.argi.pl

Książkę złożono 11-punktową czcionką kroju Brygada 1918

Na okładce fragment pomnika ku czci Leona Najmana Mirzy 
Kryczyńskiego, odsłoniętego w Lesie Piaśnickim w roku 2016,

oraz insygnia Orderu Orła Białego, przyznanego mu pośmiertnie 
w roku 2018.
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Musa Çaxarxan Czachorowski

My z niego wszyscy...

Bez wątpienia przedwojenna polska społeczność tatarska 
mogła poszczycić się wieloma godnymi szacunku, a nawet 
wybitnymi przedstawicielami. Byli wśród nich naukowcy, 
prawnicy, lekarze, wojskowi, artyści, działacze społeczni, ima-
mowie, dziennikarze, również politycy. Wymienić tu można 
sporo nazwisk ludzi, którzy prowadzili wręcz pracę u pod-
staw, pracę organiczną na rzecz polskotatarskiego środowiska 
muzułmańskiego. Efekty były widoczne: pojawiły się czasopi-
sma tatarskie i muzułmańskie, publikacje książkowe, rozwi-
jało się życie religijne i społeczne, polepszały warunki byto-
we, Tatarzy ruszyli po wykształcenie – także poza granicami 
kraju. Tę dobrą passę przerwała II wojna światowa. Niemieccy 
i sowieccy najeźdźcy wymordowali znaczną część polskotatar-
skiej inteligencji, zaś późniejsze zmiany granic spowodowały 
zniszczenie naturalnej, skupionej w polskim państwie, struk-
tury tatarsko-muzułmańskiej.

Chcemy przypomnieć jednego z naszych przedwojennych 
tytanów pracy. Określenie to może nazbyt patetyczne, ale Leon 
Najman Mirza Kryczyński rzeczywiście był człowiekiem wiel-
kiego formatu, który wielokrotnie podejmował się działań prze-
rastających możliwości i siły zwykłego człowieka. Był przecież 
– od młodych już lat – działaczem społecznym, publicystą, poli-
tykiem i wydawcą, orientalistą, prawnikiem, muzealnikiem 
i archiwariuszem. Pozostawał polskim obywatelem i patriotą, 
czując głęboką więź ze światem turkijskim i muzułmańskim 
w humanitarnym, nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Anga-
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żował się we wszystko nie tylko werbalnie, ale też całym sobą, 
czego dowodem jest jego udział w tworzeniu niepodległej pań-
stwowości Krymu i Azerbejdżanu w latach 1918–1920.

Prof. Selim Chazbijewicz, polskotatarski naukowiec, pisarz 
i dyplomata1, we wstępie do wydanej staraniem Związku Tata-
rów Polskich2 w roku 1998 broszury pt. Leon Najman Mirza 
Kryczyński. Lider ruchu kulturalnego Tatarów polskich, będącej 
suplementem nr 3 do IV tomu „Rocznika Tatarów Polskich”, 
przedstawił go następująco:

„Był sędzia Kryczyński działaczem dużego formatu, nie 
tylko na polską skalę. Pamiętają o nim na Krymie, w Azerbej-
dżanie, w Taszkiencie i w Stambule. W jego osobie połączyła się 
Azja i Europa.

Umiłowanie tatarskich, muzułmańskich tradycji i wolno-
ści łączył z nienaganną etykietą zdobytą w salonach dawnego 
Petersburga i Paryża. Był Muzułmaninem i Europejczykiem, 
wydawcą, prawnikiem i ideowym przywódcą niewielkiej garst-
ki polskich Tatarów.

[…] On przywrócił polskich Tatarów polskiej kulturze, zaini-
cjował ruch wydawniczy, piśmienniczy i intelektualny, który 
mimo olbrzymich strat spowodowanych przez drugą wojnę 
światową trwa do dziś. Przedłużył życie tatarskiej wspólnocie”3.

My z niego wszyscy... – stwierdza dalej. Tak, to prawda. Ziar-
no, zasiane niegdyś przez Leona Najmana Mirzę Kryczyńskie-
go, wzrosło. Dzisiaj kontynuujemy jego pracę, dzisiaj – śmiało 
można powiedzieć – realizują się jego marzenia. Polskotatar-
ska społeczność muzułmańska odradza się, odzyskuje swoją 
bogatą historię i tradycje, mądrze rozwija edukację religijną, 
wydaje własne czasopisma i książki, aktywizuje się w życiu 
publicznym i tworzy ruch kulturalny na znaczną skalę. Pamię-
ta też o swoim wybitnym przedstawicielu. We wrześniu 2005 
1 Selim Chazbijewicz – Wikipedia, wolna encyklopedia (dostęp: 7.04.2022 r.).
2 Od r. 2004 Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.
3 S. Chabijewicz, Duchowa spuścizna Leona Kryczyńskiego, Leon Najman 
Mirza Kryczyński. Lider ruchu kulturalnego Tatarów polskich, Gdańsk–Gdynia 
1998, s. 3–4.
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roku z inicjatywy Selima Chazbijewicza, ówczesnego prezesa 
Rady Centralnej Związku Tatarów RP, w Gdyni, na budynku, 
w którym w latach 1935–1939 mieszkał Leon Kryczyński i gdzie 
mieściła się wtedy redakcja „Rocznika Tatarskiego”, odsłonięta 
została tablica pamiątkowa.

Kolejna tablica – upamiętniająca zasługi Leona i jego brata 
Olgierda dla Azerbejdżanu – pojawiła się 26 maja 2013 roku 
w Gdańsku-Oruni na ścianie budynku Narodowego Centrum 
Kultury Tatarów RP, które nosi też imię Leona Kryczyńskie-
go. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był ambasador Republiki 
Azerbejdżanu w Polsce przy współpracy z Narodowym Cen-
trum Kultury Tatarów RP oraz Stowarzyszeniem Kulturalnym 
Polska-Azerbejdżan. 

16 kwietnia 2016 roku dzięki staraniu Jerzego Szahuniewi-
cza, prezydenta Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, w Lesie Piaśnickim, miejscu zamordo-
wania kilkunastu tysięcy przedstawicieli polskiej inteligen-
cji, w tym Leona Kryczyńskiego, stanął godny obelisk ku czci 
polskiego Tatara. Przez lata napisano o nim sporo artykułów, 
w tym w czasopismach tatarskich i muzułmańskich, poświęco-
no mu wiele uwagi w wydawnictwach historyczno-naukowych. 
W roku 1998 ukazał się wspomniany powyżej suplement do 
„Rocznika Tatarów Polskich”, natomiast w roku 2016, w opubli-
kowanym sumptem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP Słowniku biogra-
ficznym Tatarów polskich XX wieku, znalazło się stosowne hasło 
dotyczące Leona Kryczyńskiego4.

Nie zapomniała o swoim Tatarze również Rzeczpospoli-
ta. Doceniła jego zasługi po latach, pośmiertnie, odznaczając 
w roku 2018 najwyższym i najstarszym polskim odznacze-
niem: Orderem Orła Białego.

Niestety, ta wybitna postać wciąż nie ma biografii z praw-
dziwego zdarzenia. W oczekiwaniu na jej powstanie, zachę-
4 A. Miśkiewicz, Kryczyński Najman-Mirza Leon (pseudonim Arsłan Bej) (1887–
1939 lub 1940) [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, Białystok 
1438/2016, s. 93–96. 
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cani przez prof. Jana Tyszkiewicza, historyka, od lat współ-
pracującego z polskotatarską społecznością, postanowiliśmy 
wydać zbiór tekstów poświęconych Leonowi Najmanowi 
Mirzie Kryczyńskiemu, poszerzając tekst edycji z roku 1998. 
Zaprawdę, był to człowiek renesansu, oddany swojej szero-
ko pojmowanej wspólnocie etniczno-religijnej, przepełnio-
ny przy tym głębokim poczuciem obywatelskiego obowiąz-
ku wobec polskiej ojczyzny. Bezinteresowny w działaniach, 
szczery przyjaciel i mentor. Jakże znamienne – w kontekście 
tragicznych doświadczeń polskiego narodu – są losy jego 
oraz jego brata: Leona zamordowali Niemcy (1939), Olgierda 
– Rosjanie (1942).

Musa Çaxarxan Czachorowski
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Jan Tyszkiewicz

Zasługi 
Leona Najmana Mirzy Kryczyńskiego

dla rozwoju kultury i wiedzy historycznej 
Tatarów w Polsce

Tatarzy, osiedlający się w Wielkim Księstwie Litewskim, 
otrzymywali od wielkiego księcia Olgierda i wielkiego księcia 
Witolda ziemię, z obowiązkiem służby wojskowej. Nowożyt-
ne ziemiaństwo tatarskie w XIX w. nie było liczne, ponosząc 
straty w licznych wojnach XV–XVIII w. Większość Tatarów 
litewskich zaczęła podejmować różne zawody i pracę, nadal 
chętnie służąc w wojsku5. Na przełomie XIX i XX w. większość 
z nich uprawiała rolnictwo i rzemiosła. Bardziej ambitni 
i zamożniejsi kształcili się w wyższych uczelniach Rosji, spo-
tykając się tam z licznymi Polakami. Szczególne poważanie 
zapewniały wówczas studia prawnicze6. Dominująca pozycja 
w społeczeństwie rosyjskim zarezerwowana była dla Rosjan, 
zwłaszcza dla pochodzących ze środowisk dworskich i ary-
stokratycznych. Ograniczenia w przyjmowaniu na studia 
dotyczyły tylko katolików (numerus clausus), a więc głównie 

5 Podstawowe informacje o najstarszych rodach Tatarów z W. Ks. Litew-
skiego: S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929; J. Sob-
czak, Położenie prawne ludności tatarskiej w W. Ks. Litewskim, Poznań 1984; 
S. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich W. Ks. Litewskiego, Gdańsk 2006.
6 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, 
Warszawa 1938, s. 47–143; T. Bairašavskaite, Lietuvos totoriai XIX am žiuje, Vil-
nius 1996, s. 84–121.
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Polaków7. Około roku 1900 liczebność Tatarów litewsko-pol-
skich osiągała 7–8 tysięcy. Wykształcona elita, głównie woj-
skowa i urzędnicza, liczyła kilkaset osób. Grupa ta posiada-
ła aspiracje do działalności społecznej i politycznej, w tym 
niepodległościowej. Podobnie jak w społeczeństwie polskim, 
wielu Tatarów miało związki z Polską Partią Socjalistyczną 
lub do niej należało8.

Leon Kryczyński (ur. 25.04.1887 r.), syn Konstantego, zawo-
dowego oficera rosyjskiego, uczęszczał do gimnazjum w Wilnie 
i Smoleńsku (1895–1904). Zmieniał miejsca nauczania w związ-
ku z uczestnictwem w pozaszkolnym kształceniu i z powodu 
posiadania nielegalnej prasy socjalistycznej. Podczas rewolu-
cji 1905 roku brał udział w demonstracjach w Petersburgu i na 
Krymie. Wkrótce ojciec wysłał go za granicę, żeby uchronić go 
przed aresztowaniem. Na studiach w Petersburgu spotkał się 
z polskimi i muzułmańskimi (I. Gasprinski, M.A. Topczubaszy) 
działaczami niepodległościowymi9.

Podczas studiów prawniczych w Petersburgu (1907–1911) 
Leon rozpoczął regularną działalność społeczno-kulturalną. 
Utworzył wówczas Koło Akademików Muzułmanów Polskich, 
zrzeszające kilkunastu studentów, głównie z uniwersytetu. 
Oprócz braci Leona i Olgierda Kryczyńskich byli to: Maciej 
Bajraszewski, Jakub Safarewicz, Jakub Szynkiewicz, Helena 
Bajraszewska, Aleksander Talkowski i in. Celem działalno-
ści Koła było wspólne kształcenie się i dyskusje, obejmują-
ce historię i literaturę, przede wszystkim zaś dzieje Tatarów 
w Wielkim Księstwie Litewskim. Leon, jako sekretarz Koła, 
7 O takich ograniczeniach zob. L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław 
1984 i in.
8 Por. artykuły o Aleksandrze Sulkiewiczu i innych Tatarach litewsko-pol-
skich w „Roczniku Tatarskim”, t. 1–2, Wilno–Zamość 1932–1935; także S. Cha-
zbijewicz, Tatarzy polscy wobec Rosji w XIX i XX w. [w:] Dawna Rosja i Rosja-
nie w obecnych badaniach polskich, red. J. Tyszkiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 
2014, s. 227–252.
9 L. Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski”, 
t. II 1935, s. 60–74; J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794–1914, Puł-
tusk 2002, s. 77–86.
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rozpoczął gromadzenie literatury i bibliografii prac doty-
czących Litwy i Tatarów. Podjął też współpracę z Dżemilem 
Aleksandrowiczem, studentem Instytutu Technologicznego 
w Moskwie, który opublikował artykuł Do problemu o pocho-
dzeniu muzułmanów Litwy i Polski10.

W roku 1912 Leon z ojcem założyli w Warszawie Towarzy-
stwo Pomocy Biednym Muzułmanom, opiekujące się rannymi 
muzułmanami z wojsk rosyjskich. Tam też poznał wówczas 
Jana Michalskiego, dzięki któremu poszerzył wiedzę i wznowił 
pracę nad bibliografią dotyczącą dziejów tatarskich. Rezulta-
tem tego było opublikowanie Bibliograficznych materiałów do 
historii Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy (Piotrogród 
1917). W czasie rewolucji 1917 roku stanął Leon na czele Tym-
czasowej Rady Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
Wziął udział w pracach Centralnego Komitetu Wszechro-
syjskiej Muzułmańskiej Organizacji Wojskowej, a następnie 
na Krymie. Tam, w rządzie gen. Macieja Sulkiewicza, został 
dyrektorem Kancelarii Ministerstwa Spraw Wojennych. Po 
zajęciu Krymu przez Armię Czerwoną przez rok pełnił podob-
ne obowiązki (od V 1919 r. do IV 1920 r.) w Republice Azer-
bejdżanu, gdzie redagował i publikował ustawy. Jako prezes 
kancelarii Ministerstwa Spraw Zagranicznych tej republiki 
opublikował tajne dokumenty, ujawniające tendencje i zarzą-
dzenia rosyjskie skierowane przeciw muzułmańskiej ludno-
ści Krymu i Kaukazu11.

Okres studencki (do roku 1912) i okres działalności poli-
tycznej (do połowy roku 1920) przygotowały Leona Kryczyń-
skiego do pracy społecznej w niepodległej Polsce. Rozpoczął 
10 M. Konopacki, Leon Najman Murza Kryczyński (25 IX 1887–1939), „Prze-
gląd Orientalistyczny”, (49) 1964, s. 26; Dż. Aleksandrowicz, K woprosu o pro-
ischoždienii musułmanow Litwy i Polszi, Pierwoj musułmanskij sbornik, Moskwa 
1907, s. 5–7.
11 L. Kryczyński, Dokumienty po russkoj politikie w Zakawkazie, t. I–II, Baku 
1919–1920; Leon Kryczyński w  25-lecie działalności społecznej i literackiej (od 
redakcji: W. Girej Dżabagi), „Przegląd Islamski”, R. VI 1937, № 1–3, s. 2–6; 
A. Miśkiewicz, Kryczyński Najman-Mirza Leon (1887–1939) [w:] Słownik bio-
graficzny Tatarów polskich XX wieku, Białystok 2016, s. 93.
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tutaj realizację swoich dawnych planów, starając się włączyć 
do ich realizacji możliwie liczne grono Tatarów środkowo-
-europejskich. Niestety, z mieszkańcami Związku Sowieckie-
go kontakt nie był już możliwy12.

Pobyt w Polsce był prawie całkowicie poświęcony działalno-
ści społecznej, publicystycznej, redaktorskiej i autorskiej, skie-
rowanej do Tatarów polsko-litewskich. Swoją pracę zawodową 
sędziego Leon Kryczyński wykonywał dobrze, ale rutynowo, co 
zresztą zapewniło mu odpowiednie odznaczenia. Pomimo prze-
noszenia do różnych sądów rejonowych (Wilno, Zamość, Gdynia) 
potrafił pogodzić obowiązki służbowe z działalnością w Związ-
ku Kulturalno-Oświatowym Tatarów RP. O wielostronności jego 
działań społecznych świadczą otrzymane przez niego odzna-
czenia: Medal 10-lecia Rzeczypospolitej Polskiej (1928), Złoty 
Krzyż Zasługi (1933), Odznaczenie Wszechpolskiego Komitetu 
Pomocy Ofiarom Powodzi (1935), Srebrny Wawrzyn Akademic-
ki (1936), Brązowy Medal Za Długotrwałą Służbę (1938). L. Kry-
czyński miał także zasługi jako prezes Oddziału Zamojskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, rozwijając kontakty 
z innymi oddziałami tej organizacji. W Gdyni był prezesem Koła 
Prawników w Oddziale Ligi Morskiej i Kolonialnej13.

Z pozoru pierwsze pięć lat pobytu w Polsce poświęcił tylko 
pracy zawodowej, a dopiero pozostałe działalności w środo-
wisku tatarskim. W rzeczywistości pierwsze lata były okre-
sem przygotowań do wysiłku organizacyjnego i pisarskiego, 
nawiązywaniem różnych kontaktów z twórczą warstwą inte-
ligencji kraju, rozsianą w różnych zakątkach integrowane-
go po zaborach państwa. Oczywiście dawny zabór rosyjski, 
z Warszawą, Wilnem, Grodnem i Nowogródkiem, był przez 
niego najlepiej znany, ale nie zapewniał dostatecznie dużej 
grupy autorów do współpracy. Elitę kulturalną i ideową two-
rzyli Tatarzy po różnych studiach wyższych oraz imamo-

12 Por. S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971.
13 A. Miśkiewicz, Kryczyński Najman-Mirza Leon (1887–1939) [w:] Słownik bio-
graficzny Tatarów polskich XX wieku, Białystok 2016, s. 95.
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wie. Grupa ta powiększyła się niewątpliwie właśnie po pięciu 
latach niepodległego państwa14.

Leon Kryczyński dokładał wszelkich starań, aby upowszech-
nić wśród Tatarów wiedzę historyczną, poczucie i ofiarność oby-
watelską, a także świadomość grupową opierającą się na real-
nych elementach tradycyjnej kultury tatarsko-muzułmańskiej. 
Były to cele i działania akceptowane przez całą elitę tatarską. 
W realizacji tych zamierzeń pomagał mu starszy brat, Olgierd 
(1884–1942), aktywny prawnik, sędzia i prokurator, w latach 
1926–1929 prezes Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświa-
towego Tatarów RP. Olgierd żywo uczestniczył we wszystkich 
przedsięwzięciach obejmujących społeczność tatarską, zasia-
dał także w redakcjach muzułmańskich periodyków w Polsce. 
Podejmował próby mające ulepszyć funkcjonowanie Muftiatu 
i Rady Centralnej Muzułmańskiego Związku Religijnego. Pisał 
mało. Był typem działacza, mówcy i przywódcy. W roku 1933 
został prezesem gminy muzułmańskiej w Warszawie15.

Leon w swej działalności społecznej i pisarskiej starał się 
upowszechniać ethos Tatara-wojownika, obrońcy polsko-litew-
skiej państwowości i własnej kultury tatarsko-muzułmańskiej. 
Głównym obszarem badań i zabiegów w gromadzeniu histo-
rycznych źródeł była więc przeszłość przodków w Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Od początku istnienia Związku Kultu-
ralno-Oświatowego Tatarów RP był członkiem jego Rady Cen-
tralnej. Początkowo pełnił w niej funkcję sekretarza, następ-
nie prezesa Oddziału Wileńskiego. To dzięki jego energicznym 
działaniom wydany został obszerny Herbarz rodzin tatarskich 
w Polsce pióra Stanisława Dziadulewicza (Wilno 1929).
14 Za spostrzeżeniem takim przemawiają rezultaty nauczania w Uniwersyte-
cie Wileńskim w latach 1920–1939 oraz lista prenumeratorów Herbarza rodzin 
tatarskich w Polsce (1929). Wilno było głównym ośrodkiem społeczności tatar-
skiej: por. L. Kryczyński, Historia meczetu w Wilnie, „Przegląd Islamski”, 1937, № 
1–3, s. 7–33.
15 A. Zajączkowski, Kryczyński Olgierd, z przydomkiem rodowym Najman Mirza 
(1884–1942) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XV, 1970, s. 456–457; A. Buczacki, 
Zarys działalności prawników pochodzenia tatarskiego w II Rzeczypospolitej, 
„Rocznik Tatarów Polskich”, t. VI, 2000, s. 78–79.
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Leon konsekwentnie zabiegał o utworzenie instytucjonal-
nych podstaw dla rozwoju wiedzy i badań nad historią Tata-
rów. Jako działacz Związku doprowadził do utworzenia Biblio-
teki Tatarskiej, gromadzącej publikacje o Tatarach, od czasów 
najazdów mongolskich poczynając, oraz o islamie i kulturze 
muzułmańskiej (1926). Następnie, pod jego wpływem, Rada 
Centralna Związku zorganizowała Muzeum Tatarskie (1929) 
i Archiwum Tatarskie (1931). Wszystkie te nowe i pożyteczne 
instytucje miały ograniczone rozmiary i zasoby, ale pełni-
ły prekursorską rolę w kształtowaniu wiedzy i świadomości 
historycznej całego środowiska tatarskiego. Miały też ogólniej-
sze znaczenie dla nauki jako zbiory rzadkich źródeł dla wszyst-
kich historyków europejskich. L. Kryczyński gromadził źródła 
z myślą o przyszłych badaniach. Ze zrozumiałych względów 
wszystkie te jednostki kulturalne zostały umieszczone w Wil-
nie. Zgromadzone obiekty i dokumenty pozostawały pod opie-
ką Związku i Muftiatu. W Muzeum i Archiwum znajdowały się 
cenne źródła rękopiśmienne z czasów staropolskich, teksty 
religijne różnych typów, dokumenty ze zbiorów rodzinnych, 
starodruki, kolekcje fotografii, zabytkowe przedmioty i numi-
zmaty. Prezentacji Muzeum i Archiwum Tatarskiego dokonano 
jesienią, podczas II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Orientali-
stycznego w Wilnie16. O dalsze gromadzenie materiałów histo-
rycznych Leon stale zabiegał. Początkowo letnie wyjazdy do 
gmin muzułmańskich przedsiębrali tylko bracia Kryczyńscy. 
Od około 1930 roku Leonowi pomagał w tej akcji jego daleki 
krewny, Stanisław Kryczyński, magister historii, uczeń prof. 
Stanisława Zakrzewskiego z Uniwersytetu Lwowskiego17.

16 A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990, s. 34–57 i in.; J. 
Tyszkiewicz, Orientalistyczne środowisko w Wilnie: 1919–1939, „Przegląd Orien-
talistyczny”, 2008, № 3–4, s. 173–181. Por.: L. Kryczyński, Zabytki orientalne 
w Wilnie, „Przegląd Islamski”, 1930, № 4, s. 4–5.
17 J. Tyszkiewicz, Zainteresowania i dorobek badawczy Stanisława Kryczyń-
skiego (1911–1941), [w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia poświęcone 
prof. L. Bazylowowi, red. J. Barbasiewicz, Warszawa 1985, s. 363–385; S. Kry-
czyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje; opr. i wyd. G. Czerwiński, Studia 
Tatarskie, ser. 2, Białystok 2014.
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W lipcu lub sierpniu Leon ze Stanisławem udawali się na 
wędrówkę po wsiach i osadach zamieszkanych przez Tatarów, 
skupiających się przede wszystkim w d. województwie wileń-
skim i nowogródzkim. Tam, na miejscu, zaznajamiali z histo-
rią Litwy i Polski, tłumaczyli znaczenie dawnych dokumentów 
i tekstów religijnych dla poznania kultury, języka i przeszłości 
regionu. Pomagali zrozumieć dzieje poszczególnych rodzin 
tatarskich. W wyniku tych rozmów potrafili przekonać wła-
ścicieli, żeby niektóre z modlitewników pisanych arabskim 
alfabetem, wyłączonych już z codziennych praktyk religijnych, 
przekazywali do Archiwum Tatarskiego. Osobiste znajomo-
ści Leona, wspierane były przez współdziałanie miejscowych 
działaczy Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. Nie 
zachowały się osobne relacje, ale niewątpliwie przybycie Kry-
czyńskich musiało mieć charakter grupowych spotkań z miej-
scowymi Tatarami, prelekcji i rzeczowej wymiany informacji 
o kulturze i życiu codziennym. Świadczą o tym niektóre foto-
grafie zbiorowe, wzmianki w korespondencji, wspólne pisanie 
artykułów – przez Leona i Stanisława – a przede wszystkim 
obfite materiały, wykorzystane przez Stanisława Kryczyńskie-
go przy pisaniu syntetycznego opracowania Tatarzy litewscy. 
Podobną akcję popularyzacyjną prowadził indywidualnie mgr 
Ali Ismail Woronowicz (1902–1941), po powrocie ze studiów 
w Kairze18.

Leon Kryczyński, jako sędzia, miał określony czas na 
urlop. Poświęcał go na kontakty ze swoimi pobratymcami, na 
wycieczki i zbieranie zabytków, czasem zakupy z własnych 
funduszy. Dało to początek badań naukowych nad chamaiła-
mi i kitabami, rękopiśmiennymi zabytkami tatarskimi. Ich 
18 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, 
„Rocznik Tatarski”, t. III, Warszawa 1938; L. Kryczyński i S. Kryczyński, Tatarzy 
w Słonimie, „Acta Baltico-Slavica”, t. XVIII, 1987 oraz J. Tyszkiewicz, Słonimscy 
Tatarzy w XIX i pocz. XX w. Uwagi do artykułu Leona i Stanisława Kryczyńskich, 
tamże, s. 45–77; J. Tyszkiewicz, Imam Ali I. Woronowicz w Warszawie i w Klecku: 
1937–1941, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. 3 1995, s. 7–15; A. Miśkiewicz, Woro-
nowicz Ali Ismaił (1902–1941) [w:] Słownik biograficzny Tatarów polskich XX 
wieku, s. 193–194.
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egzemplarze, zgromadzone wówczas w Archiwum Tatarskim, 
stanowią w ostatnim półwieczu cenny materiał dla badaczy 
z Polski, Litwy, Białorusi oraz Wielkiej Brytanii i Ukrainy. 
Badania te posiadają dwa główne nurty: kulturowo-religijny 
oraz językoznawczy19.

L. Kryczyński był działaczem organizacji społecznych 
i muzułmańskich gremiów religijnych, ambitnym, pracowi-
tym autorem różnego rodzaju tekstów poświęconych tatarsz-
czyźnie polsko-litewskiej. Jego publikacje, popularne i nauko-
we, ukazywały się w czasopismach: „Życie Tatarskie”, „Przegląd 
Islamski”, „Orient”, naukowych: „Ateneum Wileńskie” i „Lud” 
oraz w prasie. Wcześnie postanowił wydawać odrębny perio-
dyk, rocznik, poświęcony przeszłości i kulturze społeczności 
tatarskiej w Europie. Poprzez jego edycję zamierzał kształto-
wać wiedzę, dążenia i ideały elity tatarskiej dla pożytku całej 
grupy i wszystkich obywateli polskich. Dzięki pozytywnym 
opiniom przedstawicieli nauki: Stanisława Kościałkowskiego 
(Wilno), Józefa Talko-Hryncewicza (Kraków), Tadeusza Kowal-
skiego (Kraków), zapewne także Władysława Kotwicza (Wilno, 
Lwów), otrzymał dotację z Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz Komitetu Funduszu Kultury 
Narodowej. Dzięki nim mógł rozpocząć wydawanie „Rocznika 
Tatarskiego”.

W roku 1932 L. Kryczyński został członkiem Polskiego 
Towarzystwa Orientalistycznego, będąc jednocześnie aktyw-
nym członkiem różnych innych organizacji, m.in. Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. W związku z tym pojechał do 
miasta Głębokie, w północno-wschodniej Wileńszczyźnie (d. 
ziemia bracławska), gdzie mieszkała grupa tatarskich garba-
rzy. Zachęcał ich do założenia spółdzielni i podnoszenia kwa-
lifikacji, co mogło zapewnić lepsze zarobki i podnieść jakość 
produkcji20. Leona Kryczyńskiego wysuwano do działalności 
19 Por. publikacje: Cz. Łapicz, G. Miškiniene, A. Drozd, M. Tariełko, I. Citawiec, 
Sh. Akiner, H. Jankowski. Por. Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, 
języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013 i in.
20 L. Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach w Polsce, „Lud”, t. 31, 1932, s. 111–117.
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publicznej na szerszą skalę. Jako członek centralnych władz 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP odbył kilka-
krotne wyjazdy zagraniczne, z których napisał reportaże lub 
składał relacje podczas odczytów. W latach 1926–1938 odwie-
dził Anglię, Belgię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Maroko 
i Turcję21.

Dużą zasługą Leona Kryczyńskiego dla środowiska tatar-
skiego i kultury polskiej w ogólności było zorganizowanie 
wydawania „Rocznika Tatarskiego”, poważnego periodyku 
historyczno-literackiego o szerokim profilu tematycznym. 
Grono autorów i współpracowników było starannie dobiera-
ne, reprezentatywne i wartościowe. Oprócz utytułowanych 
badaczy, miejsce do publikacji otrzymywali świadkowie 
historii, uczestnicy wydarzeń i kustosze zwyczajów, uzupeł-
niający luki w powszechnej wiedzy o życiu, kulturze, zasłu-
gach i bieżących potrzebach kresowej ludności muzułmań-
skiej.

O „Roczniku Tatarskim” należy jasno stwierdzić, że jego 
wydawanie stanowiło ważne osiągnięcie o wielostronnym 
znaczeniu, nie tylko dla środowiska tatarsko-muzułmań-
skiego22. Podtytuł brzmiał wprawdzie: „Czasopismo naukowe, 
literackie i społeczne poświęcone historii, kulturze i życiu 
Tatarów w Polsce”, ale najważniejszy był dział rozpraw histo-
rycznych w szerokich ramach chronologicznych. Domino-
wał w nim wątek wojska i wojskowości. W przedsięwzię-
ciach organizacyjnych i wydawniczych redaktora naczelne-
go „Rocznika” daje się zauważyć perspektywa wieloletniego 
działania. Pierwszy tom (1932) stanowił wprowadzenie do 
tematyki i zarysowywał teren do objęcia, dostarczał obszer-
21 L.N.M. Kryczyński, Pod palącym słońcem Marokka, Warszawa 1935; Podróże 
do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, wstęp, 
wybór i opracowanie G. Czerwiński, Studia Tatarskie, ser. 3, Białystok 2014.
22 Por. J. Tyszkiewicz, Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich 
[w:] Środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. II, red. J. Maternicki, War-
szawa 1987, s. 371–388; A. Kołodziejczyk, Badania nad dziejami Tatarów polsko-
-litewskich w okresie II Rzeczypospolitej i ich XIX-wieczna genealogia, tamże, 
s. 389–404; A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy, s. 122–133; J.J. Griszyn, Polsko-litow-
skije tatary. Wzgljad czeriez wieka, Kazań 2000, s. 120–121.



18    

ny wykaz bibliografii i tematyki do uprawiania; zamierzał 
premiować młodych autorów. Drugi tom (1935) skupił się na 
tematyce powiązań tatarszczyzny litewsko-polskiej z szeroko 
rozumianym Wschodem i innymi społeczeństwami muzuł-
mańskimi. Trzeci tom (1938) przyjął nieoczekiwanie formę 
syntezy wiedzy o Tatarach litewsko-polskich. Monografię tę 
napisał bliski współpracownik Leona, Stanisław Kryczyński, 
uczestnik „wycieczek naukowych po ośrodkach tatarskich”, 
ofiarny sekretarz redakcji rocznika. Do IV tomu większość 
przewidzianych artykułów została zebrana w lipcu–sierpniu 
1939 roku; niektóre były już złożone przez zecerów w drukar-
ni w Wilnie. Na temat przygotowań trwała wówczas intensyw-
na korespondencja między Leonem i Stanisławem.

Po zajęciu Gdyni przez wojska niemieckie Leon Kryczyński 
został, jako tzw. zakładnik, aresztowany wraz z grupą inteli-
gencji polskiej. Hitlerowcy obawiali się zbrojnego oporu lud-
ności cywilnej, grożąc rozstrzelaniem zakładników w wypad-
ku takiej akcji. Kiedy został uwolniony, pomimo ostrzeżeń nie 
zamierzał się ukrywać. Jako ważny urzędnik i prawnik chciał 
być użyteczny dla mieszkańców Gdyni i godnie reprezentować 
państwo polskie. Nie wiedział o przygotowywanej przez oku-
panta akcji mordowania elity społeczeństwa polskiego, polity-
ków, inteligencji i urzędników (tzw. Akcja AB). Mógł zapewne 
uratować życie, gdyby zgodził się na współpracę z władzami III 
Rzeszy, przygotowującymi powołanie kolaboracyjnych oddzia-
łów, złożonych z Tatarów krymskich i innych obywateli sowiec-
kich. Późniejsze działania niemieckich władz okupacyjnych na 
zajętych terenach Związku Sowieckiego w okresie 1941–1944, 
także w Wilnie, pozwalają na takie przypuszczenia. Leona Kry-
czyńskiego rozstrzelano w październiku, najpóźniej w listopa-
dzie 1939 roku.

Przed powtórnym aresztowaniem sędzia Kryczyński pró-
bował uratować swoją cenną bibliotekę, przewożąc jej część 
do mieszkania znajomych. Zapewne większość dokumen-
tów i korespondencji zniszczył. Po roku 1945 ani jego książ-
ki, ani dokumenty nie zostały odnalezione. Obaj bracia, Leon 
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i Olgierd, poświęcili swoje wysiłki i życie realizacji celów, 
jakie stawiał swojej działalności Związek Kulturalno-Oświa-
towy Tatarów RP23.

Jan Tyszkiewicz
Warszawa, 21 sierpnia 2021 r.

23 Dż. Dżabagi-Skibniewska, Wspomnienie o Leonie Kryczyńskim, „Życie 
Muzułmańskie”, R. I, № 1, Gdańsk 1986, s. 4–5; także relacja Jej dla autora 
z 31 V 1987 r.; A. Miśkiewicz, Kryczyński Najman Mirza Leon (1887–1939) [w:] 
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, Białystok 2016, s. 95.
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Maciej Konopacki

Leon Najman Mirza Kryczyński 
(25 IX 1887–1939?) 

Nasza dawna historiografia przechowała niejeden ślad zainte-
resowań polską tatarszczyzną. Daleko było jednak do systema-
tycznych studiów nad jej dziejami. Dopiero w początkach bie-
żącego stulecia w środowisku muzułmanów polskich objawiły 
się pragnienia zgłębienia własnej przeszłości. Poważny wkład 
w to dzieło wniósł Leon Najman Mirza Kryczyński. Miarą jego 
zasług były nie tylko opublikowane prace, lecz również liczne 
zabiegi wokół organizacji takich badań w okresie dwudziesto-
lecia niepodległości.

Szukając przyczyn zainteresowań L. Kryczyńskiego prze-
szłością Tatarów polskich, nie należy zapominać o środowi-
sku, w jakim wzrastał. Atmosfera domu rodzinnego, pełna 
rozpamiętywań nad dawną i bogatą tradycją rodową, musia-
ła oddziałać na wyobraźnię chłopca, aby znacznie później, 
w latach akademickich, przechowane w pamięci opowiadania 
mogły ożyć. Relacje osób, które przebywały w gronie rodziny 
L. Kryczyńskiego w jej posiadłości Oboziszcze na Wileńsz-
czyźnie, utwierdzają nas w przekonaniu, że właśnie to najbliż-
sze otoczenie roznieciło w nim ciekawość do ojczystych dzie-
jów. Zmarły w Białymstoku, w roku 1962, profesor Akademii 
Medycznej Witold Sławiński przed pierwszą wojną światową 
odwiedzał ojca Leona, Konstantego Kryczyńskiego, o którym 
opowiadał mi jako o człowieku z wyjątkowym pietyzmem pie-
lęgnującym tradycje swego rycerskiego rodu. Dziad Leona Kry-
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czyńskiego, major pułku ułanów Maciej Achmatowicz, podob-
nie był żywą kroniką dawnych obyczajów tego polsko-tatar-
skiego środowiska. Na pewno również potrafimy coś wyłowić 
z nastrojów panujących w Oboziszczu ze wspomnień najbliż-
szego współpracownika Leona Kryczyńskiego, Stanisława Kry-
czyńskiego, zmarłego w roku 1941. Pisał o nim w „Nowej Kultu-
rze” Wilhelm Mach na podstawie nieprzebadanej dotąd bogatej 
spuścizny rękopiśmiennej tego pospołu historyka i orientali-
sty. W zamieszczonych w tym tygodniku małych jedynie frag-
mentach barwnie pisanych wspomnień ujrzymy obrazy jedyne 
i niepowtarzalne. Oto przemawia do nas spod sklepienia stare-
go kresowego dworku dziwny, obumarły już świat ludzi o prze-
szłości rycerskiej w służbie Rzeczypospolitej, ale wschodnich 
obyczajach.

Leon Najman Mirza Kryczyński urodził się 25 września 
1887 roku w Wilnie. Według świadectwa heraldyka Stanisła-
wa Dziadulewicza protoplastą rodu Kryczyńskich był Naj-
man, spokrewniony z dynastią chanów Złotej Ordy24. Przybył 
na Litwę w początkach XV w. i niebawem znalazł się wśród 
uczestników bitwy grunwaldzkiej, w której ordyńcy tatarscy 
pod wodzą Dżelala ad-Dina, najstarszego syna chana Tochta-
mysza, wspomagali wojska koronne i litewskie. Syn Najmana, 
Kowrat, około roku 1440 otrzymał w nadaniu wieś Kryczyn 
nad Berezyną w dawnym powiecie orszańskim. Od niej jego 
potomkowie przybrali nazwisko Kryczyńskich, zaś od imie-
nia Najman chorągiew tatarska, w skład której wchodzili 
przedstawiciele tego bitnego rodu, otrzymała nazwę Najmań-
ska. Rzadko spotykamy imię i nazwisko historyka tatarszczy-
zny polskiej w następującym brzmieniu: Leon Najman Mirza 
Oleszkiewicz-Kryczyński. Według legendy rodzinnej pierw-
szy człon nazwiska pochodzi od imienia bojara litewskiego 
Oleszka, którego córka była żoną Najmana.

Lata gimnazjalne upłynęły Leonowi Kryczyńskiemu w Wil-
nie i Smoleńsku, a okres studiów na Wydziale Prawa Uniwer-

24 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 163.
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sytetu w Petersburgu. Tam słuchał wykładów uczonych tej 
miary, co prof. Leon Petrażycki i prof. Michał Tuhan-Bara-
nowski. Studia ukończył w roku 1911. W Petersburgu funk-
cjonowało wówczas niewielkie skupisko akademickiej mło-
dzieży muzułmańskiej, która w latach 1907–1910 należała do 
nielegalnej organizacji Koła Akademików Muzułmanów Pol-
skich, założonego właśnie przez Leona Kryczyńskiego. Zada-
niem członków było badanie historii tatarszczyzny oraz praca 
kulturalno-oświatowa. Młodzież gromadziła księgozbiór Koła 
i zbierała bibliografię do dziejów tatarszczyzny. Kryczyński 
pragnął również przyciągnąć do współpracy innych muzuł-
manów polskich z rosyjskich uczelni. Utrzymywał na przy-
kład łączność z Dżemilem Aleksandrowiczem, który studio-
wał w Instytucie Technicznym w Moskwie i już wówczas pisał 
do wydanego w Moskwie w roku 1907 Pierwogo musułman-
skogo sbornika, poświęcając uwagę historii Tatarów w Polsce 
i na Litwie25. Znamy go zwłaszcza z cennej pracy pt. Litowskije 
tatary, opublikowanej w roku 1926 w Baku26. 

Leon Kryczyński przejawiał żywe zainteresowanie życiem 
muzułmanów, zamieszkujących ówczesną Rosję, sprzyjał ich 
ruchom nacjonalistycznym, a nawet brał w nich bezpośredni 
udział. W roku 1912 widzimy go w Warszawie, gdzie zakłada 
stowarzyszenie, mające na celu opieka nad niezamożną ludno-
ścią muzułmańską. Rozwinęło ono szeroką działalność podczas 
I wojny światowej, niosąc pomoc moralną i materialną żołnie-
rzom muzułmanom w armii rosyjskiej. Stowarzyszenie to utrzy-
mywało też związki z innymi organizacjami muzułmańskimi 
w Rosji. Podczas pobytu w Warszawie L. Kryczyński kontynu-
ował prace badawcze, a przede wszystkim uzupełniał nadal swe 
materiały z zakresu bibliografii. Owocem jego działań, podjętych 
jeszcze w Petersburgu, stały się Bibliograficznych materiałów do 
historii Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, które ukazały 
25 Dż. Aleksandrowicz, K woprosu o proischożdienii musułman Litwy i Polszy 
[w:] Pierwyj musułmanskij sbornik, Moskwa 1907, s. 5–6.
26 Dż. Aleksandrowicz, Litowskije Tatary, „Izwiestija Obszczestwa obsledowa-
nija i izuczenija Azerbajdżana”, nr 2, Baku 1926, s. 77– 95 i w odbitce.
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się w roku 1917 w Petersburgu nakładem Wydawnictwa Zorza 
Wschodu, którego kierownikiem był przewodniczący Wszechro-
syjskiej Rady Muzułmańskiej Ahmed-bek Calikow.

Rewolucja Październikowa zastała Leona Kryczyńskiego 
nad Newą. W roku 1917 organizował Tymczasową Radę Tatarów 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, pełniąc funkcję jej sekretarza. 
W latach 1917–1918 był prezesem tzw. Klubu Muzułmańskiego 
Petersburgu. Na stanowisko to wybrały go zjednoczone peters-
burskie organizacje muzułmańskie, wciągając tym samym 
w wir wypadków, które rzuciły go aż na Krym i do Azerbejdża-
nu. Uczestniczył tam w ruchach nacjonalistycznych i separa-
tystycznych. W okresie istnienia Demokratycznej Republiki 
Azerbejdżanu (1918–1920) piastował nawet szereg odpowie-
dzialnych stanowisk w jej rządzie. Działalność polityczna nie 
oderwała go jednak od pracy naukowej. Oto w latach 1919–1920 
wydał w Baku obejmujące dwa tomy Szkiców polityki rosyjskiej 
na kresach, w których, w oparciu o materiały tajnego archiwum 
gubernatorskiego na Krymie, przedstawił stosunek caratu do 
tzw. inorodców. Stał też na czele specjalnej komisji, zajmującej 
się zbieraniem materiałów do historii rosyjskiego imperiali-
zmu w krajach zakaukaskich. Jej prace przyniosły w efekcie 
dwa tomy cennego wydania pt. Dokumenty polityki rosyjskie-
go caratu na Zakaukaziu, opublikowanego w latach 1919–1920. 
Leon Kryczyński zamieszczał artykuły w gazecie „Azerbej-
dżan”, pisząc o ruchach społeczno-politycznych muzułmanów 
w dawnej Rosji. W poważnym stopniu przyczynił się ponadto 
do wydania w roku 1918 w Symferopolu Istorii litowskich tatar 
Jusifa Wezira Czemenzeminlego.

W roku 1923, po powrocie do kraju, Leon Kryczyński roz-
winął ożywioną działalność naukową i społeczną w młodym 
ruchu muzułmańskim w Polsce. Potrafił przy tym doskonale 
pogodzić pracę zawodową w sądownictwie z dalszymi bada-
niami nad historią Tatarów. II Zjazd Orientalistów w roku 1932, 
uznając zasługi L. Kryczyńskiego, przyjął go do grona czyn-
nych członków Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.
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W okresie międzywojennym całe życie kulturalne, a więc 
też i naukowe muzułmanów polskich skupiało się wokół 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczpospoli-
tej Polskiej powstałego w roku 1926 w Wilnie. L. Kryczyński 
był członkiem Rady Centralnej, piastując jednocześnie sta-
nowisko jej sekretarza, później został prezesem Wileńskie-
go Oddziału ZK-OTRP. Muzułmanie polscy zawdzięczali mu 
powstanie kilku własnych instytucji w Wilnie. Przy miejsco-
wym oddziale związku została założona w roku 1926 bibliote-
ka, gromadząca zwłaszcza dzieła historyczne o ludach muzuł-
mańskich oraz islamie. W roku 1931 powstało archiwum, 
którego L. Kryczyński był założycielem i kustoszem. Posia-
dało około stu dokumentów z XVI i XVII wieku, stanowiących 
cenne materiały źródłowe do dziejów tatarszczyzny. Rów-
nież z jego inicjatywy Rada Centralna Związku Tatarów RP 
utworzyła w roku 1929 Muzeum Tatarskie. Na bogate i rzad-
kie zbiory złożyły się rękopisy Koranu, kitabów, zbiór doku-
mentów z pieczęciami tatarskimi, monety kufickie, starodru-
ki, liczne fotografie dokumentalne itp. W roku 1932, w czasie 
obrad w Wilnie II Polskiego Zjazdu Orientalistów zapoznali 
się z nimi jego uczestnicy, wśród nich prof. Tadeusz Kowalski 
i prof. Władysław Kotwicz.

W roku 1932, nakładem Rady Centralnej Związku Kultural-
no-Oświatowego Tatarów RP, ukazał się w Wilnie I tom „Rocz-
nika Tatarskiego” pod naczelną redakcją Leona Kryczyńskie-
go. Znalazły się w nim również jego artykuły, które poświęcił 
m.in. udziałowi Tatarów w powstaniach narodowych 1831 
i 1863 roku, przedstawił ciekawą sylwetkę zasłużonego dla pol-
skiego ruchu niepodległościowego Aleksandra Sulkiewicza 
(1867–1916), podał w dziale bibliografii skrzętnie zestawiony 
spis materiałów o islamie i Tatarach, zamieszczonych w wyda-
niach oraz czasopismach polskich i obcych w latach 1922–1932. 
Wśród autorów „Rocznika” spotykamy również nazwiska kilku 
wybitnych orientalistów polskich, a przede wszystkim prof. 
Tadeusza Kowalskiego.
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„Rocznik Tatarski” opublikowano w przeddzień II Polskie-
go Zjazdu Orientalistów w Wilnie. Komitet redakcyjny pragnął 
w ten sposób uczcić owo wydarzenie, o czym mówił w swym 
wystąpieniu powitalnym prezes Rady Centralnej Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP Olgierd Najman Mirza 
Kryczyński: Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ten pierwszy tom 
wyszedł z druku przed Zjazdem, aby móc go dziś ofiarować Pol-
skiemu Towarzystwu Orientalistycznemu na pamiątkę naszego 
wystąpienia na Zjeździe27.

Leon Kryczyński zbierał liczne dowody żywego zaintereso-
wania „Rocznikiem Tatarskim”. Były to nie tylko głosy prasy 
omawiające wydanie bądź audycje radiowe jemu poświęco-
ne, lecz i listy, wśród których za najcenniejsze uważał te, jakie 
otrzymywał z krajów muzułmańskich.

Kiedy mówimy o dorobku Leona Kryczyńskiego, powinni-
śmy pamiętać o jego ożywionej działalności publicystycznej. 
Drukował m.in. w wydawanym w Warszawie pod redakcją 
Włodzimierza Bączkowskiego kwartalniku „Wschód” – piśmie 
poświęconym sprawom zbliżenia z narodami Bliskiego i Dale-
kiego Wschodu. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zamieszczony 
w nim artykuł Tatarzy polscy a świat islamu28. Do zagadnienia 
tego autor powrócił zresztą jeszcze w cennej pracy w II tomie 
„Rocznika Tatarskiego”29. W swej publicystyce wiązał się też 
z warszawskim kwartalnikiem, organem miejscowej gminy 
muzułmańskiej, „Przeglądem Islamskim”, redagowanym przez 
Wassana Gireja Dżabagi, gdzie pisał o historii poszczególnych 
meczetów w Polsce. Leon Kryczyński poczytywał ponadto za 
swój obowiązek informowanie społeczeństwa o wszelkich 
wydarzeniach w życiu orientalistyki polskiej. Zamieścił na 
przykład w „Kurierze Wileńskim” obszerne sprawozdanie 
z odczytu prof. Tadeusza Kowalskiego na temat Arabowie, Per-

27 „Rocznik Tatarski”, Zamość 1935, t. II, s. 466.
28 „Wschód”, nr 1–2, 1932, s. 61–66 i w odbitce.
29 L. Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski”, t. 
II, s. 1–128.
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sowie i Turcy w dziejach i kulturze muzułmańskiego Wschodu30. 
Nie tracił zresztą żadnej okazji, aby popularyzować w społe-
czeństwie znajomość zagadnień związanych nie tylko z życiem 
muzułmanów polskich, ale też z współwyznawców na Wscho-
dzie. L. Kryczyński był gorącym rzecznikiem zbliżenia Polski 
z krajami muzułmańskimi, które odwiedzał, szerząc wśród 
miejscowych społeczeństw wiedzę o własnym kraju. Dowo-
dem tych szlachetnych intencji był wystosowany w roku 1930 
do Instytutu Wschodniego w Warszawie memoriał w sprawie 
założenia w Polsce Towarzystwa Przyjaciół Turcji.

W roku 1932 bawił Leon Kryczyński w Stambule, gdzie 
podejmowany był przez redaktora pism tureckich „Cumhuriy-
et” i „La République” Muharrema Fejzi Beja. Wizyta ta znalazła 
odbicie w prasie tureckiej, która zamieściła okolicznościowe 
artykuły oraz zdjęcia gościa z Polski. W „La République” uka-
zał się obszerny wywiad Fejzi Beja z L. Kryczyńskim31. W dniach 
pobytu w Stambule spotkał się on również z miejscową Polo-
nią w Domu Polskim. Następną podróż odbył do Maroka, zwie-
dzając Casablankę, Rabat, Meknes i Fez. 14 kwietnia 1934 roku 
sułtan Maroka Mohammed V przyjął go na audiencji w swym 
pałacu w Rabacie. W roku 1935 specjalnym sułtańskim firma-
nem Mohammeda V L. Kryczyńskiemu nadany został order 
oficerski Królestwa Marokańskiego. Pobyt wybitnego przedsta-
wiciela muzułmanów polskich w Maroku znalazł odbicie nie 
tylko w prasie krajów muzułmańskich, lecz i polskiej. Sam zaś 
L. Kryczyński opisał swe wrażenia w wileńskim „Słowie”32 oraz 
w specjalnie z tej okazji wydanej w Warszawie broszurze w języ-
ku francuskim33.

Częste wyjazdy Leona Kryczyńskiego do obcych krajów, jakie 
przypadały na lata 1920–1936 (m.in. do Anglii, Francji, Austrii, 
30 L. Kryczyński, Arabowie, Persowie i Turcy w dziejach muzułmańskiego 
Wschodu, „Kurier Wileński”, nr 110, 14 V 1930.
31 Déclaration d´Arslan-bey, „La Rėpubligue”, Istambul, 15 VI 1932. 
32 L. Kryczyński, Pod słońcem Marokka, „Słowo”, nr 158–160, 13–15 VI 1934 r. 
33 Arsan-Leon-Mirza-Kryczyński, Sous le soleil du Maroc. Impreeions de voy-
age, Varsovie 1934.
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Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii), dawały mu sposobność 
krzewienia w nich wiedzę o Polsce, a zwłaszcza o jej literaturze. 
Ta troska o popularyzację za granicą naszego dorobku literac-
kiego znalazła uznanie w decyzji Polskiej Akademii Literatury, 
która roku 1936 odznaczyła go Srebrnym Wawrzynem Akade-
mickim.

Zastanawiać nas powinna niezwykła wprost energia Leona 
Kryczyńskiego, który pomimo swej pracy zawodowej zdołał 
sprostać licznym obowiązkom społecznym i ani na chwilę nie 
przerwał prac badawczych. Nie sposób omówić wszystkich jego 
poczynań. Czynnie angażował się we wszystkie przedsięwzię-
cia Rady Centralnej ZK-OTRP, często samodzielnie inicjował 
wiele przedsięwzięć, zyskując w zamian powszechne uznanie 
i wdzięczność. Stanął na przykład na czele komitetu, zajmują-
cego się gromadzeniem funduszów na wydanie Herbarza rodzin 
tatarskich w Polsce Stanisława Dziadulewicza. Jednocześnie 
użyczył wielu materiałów źródłowych do tego pomnikowe-
go dzieła, które ukazało się w roku 1929 w Wilnie. Prof. Julian 
Talko-Hryncewicz w zamieszczonej w I tomie „Rocznika Tatar-
skiego” recenzji o Herbarzu, przytaczając niektóre jego źródła, 
wymienił też zbiory L. Kryczyńskiego, uważane za szczególnie 
wartościowe, a odnoszące się, jak podkreślił recenzent, do ostat-
nich pokoleń tatarskich34. Nie zabrakło L. Kryczyńskiego także 
w pracach I Ogólnopolskiej Konferencji Prawników Muzuł-
manów, zwołanej przez Radę Centralną w roku 1932 w Wilnie. 
W tymże samym roku uczestniczył w obradach II Polskiego 
Zjazdu Orientalistycznego. Jednocześnie L. Kryczyński ener-
gicznie zajmował się przygotowaniem kolejnego tomu „Roczni-
ka Tatarskiego”. Wiele czasu zabierała mu ożywiona korespon-
dencja z instytucjami naukowymi i osobami, u których zabiegał 
o materiały do tego wydania. Sam zaś pracował nad ostatnimi 
rozdziałami swej rozprawy o związkach tatarszczyzny ze świa-
tem islamu.

34 Julian Talko-Hryncewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, opracował Sta-
nisław Dziadulewicz, „Rocznik Tatarski”, t. I, s. 288
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W końcu roku 1932 powołano Leona Kryczyńskiego na sta-
nowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, gdzie 
przebywał do roku 1935. W tym więc z kolei mieście kontynu-
ował swoją działalność. W czasopismach polskich pojawiały się 
wciąż nowe jego artykuły. W kwartalniku etnograficznym „Lud” 
pisał o tatarskich rzemieślnikach w Polsce35, w „Słowie” wileń-
skim opublikował artykuł pt. Muzyka arabska36. Z Zamościa 
wysyłał również publikacje do „Przeglądu Islamskiego”, gdzie 
między innymi drukował małą rozprawkę o dziejach mecze-
tów w Łowczycach i Nowogródku37. W roku 1933 na posiedze-
niu zamojskiego Koła Miłośników Książki wygłosił odczyt pt. 
Dawne i nowe druki o Tatarach w Polsce, który ilustrował poka-
zem książek i starych dokumentów. Okresy letnie przeznaczał 
przeważnie na wyjazdy do różnych ośrodków tatarskich w celu 
zbierania nowych materiałów. Taką właśnie podróż naukową 
przedsięwziął w roku 1934. Jej wynikiem było np. odnalezio-
ne w Słonimie kilku cennych dokumentów z dziejów tatarsz-
czyzny polskiej w XVII w. Należy też wspomnieć o wykładzie 
L. Kryczyńskiego do opracowania wespół ze Stanisławem Kry-
czyńskim życiorysów wybitnych Tatarów polskich do Polskiego 
Słownika Biograficznego. Do współpracy tej zaprosił obu redak-
tor naczelny Słownika prof. Władysław Konopczyński. Brał rów-
nież L. Kryczyński udział w pracach IV Ogólnopolskiego Zjazdu 
Orientalistów, który odbył się we Lwowie w 1934 roku.

Owocem wieloletnich studiów Leona Kryczyńskiego stała 
się kapitalna praca o stosunkach Tatarów polskich ze światem 
islamu, która ukazała się w roku 1935, w wydanym w Zamościu 
pod jego redakcją II tomie „Rocznika Tatarskiego”. W oparciu 
o bogatą literaturę historyczną zobrazowane tu zostały związ-
ki polityczne, kulturalne i wyznaniowe naszej tatarszczyzny 
ze Wschodem muzułmańskim. Rozprawa ta jest po dzień dzi-

35 Leon Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach w Polsce, „Lud”, t. XXXI, 1933. 
36 „Słowo”, nr 157, 12 VI 1934.
37 Leon Kryczyński, Historia meczetów w Łowczycach i Nowogródku, „Przegląd 
Islamski”, nr 3–4, 1934, s. 15–17.
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siejszy cennym źródłem dla badaczy tych zagadnień. Zważmy 
jednak, że autorem jej był Tatar, muzułmanin polski, i całość 
potraktował z pewną dozą uczuciowego zaangażowania, zwłasz-
cza w sferze zagadnień religijnych. Nie pomawiam przez to L. 
Kryczyńskiego o stronniczość, bo jej tu chyba nie dostrzeżemy. 
Z drugiej strony rozprawa pisana z punktu widzenia muzułma-
nina zawiera momenty, jakich nie znajdziemy u innych autorów 
polskich. Już we wstępie autor z pewną dumą podkreśla ową 
etniczną i religijną spójnię Tatarów polskich z ludami turec-
kimi, która predestynowała ich do roli pośredników między 
dawną Rzeczpospolitą a Wschodem muzułmańskim38.

Myśl ta przewija się przez niejedną pracę, zajmującą się pol-
sko-muzułmańskim pograniczem. Akcja mediacyjna naszych 
Tatarów polskich czy Lipków między dawną Rzeczpospolitą 
a sąsiadującymi z nią ludami muzułmańskimi przynosiła często 
pożądane wyniki, właśnie ze względu na wspólnotę języka i oby-
czajów. Wyraz temu daje również praca prof. Jana Reychmana, 
Znajomość i nauczanie języków orientalnych w Polsce w XVIII w.39 

Autor pisze o roli Tatarów polskich w stosunkach dyplomatycz-
nych Rzeczpospolitej z krajami islamu. Na rozprawę L. Kryczyń-
skiego powołuje się też prof. Bohdan Baranowski w swej książce 
Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku40.

Mimo istnienia obecnie szeregu wydań na temat stosunków 
Polski z krajami muzułmańskimi, dorobek w tej dziedzinie jest 
nadal jeszcze skromny. Fakt ten skłania nas do tym silniejsze-
go podkreślenia zasług L. Kryczyńskiego, który dał nam przed 
kilkudziesięcioma laty zasobną w materiał rozprawę. W tomie 
II „Rocznika Tatarskiego” znajdujemy również drobniejsze 
publikacje autora, m.in. L. Kryczyński kontynuował rozpoczętą 
w poprzednim tomie edycję materiałów, obrazujących udział 
Tatarów w powstaniach 1831 i 1863, omówił razem ze Stani-

38 Leon Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski”, 
t. II, s. 1.
39 Wrocław 1950.
40 Łódź 1950.
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sławem Kryczyńskim dokumenty do dziejów handlu i rzemio-
sła Tatarów w wiekach XVII i XVIII oraz zamieścił ciekawy 
tekst z roku 1771: testament rotmistrza królewskiego, a swego 
przodka, Daniela Murzy Najmańskiego Kryczyńskiego. Zabie-
gi redaktora naczelnego „Rocznika Tatarskiego” sprawiły, że 
wzorem poprzedniego tomu również i na ten złożyły się prace 
przedstawicieli nauki polskiej: prof. Aniasza Zajączkowskiego, 
prof. Olgierda Górki, prof. Tadeusza Strykiewicza-Korzóna, prof. 
Juliana Talko-Hryncewicza.

W roku 1935 ukazała się w Zamościu Bibliografia do historii 
Tatarów polskich, która stała się ukoronowaniem niemal dwu-
dziestopięcioletnich badań bibliograficznych Leona Kryczyń-
skiego nad przeszłością i najnowszą historią tatarszczyzny pol-
skiej. Autor zawarł w niej blisko dwa tysięce pozycji z dziedziny 
bibliografii, archiwistyki, historii, prawa, antropologii, etnogra-
fii, religioznawstwa, językoznawstwa, statystyki, numizmatyki, 
biografii, beletrystyki, ikonografii oraz heraldyki i genealogii. 
Bibliografia zamieszcza również dane o niektórych rękopisach, 
obejmujące siedemdziesiąt dwie pozycje. Jak dotąd jest to jedy-
ne tego rodzaju wydanie, niosące nieocenioną pomoc bada-
czom historii Tatarów polsko-litewskich.

Leon Kryczyński był gorącym rzecznikiem opieki nad zabyt-
kami orientalnymi w Polsce. W jego spuściźnie znajdziemy nie-
jedną wypowiedź pełną troski o wszelkie ślady dawnych pol-
sko- muzułmańskich związków. Patrzył więc na to zagadnienie 
bardzo szeroko, nie ograniczając się jedynie do reliktów rodzi-
mego Orientu. Za przykład niechaj posłużą następujące słowa 
L. Kryczyńskiego, jakie znajdziemy w „Przeglądzie Islamskim” 
sprzed kilkudziesięciu już lat:

W Polsce znajduje się dość zabytków dotyczących muzułmań-
skiego Wschodu. Powstały one wskutek stosunków, jakie przez 
wieki Rzeczpospolita utrzymywała z sąsiadującymi krajami: były 
to stosunki dyplomatyczne, handlowe, nie brakło też i zbrojnych 
starć. Poza tym niemało Tatarów osiedliło się na Litwie i mieszka 
w Państwie Polskim. Nieraz też spotykamy w Polsce podróżników 
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z oddalonych państw muzułmańskich, jak również widzimy podró-
żujących po Wschodzie Polaków. Spotykamy także w państwach 
muzułmańskich Polaków – emigrantów politycznych z czasów 
rosyjskiej niewoli. Należałoby zabytki wschodnie skatalogować 
w celach naukowych w jedną całość. Oczywiście niemożliwe by 
było zgromadzenie zabytków w jednym muzeum, lecz chodzi o to, 
aby udostępnić je uczonym i badaczom41.

Przytoczyliśmy ten dłuższy ustęp, aby wykazać jak korzyst-
nie wypada dzisiaj dla naszej orientalistyki konfrontacja z jej 
poczynaniami tych właśnie słów Leona Kryczyńskiego. Chcie-
liśmy jednocześnie podkreślić jego współudział w zabiegach 
orientalistów polskich. Podczas odwiedzin w celach naukowych 
w licznych przed wojną w Polsce ośrodkach muzułmańskich 
spotykał się przecież L. Kryczyński z nieprzebranym wprost 
bogactwem starego rękopiśmiennictwa, przeważnie o charak-
terze religijnym. Zbyt jednak skromnymi funduszami dyspono-
wała Rada Centralna ZK-OTRP, aby można było rozwinąć szer-
szą akcję w celu zabezpieczenia chociażby części zabytków. Nie-
które z nich kupował L. Kryczyński własnym sumptem i włączał 
do swoich zbiorów. Znajdował się w nich niejeden biały kruk 
z XVII i XVIII w. Kiedy zaś czytamy zawarte w poszczególnych 
tomach „Rocznika Tatarskiego” prace różnych autorów, bardzo 
często znajdujemy notki bibliograficzne świadczące, że dane 
źródło pozostawało w posiadaniu L. Kryczyńskiego.

W początkach roku 1935 otrzymał Leon Kryczyński nominację 
na wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdyni. Opuścił więc Zamość 
i przeniósł się na Wybrzeże, gdzie na wytężonej pracy spędził 
ostatnie lata swego życia. W latach 1936–1938 pisał do „Głosu 
Sądownictwa”, gdzie m.in. omawiał organizację sądownictw 
w Egipcie. W roku 1936 uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe 
Prawników, na który przygotował rozprawę o reformie procesu 
karnego. Nie omawiam niezwykle ożywionej w tych latach dzia-
łalności społecznej Leona Kryczyńskiego. Wspomnijmy jedynie-

41 L. Kryczyński, Zabytki orientalne w Wilnie, „Przegląd Islamski”, nr 4, X–XII, 
1930 s. 4–5.
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,że w roku 1938 został prezesem Rady Centralnej Związku Kultu-
ralno-Oświatowego Tatarów RP i na tym stanowisku pozostał do 
momentu napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Nie jest rzeczą prostą mówić dzisiaj o całokształcie działal-
ności Leona Kryczyńskiego w tym ostatnim okresie, zachowało 
się bowiem, jak dotychczas zdołałem stwierdzić, jedynie kilka 
listów i kart pocztowych wysłanych w latach 1937–1938 z Gdyni 
do zamieszkałego obecnie w Białymstoku Tymoteusza Aleksan-
drowicza.

W roku 1937 obchodził Leon Kryczyński 25-lecie swej dzia-
łalności naukowej i społecznej. „Przegląd Islamski” poświęcił 
mu specjalny artykuł, w którym podkreślał rolę jubilata w dzie-
le odrodzenia polskiej społeczności muzułmańskiej oraz cenny 
wkład do badań nad jej historią42. Nawet ze zwięźle przedstawio-
nego bilansu osiągnięć przekonywujemy się, jak imponującą 
była droga twórcza tego człowieka. Należy ubolewać, że artykuł – 
jak zresztą zaznacza to sama redakcja pisma – w skrócie potrak-
tował dzieło historyka tatarszczyzny polskiej. Gdyby uczyniono 
to w sposób bardziej wyczerpujący, mielibyśmy wówczas znacz-
nie wdzięczniejsze zadanie nad odtworzeniem ciekawego obra-
zu jego życia i działalności. W tym samym numerze „Przeglą-
du Islamskiego” zamieszczono rozprawkę L. Kryczyńskiego pt. 
Historia meczetu w Wilnie, którą w podtytule autor określił jako 
próbę monografii43. Omówił w niej mało znane fakty, ilustrujące 
minione życie religijne ludności muzułmańskiej.

Rok 1938 przyniósł II tom „Rocznika Tatarskiego”, stano-
wiącego w całości próbę monografii o Tatarach litewskich Sta-
nisława Kryczyńskiego44. Autor na wstępie napisał o wielkiej 
pomocy okazanej mu przez Leona Kryczyńskiego. Obaj odbyli 
w latach 1926–1937 szereg wspólnych wypraw naukowych do 
osad muzułmanów polskich. Stanisław przypominał, że wiele 

42 Art. red. Leon Kryczyński, „Przegląd Islamski”, nr 1–3, 1– IX, 1937, s. 2–6.
43 „Przegląd Islamski”, nr 1–3, 1–IX, 1937, s. 7–33.
44 S. Kryczyński, Tatarzy Litewscy – próba monografii historyczno-etnograficz-
nej, Warszawa 1938.
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zaczerpnął z obfitych źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, 
pochodzących ze zbiorów L. Kryczyńskiego oraz ze znajdują-
cych się w nich dokumentów z XVII–XIX w.

W latach 1937–1939, sądząc z korespondencji Leona Kry-
czyńskiego z Tymoteuszem Aleksandrowiczem, zaprzątały jego 
uwagę dwa następne tomu „Rocznika Tatarskiego”, IV i V. Nie-
stety, nie znajdujemy tu żadnych bliższych informacji, co miało 
się na nie złożyć.

Zdumiewać musi nas spokój i wytrwałość Leona Kryczyń-
skiego, który, będąc świadom nadciągającej nad kraj burzy, do 
ostatniej chwili pracował w umiłowanej przez siebie dziedzinie. 
Został aresztowany pod koniec września, gdy po zajęciu przez 
okupanta Gdyni podążał w kierunku dworca kolejowego, pcha-
jąc przed sobą taczki z najcenniejszymi starymi rękopisami 
tatarskimi.

Zaglądamy do akt osobowych Leona Kryczyńskiego w Archi-
wum Sądu Powiatowego w Gdyni. Znajdujące się w nich oświad-
czenia jego znajomych, jakie złożyli w wrześniu 1945 roku, 
stwierdzają, że przebywali wraz z nim jako współwięźniowie; 
adwokat Edward Manissaly znalazł się z L. Kryczyńskim w jed-
nym pomieszczeniu w budynku dawnego Komisariatu Rządu 
w Gdańsku, a B. Orłowski w dniach od 27 września do 20 paź-
dziernika 1939 roku widział go wśród aresztowanych w obozie 
emigracyjnym na Grabówku. Z oświadczenia byłego prezesa 
Sądu Okręgowego K. Olszewskiego wynika, że Gestapo areszto-
wało L. Kryczyńskiego 27 września i więziło go w obozie na Gra-
bówku, a następnie przekazało do więzienia w Gdańsku. Stam-
tąd trafił już L. Kryczyńskiego do Lasu Piaśnickiego pod Wej-
herowem, gdzie w latach 1939–1940 Gestapo bestialsko zamor-
dowało dwanaście tysięcy Polaków. Pierwsza masowa egzeku-
cja nastąpiła w drugiej połowie października 1939 r. Następne 
odbywały się co kilka dni i trwały do kwietnia 1940 r. Opisy tych 
zbrodni znajdują się w broszurze Władysława Sasinowskiego, 
Piaśnica 1939–1944, wydanej w roku 1956 nakładem Komitetu 
Budowy Pomnika Ofiar Piaśnicy w Wejherowie. Zamieszcza ona 
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dwie listy, zawierające oczywiście niekompletny spis osób roz-
poznanych przez członków rodzin w czasie ekshumacji grobów 
pomordowanych w październiku 1946 roku, bądź tych, których 
nazwiska zidentyfikowano w inny sposób. W ostatnim wypad-
ku listę opracowano na podstawie kwestionariuszy znajdują-
cych się w aktach byłego Związku Zachodniego w Wejherowie 
i zeznań świadków. Na niej właśnie, pod pozycją 107, widnieje: 
Kryczyński Mirza, sędzia, Gdynia45.

U wrót Piaśnicy, przy szosie z Krokowa do Wejherowa, wznosi 
się pomnik ku czci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, z wmu-
rowanymi w jego niszę trzema urnami zawierającymi prochy 
i ziemię z krematorium w Stutthofie, z pobojowiska na Wester-
platte oraz z krematorium polowego w Piaśnicy, gdzie jesienią 
1944 roku hitlerowcy, aby zniszczyć ślady swych zbrodni, palili 
zwłoki pogrzebanych tu ofiar.

Wśród pierwszych ofiar zbrodni, jakie dokonano na przed-
stawicielach polskiej palestry, znalazł się Leon Kryczyński. Była 
to szczególnie bolesna strata dla muzułmanów polskich, którzy 
stracili w nim twórcę ich życia umysłowego, wybitnego naukow-
ca i społecznika. Nie przetrwały do naszych dni przebogate 
zbiory tatarianów, zgromadzone w mieszkaniu Leona Kryczyń-
skiego w Gdyni. Podzieliły los tylu skarbów kultury polskiej, nad 
którą z taką bezwzględnością pastwił się okupant.

Leon Kryczyński nie był zawodowym orientalistą, ale mimo 
to wniósł cenny wkład do tej gałęzi wiedzy. Oddanie, z jakim słu-
żył nauce, powinno zyskać w oczach potomnych wielkie uzna-
nie. I rzecz przy tym szczególna: stanowiąc cząstkę pulsującej 
podówczas bujnym życiem społeczności tatarskiej, sam całą 
wszechstronną działalnością dokumentował ciągłość polsko-
-muzułmańskich związków aż po czasy nam współczesne. 

Maciej Konopacki, Leon Najman Mirza Kryczyński (25 IX 
1887–1939?), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1 (49), 

Warszawa, PWN 1964, s. 27–37

45 W. Sasinowski, Piaśnica 1939–1940, Wejherowo 1956. s. 51.
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Jan Tyszkiewicz

Środowisko Polaków i Tatarów 
polsko-litewskich na studiach w Petersburgu 

w latach 1880–1917

W stolicy imperium rosyjskiego skupiały się najróżniejsze 
grupy narodowościowe z całego państwa, niektóre tworząc sto-
sunkowo duże kolonie zgrupowane w określonych dzielnicach 
miasta. Ludność polska w Petersburgu, szukająca tutaj środków 
utrzymania i pracy, ale również studiująca, stanowiła stosunko-
wo dużą społeczność. Według danych statystycznych z roku 1900 
w Petersburgu przebywało ok. 50 tys. Polaków (3,47% mieszkań-
ców), zaś w 1910 już 65,6 tys. (3,44%). W tychże latach Tatarów 
różnego pochodzenia, głównie z Powołża i z Krymu, mieszkało 
w Petersburgu: w roku 1900 – 5,8 tys. a w 1910 – 7,3 tys. (0,38%)46. 
Białorusinów w roku 1910 było również 70 tys. Tatarzy polsko-
-litewscy sadowili się wśród nich, utrzymując równie bliskie 
kontakty z Polakami, jak i z współwyznawcami pochodzącymi 
z innych zakątków państwa.

Tatarskie rodziny ziemiańskie z dawnego Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego najchętniej kierowały swoich synów do służby 
wojskowej lub na studia prawnicze i inżynierskie. Tradycyjnie 
wśród uczelni rosyjskich najwyższym poziomem odznaczały się 
szkoły petersburskie. W ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku duża 
46 N. Juchnewa, Petersburg – mnogonacjonalnaja stolica [w:] Staryj Petersburg. 
Istoriko-etnograficzeskije issledowanija, red. N.W. Juchnewa, Leningrad 1982, 
s. 12, 30–40.
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grupa rodzin tatarskich z dawnych Kresów polskich wyróż-
niała się dbałością o wyższe wykształcenie cywilne dla swoich 
potomków. Należeli do nich: Achmatowiczowie, Kryczyńscy, 
Bajraszewscy, Aleksandrowiczowie, Bazarewiczowie i inni.

W Petersburgu kształciło się pierwsze pokolenie działaczy 
wszechrosyjskiego ruchu muzułmańskiego. Jego późniejsi przy-
wódcy – Ismail Gasprinski i Alimardan Topczubaszy – utrzy-
mywali w latach 1880–1888 bliskie kontakty z Tatarami pol-
sko-litewskimi. Znajdowali się w tym gronie studiujący prawo 
Achmatowiczowie i inżynierię Kryczyńscy. W Wilnie odbywa-
ły się już wówczas doroczne bale tatarskie, zjazdy młodzieży 
muzułmańskiej z Kresów, ale również i poznanych na studiach 
kolegów z Kaukazu, Krymu czy Powołża. Była to okazja do pre-
zentacji urody, inteligencji, koneksji i majątku muzułmańskiej 
młodzieży płci obojga. Słynny później Ismail Gasprinski zabie-
gał w owym czasie, zresztą bezskutecznie, o rękę jednej z Ach-
matowiczówien47. Na ogół jednak zawiązywało się w ten sposób 
wiele małżeństw pomiędzy muzułmanami różnego pochodze-
nia narodowego. Leon Kryczyński, sam obracający się od mło-
dości w mieszanym narodowo środowisku muzułmańskim, 
używa dla tych procesów i obyczajów określenia małżeństwa 
międzyplemienne. Jest to niewątpliwie element ideologii pani-
slamskiej, akcentowania jedności kulturowej i duchowej, reli-
gijnej i etnicznej wielu nacji wschodnioeuropejskich wyznają-
cych islam. Ruch wszechmuzułmański rozwinął się zwłaszcza 
po roku 1905. Alimardan Topczubaszy, studiujący w Petersbur-
gu w latach 1884–1888, poznał grupę Tatarów polsko-litewskich, 
z którymi utrzymywał długo kontakty, szczególnie przy okazji 
rozwijającej się działalności panislamskiej. Leon Kryczyński 
wymieniał z nim, pod koniec życia Topczubaszego, korespon-
dencję (lata 1931–1932), która potwierdza wspomniane fakty48.

W Petersburgu znajdowało się kilka cywilnych wyższych 
uczelni, prócz tego sześć uczelni wojskowo-medycznych i woj-

47 L.N.M. Kryczyński, Tatarzy polscy...., s. 64–67.
48 L.N.M. Kryczyński, Tatarzy polscy...., s. 72.
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skowo-technicznych. W roku 1895 roku studiowało w mieście 
około 9000 osób. W roku 1912 najwięcej studentów liczył Uni-
wersytet (7000), na drugim miejscu znajdowały się Wyższe 
Kursy Żeńskie im. Bestużewa (6000), następnie Politechnika 
(5000) oraz Instytut Technologiczny (2000). Ukończenie uczel-
ni rosyjskiej dawało perspektywę zatrudnienia. Szeroką popu-
larnością cieszyły się uczelnie politechniczne, kierunki eko-
nomiczne, prawo i szkoły medyczne. Dla Polaków Petersburg 
stanowił ośrodek najbardziej pociągający, ze względu na swój 
stołeczny charakter, wysoki poziom nauczania, jak i łatwiejsze 
możliwości zarobkowania podczas studiów i znalezienia opar-
cia wśród licznych rodaków stale tutaj zamieszkałych.

Polacy najchętniej kształcili się na Uniwersytecie oraz 
w Instytucie Technologicznym. Tutaj ich procent otrzymujących 
stypendia był wyższy niż wśród pozostałych studentów. W latach 
1878–1902 katolicy stanowili ok. 30% studiujących, przewa-
żali zaś w tej grupie Polacy. Instytut Technologiczny w okresie 
od roku 1897 do 1914 ukończyło 5700 inżynierów, w tym 1400 
katolików, z których zdecydowaną większość stanowili Polacy49. 
Instytut Technologiczny ukończyło wówczas także kilku muzuł-
manów polsko-litewskich, m.in. Jan Kryczyński i Jakub Szynkie-
wicz. Według szczegółowych zestawień w roku 1913 liczba stu-
dentów Polaków na wyższych uczelniach w Petersburgu wynosi-
ła ogółem 1700. Na Uniwersytecie Petersburskim studiowało 680 
osób, w Instytucie Technologicznym 233, na Wyższych Kursach 
Żeńskich 161, w Instytucie Dróg i Komunikacji 121, a na Politech-
nice ok. 300. Tatarzy polsko-litewscy rozsiani byli na różnych 
kierunkach. Warunki ich życia, studiów i działalności organiza-
cyjnej tworzyły stosunki ogólnie panujące na ówczesnych uczel-
niach stolicy Rosji. Trzeba tutaj wymienić przede wszystkim 
dwie ogólnostudenckie organizacje grupujące studentów niero-
syjskich – Kuchnię Studencką i Kasę Samopomocy Studentów 
Polskich. W Petersburgu istniała Ogólnostudencka Kasa Pol-
49 Księga pamiątkowa inżynierów technologów Polaków – wychowańców 
Instytutu Technologicznego w Petersburgu. W rocznicę stulecia uczelni, War-
szawa 1933, s. 24–25.
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ska, początkowo nielegalnie, korzystająca z dotacji Towarzystwa 
Dobroczynności. Należała do niej większość polskich studentów 
(w 1908 roku 1132). Ale najstarszą polską instytucją ogólnostu-
dencką była Kuchnia Studencka założona w 1869 roku. Spełnia-
ła rolę klubu studenckiego, stanowiła miejsce spotkań Polaków 
ze wszystkich uczelni. Administracja Kuchni miała charakter 
samorządowy, na jej czele w pierwszych latach XX wieku stali 
dwaj wieczni studenci Instytutu Technologicznego, Edward 
Kmita i Kazimierz Pohoski.

W Kuchni Studenckiej odbywano zebrania, bale i dyskusje 
polityczne, docierali tutaj także emisariusze organizacji poli-
tycznych z Galicji czy z Królestwa Polskiego. Na terenie Kuchni 
Polskiej zbierali się ponadto Białorusini (m.in. poeta Franciszek 
Bohuszewicz), Ukraińcy i Litwini. Z pewnością przychodzili tutaj 
i Tatarzy z Wileńszczyzny. Coroczne wiece polityczne organizo-
wano 7–8 lutego, w rocznicę założenia Uniwersytetu Petersbur-
skiego. Tzw. lutówki były terminem, w którym policja oficjalnie 
pozwalała na organizowanie wieców i zebrań. Kuchnia stanowi-
ła podstawę organizacyjną dla ruchomej i nielegalnej Bibliote-
ki Polskiej. Składała się na nią beletrystyka polska przemycana 
z Austro-Węgier, stare wydania polskie, ale również nielegal-
na prasa i nielegalne wydawnictwa partyjne (tzw. bibuła). Filie 
organizacji ogólnostudenckich działały przy Instytucie Leśnym 
oraz Politechnice, znajdujących się w miejscowości Lesny pod 
Petersburgiem. W tych uczelniach rozwijały się także filia Kasy, 
Kuchnia i własna biblioteka. Na Politechnice działało Stowarzy-
szenie Studentów Polaków Politechniki Petersburskiej. Działa-
ło legalnie jako kółko studiowania literatury polskiej50. Trzecią 
powszechną organizacją studencką było Zrzeszenie Polskich 
Bratnich Pomocy. Od roku 1910 Polacy przenieśli zebrania dys-
kusyjne, naukowe i polityczne na teren Bratniej Pomocy. Kuch-
nia zaczęła pełnić rolę dochodowego klubu, restauracji i sali 
rozrywki. Wśród Polaków istniały także studenckie koła samo-
50 I. Spustek, Polacy w Piotrogrodzie 1914–1917, Warszawa 1966, s. 89–93; 
Maria Woyczyńska-Stankiewiczowa, Pamiętniki i dzieje rodziny, rkp. (sprzed 
1958).
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kształceniowe. Ich początki i pierwszy okres nielegalnej dzia-
łalności sięgały z pewnością czasów poprzedzających wydarze-
nia 1905 roku.

Środowisko ziemian tatarskich z Kowieńskiego i Wileńskie-
go cechował patriotyzm polski. W latach 80. i 90. XIX stulecia 
wielu z nich uczestniczyło w niepodległościowej konspiracji 
polskiej. Młodego Aleksandra Sulkiewicza (1867–1916) uczył 
w szkole suwalskiej Aleksander Buczacki, także Tatar polsko-
-litewski. Gdy Sulkiewicz rozpoczął w latach 1887–1892 dzia-
łalność konspiracyjną, należąc do partii Drugi Proletariat, 
niejednokrotnie korzystał ze schronienia i gościny u rodziny 
Buczackich w Wołkowyszkach. Dla ułatwienia sobie procederu 
przemycania literatury socjalistycznej z zaboru pruskiego do 
Rosji, Sulkiewicz objął posadę urzędnika rosyjskiej komory cel-
nej we Władysławowie (dziś Kudirkos Naumiestis) a następnie 
w Kimbartach (dziś Kimbartai). Poparcie krewnego Jana Wil-
czyńskiego, naczelnika brygady straży granicznej, umożliwiało 
Sulkiewiczowi prowadzenie przemytu bibuły przez lat kilkana-
ście. Przywiezioną nielegalnie literaturę umieszczał w majątku 
Aleksandra Kryczyńskiego, w Szyłańcach w powiecie Kalwa-
ria (dziś Kalvarija), skąd stopniowo dostarczał ją do Wilna lub 
przekazywał w ręce kurierów. Dopiero w roku 1900 nastąpiła 
dekonspiracja i usunięcie Sulkiewicza z posady celnika, lecz 
dzięki umiejętnej obronie w sądzie nie uzyskał zbyt wysokiego 
wyroku więzienia czy zesłania51. Jeden z członków rodziny Wil-
czyńskich, Józef, należący do gminy muzułmańskiej w Winksz-
niupach, uczestniczył później aktywnie w rewolucji 1905 roku 
w Moskwie.

Na przełomie stuleci intensywne działania konspiracyjne 
w polskim środowisku studenckim prowadzili emisariusze Pol-
skiej Partii Socjalistycznej. W najściślejszym gronie dziesięciu 
założycieli tej partii w Paryżu, 21 listopada 1892 roku, znajdował 
się właśnie Tatar – Aleksander Sulkiewicz. W Petersburgu PPS 
51 F. Perl, Szkic dziejów PPS [w:] Księga pamiątkowa PPS, Warszawa 1923, 
s. 6–13; L. Kryczyński, Czarny Michał (Aleksander Sulkiewicz: 1867–1916 ) wierny 
żołnierz Marszałka Piłsudskiego, Wilno 1932, s. 5–6. 
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miała wielu członków i sympatyków, co zapewniało jej znacz-
ne sumy ze składek członków i dobrowolnych ofiar. W zamian 
delegowani do Rosji łącznicy i emisariusze dostarczali przede 
wszystkim nielegalną prasę, głównie „Robotnika”. Ludzi wypró-
bowanych i zdecydowanych na wzięcie udziału w akcji zbrojnej, 
kierowano na przeszkolenie bojowe do Galicji.

Wpływy SDKPiL w środowisku studenckim były znacznie 
słabsze52. Od roku 1885 sieć zakonspirowanych kółek dysku-
syjnych i samokształceniowch podlegała w Warszawie tajnemu 
Kołu Studenckiemu, organizacji ogólnostudenckiej o dużym 
autorytecie. Od roku 1890 Koło Studenckie utrzymywało łącz-
ność z młodzieżą rosyjską, która zorganizowała strajk na całym 
terytorium Rosji. Powołany w 1887 roku w Warszawie tajny 
Związek Młodzieży Polskiej (tzw. Zet) stawiał sobie za główny 
cel wykształcenie licznej polskiej inteligencji, reprezentującej 
wysoki poziom zawodowy, zamożnej oraz wpływowej w życiu 
politycznym i społecznym. Zet miał swoich łączników – człon-
ków w każdym większym ośrodku uczelnianym, gdzie grupowali 
się Polacy: w Puławach, Krakowie, Petersburgu, Kijowie, Dorpa-
cie, Dublanach, Berlinie, Genewie oraz Heidelbergu. Zachowały 
się ślady łączności organizacyjnej polskiej młodzieży, studiu-
jącej w Leśnym Instytucie (Wydział Leśnictwa) pod Petersbur-
giem, z centralą w Warszawie z okresu 1890–189553.

W latach 1897–1899 Aleksander Sulkiewicz przyjeżdżał do 
Petersburga, przywożąc gazetki i konspiracyjne publikacje, 
zbierając składki partyjne. W Lesnym zatrzymywał się u rodzi-
ny Wacława Stankiewicza, aspiranta Instytutu Leśnego, odwie-
dzając swoją narzeczoną Jadwigę Babicką, należącą również 

52 L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984, s. 271–281; I. Spustek, 
Polacy w Piotrogradzie..., s. 97–107, 119–180.
53 J. Offenberg, Stan umysłów wśród młodzieży akademickiej Uniwersytetu War-
szawskiego w latach 1885–1890. Ze wspomnień kresowca, Warszawa 1929. Są 
to wspomnienia należącego do ZMP, krewnego Stefana Offenberga, członka 
delegata organizacji w Petersburgu; por. J. Tyszkiewicz, O polskiej symbolice 
patriotycznej XIX stulecia, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. XLII, 
1994, nr 2, s. 227–228. 
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do PPS54, Stankiewicz należał do Kola Studenckiego, może do 
Zetu, później za działalność wśród studentów zmuszony został 
do zrezygnowania, na pewien czas, z pracy na uczelni. Towarzysz 
Czarny Michał (tj. Sulkiewicz), po usunięciu go ze służby celnej, 
został etatowym pracownikiem partyjnym, pomagającym w dru-
kowaniu „Robotnika”, którego redaktorem w latach 1894–1900 był 
Józef Piłsudski. W końcu roku 1900 Aleksander Sulkiewicz, dzię-
ki pomocy polskich lekarzy i studentów medycyny, zorganizował 
ucieczkę Piłsudskiego ze szpitala więziennego św. Mikołaja Cudo-
twórcy w Petersburgu. Po ucieczce Piłsudski potajemnie udał się 
do Londynu, a Sulkiewicz podjął jego pracę redaktora w Kijowie. 
Później również i on musiał przekroczyć granicę i schronić się 
w Galicji. Pomimo aresztowań i represji w polskim środowisku 
działaczy niepodległościowych, czego przykładem może być Mar-
cin Woyczyński, nielegalne organizacje działały w Petersburgu 
nieprzerwanie. Marcin Woyczyński (1870–1944), członek PPS od 
czasów studiów w Petersburgu (około 1890), został aresztowany 
i skazany w roku 1895 odsiedział wyrok rocznego uwięzienia. Na 
wolności podjął pracę lekarza na prowincji, nie rezygnując jed-
nak z dalszej pracy konspiracyjnej. Znany osobiście Piłsudskiemu 
został przez niego powołany w latach trzydziestych na osobiste-
go lekarza55. Józef Piłsudski miał zaufanie do starych przyjaciół 
i towarzyszy partyjnych z czasów młodości, zwłaszcza gdy pocho-
dzili z tych samych stron rodzinnych, z guberni kowieńskiej.

Wszechrosyjski ruch muzułmański, tkwiący korzeniami 
w walkach obronnych i powstaniach (kaukaskim oraz z połowy 
XIX stulecia)56, ożywił się na fali ogólnego poruszenia rewolucyj-
54 Maria Woyczyńska-Stankiewiczowa, Pamiętnik …, I. Spustek, Polacy w Pio-
trogrodzie..., s. 98. O petersburskim środowisku studenckim: J. Tyszkiewicz, 
Pierwsze dni 1919 r. w Wilnie w świetle dziennika Gabriela Rodziewicza [w:] Wilno 
i Kresy północno-wschodnie, t. I, red. E. Feliksiak, Białystok 1996, s. 318–320. 
55 Maria Woyczyńska-Stankiewiczowa, Pamiętnik..., M. Lepecki, Podróż do 
Egiptu. Wrażenia z podróży odbytej w 1932 roku z Marszałkiem Piłsudskim, War-
szawa 1932, s. 33–37, 46–48 i in.
56 A. Chodubski, Imam Szamil (1796–1871) i jego działalność, „Rocznik Tata-
rów Polskich”, t. II, 1994, s. 55–65; L. Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce 
europejskiej w l. 1831–1864, Warszawa 1934.
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nego w roku 1905. I Wszechrosyjski Zjazd Muzułmański odbył 
się w Niżnym Nowogrodzie (15 sierpnia 1905), II Zjazd w Peters-
burgu (styczeń 1906), III Zjazd znowu w Niżnym Nowogrodzie 
(16–21 sierpnia 1906). We wszystkich uczestniczył wspomniany 
wyżej Alimardan Bek Topczubaszy, były poseł do Dumy Pań-
stwowej Rosji, adwokat i redaktor niezależnej gazety „Kaspij”. 
Na drugim zjeździe utworzono Wszechrosyjski Związek Muzuł-
mański, organizację z panislamskim niepodległościowym 
programem politycznym. Terytorium Cesarstwa Rosyjskiego 
podzielono na 16 rejonów muzułmańskich. Tatarzy polsko-
-litewscy znaleźli się w rejonie litewskim, z centrum w Mińsku 
Litewskim (Białoruskim), gdzie znajdował się duży murowany 
meczet, jedyny w tej części imperium rosyjskiego. Każdy rejon 
drogą głosowania ogółu muzułmanów wyłonił grono przedsta-
wicieli, rodzaj regionalnego ciała polityczno-prawodawczego 
(kurułtaj). Wiadomo, że na III Zjeździe do władz centralnych 
(tzw. Centralny Komitet) weszli m.in. A. Topczubaszy, Isma-
il Gasprinski, Mustafa Dawidowicz – Tatar litewski, burmistrz 
Bachczysaraju na Krymie. Imiona innych Tatarów polsko-litew-
skich, włączonych w ruch panislamski, nie zostały przez Leona 
Kryczyńskiego opublikowane, zapewne przez ostrożność. 
Ludzie ci oraz ich rodziny mogli być jeszcze w latach 1932–1935 
represjonowani. O wielu osobach działających w tym ruchu, 
uczestniczących w rewolucji 1905 roku i w walkach 1917–1921 
na Krymie, napisał Leon Kryczyński bez wymieniania nazwisk57. 
Z jego korespondencji prywatnej wiadomo, że np. Dżemil Alek-
sandrowicz został aresztowany w Baku w roku 1936 i liczono 
się z najgorszym. Na tymże III Zjeździe wybrano komisję do 
ustalenia programu Muzułmańskiej Partii Narodowej, mającą 
pracować pod kierunkiem Ismaila (Smail) Gasprinskiego i wła-
śnie Mustafy Dawidowicza. W toku dalszych działań organiza-
cyjnych Topczubaszy zetknął się z Tatarami polsko-litewskimi, 
z których zapamiętał nazwiska: Murzicza, Bohdanowicza, Smol-
skiego i Kryczyńskiego.

57 L.N.M. Kryczyński, Tatarzy polscy..., s. 69–72.
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Studia i działalność Leona Kryczyńskiego (1887–1939) 
dobrze ilustrują dzieje środowiska inteligencji tatarskiej na 
przełomie stuleci. Do szkoły uczęszczał w Wilnie i Smoleńsku 
(1895–1904), uczestniczył w tajnym ruchu samokształcenio-
wym, korzystał z nielegalnych biblioteczek szkolnych, zapew-
ne czytał także literaturę kolportowaną przez granicę pruską 
przez Aleksandra Sulkiewicza. Była przecież magazynowa-
na w jednym z majątków jego dalszej rodziny. Mało wiadomo 
o burzliwym okresie studiów Leona w Petersburgu w latach 
1905–1911. W październiku 1905 roku przystąpił do organizacji 
przygotowującej demonstracje, zostając dziesiętnikiem grupy. 
Chodziło zapewne o organizację studencką, nie zaś panislam-
ską, skoro napisano o tym w stosownym artykule rocznicowym 
na 25-lecie jego działalności społecznej58. Po stłumieniu ruchu 
w Petersburgu i w Rosji centralnej, w roku 1906 Leon Kryczyń-
ski wyjechał na Krym. Tam nadal brał udział (w Jałcie) w orga-
nizowaniu manifestacji żądających wolności demokratycznych. 
Z Krymu uciekł – przed aresztowaniem – do Mińska Litewskie-
go, z konieczności przerywając studia. Dla zmylenia czujności 
policji ojciec wysłał go w krótką podróż zagraniczną. Przez Fin-
landię i Austro-Węgry Kryczyński udał się do Włoch, Szwecji, 
Francji i do Niemiec. Dopiero w roku 1907 podjął znowu studia 
prawnicze w Petersburgu59.

O warunkach panujących na Uniwersytecie Petersburskim, 
na wydziale prawa, dowiadujemy się również z pamiętników 
innych Polaków. Karol Świda, uczestnik bojkotów i petycji 
szkolnych w roku 1905 z Suwałk, poradził sobie, zdając maturę 
w Petersburgu jako ekstern. Podjął także w roku 1907 lub 1908 
studia prawnicze w Petersburgu. Wydział prawny napisał – był 
o tyle wygodny, że można było i niezbyt regularnie na wykłady cho-
dzić, tak, że jakieś 4–5 miesięcy w ciągu roku siedziało się w Mać-
kówce, tzn. na wsi w majątku rodziców. Profesorowie orientowa-
58 Artykuł redakcyjny: Leon Kryczyński. 25-lecie działalności społecznej i lite-
rackiej, „Przegląd Islamski”, t. II, 1937, nr 1–3, s. 2.
59 J. Tyszkiewicz, W stulecie urodzin Leona Kryczyńskiego. Sylwetka badacza 
i społecznika, „Orient Sokólski”, 31 V 1987. 
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li się w tym i na egzaminie premiowali słuchaczy pilniejszych. 
K. Świda stwierdził: Pobyt w Petersburgu bardzo ułatwiała tak zw. 
Kuchnia Studencka, przy Prospekcie Zabajkalskim, którą prowa-
dził „wieczny student” Instytutu Technologicznego Edward Kmita. 
Karmił dobrze i niedrogo... Dawało to możność spotykania się 
z kolegami nie tylko z uniwersytetu, ale w święta i niedziele dojeż-
dżali koledzy z dalekiego Leśnego... Niezbyt miłą i sprzyjającą oko-
licznością mojego pobytu w Petersburgu była trwająca tam w ciągu 
trzech lat (1908–1911) cholera. Były okresy kiedy dziennie zapa-
dało [na nią] do 500 osób60. Te szczegóły potwierdzają ustalenia 
znane literaturze historycznej, uzupełniają je i tłumaczą pewne 
rozluźnienia rygorów studiów, częste wyjazdy studentów ze sto-
licy i łatwiejsze rozwijanie się studenckich organizacji.

Leon Kryczyński, po powrocie na uczelnię, zorganizował 
w latach 1907–1908 nielegalne Koło Akademików Tatarów Pol-
skich, obejmujące grupę dwunastu osób. Była to studiująca 
w Petersburgu młodzież muzułmańska pochodząca z dawnych 
polskich Kresów Wschodnich: z Wileńskiego, Kowieńskiego, 
Nowogródzkiego oraz Mińskiego. Trzon koła stanowili studenci 
prawa, obok Leona i jego brata Olgierda z Warszawy, Maciej Baj-
raszewski z Wilna, Edyge Milkmanowicz z Grodna i Jakub Safa-
rewicz z Mińska. Z innych wydziałów i uczelni do grona człon-
ków zaliczali się: student wydziału przyrodniczego Talkowski 
z Wilna, student Instytutu Dróg i Komunikacji Jan Kryczyński 
z Siemiatycz, student Instytutu Technologicznego Jakub Szyn-
kiewicz z Lachowicz i Dżemil Aleksandrowicz. Do koła należały 
także dwie studentki – z Instytutu Dentystycznego Helena Baj-
raszewska z Wilna i z Wyższych Kursów im. Bestużewa Bohda-
nowiczówna z Grodna.

Współzałożyciel i prezes organizacji we wspomnieniach 
z 1935 roku napisał: Koło miało na celu badanie historii Tata-
rów litewskich i zjednoczenie kulturalno-oświatowe, rozumie się 
polsko-litewskiej społeczności muzułmańskiej; ujednolicenie, 

60 Pamiętnik Karola Świdy. Młodość i czasy litewskie, do roku 1926, BUW Dział 
Rękopisów nr 1742, wspomnienia spisane w 1965 r.
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poszerzenie samowiedzy i ugruntowanie jej ogólnej kultury 
przy utrzymaniu własnej odrębności. Zebrania odbywały się 
kilka razy w miesiącu, miały charakter zebrań towarzysko-dys-
kusyjnych, w czym różniły się od podobnych kół polskich z Brat-
niej Pomocy czy z Kuchni Studenckiej. Członkowie KATA zamie-
rzali opracować i wydać dzieło zbiorowe, zapewne wzorowane 
na moskiewskim Pierwom Musułmanskom Sbornikie z 1907 roku. 
Leon Kryczyński o koncepcji tego wydawnictwa napisał: Pozo-
stał spis rzeczy, gdzie wśród rozpraw historycznych [znajdował się 
artykuł] m.in. pogląd Tatarów litewskich na polityczne zagadnie-
nia narodów muzułmańskich, co wskazuje na ówczesne zaintereso-
wania stowarzyszonych akademików i ich dążenia61. Wielka szko-
da, że ten konspekt nie został nigdy opublikowany i ujawniony 
w całości. Każdy z członków Koła zapewne zobowiązany został 
do przygotowania jakiegoś zagadnienia lub materiału. O dzia-
łalności Koła trudno jest napisać coś nowego, skoro zachowane 
do 1935 roku dokumenty zostały skonfiskowane przez gestapo 
w październiku 1939 roku w mieszkaniu Leona Kryczyńskiego 
i zaginęły bezpowrotne62.

Studenci z KATA uczestniczyli w życiu pokrewnych organiza-
cji muzułmańskich, m.in. chętnie odwiedzano Zahida Szeficza 
Szamila, potomka legendarnego i powszechnie szanowanego 
imama. Zebrania u Szamila gromadziły elitę wyznawców isla-
mu w Cesarstwie Rosyjskim, zresztą między innymi dlatego, 
że odbywały się w stolicy imperium. W kontakcie z Kołem Aka-
demików pozostawali też młodzi muzułmanie polsko-litewscy 
studiujący w innych ośrodkach uczelnianych, np. Dżemil Alek-
sandrowicz z Wyższego Instytutu Technicznego w Moskwie 
oraz Aleksander Mucharski z Uniwersytetu Kijowskiego, póź-
niejsi działacze ruchu muzułmańskiego. Aleksandrowicz, 
będąc członkiem moskiewskiego Stowarzyszenia Muzułma-
nów, współpracował z redakcją rocznika Pierwyj Musułmanskij 
Sbornik, w którym umieścił dwa artykuły poświęcone Tatarom 

61 L.N.M. Kryczyński, Tatarzy polscy..., s. 75.
62 M. Walicka, Gdynia. Pejzaż sprzed wojny, Gdańsk 1982, s. 160–161.
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litewskim. Jak oceniał Leon Kryczyński, miały one gruntownie 
ideologiczny charakter, mianowicie akcentowały łączność inte-
resów muzułmanów polskich z interesami muzułmanów całego 
świata63. W kręgu petersburskim skończyło się na dyskusjach 
i referowaniu lektur oraz czasopism krymskich lub tureckich. 
Stan ówczesnych badań na tematy dotyczące Tatarów polsko-
-litewskich zrekonstruować można, pamiętając, że najwybit-
niejsze opracowanie pióra Antoniego Muchlińskiego nadal było 
wówczas niezastąpione. W warstwie historycznej nie przewyż-
szało go także studium Dżemila Aleksandrowicza64.

Poza Kuchnią Studencką i Bratnią Pomocą kontakt grupy 
tatarskiej z zachodnich guberni rosyjskich z resztą Polaków 
był stosunkowo luźny. Życie kulturalne, społeczne i towarzyskie 
skupiało się w Domu Polskim (od roku 1907) i przy kościele św. 
Katarzyny w Petersburgu. Muzułmanie mieli w tym mieście 
kilka domów modlitwy, gdzie spotykali się ze współwyznawca-
mi z różnych części państwa; pod innymi względami zupełnie 
od nich odrębnymi. O jednym z takich domów modlitwy wspo-
minał w swoim pamiętniku Jan Jacyna, mieszkający w Peters-
burgu w latach 1888–1918. W moim domu był meczet tatarski. 
Mieszkało też sporo Tatarów, głównie służby z różnych restaura-
cji65. Byli to więc z pewnością Tatarzy kazańscy lub krymscy, 
wśród kazańskich często trafiali się restauratorzy i cukiernicy, 
z różnych miast imperium, najczęściej gubernialnych. Jacyna 
nie potrafił rozróżnić w tym tłumie Tatarów polsko-litewskich. 
Jeżeli przychodzili na modły w budynku, w którym mieszkał, nie 
wyróżniali się wśród innych muzułmanów. Modlitwy odbywały 
się przecież po arabsku albo po rosyjsku. Stosowny dla stolicy 
meczet, odrębną świątynię, wybudowali muzułmanie dopiero 

63 Dż. Aleksandrowicz, K woprosu o proischodżdenji musułman Litwy i Polszy 
[w:] Pierwyj Musułmanskij Sbornik Moskwa 1907, s. 5–6; L.N.M. Kryczyński, Tata-
rzy polscy..., s. 75–76.
64 A. Muchlinskij, O proischożdenji i sostojanji litowskich tatar, St. Petersburg 
1857.
65 J. Jacyna, 30 lat w stolicy Rosji (1888–1918). Wspomnienia, Warszawa 1926, 
s. 90.
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po roku 1909. Budynek ten projektował zresztą daleki kuzyn 
Leona i Olgierda, zdolny architekt i inżynier Stefan Kryczyński, 
profesor w Instytucie Inżynierii Cywilnej w Petersburgu66.

Po rewolucji 1905 roku i po wydaniu w 1906 nowych praw, 
dopuszczających tworzenie stowarzyszeń, obok stowarzyszeń 
katolickich i Klubu Robotniczego Promień, powstało stowarzy-
szenie Dom Polski – Ognisko, z licznymi filiami w większych 
miastach; wszędzie tam, gdzie mieszkali Polacy. Ognisko stano-
wiło stowarzyszenie typu kulturalno-towarzyskiego, zrzeszają-
ce przede wszystkim inteligencję i mieszczaństwo narodowości 
polskiej – w Odessie, Charkowie, Jekaterinosławiu, Kijowie, Tule, 
Mohylowie, Kiszyniowie, Astrachaniu, Chersonie, Baku, Tyfli-
sie, Moskwie oraz Petersburgu67. Ruch tworzenia stowarzyszeń 
filantropijnych i kulturalnych ogarnął również muzułmanów 
polsko-litewskich. Była to dogodna forma ożywienia aktywno-
ści społecznej i narodowej. W 1909 roku utworzono w Wilnie 
stowarzyszenie dobroczynne pod nazwą Wileńskie Litewsko-
-Muzułmańskie Towarzystwo Pomocy Biednym Muzułmanom. 
Założycielem jego został Olgierd Kryczyński, młody prawnik 
i działacz z Koła Akademików Tatarów Polskich. W latach 1910–
1912, poprzedzających wojnę, zarząd stowarzyszenia tworzyli: 
Aleksander Iljaszewicz jako prezes i I. Sulkiewicz, Samuel Kry-
nicki, I. Eljaszewicz i M. Krynicki – jego członkowie68.

W roku 1913 gen. Konstanty Kryczyński, ojciec Leona 
i Olgierda, został prezesem Warszawskiego Muzułmańskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Biednym Muzułmanom. Leon, ponie-
waż ukończył właśnie studia, mógł objąć stanowisko sekretarza 
tego stowarzyszenia. W Warszawie gmina muzułmańska skła-
dała się w tym okresie z wojskowych, urzędników rosyjskich, 

66 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin..., s. 178; S. Łoza, Słownik architektów 
i budowniczych Polaków, Warszawa 1930, s. 177; L.N.M. Kryczyński, Tatarzy pol-
scy..., s. 77; L. Bazylow, Polacy w Petersburgu..., s. 211 podaje datę 1912 r. 
67 I. Spustek, Polacy w Piotrogrodzie..., s. 131.
68 Ustaw Wilenskogo Litowskogo Musułmanskogo Obszczestwa Wspomoszcze-
stwowanija Biednym Musułmanom, Wilno 1909, cyt. Za L. N. M. Kryczyńskim: 
Tatarzy polscy..., s. 74. 
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żołnierzy służby czynnej, a także z grupy kupców – głównie 
Tatarów z Kazania i z Powołża69. Oba te stowarzyszenia utrzy-
mywały kontakty z podobnymi instytucjami muzułmańskimi 
w głębi Rosji, zwłaszcza podczas pierwszych lat I wojny świa-
towej. Dbano o posługi religijne, o pomoc medyczną i pienięż-
ną dla rannych żołnierzy. Osobnymi problemami było godziwe 
odbywanie licznych pogrzebów. W Warszawie zmarli wojskowi 
trafiali na cmentarz muzułmański na Powązkach.

Kadra muzułmańskich działaczy społecznych i politycznych, 
także Tatarów z Kresów polsko-litewskich, przystąpiła do reali-
zacji swoich planów podczas rewolucji rosyjskiej w 1917 roku. 
W zrewoltowanym Piotrogrodzie utworzony został Związek 
Tatarów Polskich, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Nazwa tej orga-
nizacji reprezentuje oczywiście ówczesne tendencje ideowe, 
ale również realną wspólnotę muzułmanów dawnego państwa 
polsko-litewskiego. W Centralnym Komitecie Związku zasiedli: 
Aleksander Achmatowicz jako prezes, Aleksander Mucharski 
i Ibrahim Miśkiewicz jako wiceprezesi, także Aleksander Alek-
sandrowicz, Bohdan Adamowicz, Józef Bazarewicz, Michał Pół-
torzycki, Maciej Rajecki oraz Aleksander i Mustafa Jakubow-
scy. Byli to najczęściej prawnicy lub urzędujący wtedy imamo-
wie większych gmin muzułmańskich. Działania tego związku, 
współpracującego z Wszechrosyjską Radą Muzułmańską, sta-
nowią odrębny rozdział w dziejach Tatarów polsko-litewskich 
wymagający oddzielnych badań naukowych. 

Jan Tyszkiewicz, Środowisko Polaków i Tatarów polsko-
litewskich na studiach w Petersburgu w latach 1880–1917 [w:] 

Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 2002, s. 87–99. 
 

69 Biogramy Leona Kryczyńskiego podają mylnie datę 1912 r. oraz to, że był 
założycielem Stowarzyszenia w Warszawie. Sam Leon podał datę 1913 i swo-
jego ojca jako prezesa. Por. M. Konopacki, Leon Najman Mirza Kryczyński [w:] 
Polski Słownik Biograficzny, t. XV, 1970, s. 455; L.N.M. Kryczyński, Tatarzy Pol-
scy..., loc. cit.
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Jakow Griszyn

Leon Kryczyński 
– badacz, redaktor, działacz społeczny 

Leon Kryczyński urodził się 25 września 1887 roku w tatarskiej 
rodzinie ziemiańskiej. Jego poglądy i zainteresowanie histo-
rią formowały się w dwóch środowiskach, w których wyrastał: 
rodzinnym i towarzyskim (gimnazjalno-studenckim). W szla-
checkiej rodzinie tatarskiej wojskowe tradycje były ściśle 
powiązane z patriotyzmem, a rodowa historia stanowiła powód 
do dumy. W czasie studiów w Wilnie i Smoleńsku (lata 1895–
1904) Leon brał udział w tajnym ruchu, nielegalnych bibliote-
kach, czytał literaturę przemycaną przez pruską granicę dzięki 
Aleksandrowi Sulkiewiczowi.

W Petersburgu lat 90. XIX wieku kształciło się pierwsze poko-
lenie przyszłych działaczy wszechrosyjskiego ruchu muzuł-
mańskiego. To przede wszystkim Ismail Gasprinski i Alimar-
dan Topczubaszy, którzy nawiązali bliskie kontakty z Tatarami 
polsko-litewskimi: Murza-Murziczem, Bohdanowiczem, Smol-
skim, Kryczyńskimi i Achmatowiczami. Współpraca ta ożywiła 
się w trakcie rewolucji 1905 roku.

Niewiele wiadomo o burzliwym okresie studiów Kryczyń-
skiego w Petersburgu. Już od roku 1869 życie polskich studen-
tów koncentrowało się przy tzw. Kuchni Studenckiej, zorga-
nizowanej przez Ogólnostudencką Kasę Polską (w roku 1908 
korzystało z niej 1132 studentów). Przy Kuchni istniały prze-
różne koła i biblioteki, jawne i konspiracyjne, często o charak-
terze narodowościowym, jednoczące nie tylko Polaków, ale też 
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Białorusinów, Ukraińców, Litwinów i polsko-litewskich Tata-
rów. Polska mniejszość w Petersburgu stanowiła sporą grupę 
(50 tysięcy, czyli 3,47% ludności w roku 1900; 65 tysięcy, czyli 
3,44% ludności w roku 1910). Tatarzy (różnego pochodzenia) 
liczyli ponad siedem tysięcy osób (rok 1910). Do dziś nie ma jed-
nak żadnych opracowań dotyczących petersburskich organiza-
cji muzułmańskich. Bazą dla ruchu muzułmańskiego, wystą-
pień i demonstracji, był nielegalne zjazdy ogólnomuzułmań-
skie (sierpień 1905 roku, styczeń 1906 roku, lipiec 1906 roku). 
Wiadomo, że w październiku 1905 roku, Kryczyński kierował 
„dziesiątką” spiskowców w petersburskiej demonstracji. Póź-
niej uczestniczył w rewolucji na Krymie, w Jałcie. Chroniąc się 
przed aresztowaniem, wyjeżdżał za granicę (1906 rok: Finlan-
dia, Austro-Węgry, Włochy, Szwajcaria, Niemcy).

W roku 1907 Kryczyński rozpoczął naukę na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu w Petersburgu, gdzie organizował Studenckie Sto-
warzyszenie Tatarów Polskich, liczące dwanaście osób. Wśród 
nich byli: Olgierd i Leon Kryczyńscy (Warszawa), Maciej Bajra-
szewski (Wilno), E. Milkamanowicz (Grodno), Jakub Safarewicz 
(Mińsk), Kalino (Kowno), Talkowski (Wilno), Jan Kryczyński (Sie-
miatycze), Jakub Szynkiewicz (Lachowicze), Aleksandrowicz, 
Helena Bajraszewska (Wołkowysk) i Bohdanowicz (Grodno).

Studenckie Stowarzyszenie Tatarów Polskich postanowiło 
prowadzić badania nad historią Tatarów, działania kulturalno-
-oświatowe i rozwijać świadomość narodową. Zorganizowało 
własną bibliotekę i rozpoczęło zbiór literatury dotyczącej Tata-
rów. Odpowiedzialnym za to był Leon Kryczyński, który temu 
zadaniu pozostał wierny przez całe życie.

W latach 1913–1915 młody prawnik zapoznał się w War-
szawie z Janem Michalskim, polonistą i gorącym bibliofilem, 
znanym w okresie międzywojennym z działalności oświato-
wej. Dzięki niemu Kryczyński zebrał cenną biblioteką tatarską 
i zaznajomił się z techniką pracy naukowej. Dzięki temu dość 
szybkim wydał w Piotrogrodzie pracę pt. Bibliografija o Tatarach 
Polszi, Litwy, Belarusi i Ukrainy. Istorija, geraldika, genealogija, 
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juridiczestwo, statistika, etnografija, beletristika (1917). W tym cza-
sie Kryczyński był sekretarzem Centralnego Komitetu Związku 
Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Następnie brał udział 
w organizacji tatarskich oddziałów wojskowych (1917), rządów 
Republiki Krymskiej a następnie Republiki Azerbejdżańskiej 
(lata 1918–1920). Będąc dyrektorem kancelarii rządu, Leon 
Kryczyński wydał dwa tomy dokumentów dotyczących polityki 
rosyjskiej na Zakaukaziu (tomy I i II, Baku, 1919–1920). Udostęp-
nianie tajnych dokumentów uważał za świetny środek wojny 
ideowej i propagandy przeciwko imperium.

Po upadku zakaukaskiej republiki, w połowie roku 1920, 
Kryczyński wrócił do Polski i kolejne pięć lat życia poświęcił 
swojej profesji. Od roku 1926, gdy powstał ZK-OTRP (Związek 
Kulturalno-Oświatowy Tatarów RP), ponownie aktywnie włą-
czył się do życia społecznego. Niemały wpływ miał na to awans 
w pracy zawodowej. Energicznie wziął się za działania organi-
zacyjne, badawcze i popularyzujące. Kontynuował realizację 
celów postawionych przez Stowarzyszenie Studentów, jednak 
na znacznie większą skalę.

W roku 1926 zorganizował przy Uniwersytecie Wileńskim 
bibliotekę, w dużej mierze poświęconą problematyce tatarskiej 
i muzułmańskiej. W latach 1926–1929 kierował komitetem 
wydawniczym Herbarza rodzin tatarskich w Polsce Stanisława 
Dziadulewicza, pomagając systematyzować materiał i zbierać 
środki na wydanie. W roku 1929 roku wybrany na stanowisko 
sekretarza Rady Centralnej ZK-OTRP. W tym samym roku otwo-
rzył Tatarskie Muzeum Narodowe w Wilnie, w którym zebra-
no cenne dokumenty i fotografie. Jako przewodniczący gminy 
muzułmańskiej w Wilnie zorganizował Tatarskie Archiwum 
Narodowe (lata 1931–1932). Jednocześnie w latach 1929–1931 
udało mu się zebrać środki i zjednoczyć ludzi o podobnych 
zainteresowaniach w celu powołania redakcji nowego perio-
dyku, „Rocznika Tatarskiego” (t. 1, Wilno 1932 r.). Jako działacz 
ZK-OTRP i redaktor „Rocznika Tatarskiego”, Kryczyński utrzy-
mywał szerokie kontakty z orientalistami (T. Kowalski, Kraków; 
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A. Zajączkowski i S. Szachno-Romanowicz, Warszawa; S. Szap-
szał, J. Szynkiewicz, Wilno), historykami (O. Górka, Warszawa; 
S. Zakrzewski, Lwów; S. Kościałkowski, Wilno), innymi autorami 
i kolekcjonerami amatorami. Właśnie u tej ostatniej grupy chęt-
nie zamawiał materiały etnograficzne, a od osób zasłużonych 
opisy dokumentacyjne wydarzeń, w których brali udział. Od 
roku 1931 jego pomocnikiem w pracach edytorskich i najbliż-
szym sprzymierzeńcem stał się daleki krewny, młody Stanisław 
Kryczyński.

Szczególną uwagę zwracał Leon Kryczyński na zbieranie 
materiałów historycznych: starych rękopisów i druków. Odnaj-
dywał i kopiował dokumenty, przeprowadzał wyprawy badaw-
cze do miejsc zwartego osadnictwa Tatarów polskich, podczas 
których zbierał materiał ustny i porozumiewał się w sprawie 
opisów historii poszczególnych gmin muzułmańskich. Penetro-
wał również archiwa państwowe Wilna i Grodna. Do jego osią-
gnięć naukowych zaliczyć można retrospektywną bibliografię 
historii Tatarów, prace autorskie i wydania źródłowe.

W I tomie „Rocznika Tatarskiego” opublikowano jego mate-
riały: Tatarzy polscy w powstaniu 1831 r., Aleksander Sulkiewicz 
– Czarny Michał (1867–1916), Generał Maciej Sulkiewicz (1865–
1920). W tomie drugim: Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, 
Przyczynek do historii stosunków Tatarów do powstania 1863 r., 
a także wspólnie ze Stanisławem Kryczyńskim: Testament Dawi-
da Murzy Najmańskiego Kryczyńskiego oraz Dwa dokumenty do 
dziejów handlu i rzemiosła tatarskiego w Wilnie w XVII i XVIII w. 
Z pozostałych materiałów należy wymienić: Regestr dokumen-
tów na dobra tatarskie Łostaje (1600–1789) (Ateneum Wileńskie, 
1930), O Tatarach rzemieślnikach w Polsce (Lwów 1933), Historię 
meczetu w Wilnie („Przegląd Islamski”, 1937 r.) Swoje publikacje 
popularno-naukowe zamieszczał także i w innych pismach, jak 
chociażby w „Życiu Tatarskim”.

Wyjazdy za granicę w latach 1934–1938 (Turcja, Egipt, Maro-
ko), problemy rodzinne i nawał pracy, wszystko to spowodo-
wało, że od roku 1937 Leon Kryczyński ograniczył działalność 
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pisarską. Wybrany w roku 1938 na stanowisko przewodniczą-
cego Rady Centralnej ZK-OTRP pozostawał ciągle redakto-
rem naczelnym „Rocznika Tatarskiego”, ale pracę redakcyjną 
w znacznej części przekazał w ręce Stanisława Kryczyńskiego, 
zamieszkującego w Warszawie. W roku 1938 przedstawił nową, 
ostatnią inicjatywę: wydanie Kalendarza Muzułmańskiego na rok 
1939, mającego mieć charakter informacyjno-statystyczny oraz 
kalendarium świąt muzułmańskich.

Leon Kryczyński rozpoczynał swą karierę naukową jako 
bibliograf i redaktor studiów źródłowych. Patrząc na sposób 
myślenia i pracy tego żarliwego bibliofila i historyka kultury, 
można scharakteryzować go jako typ indywidualnego naukowca 
z przełomu stuleci, tworzącego z dala od uniwersytetów i insty-
tutów naukowych. Jego osobista, specjalistyczna biblioteka 
i niewielkie archiwum tworzyły niezależną pracownię history-
ka. Swoje publikacje naukowe i popularno-naukowe, skromnie 
określał jako „działalność literacką”, bez pretensji do naukowo-
ści. Jednakże w roku 1932 Polskie Towarzystwo Orientalistycz-
ne bez wahania przyjęło go w swoje szeregi. Decyzję tą w pełni 
potwierdziły jego publikacje w kolejnych latach.

Kryczyński kładł szczególny nacisk na stworzenie bazy 
naukowej (archiwum, muzeum) i specjalistycznych bibliotek. 
Był także mistrzem w odkrywaniu źródeł. Korzystając z orga-
nizacyjnych mozliwości ZK-OTRP, szerokich kontaktów osobi-
stych, sieci gmin muzułmańskich i związanych z nimi wydaw-
nictw („Życie Tatarskie”, „Przegląd Islamski”), zdołał połączyć 
wysiłki wielu osób wokół badań i popularyzacji wiedzy o kultu-
rze Tatarów polskich i ich dziejach.

Leon Kryczyński wielokrotnie zmieniał miejsce zamiesz-
kania (Oboziszcze, Wilno, Warszawa, Zamość, Gdynia). Jednak 
dzięki swojej determinacji, ascetycznemu sposobowi życia 
i konsekwentności, a także utrzymywaniu kontaktów z setkami 
ludzi w kraju i wybitnymi działaczami tatarskimi za granicą, 
zdołał utworzyć wokół „Rocznika Tatarskiego” niewielki krąg 
historyków. W swej działalności korzystał ze wsparcia i rad 
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znanych profesjonalnych historyków z Wilna oraz wybitnych 
orientalistów z innych ośrodków (Kraków, Warszawa).

Nie pozostawał formalnie związany z żadną partią politycz-
ną, jednak według Arkadiusza Kołodziejczyka, razem z bratem 
Olgierdem należeli do zwolenników sanacji. Potwierdza to fakt 
wielokrotnych wyjazdów do krajów muzułmańskich w składzie 
oficjalnych delegacji przedstawicieli kultury. O tym, że dota-
cje dla „Rocznika Tatarskiego” i oficjalne poparcie tatarskiego 
ruchu kulturalno-oświatowego, miały propagandowe znaczenie 
dla rządu polskiego, świadczą i dobre kontakty z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych i wojewodą.

Leon Kryczyński był nie tylko badaczem i popularyzatorem 
problematyki tatarskiej. Doprowadził do ukończenia dzieło 
S. Dziadulewicza, zorganizował wydanie „Rocznika Tatarskie-
go” i był duchowym ojcem Stanisława Kryczyńskiego oraz jego 
monografii Tatarzy litewscy. We wrześniu 1939 roku, jako wyso-
kiej rangi urzędnik świadomie pozostał na swoim stanowisku, 
nie wyjechał, choć groziło mu niebezpieczeństwo. Został aresz-
towany przez gestapowców w Gdyni i rozstrzelany 11 paździer-
nika 1939 roku w Piaśnicy. W ostatnich dniach wolności nie 
myślał o sobie, a próbował ocalić swą piękną bibliotekę i mate-
riały historyczne.

Я.Я. Гришин, Польско-литовские татары: взгляд через века, 
Казань 2000, с. 117–123. Tłum. z jęz. ros. Daniel Czachorowski.
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Jan Tyszkiewicz

Olgierd, Leon i Stanisław Kryczyńscy 
– działacze kulturalni i badacze przeszłości 

Tatarów 

Wszyscy trzej Kryczyńscy – Olgierd, Leon i Stanisław – wywo-
dzili się z jednego rodu Tatarów litewsko-polskich herbu 
Radwan, dwaj pierwsi byli rodzonymi braćmi, Stanisław zaś 
dalszym krewnym, mającym z nimi wspólnego przodka70. Dzia-
łalność Olgierda, Leona i Stanisława Kryczyńskich rozłożona 
w czasie i przestrzeni wzajemnie się uzupełniana; prowadzili 
bowiem życie ruchliwe i intensywne. Konstanty Najman Mirza 
Kryczyński (1847–1924), generał lejtnant wojsk rosyjskich, był 
posiadaczem Dowbuciszek w Oszmiańskiem. W małżeństwie 
z Marią z Achmatowiczów miał trzech synów: Olgierda, Leona 
i Anatola. Postawę społeczną i polityczną braci ukształtowało 
przede wszystkim środowisko rodzinne, mniej gimnazjalno-
-studenckie, w Wilnie i Petersburgu71. Wojskowe tradycje łączy-
ły się w rodzinie Kryczyńskich z żywym patriotyzmem, ideą 
walki o niepodległą Polskę i pamięcią o pierwszej ojczyźnie, 
na Krymie. Dopiero szybki rozwój wypadków i kolejne rewo-

70 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Warszawa 1929, s. 163–
181; L. Kryczyński, Regestr dokumentów na dobra tatarskie Łostaje: 1600–1789, 
Ateneum Wileńskie, t. VII, 1930, nr 1–2, s. 312–338; Uzupełnienia do pracy Sta-
nisława Dziadulewicza zebrane przez Leona i Stanisława Kryczyńskich, BUW 
Dział Rękopisów, Nr 1673.
71 M. Konopacki, Leon Najman Mirza Kryczyński (5 IX 1887–1939), „Przegląd 
Orientalistyczny” 1964, nr 1, s. 27.
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lucje, w 1905 i 1917 roku, zarysowały również szansę wyzwole-
nia się dla Krymu, podobnie jak to miało miejsce z Polską, po 
135. latach od włączenia do Rosji. W końcu XIX w. kształciło się 
w Petersburgu pokolenie przyszłych działaczy ruchu islamskie-
go w Cesarstwie Rosyjskim – Ismail Gasprinski, Alimardan Top-
czubaszy – utrzymujące bliskie kontakty z polskimi Tatarami: 
Murza-Murziczem, Kryczyńskimi, Achmatowiczami, Smolski-
mi i Bogdanowiczem (lata 1880–1888). Wśród konspiratorów 
Polskiej Partii Socjalistycznej działał inny Tatar polski, Alek-
sander Sulkiewicz, przez wiele lat kolportując zakazaną litera-
turę polską przywożoną z Londynu przez Prusy72.

Dwaj starsi synowie Konstantego Kryczyńskiego studiując 
prawo w uniwersytecie petersburskim – Olgierd ukończył je 
w roku 1908, Leon w 1911 – chętnie włączyli się w nurt działal-
ności społecznej i politycznej tamtejszego środowiska muzuł-
mańskiego. Olgierd nie zostawił po sobie w druku żadnych 
wspomnień, które oświetlałyby tamte czasy, lata 1903–1908. 
Wiadomo, że od około 1870 r. życie studentów polskich skupiało 
się przy tzw. Kuchni Studenckiej, prowadzonej przez Ogólno-
studencką Kasę Polska, do której np. w 1908 r. należało 1132 stu-
dentów. Istniały liczne koła i biblioteki, jawne i konspiracyjne, 
łączące także i inne grupy narodowościowe z imperium: Ukra-
ińców, Litwinów czy Tatarów litewsko-polskich73. W roku 1910 
w Petersburgu stale mieszkało 65500 Polaków (3,44% mieszkań-
ców miasta) i przeszło 7000 Tatarów różnego pochodzenia, głów-
nie kazańskich i krymskich. Nielegalne Zjazdy Ogólnomuzuł-
mańskie (15 sierpnia 1905 r., styczeń 1906 r., 16–21 lipca 1906 r.) 
zorganizowały ruch muzułmański w Rosji, przygotowały pro-
gram działania i demonstracje. W październiku 1905 roku Leon 
Kryczyński kierował dziesiątką spiskowców podczas demon-
stracji w Petersburgu, później uczestniczył w rewolucji w Jał-
72 L. Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski”, 
t. II, 1935, s. 69–73. 
73 I. Spustek, Polacy w Piotrogrodzie 1914–1917, Warszawa 1966, s. 91–93; 
Maria Stankiewiczowa z Woyczyńskich (1873–1961), Pamiętnik i dzieje rodziny, 
rękopis w posiadaniu autora.
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cie na Krymie74. Olgierd od początku przebywał na Podkau-
kaziu, gdzie działał podczas rewolucji nie jest bliżej wiadomo. 
O jego uczestnictwie i udziale świadczą natomiast późniejsze 
wydarzenia. W rezultacie Leon, chcąc uniknąć aresztowania, 
wyjechał w 1906 r. za granicę i przebywał kolejno w Finlandii, 
Austro-Węgrzech, Italii, Szwajcarii i Niemczech.

Zwolnienie nacisku cenzury i rozluźnienie rygorów poli-
tycznych po 1905 r. umożliwiło podjęcie działań społecznych 
i kulturalnych na korzyść różnych narodowości. Starsze poko-
lenie Tatarów polsko-litewskich, do którego należał m. in. Dże-
mil Aleksandrowicz, absolwent Instytutu Technologicznego 
w Moskwie, wydało wówczas zbiorowe opracowanie pt. Pierwyj 
Musułmanskij Sbornik (1907), gdzie umieścił artykuł o dziejach 
Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim i Polsce75. Grupa stu-
dentów tatarskiego pochodzenia, wywodząca się z ziem byłej 
Rzeczypospolitej, założyła w Petersburgu własną organizację, 
Koło Akademików Muzułmanów w Polsce. Na czele KAM sta-
nął Leon Kryczyński; postanowiono w nim badać przeszłość 
tatarszczyzny i prowadzić pracę kulturalno-oświatową, pogłę-
biać świadomość narodową. Koło zrzeszało początkowo dwana-
ście osób, byli to: Olgierd i Leon Kryczyńscy (Warszawa), Maciej 
Bajraszewski (Wilno), E. Milkamanowicz (Grodno), Jakub 
Szynkiewicz (Lachowicze), Jakub Safarewicz (Mińsk), Kalina 
(Kowno), Talkowski (Wilno), Jan Kryczyński (Siematycze), Hele-
na Bajraszewska (Wołkowysk), Bohdanowiczówna (Grodno), 
i Aleksandrowicz76. Koło rozpoczęło opracowywać bibliografię 
dotychczasowej historii i kultury Tatarów litewsko-polskich 
i ich związków z krajami islamu. Później to zadanie wziął na 
siebie Leon Kryczyński i konsekwentnie je realizował. KAM 
miało też własną biblioteczkę. W tych latach, kuzyn Olgierda 
74 Artykuł redakcyjny: Leon Kryczyński, „Przegląd Islamski” 1937, nr 1–3, s. 2. 
Z okazji 25-lecia działalności społecznej i literackiej L. Kryczyńskiego.
75 Dż. Aleksandrowicz, K woprosu o proischożdenii musułman Litwy i Polszi [w:] 
Pierwyj Musułmanskij Sbornik, Moskwa 1907, s. 5–6.
76 Wedle relacji Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej o matce Helenie Bajraszew-
skiej, z dn. 30 V 1987. Por. L. Kryczyński, Tatarzy polscy, s. 76 
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i Leona, Stefan Kryczyński, profesor Instytutu Inżynierii Cywil-
nej w Petersburgu, zaprojektował i wybudował meczet w stolicy 
Rosji (1912); pełnił również rolę doradcy architektonicznego, 
nadwornego inżyniera chana Chiwy. 

W 1909 r. Olgierd założył w Wilnie Wileńskie Litewsko-Muzuł-
mańskie Towarzystwo Pomocy Biednym Muzułmanom, na stałe 
pracował jednak w Turkiestanie, gdzie podjął pracę sędzie-
go. W 1912 r. prezesem podobnego stowarzyszenia w Warsza-
wie został gen. Konstanty Kryczyński, ojciec Olgierda i Leona. 
Sekretarzem Warszawskiego Muzułmańskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Biednym Muzułmanom został znowu Leon. Młody 
prawnik chciał pozostać w zachodnich guberniach Cesarstwa, 
w pobliżu rodzinnych stron. Oba stowarzyszenia kontynuowały 
swoją działalność także podczas I wojny światowej, organizując 
życie religijne i przynosząc pomoc materialną także żołnierzom 
– muzułmanom obu armii walczących, bo także jeńcom austro-
-węgierskim77. Przy lazaretach wojskowych tylko wyjątkowo, jak 
np. w Słonimiu czy Warszawie, mogli wyznawcy islamu szukać 
opieki religijnej i wsparcia finansowego. Właśnie w Warszawie 
w latach 1913–1915 zetknął się Leon z Janem Michalskim, polo-
nistą, bibliofilem, następnie działaczem oświatowym w okre-
sie międzywojennym. Dzięki jego uczynności zgromadził Leon 
prywatną biblioteczkę tatarianów, bliżej poznał zasady pracy 
naukowej i znacznie posunął prace nad bibliografią do dziejów 
Tauryki i Tatarów78.

Rewolucja zastała obu braci w Piotrogrodzie. Działali na 
Wszechrosyjskiej Radzie Muzułmańskiej kierowanej przez 
Ahmeda Celikatowa. Wkrótce wyłoniono Centralny Komitet 
Związku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, z prezesem 
Aleksandrem Achmatowiczem i sekretarzem Leonem Kryczyń-
skim na czele. Ten ostatni, pod koniec roku 1917, został preze-
sem Piotrogrodzkiego Klubu Muzułmańskiego. Wtedy ukazało 
77 A. Zajączkowski, Olgierd Kryczyński [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XV, 
1970, s. 456; M. Konopacki, Leon Najman Mirza Kryczyński, s. 28.
78 J. Tyszkiewicz, W stulecie urodzin Leona Kryczyńskiego. Sylwetka badacza 
i społecznika, referat na IV Orient Sokólski, Sokółka 31 V 1987.



    61

się pierwsze wydanie jego Bibliografii historii Tatarów79. Wszech-
rosyjska Rada, a przede wszystkim Centralny Komitet Wszech-
rosyjskiej Muzułmańskiej Organizacji Wojskowej, tzw. Asker 
Szuro z siedzibą w Kazaniu, od maja 1917 r. rozpoczęły orga-
nizowanie odrębnych formacji wojskowych z muzułmanów, 
Tatarów krymskich, kazańskich i innych narodowości. Na fron-
cie rumuńskim, w Jassach, zorganizowany został muzułmań-
ski korpus pod dowództwem gen. Macieja Sulkiewicza. Leon 
Kryczyński uczestniczył w tej akcji, współpracował ściśle z gen. 
M. Sulkiewiczem i Krymskim Dyrektoriatem. Podczas gdy kor-
pus gen. Sulkiewicza został rozbrojony przez wojska niemieckie 
(wiosna 1918), Leon uczestniczył w formowaniu 1 Tatarskiego 
Pułku Gwardii w Piotrogrodzie, ale i ta formacja została zlikwi-
dowana przez rząd bolszewicki. Gdy gen. M. Sulkiewicz stanął 
na czele rządu krymskiego, od 25 VII 1918 r., powołał Leona 
na szefa kancelarii swego rządu. Jednocześnie Leon Kryczyń-
ski zaczął organizować organy samorządowe w Symferopolu, 
życie polityczne na Krymie, przeprowadził akcję wyborczą do 
Kurułtaju, tzn. tatarskiego parlamentu krymskiego. Nie powio-
dły się rozmowy między rządem krymskim i rządem ukraiń-
skim (Lizogub, hetman Skoropadski), przeprowadzone przez 
Aleksandra Achmatowicza na polecenie premiera gen. M. Sul-
kiewicza. Niepodległa Ukraina nie chciała uznać niepodległość 
Krymu, proponując jedynie autonomię, i nie zawarła układu 
międzypaństwowego o współpracy80. Ukraińcy mieli rozeznanie 
w tendencjach dyplomacji zachodnioeuropejskiej, dla której 
odrodzenie rozległej Rosji było najważniejszym celem. Alek-
sander Achmatowicz był starym przyjacielem Kryczyńskich 
z lat studiów petersburskich. W rezultacie, po wycofaniu się 
wojsk niemieckich, od października 1918 roku przez dwa lata 
władzę na Krymie sprawowali gen. A. Denikin i gen. P. Wrangel, 
79 L. Kryczyński, Bibliografija o Tatarach Polszi, Litwy, Belarusi i Ukrainy. Isto-
rija, geraldika, genealogija, juridiczestwo, statistika, etnografija, beletristika, Pio-
trograd 1917, s. 84, Izdatelstwo Zorja Wostoka.
80 A. Achmatowicz, Tragedia Tatarów Krymskich, „Rocznik Tatarski”, t. I, 1932, 
s. 256–261.
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rosyjscy przywódcy Armii Ochotniczej, próbujący odbudować 
Republikę Rosyjską od morza do morza, w granicach dawnego 
Cesarstwa Rosyjskiego81.

W tej sytuacji działacze tatarscy opuścili Krym, chroniąc się 
przed denikinowską dyktaturą w Baku, które ogłoszono stolicą 
niepodległego Azerbejdżanu. Gen. M. Sulkiewicz został tutaj 
powołany na szefa sztabu armii (październik 1918 r.) i jako mini-
ster wojny zawarł sojusz wojskowy z Gruzją. W końcu grudnia 
1919 roku przyjechał do Baku Wacław Ostrowski, przedstawi-
ciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej przy narodowych rządach 
Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii. Dnia 7 lutego 1920 r. Polska 
uznała de facto istnienie niezależnych państw kaukaskich. 
W tym czasie Olgierd Kryczyński był wiceministrem sprawie-
dliwości Azerbejdżanu, Leon zaczął pełnić funkcję dyrektora 
kancelarii rządu i redaktora oficjalnych wydawnictw rządo-
wych, a stanowisko wicedyrektora kancelarii MSZ sprawował 
inny Tatar polski, Konstanty Sulkiewicz. L. Kryczyński jako 
przewodniczący Komisji Historycznej przy MSZ Azerbejdża-
nu opublikował dwa tomy źródeł z historii nowożytnej Krymu: 
Materiały do polityki rosyjskiego caratu82. Olgierd K. funkcję 
swoją sprawował do końca istnienia niezależnego rządu azer-
bejdżańskiego83. Z jego ramienia uczestniczył w międzynaro-
dowej konferencji porozumiewawczej między przedstawicie-
lami rządów Azerbejdżanu, Gruzji i Armenii w Tyflisie, w dn. 
9–23 IV 1920 r., podczas której wybuchło powstanie bolszewic-
kie i rozpoczęła się ofensywa Armii Czerwonej. Gen. M. Sul-
kiewicz aresztowany w maju, został rozstrzelany przez CzK 
15 VII 1920 r. Obu braciom Kryczyńskim udało się wydostać 

81 L. Kryczyński, Generał Maciej Sulkiewicz, czołowy bojownik sprawy tatarskiej: 
1865–1920, Wilno 1932, s. 4–9; 
oraz „Przegląd Islamski” 1937, nr 1–3, s. 3–4.
82 L. Kryczyński, Oczerki russkoj polityki na okrainach, cz. 1: Religioznyja prite-
snienja Krymskich Tatar, Baku 1919, s. LVIII, 296: tegoż, Oczerki..., cz. II: Borba 
z proswieszczenijem i kulturoj Krymskich Tatar, Baku 1920, s. LXXIII, 143. 
83 S. Kryczyński, Mój ojciec Olgierd Najman Mirza Kryczyński, „Życie Muzuł-
mańskie”, r. II, 1987/8, nr 5–7, s. 100.



    63

o Turcji, a następnie do Polski (koniec 1920 r.). Na wiadomość 
o upadku Azerbejdżanu Dżafer Sejdamet, przywódca politycz-
ny Tatarów krymskich przebywający na emigracji w Szwajca-
rii, skierował do polskiego poselstwa w Berlinie 28 IV 1920 r. 
oficjalne pismo, proponujące objecie przez Polskę mandatu 
nad Krymem. Liga Narodów nie zaakceptowała tego rozwią-
zania popierając koncepcję odbudowy państwa rosyjskiego 
w szerokich granicach. Marszałek Józef Piłsudski, proszony 
osobiście przez Dż. Sejdameta w Warszawie 9 XI 1920 r., zgo-
dził się utworzyć osobny pułk z Tatarów krymskich i poprzeć 
podobne starania w Rumunii84. Było to z jego strony wsparcie 
polityczne dla narodów kaukaskich i Tatarów krymskich, które 
znowu straciły wolność.

Po przyjeździe do Polski w 1920–1931 Olgierd pracował 
w sądownictwie. W Wilnie prowadził ożywioną działalność 
społeczną w gminie muzułmańskiej, m. in. dlatego w 1925 r. 
został wybrany członkiem delegacji polskiej na Międzynaro-
dowy Kongres Geograficzny w Kairze (1–9 IV 1925 r.), gdzie 
był oficjalnie przyjmowany przez premiera i członków par-
lamentu, a następnie odbył podróż do Palestyny, Syrii i Tur-
cji (19 IV–23 V 1925 r.). W 1926 r. wybrano go prezesem Cen-
tralnej Rady Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. 
Olgierd K. był organizatorem i politykiem, człowiekiem czynu 
nie zaś pióra. Pomimo stałego uczestnictwa we wszystkich 
przedsięwzięciach społeczności tatarskiej, stałej współpra-
cy z bratem Leonem, zasiadania w redakcjach „Rocznika 
Tatarskiego” (t. I–III, 1932–1938) oraz „Przeglądu Islamskie-
go” (1934–1939) pisał mało. W latach 1926–1934 był jednym 
z animatorów grona ekspertów i propozycji kolegialnego 
udziału Rady Centralnej w kierowaniu społecznością muzuł-
mańską, ograniczenia wyłączonej i dożywotniej władzy reli-
gijnej muftiego. Z A. Achmatowiczem i Leonem zorganizował 
Wszechpolską Konferencję Prawników Muzułmanów w Wil-

84 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971, 
s. 194–197.
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nie (27 XII 1931 r.), która sformułowała odpowiednie postulaty 
w tej sprawie85.

Mianowany prokuratorem Sądu Najwyższego (1932), Olgierd 
Kryczyński przeniósł się do Warszawy, gdzie od stycznia 1933 r. 
został prezesem zarządu nowo powstałej gminy muzułmań-
skiej. Usilnie zabiegał o budowę meczetu w stolicy, na prze-
szkodzie czego stała niewielka liczba wyznawców i brak fun-
duszy86. Swoje stanowisko polityczne sformułował ogólnie 
w artykule pt. Ruch nacjonalistyczny, a Tatarzy litewscy. Uważał, 
że Tatarzy mieszkający w Polsce powinni pełnić rolę pośred-
ników i przyjaciół pomiędzy chrześcijańską kulturą Europy 
a krajami muzułmańskimi, być uczestnikami dialogu politycz-
nego, kulturalnego i gospodarczego ze światem islamu87. Nie 
jest nam bliżej znany udział braci Kryczyńskich w opracowy-
waniu przez polskie MSZ projektu a następnie zawarciu Paktu 
Konferencji Kaukaskiej. Wiadomo atoli, że rozmowy przygoto-
wawcze z emigracyjnym Komitetem Niepodległości Kaukazu ( 
komitet porozumiewawczy istniejący od 1926 r.) zrzeszającym 
Gruzinów, Azerów i tzw. Gorców północnego Kaukazu, prowa-
dzone były od końca 1931 r. zaś stosowna konferencja i wią-
żące postanowienia zapadły w Warszawie w dniach 17–19 XI 
1932 roku88. Delegacje przebywały w Polsce co najmniej kilka 
miesięcy. Zapewne w związku z powyższym, dla delegatów 
85 „Rocznik Tatarski”, t. I, 1932; „Rocznik Tatarski”, t. II, 1935 – dział: Kro-
nika. Tu notatki z działalności publicznej Olgierda Kryczyńskiego jako pre-
zesa Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. Por. J. Sobczak, Położenie 
prawne tatarskich wyznawców islamu w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Histo-
ryczny”, t. 79, 1988, nr 3, s. 512–514.
86 A. Zajączkowski, Olgierd Kryczyński, s. 456; A. Kołodziejczyk, Badania nad 
dziejami Tatarów polsko-litewskich w okresie II Rzeczypospolitej i ich XIX wieczna 
geneza, środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. II, Warszawa 1987, 
s. 397; A. Kołodziejczyk, Komitet budowy meczetu w Warszawie, „Życie Muzuł-
mańskie”, r. II, 1987, nr 2–4, s. 44–48.
87 O. Kryczyński, Ruch nacjonalistyczny Tatarzy litewscy, Rocznik Tatarski, t. I, 
1932, s. 5–20.
88 Dalsze debaty w 1933 r. – uzgodnienia z projektem Komitetu gruzińskiego 
– doprowadziły do oficjalnego podpisania paktu w Brukseli 14 VII 1934 r. 
S. Mikulicz, Prometeizm, s. 164–178.
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działaczy emigracyjnych i strony polskiej, wygłosił Olgierd 
K. referat w początku 1933 roku w Instytucie Wschodnim pt. 
Dążenia narodowe Tatarów polskich.

Po wstępnym okresie służby społecznej i politycznej o któ-
rym była mowa, Leon Kryczyński podjął w kraju (koniec 1920 r.) 
pracę zawodowego sędziego, sprawując ją kolejno w Wilnie, 
Zamościu, Warszawie i Gdyni. W znacznym stopniu przyczynił 
się do powołania Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP 
(1926), w którym został członkiem Rady Centralnej i jej sekre-
tarzem. Z tą chwilą rozpoczął się jego najintensywniejszy okres 
działalności, organizacyjnej, redaktorskiej i twórczej89. Przy 
Wileńskim Oddziale Związku założył bibliotekę gromadzącą 
wydawnictwa o tematyce tatarskiej i islamskiej (1926). Wkrótce 
stanął na czele komitetu wydawniczego Herbarza rodzin tatar-
skich w Polsce, opracowywanego, przez Stanisława Dziadulewi-
cza (1927). Pomagał mu gromadzić materiały i je weryfikować, 
zabiegać o fundusze (subskrypcja, ogłoszenia, reklama). W 1929 r. 
zorganizował i otworzył osobne Tatarskie Muzeum Narodo-
we w Wilnie, potrafiąc skupić tutaj ocalałe starodruki, rzadkie 
zbiory rękopiśmienne (ok. stu kitabów i chamaiłów), dokumenty 
z doby staropolskiej, monety orientalne i liczne fotografie ilu-
strujące życie i kulturę muzułmanów litewsko-polskich90. Z tej 
kolekcji wydzielił osobny zbiór dokumentów jako zaczątek 
Tatarskiego Archiwum Narodowego (1931), kompletując równo-
cześnie własne zbiory i bibliotekę dzieł naukowych. Archiwum 
było pomyślane z rozmachem, miało bowiem kompletować 
również materiały źródłowe dotyczące dziejów samego Krymu. 
W 1932 r. były tam osobne teki zwierające dokumenty o działal-
ności Tatarów polskich na Krymie od początku XX w.

89 J. Tyszkiewicz, W stulecie urodzin: J. Tyszkiewicz, Leon Kryczyński jako redak-
tor „Rocznika Tatarskiego” w l. 1930–1939, „Życie Muzułmańskie”, R. II, 1988, 
Nr 8, s. 33–40.
90 Katalog Tatarskiego Muzeum Narodowego w Wilnie, Wilno 1929 r.; Tatarskie 
Muzeum Narodowe, Nauka Polska, t. XII, 1930, s. 134–135; Zob. „Rocznik Tatar-
ski”, t. I, 1932, s. 314–315, 331–332. Poza Muzeum pozostał zbiór starych ksiąg 
religijnych, mieszczący się przy Muftiacie w Wilnie. 
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Korzystając z poszerzonych kontaktów i możliwości organi-
zacyjnych Związku Kulturalno- Oświatowego Tatarów RP, otrzy-
mawszy zasiłek finansowy od Ministerstwa Oświaty Publicz-
nej, rozpoczął Leon wydawanie „Rocznika Tatarskiego” (1930–
1939), formalnie jako organu Centralnej Rady Związku Rocznik 
poświęcony był dziejom i kulturze Tatarów litewsko-polskich 
oraz problematyce muzułmańskiej w zakresie dotyczącym 
wyznawców w Polsce (bibliografia, informacja o ważniejszych 
wydarzeniach politycznych i kulturalnych na świecie), podty-
tuł jego brzmiał: „Czasopismo naukowe, literackie i społeczne 
poświęcone historii, kulturze i życiu Tatarów w Polsce”. Pomi-
mo wąskiej elity intelektualnej społeczności tatarskiej (ok. stu 
osób) potrafił zgromadzić grono współpracowników i autorów, 
muzułmanów i chrześcijan, piszących ciekawe i wartościowe 
artykuły. Nawiązywał bliską współpracę z orientalistami i pro-
fesjonalnymi historykami, którzy cenili go za źródłowe opra-
cowania. Wyrazem tego było oficjalne przyjęcie go na członka 
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1932). Potrafił też 
zachęcić do pisania zbieraczy-amatorów i krajoznawców, pro-
wincjonalnych duchownych muzułmańskich i nauczycieli91. 
U działaczy zamawiał wspomnienia opracowania mające cha-
rakter dokumentalny92. Sam pisał dużo, w „Roczniku” wycho-
dziły jego artykuły; opracowywał również w większości działy: 
Kronikę i Bibliografię.

Na własny użytek ale zapewne równocześnie dla Tatarskie-
go Archiwum Narodowego Leon Kryczyński zapobiegliwie 
gromadził materiały historyczne, zbierał starodruki, rękopisy 
i pamiątki, wypożyczone dokumenty kopiował. Organizował 
naukowe wycieczki do okolic zamieszkanych przez Tatarów, 
gdzie zapisywał tradycję przekazywaną ustnie, namawiał do 

91 L. Kryczyński, Zabytki orientalne w Wilnie, „Przegląd Islamski”, 1930, nr 4, 
s. 3–4.
92 J. Tyszkiewicz, Leon Kryczyński jako redaktor. Fenomen „Rocznika Tatar-
skiego” wymaga naszym zdaniem osobnego opracowania, chociaż ukazały się 
tylko trzy jego tomy: t. I – 1932 w Wilnie, t. II – 1935 w Zamościu, t. III – 1938 
w Warszawie.
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pisania dziejów gmin muzułmańskich i meczetów, poszukiwał 
starych dokumentów i przywilejów królewskich dla Tatarów 
gospodarskich. Leon penetrował także największe archiwa, 
w Wilnie i Grodnie93, czym od 1930 r. zaczął wyręczać go Stani-
sław Kryczyński. Leon zaczynał uprawianie historii jako biblio-
graf i wydawca źródeł z historii najnowszej. Będąc historykiem 
nieprofesjonalnym, działającym poza uczelnią i instytucjami 
naukowymi, reprezentował typ badacza z okresu zaborów. Jego 
prywatna biblioteka i zbiory dokumentów stanowiły niezależ-
ny warsztat historiograficzny. Wieloletnia praca intelektualna, 
uzdolnienia i kontakty z wybitnymi uczonymi pomogły osią-
gnąć mu poziom naukowy w licznych opracowaniach94. Trze-
ba też podkreślić, że Leon pisał i umieszczał liczne artykuły 
popularno-naukowe i publicystyczne w różnych periodykach: 
„Przeglądzie Islamskim”, „Oriencie”, „Życiu Tatarskim”, „Słowie” 
(Wilno) czy „Kurierze Wileńskim”, wygłaszał prelekcje i udzie-
lał wywiadów. W latach 1932–1938 odbył wyjazdy i misje zagra-
niczne do krajów muzułmańskich (Turcja, Egipt, Maroko), z któ-
rych pozostawił reportaż historyczny95, ale również wielokrotne 
podróże nieoficjalne do Francji, Anglii, Austrii, Holandii, Portu-
galii, Hiszpanii i Rumunii. Planował, zapewne od sugestią prof. 
T. Kowalskiego badać kulturę Gaugazów w Rumunii (Mołdawii), 
gdzie przebywał na kilkutygodniowej wycieczce rozpoznawczej 
latem 1937 roku.

Po IV Ogólnopolskim Zjeździe Orientalistów we Lwowie 
(1934) Leon Kryczyński przeprowadził się do Gdyni (od 1935), 

93 Patrz aparat naukowy do artykułu: L. Kryczyński, Tatarzy polscy a Wschód; 
oraz J. Tyszkiewicz, Słonimscy Tatarzy w XIX i pocz. XX stulecia. Uwagi do arty-
kułu Leona i Stanisława Kryczyńskich, „Acta Baltico-Slawica”, t. XVIII, 1987, 
s. 45–51.
94 Zob. J. Tyszkiewicz, Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich, 
środowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. II Warszawa 1987, s. 375–377; 
J. Maternicki, Polskie środowisko historyczne w l. 1918–1939. Założenia meto-
dologiczne badań, ich organizacja i dotychczasowe wyniki, „Kwartalnik Histo-
ryczny”, t. 93, 1986, nr 1, s. 175.
95 Por. L.N.M. Kryczyński, Pod palącym słońcem Marokka, Warszawa 1935; 
M. Konopacki, Leon Najman Mirza Kryczyński, s. 31.
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prace redaktorskie w „Roczniku” coraz bardziej zlecając Stani-
sławowi, historykowi i orientaliście studiującemu w Warszawie 
od jesieni 1935 r. (seminaria doktoranckie: prof. O. Haleckiego 
historyczne i prof. A. Zajączkowskiego turkologiczne). W ostat-
nich latach przedwojennych znowu bardziej absorbowała go 
praca zawodowa (Ogólnopolski Zjazd Prawników 1936), przy-
gotowywał jakieś projekty nowelizacji prawnych. W 1938 roku 
Leon został prezesem Rady Centralnej Związku. Zdawał sobie 
sprawę z powagi sytuacji politycznej w jakiej znajdowało się 
państwo ale pracował ze spokojem do końca. W połowie sierp-
nia 1939 r. prowadził ożywioną korespondencję w sprawie 
kolejnego już V tomu „Rocznika Tatarskiego”, t. IV został wtedy 
oddany do druku96. Leon Kryczyński, zajmujący eksponowane 
stanowisko w sądownictwie na Pomorzu, nie myślał o ratowa-
niu się ucieczką. Tylko rodzinę wysłał w głąb kraju. Aresztowa-
ny w październiku jako zakładnik, zwolniony na kilkanaście dni 
z więzienia przez gestapo być może dla śledzenia, starał się ura-
tować swoją cenną bibliotekę i materiały historyczne, niestety 
daremnie97. Aresztowano go gdy na wózku ręcznym przewoził 
swoje książki, żeby oddać je na przechowanie. Nie wykluczone, 
że najcenniejsze dokumenty i relacje mogące mieć znaczenie 
dla wywiadu niemieckiego ukrył wcześniej. Jednakże dotąd nie 
zostały one odnalezione. A mogły one zostać zniszczone pod-
czas ewakuacji przymusowej Polaków z Gdyni.

Olgierd i Leon Kryczyńscy odnaleźli rodzinę Bronisława 
Kryczyńskiego w Mielcu około 1926 roku i rozpoczęli otacza-
nie opieki nad Stanisławem urodzonym w 1911 r., młodszym 
synem Bronisława. Była to inteligencka rodzina nauczycielska, 
od kilku pokoleń chrześcijańska. Stanisław, uzdolniony literac-
ko, wcześnie pisywał artykuły popularne do prasy krakowskiej 

96 Tom IV „Rocznika”, oddany do drukarni w Warszawie, został zniszczony 
przez władze niemieckie w listopadzie 1939 r. Tekst był wydrukowany, czekał 
korekty. Relacja Ireny Krukowskiej-Kryczyńskiej, żony Stanisława, z 1982. J. 
Tyszkiewicz, Leon Kryczyński jako redaktor, s. 39.
97 Dż. Dźabagi-Skibniewska, Wspomnienie o Leonie Kryczyńskim, „Życie 
Muzułmańskie”, r. I, 1986, nr 1, s. 4–5.
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i poezję. W liceum redagował uczniowskie pisemko98. Leon brał 
go na wakacyjne „podróże naukowe” i sprawował mecenat nad 
rozwojem intelektualnym. Po rocznych studiach historycznych 
w Krakowie Stanisław przeniósł się z rodziną do Lwowa, gdzie 
pracę magisterską napisał na seminarium wybitnego historyka 
prof. Stanisława Zakrzewskiego. Odbył więc dobrą szkołę pracy 
naukowej, zajmującej się problematyką społeczną i polityczną 
czasów staropolskich99. Z kręgu opozycyjnej młodzieży związa-
nej z ruchem ludowym w Krakowie przeszedł Stanisław całko-
wicie – dzięki mentorom ruchu tatarskiego i wpływowi prof. S. 
Zakrzewskiego – do obozu piłsudczyków. Zgodnie z koncepcją 
polityki federacyjnej marszałka J. Piłsudskiego prof. Zakrzewski 
planował zapewne wychować różnorodną grupę przywódczą, 
gromadząc koło siebie uczniów różnej narodowości, wyznania 
i poglądów. Nie wykluczone też, że w latach 1930–1935 plano-
wano założyć we Lwowie osobny Instytut Południowo-Wschod-
ni, zajmujący się szczególnie dziejami i kulturą Ukrainy oraz 
wszystkimi państwami nadczarnomorskimi. Stanisław jednak-
że nie przyjął proponowanej mu asystentury (czerwiec 1935) 
przy prof. Zakrzewskim. Leon potrzebował jego pomocy przy 
redagowaniu „Rocznika Tatarskiego”, a Olgierd wystarał się dla 
niego o stypendium z Funduszu Kultury Narodowej w Instytu-
cie Orientalistycznym w Uniwersytecie Warszawskim100. Indeks 
studenta UW otrzymał Stanisław 12 XI 1935 r. i rozpoczął regu-
larne studia turkologiczne. Na seminarium prof. A. Zajączkow-
skiego napisał rozprawę doktorską pt. Ustrój rodowo-plemienny 
Tatarów kipczackich na podstawie imion własnych i nazw miejsco-
wości.

98 J. Tyszkiewicz, Zainteresowania i dorobek badawczy Stanisława Kryczyń-
skiego (1911–1941) [w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Księga ofiarowana 
prof. Ludwikowi Bazylowowi, Warszawa 1985, s. 363–367. Tu szczegóły i przy-
wołanie istniejących materiałów archiwalnych.
99 J. Tyszkiewicz, Stanisław Zakrzewski był nie tylko mediewistą, środowiska 
historyczne II Rzeczypospolitej, cz. III, Warszawa 1989, s. 119–131. Zob. też 
inne prace w tym samym zbiorze studiów.
100 J. Tyszkiewicz, Zainteresowania, s. 377 i nn.
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Względy ambicjonalne i niedopełnienie warunków formal-
nych doprowadziły do zerwania Stanisława z uczelnią i promo-
torem pracy prof. A. Zajączkowskim (koniec 1937). Od kilku lat 
wciągnięty w szeroką działalność popularyzatorską, organizacyj-
ną, redaktorską i autorską przez Leona, Stanisław postanowił iść 
w jego ślady. W wyniku letnich wypraw i prac terenowych Stani-
sław napisał świetną i obszerną monografię pt. Tatarzy litewscy. 
Próba monografii historyczno-monograficznej, która ukazała się 
jako kolejny, trzeci tom „Rocznika” w styczniu 1938101. Doskonałe 
to opracowanie nie zostało przyjęte jako doktorat ani na turko-
logii, ani na wydziale historycznym, chociaż autor uczęszczał na 
zajęcia i seminarium prof. Oskara Haleckiego. Pozostałe prace 
naukowe Stanisława dotyczyły doby staropolskiej; były to arty-
kuły w Polskim Słowniku Biograficznym, studium o rodzinie ksią-
żąt Glińskich w XV–XVI w., o rotmistrzu Aleksandrze Kryczyń-
skim (zm. 1673), gen. Józefie Bielaku (1741–1794) i kilka rozpraw 
z historii wojskowości XVII–XVIII stulecia102. Publikacje popu-
larno-naukowe zamieszczał Stanisław w „Kurierze Literacko-
-Naukowym” (Kraków), „Wieku Nowym” (Lwów), „Słowie” i Kurie-
rze Wileńskim” (Wilno) i „Przeglądzie Islamskim” (Warszawa) ale 
również w „Roczniku Ziem Wschodnich” (Warszawa). Materiały 
do kilku rozpraw pozostawił w rękopisie, niektóre prawie gotowe. 
Z tych dwie zostały wydane po pięćdziesięciu latach przez pod-
pisanego103. Stanisław rozpoczął również pracę nad obszernym 
Słownikiem biograficznym muzułmanów polsko-litewskich.

W czasie swojej pracy w Archiwum Akt Dawnych (1938–1939) 
Stanisław zbierał materiały źródłowe i wybierał do publika-
cji dokumenty tyczące polsko-tureckich i polsko-krymskich 

101 J. Tyszkiewicz, Stanisław Kryczyński – historyk Tatarszczyzny polskiej. Kon-
ferencja nt. Tatarzy w nauce polskiej, Gorzów Wielkopolski, 25 X 1986.
102 Por. J. Tyszkiewicz, Zainteresowania, s. 379–382; oraz J. Tyszkiewicz, Między-
wojenne badania nad dziejami Tatarów litewsko-polskich w XVII stuleciu, „Prze-
gląd Historyczny”, t. 76, 1985, nr 2, s. 311–312, s. 318–319.
103 S. Kryczyński, Kronika wojenna Tatarów litewskich, „Przegląd Humani-
styczny” 1984, nr 2, s. 125–149; L. i S. Kryczyńscy, Tatarzy w Słonimiu. „Acta 
Baltico-Slavica”, t. XVIII, 1987, s. 53–66.
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kontaktów politycznych. Od 1937 r. Leon coraz bardziej zajęty 
pracą zawodową zaczął ograniczać swoje pisarstwo. Natomiast 
chociaż z Gdyni trudno było czuwać nad całością spraw redak-
cyjnych nadal jednak dbał o zamawianie i dopływ opracowań, 
inspirował, wypożyczał książki i wypisy źródłowe zgłaszającym 
się, zabiegał o dofinansowanie „Rocznika” przez Ministerstwo104.

Olgierd wytyczył główne kierunki działalności Związku Kultu-
ralno-Oświatowego Tatarów RP, był ideologiem ruchu odrodze-
nia kulturalnego społeczności tatarskiej Leon, niezwykle pra-
cowity i rzutki, potrafił działać z rozmachem i skutecznie; wiele 
osiągnął przez drobne kompromisy, w przeciwieństwie do star-
szego brata, któremu odpowiadało postępowanie ostentacyjne 
i pryncypialne. Elita ziemiańsko-urzędnicza Tatarów polskich 
była żywo zainteresowana swoją przeszłością, szczególnie udzia-
łem w wojnach i wojskowości. Badania historyczne Tatarszczy-
zny w granicach państwa polsko-litewskiego zostały, pomimo 
dużych trudności, zorganizowane w okresie międzywojennym 
od podstaw (biblioteka, Muzeum i Archiwum Tatarskie, wydanie 
bibliografii) rozwinięte (czasopisma: „Życie Tatarskie”, „Rocznik 
Tatarski”, „Przegląd Islamski”) i w miarę możliwości propagowa-
ne105. Leon potrafił blisko współpracować z wybitnymi historyka-
mi i orientalistami. Stanisław został przez niego wciągnięty do 
pomocy przez stworzenie podobnych możliwości wszechstron-
nego działania i twórczości. Pomimo krótkiego życia Stanisław 
może poszczycić się najszerszym dorobkiem w historycznej pro-
blematyce tatarskiej, tak pod względem rzeczowym i chronolo-
gicznym jak i co do trwałości i odkrywczości ustaleń106.

Współpraca Leona ze Stanisławem stanowi interesujący przy-
kład współdziałania dwóch pokoleń. Starsi Kryczyńscy związani 

104 Por. S. Kryczyński, Lubienieccy w służbie u Radziwiłłów, „Odrodzenie i Refor-
macja w Polsce”, t. 28, 1983, s. 233–240; oraz W. Lubieniecki, tamże, t. 30, 1985, s. 
223–245. Teksty wydane przez redakcję z pracy magisterskiej S. Kryczyńskiego.
105 R. Jurkowski, Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie: 1907–1939, 
„Zapiski Historyczne”, t. 51, 1986, nr 4, s. 9–25. A. Kołodziejczyk, Badania nad 
dziejami Tatarów, s. 405–411.
106 J. Tyszkiewicz, Zainteresowania; J. Tyszkiewicz, Stanisław Kryczyński – badacz.
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byli z kręgiem marszałka J. Piłsudskiego i obozem sanacyjnym. 
Dotacje i oficjalne popieranie działaczy tatarskich miało pragma-
tyczne i propagandowe znaczenie dla władz państwowych bory-
kającymi się z licznymi problemami narodowościowymi na Kre-
sach Wschodnich. Konflikty w łonie środowisk muzułmańskich 
łagodzone były przez młodszych działaczy, jak np. orientalistę 
i imama warszawskiego Alego Woronowicza, z którym Kryczyń-
scy utrzymywali poprawne stosunki. Cała międzywojenna spo-
łeczność tatarska w Polsce bardzo wiele zawdzięcza Olgierdowi, 
Leonowi i Stanisławowi Kryczyńskim. Dzięki Związkowi Kultu-
ralno-Oświatowemu Tatarów RP, którym kierowali dwaj pierwsi 
z nich, nastąpiło ożywienie kulturalne i odrodzenie tożsamości 
Tatarów litewsko-polskich, okrzepnięcie grup osadniczych przy 
tradycyjnym wyznaniu muzułmańskim, aktywne włączenie się 
w samorządową i obywatelską działalność na Kresach (tworzenie 
bloków wyborczych, organizowanie Drużyn Strzeleckich itd.)107. 
Tatarzy muzułmanie, od wieków spolonizowani, czego dowody 
dawali w polskich powstaniach narodowych, nie zabiegali o sta-
tus mniejszości narodowej. Ich kontakty z krajami muzułmań-
skimi były aprobowane jako korzystne dla państwa polskiego. 
Olgierd i Leon Kryczyńscy, delegowani na Bliski Wschód i do 
Afryki północnej, pełnili rolę ambasadorów kultury polskiej, 
nawiązywali stosunki potrzebne dla obu stron108.

W okresie międzywojennym wyłoniła się cała grupa działa-
czy tatarskich, których poczynania wymagają osobnego opra-
cowania109. W tym gronie Olgierd i Leon Kryczyńscy wyróżnili 
się szczególną ofiarnością, konsekwencją w działaniu i dale-
107 „Rocznik Tatarski”, t. I 1932 i „Rocznik Tatarski”, t. II 1935 – dział: Kronika. 
Obszerniej: A Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990, s. 105–
138; S. Chazbijewicz, Muzułmanie w Polsce, „Życie Muzułmańskie”, r. II, 1989, 
zeszyt specjalny z okazji wzniesienia meczetu w Gdańsku, s. 14–23.
108 A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy, s. 139–147.
109 Krótkie artykuły i wspomnienia o muftim Jakubie Szynkiewiczu, imamie 
warszawskim Alim Woronowiczu, dziennikarzu i działaczu G. W. Dżabagim, 
opublikowane w „Życiu Muzułmańskim” w 1986–1988, uznać wolno za począ-
tek takich poczynań. Czytaj także: A. Kołodziejczyk, Z życia muzułmanów 
w latach 1918–1939, „Acta Baltico-Slavica”, t. XX, 1991, s. 205–234.
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kowzrocznością. Dorobek naukowy Stanisława Kryczyńskiego 
stanowi także w dużej części wspólny owoc ich starań i opieki. 
Uwypuklając pewne charakterystyczne cechy każdego z Kry-
czyńskich, można też powiedzieć o nich, kim byli: Olgierd poli-
tykiem, Leon działaczem kulturalnym a najmłodszy Stanisław 
zdolnym historykiem. Smutną miarą znaczenia społecznego 
i politycznego obu starszych Kryczyńskich stał się ich los po 
wybuchu wojny we wrześniu 1939 roku. Przy zmowie wrogów 
i zdradzie sojuszników nie mogli ocaleć. W ostatnich dniach 
sierpnia Olgierd wyjechał do swego majątku na Wileńszczyź-
nie, a po wkroczeniu Armii Czerwonej ukrywał się w Wilnie; być 
może zdążył zlikwidować Archiwum Tatarskie, którego doku-
menty mogły być użyte przeciwko wielu osobom przez NKWD. 
Zginął najpóźniej w 1941 roku w rękach NKWD. Leon świado-
mie – jak gen. Maciej Sulkiewicz – wybrał śmierć na posterun-
ku i został rozstrzelany przez hitlerowców w Piaśnicy zapewne 
11 listopada 1939 r. Stanisław, po zwolnieniu z pracy w AGAD 
przez władze okupacyjne, przeniósł się z rodziną na wieś, gdzie 
wkrótce zmarł na tyfus w 1941 roku, w trudnych warunkach 
życiowych. 

Jan Tyszkiewicz, Olgierd, Leon i Stanisław Kryczyńscy, działacze 
kulturalni i badacze przeszłości Tatarów, 

„Rocznik Tatarów Polskich”, t. I, Gdańsk 1993, s. 5–15.
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Aleksander Miśkiewicz

Kryczyński Najman Mirza Leon 
(pseudonim Arsłan Bej, 1887–1939 lub 1940)

syn Konstantego i Marii z Achmatowiczów. Urodzony 25 wrze-
śnia 1887 r. w Wilnie. Jego ojciec był generałem armii rosyjskiej, 
współzałożycielem i prezesem Muzułmańskiego Stowarzysze-
nia Pomocy Biednym Muzułmanom w Warszawie.

Naukę rozpoczął w gimnazjum wileńskim, a ukończył w Smo-
leńsku. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Peters-
burgu z r. 1911. W latach 1911–1916 pełnił obowiązki aplikan-
ta, podsekretarza w Izbie Skarbowej w Warszawie. Powołany 
do wojska, służył w latach 1916–1917 w Sztabie Generalnym 
w Piotrogrodzie w charakterze oficera. Po upadku carskiej Rosji 
znalazł się na Krymie. Był dyrektorem Kancelarii Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych Republiki Krymskiej w rządzie gen. 
Macieja Sulkiewicza. Po jej upadku udał się do Azerbejdżanu, 
gdzie pełnił obowiązki dyrektora Kancelarii Republiki Azerbej-
dżańskiej oraz dyrektora Oddziału Kierownictwa Rządu, kiero-
wał oddziałem prasowym, redagował Dziennik Ustaw oraz Zbiór 
Praw i Zarządzeń. Był również prezesem Komisji Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Republiki Azerbejdżanu, badającej poli-
tykę rosyjską na Zakaukaziu. Republika ta, podobnie jak Krym-
ska, pokonana została przez bolszewików.

Po przedostaniu się przez Turcję do Polski, od września 1930 r. 
był aplikantem sądowym w Wilnie. W latach 1920–1926 spra-
wował obowiązki sędziego śledczego na powiat wileński, a od 
1926 r. sędziego śledczego do spraw ważniejszych w Wilnie. 
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Pracował też w Komisji Nadzwyczajnej do Walki z Nadużycia-
mi. 30.01.1932 r. awansował na wiceprezesa Sądu Okręgowego 
w Zamościu, równocześnie będąc przewodniczącym Wydziału 
Karnego. W 1935 r. przeniesiony został na równorzędne sta-
nowisko do Sądu Okręgowego w Gdyni z jednoczesnym prze-
wodniczeniem Wydziałowi Karnemu. Zajmował się też publicy-
styką prawniczą, był m.in. członkiem-korespondentem „Głosu 
Sądownictwa”. Pisał artykuły o badaniu przestępczości w Gdyni, 
organizacji sądownictwa w Egipcie, a na Wszechpolskim Zjeź-
dzie Prawników Polskich w 1936 r. wygłosił rozprawę o refor-
mie procesu karnego.

Praca zawodowa nie ograniczała jego zainteresowania dzie-
jami społeczności tatarskiej. Będąc jeszcze studentem, założył 
półtajne stowarzyszenie Koło Studentów Muzułmanów Pol-
skich, skupiające Tatarów polskich studiujących w stolicy Rosji, 
które działało w latach 1907–1910. 

W 1917 r. włączył się do działalności założonego przez Alek-
sandra Achmatowicza Komitetu Tatarów Polski, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy, był sekretarzem tej organizacji. W latach 1928–1929 
przewodniczył komitetowi wydania Herbarza rodzin tatarskich 
w Polsce Stanisława Dziadulewicza. W 1929 r. wszedł w skład 
członków Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Wilnie. W latach 
1932–1938 był redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarskiego”, 
pisma historyczno-etnograficznego poświęconego dziejom 
Tatarów w Polsce, w którym publikował swoje artykuły. Przyczy-
nił się do powstania Biblioteki (1926), Muzeum (1929) i Archi-
wum Tatarskiego (1931) w Wilnie. Pisywał do wielu czasopism, 
m.in. „Ludu”, „Słowa” (gazeta codzienna w Wilnie), „Kuriera 
Wileńskiego”, „Wschodu”, „Przeglądu Islamskiego” i „Kuriera 
Bałtyckiego” (gazeta codzienna w Gdyni). Podróżował do Egiptu, 
Turcji i Maroka, gdzie przyjęty został w Rabacie przez sułtana 
Mohammada V, który zainteresował się życiem muzułmanów 
w Polsce. Po powrocie opublikował broszurę pt. Pod słońcem 
Maroka, wydaną jako dodatek do wileńskiego „Słowa”.
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Był ponadto członkiem Polskiego Stowarzyszenia Orientali-
stycznego, prezesem Oddziału Zamojskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego, w latach 1934–1935 przewodniczył 
Zamojskiemu Komitetowi Pomocy Ofiarom Powodzi, był prze-
wodniczącym Komisji Wyborczej do Senatu Gdyni, Komitetu 
Obywatelskiego Uczczenia 10-lecia Urzędowania Prezyden-
ta RP Ignacego Mościckiego, a także Koła Sądowego Oddziału 
Gdyńskiego Ligi Morskiej i Kolonialnej (1938).

Trzykrotnie żonaty; z Jadwigą z Jasieńskich pozostawił córkę 
Irenę, po mężu Górecką. Trzecią żoną była Halina z Sierakow-
skich. O ich losach nie posiadamy żadnych informacji.

Aresztowany przez Gestapo we wrześniu 1939 r. jako przed-
stawiciel inteligencji polskiej na Pomorzu, po krótkim poby-
cie w obozie w Gdyni-Grabówku i więzieniu w Gdańsku zginął 
w masowym mordzie dokonanym przez Niemców w końcu 1939 
r. lub na początku 1940 r. w Piaśnicy pod Wejherowem.

Odznaczenia: Medal 10-lecia Rzeczypospolitej Polskiej 
(1928), Złoty Krzyż Zasługi (1933), Odznaczenie Wszechpolskie-
go Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi (1935), Order Oficerski 
Gwiazdy Alawitów (Ouissam Alaouite Cherifien) Królestwa Maro-
ka (1935), Srebrny Wawrzyn Akademicki (1936), Brązowy Medal 
za Długoletnią Służbę (1938) i Medal 10-lecia Odzyskania Morza 
(1938).

Aleksander Miśkiewicz, Kryczyński Najman-Mirza Leon [w:] 
Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 

Białystok 1438/2017, s. 93–96. 
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Lew Konstantynowicz Kryczyński

Lata życia: 1887–1939
Miejsce urodzenia: Wilno
Zakres działalności: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Lew Kryczyński (Leon Najman Mirza) Konstantynowicz (1887–
1939) – historyk, etnograf, polityk ruchu narodowego Tatarów 
polsko-litewskich. Brat Olgierda Najmana Mirzy Kryczyńskie-
go. Pochodził z książęcego rodu Tatarów polsko-litewskich. 
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Petersburgu. W czasie 
studiów brał udział w tworzeniu i faktycznie kierował Kołem 
Polskich Studentów Muzułmańskich (1907–1910). Po ukończe-
niu nauki, w roku 1911, powrócił do Warszawy, gdzie pracował 
w sądach i brał udział w działalności organizacji muzułmań-
skich. W roku 1913 został członkiem zarządu i sekretarzem 
warszawskiego Towarzystwa Pomocy Ubogim Muzułmanom.

W czasie I wojny światowej przeniósł się do Petersburga. 
Tam uczestniczył w ruchu narodowym Tatarów polsko-litew-
skich i stowarzyszeń muzułmańskich. Współtworzył Komitet 
Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, zasiadając na sta-
nowisku sekretarza komitetu wykonawczego. Od roku 1917 
przewodniczył Piotrogrodzkiemu Klubowi Muzułmańskiemu, 
w skład którego wchodzili przedstawiciele różnych organizacji 
muzułmańskich stolicy. Zbierał też materiały bibliograficzne 
dotyczące historii, genealogii i etnografii Tatarów polsko-litew-
skich, opublikowane w osobnym zbiorze w 1917 roku. W roku 
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1918 przeniósł się na południe kraju, gdzie brał czynny udział 
w ruchu narodowościowym Tatarów Krymskich i Azerbejdżan. 
Leon (w tym czasie często nazywany Arsłanem) był członkiem 
rządu dwóch niezależnych republik: Krymskiej (w latach 1918–
1919 pełnił funkcję szefa kancelarii premiera) i Azerbejdżanu 
(w latach 1919–1920 był dyrektorem kancelarii rządu). Zajmu-
jąc się działalnością państwową i polityczną, nie porzucił swojej 
pracy naukowej nad badaniem przeszłości ludów muzułmań-
skich.

Po utworzeniu niepodległego państwa polskiego, w roku 
1920 powrócił do ojczyzny i przyjął obywatelstwo polskie. Pra-
cował w organach sądowych Zamościa i Gdyni. Nadal aktyw-
nie uczestniczył w działalności kulturalno-narodowej Tatarów 
polsko-litewskich. Był sekretarzem Rady Centralnej Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. Zajmował się także pracą 
naukową i literacką, m.in. jako redaktor naczelny „Rocznika 
Tatarskiego”.

Zginął rozstrzelany przez Niemców na początku II wojny 
światowej w Lesie Piaśnickim.

Кричинский Лев Константинович (ruslan.cc) 
(dostęp: 10.04.2022 r.). Лит.: Усманова Д. Документы по истории 
польско-литовских татар из архива Литвы // Гасырлар авазы – Эхо 

веков. – 2008. – № 1. Tłum. z jęz. ros. Daniel Czachorowski.
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Kryczyński Leon Najman Mirza 
Konstantynowicz

Członek rządu A[zerbejdżańskiej R[epubliki] 
D[emokratycznej], represjonowany

Wśród przedstawicieli ludów tureckich, którzy służyli Republi-
ce Azerbejdżanu z honorem i godnością, byli także ci, którzy 
historycznie i geograficznie znajdowali się daleko poza grani-
cami naszego kraju. Wśród nich szczególne miejsce zajmowali 
polscy Tatarzy. 

Na szczególną uwagę zasługują działania i zasługi generała 
lejtnanta Macieja Sulkiewicza (1865–1920), który od marca 1919 
r. do czasu okupacji bolszewickiej zajmował stanowisko pierw-
szego szefa Sztabu Generalnego armii azerbejdżańskiej; szefa 
Kancelarii Rządu i redaktora oficjalnego organu rządowego, 
publicysty i historyka Leona Kryczyńskiego (1887–1939); jego 
brata, wiceministra sprawiedliwości Republiki Azerbejdżanu 
Olgierda Kryczyńskiego (1885–1942) i innych.

W roku 1918 [Leon Kryczyński] wraz z prawie tys iącem Tata-
rów polskich przeniósł się na Krym, a następnie do Azerbej-
dżanu, gdzie brał czynny udział w ruchu narodowym Tatarów 
Krymskich i Azerbejdżan. Leon (w tym czasie częściej używał 
imienia Arslan) był członkiem rządu dwóch niezależnych repu-
blik: krymskiej (w latach 1918–1919 pełnił obowiązki szefa kan-
celarii premiera) i azerbejdżańskiej (w latach 1919–1920 dyrek-
tor biura rządu Azerbejdżanu). W Symferopolu był członkiem 
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Rady Miejskiej, kandydatem na delegata Narodowego Zjazdu 
Tatarów Krymskich – Kurułtaju, w Baku – dyrektorem Biura 
Rządowego A[zerbejdżańskiej] R[epubliki] D[emokratycznej] 
i redaktorem oficjalnego organu rządowego.

Кричинский Леон-Найман-Мирза Константинович – 
Член Правительства АДР, Репрессирован. — OurBaku 

(dostęp: 10.04.2022 r.). Выписки из академического труда 
«АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 1917-1920 ГГ.» (автор - Айдын Гусейнага оглы 
Балаев - историк, этнограф, доктор исторических наук, сотрудник 

Института археологии и этнографии НАНА.). 
Tłum. z jęz. ros. Daniel Czachorowski.
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Jan Tyszkiewicz

Leon Kryczyński jako redaktor „Rocznika 
Tatarskiego” w latach 1930–1939

Leon Kryczyński (1887–1939), którego stulecie urodzin nie-
dawno obchodziliśmy110, był pełnym dynamizmu działaczem 
społecznym, człowiekiem wykształconym, zdolnym i pracowi-
tym. Trzy zwięzłe biografie, jego własne publikacje, niezliczone 
dokumenty i wspomnienia o Nim pozwalają zarysować drogę 
prowadzącą do „Rocznika Tatarskiego”. Urodzony w ziemiań-
skiej rodzinie tatarskiej, gdzie tradycje wojskowe ściśle łączo-
no z patriotyzmem, przeszłość rodu traktował jako nieodłączny 
element dziejów państwa polskiego. Jego postawę obywatelską 
i zainteresowania ukształtowało nie tylko szeroko rozumiane 
środowisko rodzinne111, ale również koleżeńskie środowisko 
gimnazjalno-studenckie (Wilno, Smoleńsk, Petersburg).

Podczas studiów na wydziale prawa Uniwersytetu w Peters-
burgu (1905–1911) wziął udział w Rewolucji 1905–1906 (Peters-
burg, Jałta). Jednakże nie ruch socjalistyczny, z którego znamy 
liczne nazwiska Tatarów polskich (A. Sulkiewicz, S. Bielak, J. 
Wilczyński), działalność kulturalno-społeczna wciągnęły Leona 
Kryczyńskiego112. Koło Akademików Tatarów Polskich w Peters-
burgu (od 1907) wybrało go swoim sekretarzem. Ponieważ celem 

110 J. Tyszkiewicz, W stulecie urodzin Leona Kryczyńskiego. Sylwetka działacza 
i badacza. Referat na sesji IV Orient Sokólski, 31 V 1987.
111 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 163–181.
112 L. Kryczyński, Tatarzy polscy a Wchód muzułmański, „Rocznik Tatarski”, r. II, 
1935, s. 75–76.
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Koła było prowadzenie pracy kulturalno-oświatowej i rozwija-
nie świadomości narodowej, zaplanowano wydanie zbiorowego 
opracowania o dziejach i kulturze Tatarów polsko-litewskich. 
Leon Kryczyński miał być redaktorem całości i zebrać biblio-
grafię tego obszernego tematu, czego zresztą po kilku latach 
dokonał113. Od ukończenia studiów (1912) ponad 10 lat poświęcił 
działalności społecznej i politycznej, będąc sekretarzem War-
szawskiego Muzułmańskiego Stowarzyszenia Pomocy Biednym 
Muzułmanom (1912–1915), sekretarzem Związku Tatarów Pol-
skich, Litwy, Białorusi i Ukrainy w Piotrogrodzie (1916–1917), 
następnie prezesem Piotrogrodzkiego Klubu Muzułmańskiego 
(1917), wysokim urzędnikiem w krótkotrwałej Republice Krym-
skiej i Republice Azerbejdżańskiej (1918–1920). Jako dyrektor 
departamentu ustawodawczego i redaktor wydawnictw prawni-
czych (Dziennik Urzędowy Rep. Azerbejdżańskiej, 1920) przy-
gotował i wydał wybór rosyjskich dokumentów archiwalnych 
dot. Krymu i Kaukazu114.

Kiedy w roku 1921 podjął pracę sędziego w Wilnie, zaczął 
jednocześnie działać społecznie w polskim środowisku muzuł-
mańskim. Podjął realizację pierwotnych celów z okresu akade-
mickiego, co podkreślał w swoich publikacjach. Była to działal-
ność organizacyjna, popularyzatorka, badawcza i redakcyjna. 
Umożliwiło to powstanie (1926) Związku Kulturalno-Oświato-
wego Tatarów RP. L. Kryczyński zorganizował wówczas biblio-
tekę o tematyce muzułmańskiej przy wileńskim Oddziale 
ZK-OT, a wkrótce także Tatarskie Muzeum Narodowe (Wilno 
1929) przekazując do niego część własnych zbiorów115. W gro-
nie tatarskiej elity intelektualnej stanowił niewątpliwie najsto-
sowniejszego kandydata i dlatego został powołany na prezesa 

113 L. Kryczyński, Bibljograficzeskije materialy po istorji Tatar Polszi, Litwy, Bia-
łarusii i Ukrainy, Petrograd 1917.
114 L. Kryczyński, Tatarzy polscy, s. 82–92. Por. Dokumenty po ruskoj politikie 
w Zakawkazju, t. I–II, Baku 1919–1920.
115 Katalog Tatarskiego Muzeum Narodowego w Wilnie. Rok istnienia pierwszy, 
Wilno 1929; L. Kryczyński. W  25-lecie działalności społecznej i literackiej, arty-
kuł od redakcji, „Przegląd Islamski” r. VI, 1937, nr 1–3, s. 2–5.
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komitetu wydawniczego (1927) Herbarza rodzin tatarskich w Pol-
sce, w praktyce pełniąc rolę niezastąpionego współpracownika 
autora i jednocześnie redaktora. Po wydaniu Herbarza (1929) 
mógł poświęcić się szerszej działalności; przyjął funkcję sekre-
tarza Centralnej Rady ZK-OT i prezesa Zarządu Gminy Muzuł-
mańskiej Wilnie. Wtedy właśnie nadszedł czas na wydawanie 
osobnego periodyku kulturalno-naukowego.

Praca redaktora naczelnego L. Kryczyńskiego w „Roczniku 
Tatarskim” stanowiła uwieńczenie Jego wcześniejszej działal-
ności społecznej i autorskiej116. Okres redaktorstwa (1930–1939) 
zbiegł się zresztą w życiu Kryczyńskiego z wytężoną pracą na 
wielu polach: w sądownictwie, w wielu organizacjach (np. w Pol-
skim Towarzystwie Turystycznym), w dyplomacji, publicystyce 
i popularyzatorstwie. Mając wielu znajomych w kraju i za grani-
cą, potrafił przez osobiste kontakty i korespondencję zgroma-
dzić grono reprezentatywnych współpracowników z „Roczni-
kiem Tatarskim”. Specjalistyczna tematyka i mała wprawność 
pisarska nosicieli tradycji tatarskiej w Polsce były trudną do 
przezwyciężenia zaporą przy gromadzeniu materiałów, zarów-
no od rutynowych orientalistów jak i mieszkańców odległych 
osad w Nowogródzkiem. Wychodzący (od 1930) w Warszawie 
„Przegląd Islamski”, organ stołecznej gminy muzułmańskiej, 
wyjątkowo gromadzącej wyznawców bardzo różnego pocho-
dzenia etnicznego, miał charakter bardzo ogólny, szerzył wie-
dzę o całym świecie muzułmańskim117. Zdecydowanie brakowa-
ło pisma dla większości Tatarów polskich, którzy mieszkali na 
kresach i na Podlasiu. Dzięki pomocy i poparciu brata Olgier-
da, Leon Kryczyński zapewnił fundusze dla wydawania nowe-
go periodyku. „Rocznik Tatarski” dotowany przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego miał być poświę-

116 J. Tyszkiewicz, Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich. Refe-
rat na sesji Środowisko historyczne II Rzeczypospolitej, Białystok 10 VI 1987.
117 J. Tyszkiewicz, Międzywojenne badania nad dziejami Tatarów polsko-litew-
skich w XVII w., „Przegląd Historyczny” t. 76, 1985, nr 3, s. 513; Dż. Dżabagi-
-Skibniewska, Z dawnych lat. To, co pamiętam o „Przeglądzie Islamskim”, „Życie 
Muzułmańskie”, r. II, 1987/1988, nr 5/7, s. 9–12.
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cony dziejom i kulturze Tatarów polsko-litewskich, historii, 
folklorowi, tradycjom religijnym, literaturze i poezji. Bieżące 
problemy życia gmin muzułmańskich w Polsce oraz populary-
zacja wiedzy o zasadach wiary, podjęło wkrótce trzecie czasopi-
smo „Życie Tatarskie” (od 1934) wydawane w Wilnie, siedzibie 
Muftiatu Rzeczypospolitej118.

Leon Kryczyński był sam najlepiej przygotowanym autorem 
dla powstającego „Rocznika”. Wynikało to z jego wielostronnych 
zainteresowań i gruntownego przygotowania rzeczowego. Od ok. 
1909 r. gromadził On materiały historyczne, zbierał starodruki, 
rękopisy i pamiątki, kopiował wypożyczone rodowe dokumen-
ty, penetrował też archiwa (głównie w Wilnie i Grodnie). Robił 
także naukowe wycieczki po większych ośrodkach osadnictwa 
tatarskiego, podczas których zbierał tradycję ustną, namawiał do 
spisywania dziejów rodzin i poszczególnych gmin muzułmań-
skich119. Bogate zbiory własne udostępniał współpracownikom. 
Kiedy został redaktorem „Rocznika Tatarskiego” miał już za sobą 
publikacje naukowe; np. Rejestr dokumentów na dobra Łostaje: 
1600–1789120 i rozpoczął szeroko zakrojoną popularyzację tema-
tyki tatarskiej (artykuły w „Przeglądzie Islamskim”, „Życiu Tatar-
skim”, „Orient-Wschód”, rzadziej w „Słowie Wileńskim”).

Dzięki ruchliwości i licznej korespondencji121 potrafił Leon 
Kryczyński skłonić do współpracy z „Rocznikiem” wybitnych 
orientalistów z różnych ośrodków naukowych: prof. Tadeusza 
Kowalskiego (Kraków) i jego ucznia dr. Abdullaha Soysala Zih-
niego, dr. Jakuba Szynkiewicza Muftiego na Rzeczpospolitą Pol-

118 A. Miśkiewicz, Mniejszość tatarska w Polsce w l. 1918–1939, „Przegląd Histo-
ryczny” t. 77, 1986, nr 2, s. 256.
119 Por.: J. Tyszkiewicz, Słonimscy Tatarzy w XIX i pocz. XX w. Uwagi do artykułu 
Leona i Stanisława Kryczyńskich, „Acta Baltico-Slavica”, t. XVIII, 1987, s. 45–51. 
120 L. Kryczyński, Rejestr dokumentów na dobra Łostaje: 1660–1789, „Ateneum 
Wileńskie”, t. VII, 1930, nr 1–2.
121 Zachowała się część korespondencji Leona ze Stanisławem Kryczyńskim, 
dot. redagowania „Rocznika Tatarskiego” z l. 1937–1939, Biblioteka Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Dział Rękopisów, nr 2936 oraz w posiadaniu prywatnym 
listy do Mustafy Aleksandrowicza.
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ską z Wilna, dr. Saraj Szapszała (Wilno), prof. Ananiasza Zającz-
kowskiego (Warszawa) z Instytutu Orientalistycznego UW, dr. 
Stanisława Szachno-Romanowicza z Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w Warszawie, wychowanka ośrodka lwowskiego i Uni-
wersytetu Al-Azhar w Kairze dr. Alego Woronowicza (od 1937 
w Warszawie) i innych. Ze szczupłego środowiska historyczne-
go w Wilnie utrzymywał bliskie kontakty z prof. Stanisławem 
Kościałkowskim, konsultując się, dając mu prace do recenzji 
i otrzymując poparcie autorytetu naukowego przed władza-
mi Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go122. Na autorów do „Rocznika” pozyskał też innych historyków 
(prof. Olgierd Górka z Warszawy), antropologów, wybitnych 
krajoznawców i badaczy regionalnych (np. J. Talko-Hryncewicz, 
M. Rawita-Witanowski, M. Żdan).

Najbliższy kontakt miał z dwoma kręgami inteligencji, 
w których znajdowali się liczni Tatarzy i muzułmanie, praw-
nikami i zawodowymi wojskowymi, spośród których zamawiał 
upatrzone tematy (Aleksander Achmatowicz, Stanisław Dzia-
dulewicz, Ch. Muhmmed G. Wajsow, Iskander Achmatowicz, 
Stefan Tuhan-Baranowski i inni). Do „Rocznika”, dzięki Leono-
wi Kryczyńskiemu, pisywali wybitni uczeni, znani dziennikarze 
muzułmańscy (Wassan Girej Dżabagi), ale również mieszkań-
cy małych ośrodków (np. Mustafa Aleksandrowicz). Drugim po 
Leonie piórem, zasilającym periodyk artykułami historycznymi, 
był młody Stanisław Kryczyński, daleki krewny. Był to utalen-
towany (pisywał wiersze) historyk i orientalista, specjalizujący 
się w dziejach tatarszczyzny polsko-litewskiej123. Właśnie Stani-
sław od ok. 1930 roku odbywał z Leonem „podróże naukowe” po 
Kresach i pełnił nieoficjalną funkcję sekretarza redakcji „Rocz-
nika”, szczególnie odkąd zamieszkał w Warszawie (jesień 1935).

122 W materiałach naukowych po prof. S. Kościałkowskim znajdują się jego 
opinie o wydawnictwach ZK-OTRP z l. 1928–1935, Biblioteka Narodowa, dział 
Rękopisów IV. 7652.
123 J. Tyszkiewicz, Zainteresowana i dorobek badawczy Stanisława Kryczyń-
skiego (1911–41) [w:] Słowiańszczyzna i dzieje powszechne, Księga ofiarowana 
prof. L. Bazylowowi, Warszawa 1985, s. 363–385
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Do wybuchu wojny opublikowano trzy obszerne tomy „Rocz-
nika”, I w 1932 r. (Wilno), II w 1935 r. (Zamość), III w 1938 r. 
(Warszawa). IV tom znajdował się w drukarni wileńskiej, w trak-
cie wybuchu wojny został rozrzucony. Kiedy w latach 1930–1931 
uformował się komitet redakcyjny „Rocznika”, w skład jego weszli: 
Konstanty Achmatowicz (Wilno), Dawid Janowicz-Czaiński (Sło-
nim), Olgierd Kryczyński (Wilno), Sulejman Murzicz (Nowogró-
dek), z Leonem Kryczyńskim (Wilno) jako redaktorem naczel-
nym. Początkowo postanowiono, żeby treść periodyku składała 
się: 1 – Część od redakcji (art. wstępne i okazyjne), 2 – Rozprawy, 
3 – Miscellanea i materiały, 4 – Kronika życia społeczności tatar-
skiej i muzułmańskiej w Polsce, 5 – Dział bibliograficzny. Drugi 
tom, zapewne pod wpływem recenzji i konsultacji, zbudowano 
nieco inaczej, po Rozprawach (obszerniejsze) dano osobne dzia-
ły: Miscellanea (Drobne przyczynki), Materiały (publikacja źró-
deł) i recenzje a następnie Kronikę i Część literacką. Z pewnością 
stało się to dzięki inwencji redaktora naczelnego. Tom trzeci miał 
charakter syntezy i nosił tytuł: Tatarzy litewscy. Próba monografii 
historyczno-etnograficznej; był opracowany w całości przez Stani-
sława Kryczyńskiego. We wszystkich działach pisali sporo obaj 
bracia – Leon i Stanisław Kryczyńscy (czasem wspólnie) – dając 
duży wkład w opracowanie redaktorskie tekstów, o czym świad-
czy korespondencja między nimi.

Reakcja, praktycznie sam redaktor naczelny, sugerowała tytu-
ły artykułów do napisania swym współpracownikom. Istniała 
grupa autorów, która deklarowała stałą współpracę. Duży nacisk 
położono na stronę ilustracyjną, publikowanie rycin i dokumen-
talnych fotografii, zawsze świetnych technicznie. „Rocznik” miał 
objętości 320 do 500 stron druku. Redakcja zabiegała o reklamę 
dla czasopisma, rozdawano egz. gratisowe, zabiegano o przychyl-
ne recenzje. Redaktor naczelny próbował organizować wymianę 
z instytucjami zagranicznymi (np. w Paryżu124) rozsyłał „Rocznik” 
do polskich konsulatów na Bliskim Wschodzie. Wydawnictwo 

124 Leon Bohdanowicz do Stanisława Kryczyńskiego, 5 listów z l. 1938–1939, 
z Paryża i Casablanki, Bibl. UW, Dz. R. nr 2936.
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było kosztowne i ukazywało się w niskim nakładzie 500–1000 egz. 
W tej sytuacji sprzedaż trzydziestu dwóch egzemplarzy w pierw-
szym miesiącu po wydrukowaniu uważano za sukces.

Od r. 1937 Leon Kryczyński, zajęty pracą zawodową, wybrany 
też (w 1938 r.) prezesem Centralnej Rady ZK-OTRP, zaczął ogra-
niczać swoje pisarstwo, a pracę redakcyjną w coraz większym 
stopniu zlecał Stanisławowi125. Z Gdyni trudno mu było czuwać 
nad całością spraw redakcyjnych. Nadal dbał jednak o dopływ 
opracowań, wypożyczał materiały i książki zgłaszającym się, 
starał się o dofinansowanie z Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. Wobec zbliżającej się wojny Leon Kry-
czyński nie chciał opuścić swego urzędu w Gdyni i wkrótce został 
rozstrzelany przez Niemców (zapewne 11 XI 1939 r.). W ostatnich 
dniach wolności próbował ocalić swoją bibliotekę i materiały 
historyczne, niestety daremnie. Wtedy przepadło również archi-
wum redakcji „Rocznika Tatarskiego”126. Zanim potwierdziła się 
wiadomość o śmierci Leona, późną jesienią 1939 r. Stanisław 
Kryczyński próbował jeszcze drukować kolejny tom „Rocznika” 
w Warszawie, ale nie otrzymał pozwolenia władz niemieckich. 
Teksty, drugi czy trzeci egzemplarz, zatrzymano w jakimś urzę-
dzie gdzie zaginęły. Stanisław zmarł także wkrótce (1941).

Zorganizowanie i wydawanie „Rocznika Tatarskiego” przez 
Leona Kryczyńskiego stanowi bodaj Jego największą zasługę 
dla ruchu kulturalnego Tatarów polskich w okresie międzywo-
jennym. Poważny periodyk integrował i dobrze reprezentował 
środowisko tatarsko-muzułmańskie w naszym kraju.

Jan Tyszkiewicz, Leon Kryczyński jako redaktor 
„Rocznika Tatarskiego” w latach 1930–1939, 

„Życie Muzułmańskie”, t. II 1988, nr 8, s. 33–40.

125 Zobacz: List do Leona Kryczyńskiego z 2 III 1937 r. tamże.
126 Dż. Dżabagi-Skibniewska, Wspomnienie o Leonie Kryczyńskim, „Życie 
Muzułmańskie”, r. I. 1986, nr 1, s. 4–5.
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Leon Kryczyński
(25-lecie działalności społecznej i literackiej)

W związku z 25-leciem działalności społecznej i literackiej 
Leona Najmana Mirzy Kryczyńskiego poświęcamy mu niniej-
szy zeszyt, ogłaszając jego najnowszą pracę pt. Historia mecze-
tu w Wilnie.

Urodzony 25 września 1887 r. w Wilnie, dzieciństwo swoje 
spędził L.K. w rodowym majątku Oboziszcze pow. oszmiań-
skiego i w Wilnie, a średnie wykształcenie odebrał w gimna-
zjach wileńskim i smoleńskim, światopogląd jego ukształto-
wał się w środowisku zasłużonej tatarskiej rodziny ziemiań-
skiej, pod wpływem ojca generała Konstantego i matki Marii 
z Achmatowiczów, tudzież dziada Macieja Achmatowicza, 
rotmistrza ułanów i b. marszałka szlachty pow. oszmiańskie-
go. Zaszczepili oni swemu potomkowi miłość do ojczyzny, do 
narodu, z którego pochodził, i do pięknych tradycji rycerskiej 
przeszłości; dziad jego był autorem wierszy w języku polskim, 
tchnącym przywiązaniem do kraju i polskotatarskiego środo-
wiska.

Uniwersyteckie lata upłynęły L. Kryczyńskiemu w Peters-
burgu. Studiując tam pod kierownictwem takich powag euro-
pejskich, jak prof. Leon Petrażycki, prof. Michał Tuhan-Bara-
nowski i inni, ukończył fakultet w r. 1911. Rewolucyjne prądy, 
które panowały na uniwersytecie, ogarnęły go całkowicie. 
W r. 1905, stojąc na czele „dziewiątki”, wchodzącej w  skład 
rewolucyjnego batalionu bojowego studentów uniwersytetu 
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petersburskiego, bierze udział w organizacji słynnej krwawej 
demonstracji październikowej na ulicach Petersburga. W r. 
1906 na Krymie uczestniczył w organizacji i manifestacjach 
studentów partii socjalistów-rewolucjonistów, na czele której 
stał dr Sołtykowski. Uchodząc przed aresztowaniem, wyjeż-
dża z Jałty do Mińska Litewskiego.

W Petersburgu zakłada w roku 1907 Towarzystwo Akade-
mików Tatarów Litewskich, którego zebrania w latach 1907–
1908 odbywają się w jego mieszkaniu. Żywo interesując się 
życiem społecznym muzułmanów Idel-Uralu, Krymu, Kauka-
zu i Turkiestanu, odwiedza działaczy muzułmańskich, m.in. 
Zahida Szeficza Szamila, inż. Wassana Gireja Dżabagiego, 
posła frakcji muzułmańskiej do Dumy inż. Gajdarowa, u któ-
rych ogniskuje się życie muzułmanów Petersburga. W r. 1906 
odbywa pierwszą dłuższą kształcącą podróż po Europie, zwie-
dzając Finlandię, Austro-Węgry, Włochy, Szwajcarię, Francję 
i Niemcy.

W roku 1912, w okresie największego nasilenia walki cara-
tu z inorodcami, pracuje nad zjednoczeniem muzułmanów 
Warszawy, zakładając Warszawskie Towarzystwo Pomocy 
Biednym Muzułmanom i zajmując w jego zarządzie stano-
wisko sekretarza. Towarzystwo rozwinęło żywą działalność, 
nawiązując kontakt i innymi organizacjami muzułmańskimi 
na terytorium cesarstwa i niosąc podczas wojny światowej 
wydatną pomoc, moralną i materialną żołnierzom-muzułma-
nom. W tym okresie L.K. Kontynuuje w Warszawie rozpoczęte 
w Petersburskiej Bibliotece Publicznej zbieranie materiałów 
do historii Tatarów polskich i przy pomocy p. Michalskiego 
(przyszłego w odrodzonej Polsce wizytatora szkół średnich 
okręgu warszawskiego) gromadzi u siebie obszerną i cenną 
bibliotekę dzieł tatarologicznych.

W czasie wojny światowej, powołany jako rezerwowy oficer 
artylerii do wojska, znajduje czas na ogłoszenie swej pracy 
pt. Bibliograficzne materiały do historii Tatarów Polski, Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Książka ta, wydrukowana w r. 1917 w Pio-
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trogrodzie w drukarni Ibrahima Miśkiewicza z Klecka, wyda-
na została przez kierownika Wydawnictwa Zorza Wschodu, 
znanego literata Ahmeda Calikaty’ego, przewodniczącego 
Wszechrosyjskiej Rady Muzułmańskiej.

Rewolucja 1917 r. zastała go w wydziale mobilizacyjnym 
Sztabu Generalnego. Współpracował wówczas z Wszechro-
syjską Muzułmańską Organizacją Wojskową (tzw. Szuro), 
okazując jej wielką pomoc przy formowaniu muzułmańskich 
oddziałów wojskowych, tak na froncie jak i w głębi Rosji; 
współudział z akcją dowódcy 37 Korpusu gen.-lejtn. Macieja 
Sulkiewicza w sprawie formowania I Korpusu Muzułmańskie-
go. Współpracował także L.K. z Krymskotatarską Dyrektorią, 
oddając usługi wojskowej delegacji Tatarów krymskich z por. 
Szabarowym na czele. Jednocześnie przyczynił się do formo-
wania polskich oddziałów wojskowych.

W tymże r. 1917 zorganizował w Piotrogrodzie Tymczaso-
wą Radę Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, pełniąc 
funkcje członka zarządu i sekretarza tej organizacji. W latach 
1917–1918 stał na czele Klubu Muzułmańskiego Piotrogrodu, 
wybrany prezesem klubu przez zjednoczone piotrogrodzkie 
organizacje muzułmańskie. Od początku zaś r. 1918 organizu-
je w Piotrogrodzie 1 Tatarski Pułk Gwardii, będąc adiutantem 
pułku (dowódcą był rtm. Aleksander Talkowski).

Po rozbrojeniu pułku przez bolszewików udaje się z kilku 
Tatarami krymskimi przez front niemiecki na Krym, gdzie 
premier i minister spraw wojskowych, marynarki i spraw 
wewnętrznych rządu krymskiego gen. M. Sulkiewicz mia-
nuje go szefem swojej kancelarii. Jako łącznik gen. Sulkie-
wicza z Kurułtajem (parlament krymski), wykonuje szereg 
odpowiedzialnych i poufnych poleceń premiera (m.in. odbył 
w mieszkaniu jednego z działaczy krymskich tajną naradę 
z oficerami Sztabu Generalnego armii tureckiej). Ponadto L.K. 
rozwinął na Krymie ożywioną działalność na polu prac samo-
rządowych. Wchodzi do Rady Miejskiej m. Symferopola jako 
radny z wyboru ludności tatarskiej. Nawiązuje kontakt z Pol-
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skim Ogniskiem, za pośrednictwem prezesa tej organizacji p. 
Lewandowskiego. Wybrany zostaje zastępcą posła do Kurułta-
ju od ludności m. Bachczysaraju, wreszcie, przy wyborach do 
Sejmu Krymskiego, figuruje jako kandydat na posła od lud-
ności okręgu eupatoryjskiego, zrzeszonej w narodowej partii 
tatarskiej Milli Firka.

Przyczynia się w Symferopolu do wydania przez p. Wezi-
rowa napisanej w języku tatarskim historii Tatarów polskich 
i gromadzi materiały z tajnego archiwum gubernatorskiego 
na Krymie, na podstawie których wydał w Baku w l. 1919–1920 
dwa tomy swojej kapitalnej pracy pt. Szkice polityki rosyjskiej 
na kresach (t. I obejmuje historię walki rządu rosyjskiego 
z religią Tatarów krymskich, a t. II – gnębienie ich oświaty 
i kultury). Materiały te zostały w tłumaczeniu rozpowszech-
nione pośród stanu mocarstw należących do Ligi Narodów.

Po obaleniu rządów gen. Sulkiewicza ratuje L.K. życie kilku 
wybitnym działaczom narodowym krymskotatarskim, uła-
twiając im ucieczkę przed siepaczami białej armii. W kwiet-
niu 1919 roku, podczas zamachu dokonanego przez bolsze-
wików na statku Rion w porcie sewastopolskim na działaczy 
krymskich, którego ofiarą padło przeszło sto osób, L.K. ocalił 
swe życie dzięki przypadkowi i udał się francuskim okrętem 
Marsylia do Tuapse, a stamtąd do Republiki Azerbejdżańskiej.

Tam, w m. Baku, od maja 1919 r. do kwietnia 1920 r. za 
rządów premiera Nasib-beka Usubbekowa pracuje na stano-
wisku dyrektora kancelarii rządu Republiki, a jednocześnie 
redaktora Dziennika Ustaw i Zbioru Ustaw Republiki Azer-
bejdżańskiej; poza tym jest przewodniczącym Komisji przy 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych; owocem prac tej Komi-
sji są dwa tomy dzieła pt. Materiały do polityki rosyjskiej cara-
tu w Zakaukaziu (1919–1920). Zamieścił wówczas L.K. szereg 
artykułów w gazecie „Azerbejdżan” na tematy dotyczące ruchu 
społeczno- politycznego muzułmanów b. imperium rosyj-
skiego. Będąc w Azerbejdżanie, pracuje L.K. nad ugruntowa-
niem zbliżenia polsko-azerbejdżańskiego. M.in. wziął udział 
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w przyjęciu wydanym w Ognisku Polskim w Baku, w miesz-
kaniu prezesa adwokata Krypskiego, na cześć posła polskie-
go Ostrowskiego i zorganizował w kwietniu 1920 r. przyjęcie 
przez rząd azerbejdżański delegacji polskiej z posłem Tytu-
sem Filipowiczem na czele.

Po obaleniu rządu azerbejdżańskiego przez wojska rosyj-
sko-bolszewickie wraca L.K. w drugiej połowie 1920 r. do 
kraju. Od pierwszej chwili powrotu oddał się L.K. z zapałem 
pracy społecznej wśród swych rodaków. Bierze więc udział 
w pracach Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, 
będąc w latach 1929–1930 członkiem Centralnego Komitetu 
i sekretarzem tejże organizacji, a w r. 1931–1932 prezesem 
zarządu Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów w Wilnie. 
Zakłada tu bibliotekę, archiwum i muzeum Związku. Wielką 
zasługą L. Kryczyńskiego jest założenie i redagowanie nauko-
wego wydawnictwa pt. „Rocznik Tatarski”, którego t. I ukazał 
się w 1932 w Wilnie, a t. II w r. 1935 w Zamościu. On też najbar-
dziej przyczynił się do wydania dzieła prof. S. Dziadulewicza 
pt. Herbarz rodzin tatarskich w Polsce (Wilno 1929), współpra-
cując z autorem i stojąc na czele komitetu wydawniczego.

Pomimo obowiązków zawodowych (od r. 1921 kolejno: 
sędzia śledczy na pow. wileński, na m. Wilno, do spraw szcze-
gólnej wagi, przez Radę Ministrów po majowym przewrocie 
powołany w r. 1927–1928 do prac Komisji Nadzwyczajnej do 
walki z nadużyciami naruszającymi interesy Państwa przy 
Prezesie Rady Ministrów, od r. 1928 sędzia sądu okręgowego 
w Wilnie, od r. 1932 wiceprezes sądu okręgowego w Zamościu, 
wreszcie od r. 1935 wiceprezes sądu okręgowego w Gdyni), 
znajduje L.K. czas na pracę naukową i w latach 1930–1937 
ogłasza szereg cennych prac przeważnie z historii Tatarów 
polskich, m.in.: Dobra Łostajskie (Ateneum Wileńskie, 1930), 
Tatarzy polscy w powstaniu 1831 r., Przyczynek do historii sto-
sunków Tatarów do powstania 1863 r., Aleksander Sulkiewicz 
– Czarny Michał, wierny żołnierz Marszałka Piłsudskiego, Gen. 
Maciej Sulkiewicz („Rocznik Tatarski”, t. I, 1932), O Tatarach 
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rzemieślnikach w Polsce („Lud”, 1933), Pod słońcem Maroka 
(1934), Tatarzy polscy a Wschód muzułmański („Rocznik Tatar-
ski”, t. II, 1935), Bibliografia do historii Tatarów polskich (1935), 
Organizacja sądownictwa w Egipcie („Głos sądownictwa”, 1936). 
Poza tym w latach 1928–1937 zamieścił L.K. szereg artykułów 
na tematy społeczno-tatarskie w pismach „Słowo”, „Kurier 
Wileński”, „Wschód”, „Przegląd Islamski” i innych. Należy 
nadmienić, że zebrał L.K. bogaty i cenny zbiór dokumentów 
o Tatarach polskich.

Biorąc czynny udział w życiu społecznym Tatarów, nie 
zaniedbał L.K. innych dziedzin pracy społecznej i obywatel-
skiej w Polsce. W l. 1934–1935 jest przewodniczącym Zamoj-
skiego komitetu pomocy ofiarom powodzi (za działalność 
swą otrzymał specjalne uznanie Wszechpolskiego komitetu 
pomocy of. pow.) oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego w Zamościu; w r. 1936 został obrany przez spo-
łeczne organizacje m. Gdyni na przewodniczącego Obywatel-
skiego Komitetu uczczenia X-lecia sprawowania urzędu przez 
P. Prezydenta RP, prof. dr I. Mościckiego.

W latach 1920–1936 odbywa L.K. podróże do Łotwy, Litwy, 
Węgier, Jugosławii, Austrii, Bułgarii, Rumunii, Belgii, Portu-
galii, Hiszpanii, Anglii, na wystawę kolonialną do Paryża, do 
Turcji i Maroka, co m. in. pozwala mu zapoznać się z życiem 
muzułmanów Bliskiego Wschodu i zetknąć się z wielu działa-
czami krajów muzułmańskich. W kwietniu 1934 r. zostaje L.K. 
przyjęty w Rabacie na audiencji przez sułtana Maroka Sidi 
Mohammeda ben Moulay Youssefa. 

W r. 1930 został wybrany przez Wszechpolski Zjazd Orien-
talistów na członka czynnego Polskiego Towarzystwa Orien-
talistycznego. L.K. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
(1933), Orderem Oficerskim Gwiazdy Ouissam Alaouite Che-
rifien imperium marokańskiego (1935), a ponadto Srebrnym 
Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury (1936).
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Nie możemy w tym tak krótkim zarysie podać wszystkich 
szczegółów obfitej i owocnej długoletniej działalności Leona 
Kryczyńskiego.

W dniu jubileuszu Leona Kryczyńskiego redakcja „Prze-
glądu Islamskiego” składa mu gratulacje i wyraża uznanie za 
wielkie usługi oddane na polu odrodzenia narodów muzuł-
mańskich. 

Redakcja

Leon Kryczyński (W 25-lecie działalności społecznej i literackiej), 
„Przegląd Islamski”, kwartalnik, organ Gminy Muzułmańskiej 

m. st. Warszawy, rok VI, zeszyt 1–3, styczeń–wrzesień 1937, 
s. 2–6; tekst sygnowany podpisem <Redakcja>. Autorem był 

najprawdopodobniej redaktor, wydawca (faktyczny) i główny 
autor w tym periodyku Wassan Girej Dżabagi.
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Dżennet Dżabagi-Skibniewska

Wspomnienie o Leonie Kryczyńskim

Pan Leon Najman Mirza Kryczyński pod koniec roku 1937 
został przeniesiony z Zamościa do Sądu Okręgowego w Gdyni, 
był wiceprezesem tego Sądu. Szybko zadomowił się na Wybrze-
żu, był człowiekiem skromnym, ale towarzyskim. Zwano Go 
„Kryczusiem”. Zajmował się także publicystyką, sprawami spo-
łecznymi.

Przed samą wojną ożenił się z p. Haliną Sierakowską, mło-
dziutką, śliczną dziewczyną. W obawie przed wojną wysłał ją do 
Warszawy. Miał wspaniałe zbiory książek z zakresu tatarszczy-
zny i sądownictwa. Postanowiliśmy, że chociaż część tych skar-
bów przeniesie do naszego mieszkania, które wydawało się nam 
bardziej bezpieczne.

Po zajęciu Gdyni przez Niemców, w dniu 14.09.39 r. został 
zatrzymany jako jeden z wielu zakładników wojennych. Zawia-
domiono mnie o tym, więc pobiegłam do kawiarni „Francuskiej”, 
która mieściła się przy skwerze Kościuszki. Chciałam podać coś 
do jedzenia i koc do spania. Strzegący zakładników żołnierz 
niemiecki pozwolił mi zbliżyć się, rozmawialiśmy przez szparę 
uchylonych drzwi.

– Panie Leonie, gdzie pan śpi, przecież minęły już trzy noce? 
– spytałam.

– W bardzo ekskluzywnym miejscu, na podium dla orkiestry 
– odparł pogodnie.

Po paru dniach sędziego Leona Kryczyńskiego wojsko zwol-
niło. Prośbę swą ponawiałam.
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– Niech pan ucieka, skazywał Pan Niemców, nie darują tego 
Panu. Nie chciał jednak opuścić Gdyni, motywując tak:

– Dżeni, prawo jest prawem, nie po to mnie zwolnili, by 
ponownie aresztować, jestem tylko prawnikiem, nie bandytą.

Wobec niepewnej sytuacji, na prośbę licznych przyjaciół, 
zgodził się przenieść resztę bezcennych książek do mego 
mieszkania. Gdy ze swoją gosposią ciągnął ostatni wózek pod 
wiaduktem, niedaleko dworca kolejowego został zatrzymany 
przez Gestapo. A jednak mylił się doświadczony prawnik, że był 
bezpieczny; prawo dla Niemców nie było prawem, tylko bezpra-
wiem.

Więziono go w Etapie Emigracyjnym na Grabówku w Gdyni, 
gdzie odwiedziłam go kilka razy, był przygnębiony. Potem prze-
wieziono go do więzienia w Gdańsku, skąd 11.11.1939 r. zabrany 
do lasu w Piaśnicy pod Wejherowem wraz z innymi zakładnika-
mi został bestialsko zamordowany.

Nic się ze zbiorów sędziego ani z moich nie uratowało: byłam 
wraz z innymi Polakami w bydlęcych wagonach wysiedlona 
z Wybrzeża i wywieziona w głąb Generalnej Guberni.

W 47-letnią rocznicę jego śmierci wspomnijmy naszego 
sędziego, naszego Brata Muzułmanina i zmówmy za jego duszę 
króciutką modlitwę, niech Wszechmogący Allah da Mu spokój 
Wieczny.

Dżennet Dżabagi-Skibniewska, 
Wspomnienie o Leonie Kryczyńskim, 

„Życie Muzułmańskie”, rok I, nr 1, Gdańsk 1986, s. 4–5.
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Grzegorz Czerwiński

Leon Kryczyński

Nota biograficzna

Leon Najman Mirza Kryczyński był bez wątpienia najwybitniej-
szym działaczem tatarskim dwudziestolecia międzywojennego. 
Urodził się 25 września 1887 roku w Wilnie, jako syn genera-
ła rosyjskiego Konstantego i młodszy brat Olgierda, również 
zasłużonego przedstawiciela ruchu społeczno-kulturalnego 
i religijnego Tatarów polskich.

Leon Kryczyński uczył się wpierw w gimnazjum w Wilnie, 
a następnie w Smoleńsku. Studia wyższe z zakresu prawa ukoń-
czył w 1911 roku na Uniwersytecie w Petersburgu. W latach 
studenckich działał w założonym przez siebie Kole Studentów 
Muzułmanów Polskich. W 1912 roku przyjechał do Warsza-
wy, gdzie udzielał się w Towarzystwie Pomocy Ubogim Muzuł-
manom. W 1917 roku przebywał w Piotrogrodzie, uczestni-
cząc w działalności kontrrewolucyjnej; angażował się ponadto 
w organizację Związku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukra-
iny. Rok później trafił na Krym. Był członkiem Rady Miejskiej 
w Symferopolu oraz asystentem członka Kurułtaju (parlamentu 
tatarskiego). Po ewakuacji z Krymu zajętego przez bolszewików 
Kryczyński przebywał w Azerbejdżanie, gdzie pełnił funkcję 
dyrektora Kancelarii Rządu państwa narodowego Azerów.

W 1920 roku powrócił do Wilna i rozpoczął pracę na stano-
wisku sędziego. W 1929 roku został wybrany na członka Cen-
tralnej Rady Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. 
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Jako przedstawiciel tej organizacji powołał do życia Narodowe 
Muzeum Tatarskie w Wilnie. Inną ważną inicjatywą Kryczyń-
skiego była organizacja Narodowego Archiwum Tatarskiego 
oraz wydanie trzech numerów „Rocznika Tatarskiego” (tom 1 
ukazał się w 1932 roku, tom 2 – w 1935, tom 3 – w 1938; druk 
czwartego numeru przerwała wojna). Wydawane przez Kry-
czyńskiego pismo (w przeciwieństwie do „Życia Tatarskiego”, 
będącego periodykiem środowiskowym o różnej tematyce) 
miało charakter naukowy i wyróżniało się wysokim poziomem 
merytorycznym. Na łamach „Rocznika” ogłaszali swoje rozpra-
wy wybitni przedstawiciele świata nauki (Tadeusz Kowalski, 
Ananiasz Zajączkowski, Seraja Szapszał, Stanisław Kryczyński 
i inni) oraz czołówka działaczy tatarsko-muzułmańskich (na 
przykład Jakub Szynkiewicz, Olgierd Kryczyński czy Wassan 
Girej Dżabagi.

Leon Kryczyński był również aktywnym publicystą oraz auto-
rem rozpraw naukowych poświęconych historii Tatarów. Jego 
artykuły ukazywały się w wydawnictwach, takich jak „Kurier 
Wileński”, „Lud”, „Wschód-Orient”, „Przegląd Islamski”, „Rocz-
nik Tatarski” i inne. Za najważniejszą publikację autora można 
uznać pracę pod tytułem Tatarzy polscy a Wchód muzułmański 
(„Rocznik Tatarski”, 1935, tom 2).

Nie można zapominać również o podróżach zagranicz-
nych Kryczyńskiego. W latach 1920–1936 polski Tatar odwie-
dził Anglię, Francję, Austrię, Belgię, Holandię i Portugalię. 
W 1932 roku redaktor „Rocznika Tatarskiego” gościł w Turcji, 
gdzie nawiązał kontakty z dziennikarzami pism „Cumhuriy-
et” i „La République” oraz udzielił kilku wywiadów. W 1934 
roku odbył podróż do Maroka, podczas której został przyję-
ty na audiencji u sułtana Muhammada V. Podróż do Afryki 
północnej została opisana przez niego w reportażu Pod słoń-
cem Maroka, opublikowanym jednocześnie w języku polskim 
i francuskim.

W 1932 roku Kryczyńskiego wybrano członkiem Polskiego 
Towarzystwa Orientalistycznego. Rok później otrzymał Złoty 
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Krzyż Zasługi, a w 1936 roku Polska Akademia Literatury przy-
znała mu Srebrny Wawrzyn Akademicki.

W latach 1932–1935 Kryczyński pełnił funkcję wiceprezesa 
Sądu Okręgowego w Zamościu, a od 1935 roku pracował na ana-
logicznym stanowisku w Gdyni. Tam też aresztowało go Gestapo 
we wrześniu 1939 roku. Jeszcze tego samego roku został zamor-
dowany podczas masowej egzekucji w Lasku Piaśnickim koło 
Wejherowa.

(Opracowano na podstawie: M. Konopacki, Leon Najman-Mirza 
Kryczyński (25 IX 1887 – 1939?), „Przegląd Orientalistyczny” 
1964, nr 1; Leon Najman-Mirza Kryczyński – lider ruchu spo-
łecznego kulturalnego Tatarów polskich, Gdańsk–Gdynia 1998; 
A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kultu-
ralne i religijne, Warszawa 1990; J. Sulimowicz, Kryczyński Leon 
[w:] Polski słownik biograficzny, t. 15, z. 3, Wrocław 1970; J. Tysz-
kiewicz, Dorobek historyczny Leona i Stanisława Kryczyńskich 
[w:] Środowisko historyczne II Rzeczypospolitej. Część II. Materiały 
konferencji naukowych w Cedzynie i Białymstoku w 1986 i 1987, 
pod red. J. Maternickiego, Warszawa 1987; J. Tyszkiewicz, Olgierd, 
Leon i Stanisław Kryczyńscy – działacze kulturalni i badacze prze-
szłości Tatarów, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, tom 1; J. Tysz-
kiewicz, Leon Kryczyński jako redaktor „Rocznika Tatarskiego” 
[w:] tegoż, Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 2002)

Grzegorz Czerwiński, Leon Najman-Mirza Kryczyński. 
Nota biograficzna [w:] Podróże do serca islamu. 

Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, 
Białystok 2014, s. 41–43.
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Wybrana bibliografia pism naukowych, 
publicystycznych i literackich autorstwa 

Leona Kryczyńskiego 

Dobra łostajskie (1600–1789), Wilno 1930.
Arabowie, Persowie i Turcy w dziejach muzułmańskiego Wschodu, 

„Kurier Wileński” 1930, nr 110. 
Tatarzy litewscy w wojsku polskim w powstaniu 1831 roku, „Rocz-

nik Tatarski” 1932, tom 1.
Aleksander Sulkiewicz (Czarny Michał) (1867–1916), „Rocznik 

Tatarski” 1932, tom 1.
Generał Maciej Sulkiewicz – czołowy bojownik sprawy tatarskiej 

(1865–1920). Szkic biograficzny, Wilno 1932.
Selim i Hania jako symbole, „Kurier Wileński” 1932, nr 288.
1300-na rocznica śmierci Mahometa, „Kurier Wileński” 1932, nr 

292.
Tatarzy polscy a świat Islamu, „Wschód-Orient” 1932, nr 1–2.
Historia meczetów w Łowczycach i Nowogródku, „Przegląd Islam-

ski” 1934, z. 3–4.
Pod słońcem Maroka, „Słowo” 1934, nr 158–160.
Pod słońcem Maroka, Wilno 1934.
Sous le soleil du Maroc. Impressions de voyage, traduit du polona-

is, Varsovie 1934.
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Tatarzy polscy a Wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski” 1935, 
tom 2.

Jak carat zwalczał polskość w życiu religijnym Tatarów litewskich, 
„Przegląd Islamski” 1936, z. 4.

Historia meczetu w Wilnie. Próba monografii, „Przegląd Islamski” 
1937, z. 1–3. 

Grzegorz Czerwiński, Leon Najman-Mirza Kryczyński. 
Wybrana bibliografia pism naukowych, publicystycznych 

i literackich [w:] Podróże do serca islamu. Antologia 
międzywojennego reportażu polskich Tatarów, 

Białystok 2014, s. 45–46.
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Leon Kryczyński

Prawnik, działacz społeczny, wybitny przedstawiciel 
społeczności Tatarów w Polsce

Leon Najman Mirza Kryczyński urodził się 25 września 1885 
roku w Wilnie. Studiując prawo na Uniwersytecie w Petersbur-
gu, założył koło studentów muzułmańskich, którego celem było 
gromadzenie źródeł do historii Tatarów w Rzeczypospolitej. 
W roku 1918 wyjechał na Krym, gdzie pomagał w utworzeniu 
niepodległego państwa krymskiego. Był też dyrektorem kance-
larii rządu Azerbejdżanu. Po powrocie do Polski był sędzią Sądu 
Okręgowego w Wilnie, a następnie zastępcą przewodniczącego 
Sądu Okręgowego w Gdyni.

Jego pasją było badanie historii Tatarów w Rzeczypospoli-
tej i gromadzenie zabytków piśmiennictwa tatarskiego. Założył 
czasopismo naukowe „Rocznik Tatarski” oraz bibliotekę tatar-
ską przy Związku Kulturalno-Oświatowym Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Wilnie. Sam był autorem wielu publikacji 
na temat udziału Tatarów w życiu dawnej Polski. Był członkiem 
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego i Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Podróżował do Turcji i Maroka. Tę ostatnią podróż opisał 
w książce Pod słońcem Maroka, wydanej po polsku i po fran-
cusku, za co został uhonorowany najwyższym marokańskim 
odznaczeniem państwowym. Był też odznaczony Złotym Krzy-
żem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległo-
ści i Srebrnym Wawrzynem Akademickim.
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27 września 1939 roku został aresztowany przez gestapo. 
Zidentyfikowano go wśród ośmiuset osób rozstrzelanych przez 
Niemców w Lesie Piaśnickim koło Wejherowa.

Leon Kryczyński [w:] Za Ojczyznę i Naród. Order Orła Białego. 
Odznaczeni 11 listopada 2018 roku w stulecie odzyskania 
niepodległości, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Warszawa 2018.
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Zapraszamy 
do lektury książek i czasopism

wydawanych przez 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Biblioteka tatarska on-line
www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka muzułmańska on-line
www.bibliotekamuzulmanska.pl
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