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1Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

SZANOWNI CZYTELNICY!

Oddajemy czytelnikom kolejny numer Życia Tatarskiego. Drugie 
półrocze 2016 roku obfitowało w wiele wydarzeń kulturalno-naukowych 
związanych z życiem społeczności tatarskiej. To bardzo cieszy, że coraz 
więcej wydarzeń takich jak Festiwal Kultury Tatarów, czy prezentacja 
najnowszego wspólnego tomiku Selima Mirzy Chazbijewicza i Musy 
Çaxarxana Czachorowskiego pt. „Tylko niebo” czy inne formy działal-
ności otwierają się na ogół społeczeństwa i cieszą się coraz większym za-
interesowaniem. Istotna rzeczą, która wymaga podkreślenia jest również 
coraz lepsza współpraca z instytucjami kultury, które zauważają naszą 
społeczność i włączają się w przygotowane projekty a nierzadko same 
wychodzą z propozycją współpracy.

Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie Letniej Akademii Wie-
dzy o Tatarach a w szczególności spotkanie z naukowcami z Kazania. 
To właśnie dzięki ich referatom światło dzienne ujrzały dokumenty spo-
rządzone przez władze Kazania a dotyczące Tatarów z Sokółki Dąbrowy 
Białostockiej, Jasionówki, którzy w tzw. bieżeństwie znaleźli się w Ka-
zaniu. Niezwykłe to było wydarzenie kiedy rodziny odnajdowały swoich 
bliskich krewnych.

Nie zapomnieliśmy również o setnej rocznicy śmierci wybitnego 
działacza tatarskiego Aleksandra Sulkiewicza. Niezwykle ciekawym 
było również naukowe spotkanie w listopadzie poświęcone Wschodo-
wi muzułmańskiemu w ujęciu interdyscyplinarnym, gdzie również nie 
zabrakło wątków związanych z Tatarami. W związku dużym zaintereso-
waniem tekstami, które ukazały się w monografii „Tatarszczyzna w ba-
daniach. Konteksty interdyscyplinarne”, wydanej w 2015 roku, której 
nakład został wyczerpany redakcja postanowiła w obecnym numerze 
przedrukować część tekstów.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2017 Redakcja składa 
wszystkim czytelnikom serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej po-
myślności w nadchodzącym roku.

Redakcja
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Jan Tyszkiewicz
(Warszawa)

JĘZYK TURECKI I KIPCZACKI W POLSKICH BADANIACH DO 
1925 ROKU

Współczesnych Tatarów polskich czy też wszystkich muzułmanów 
w naszym kraju, zainteresować mogą z pewnością wiadomości o dawnych 
studiach Polaków nad językiem i kulturą turecką. Z konieczności wystar-
czy skupić się tutaj na poznawaniu i badaniu języka tureckiego w ostatnich 
stuleciach, posługując się przykładami osób szczególnie zasłużonych. Po-
mijamy problematykę, na której tle rozwijały się stosunki polsko-tureckie, 
bardzo szerokie pole związków handlowych i relacji wojennych; w konse-
kwencji zaś sprawę językowych zapożyczeń, pojęć i terminów. Były one 
bezpośrednie z języka tureckiego lub wchodziły do polszczyzny za jego 
pośrednictwem, z języka arabskiego i perskiego. Tematami tymi zajmowa-
li się liczni badacze – historycy, językoznawcy, historycy sztuki, orientali-
ści i inni – co było możliwe dzięki ich wzajemnej współpracy. Wybieramy 
garść charakterystycznych danych dotyczących poznawania osmańskiego 
języka tureckiego i kipczackiego głównie w pierwszych latach Odrodzo-
nej Polski. Generalnie stwierdzić wypada, że materiału i faktów jest dużo, 
stąd wynika kłopot z ich wybraniem. Najwięcej o XIX- wiecznej turkologii 
uprawianej przez Polaków pisali dotąd: Bohdan Baranowski, Ananiasz Za-
jączkowski i Jan Reychman.

W Europie Wschodniej i środkowej prowadzenie handlu na dużą od-
ległość wymagało co najmniej od końca XI w. znajomości języka kipczac-
kiego, od XIV w. także języka tureckiego1. Monety arabskie, bite w Azji 

1 R. Kiersnowski, Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, Warszawa 1960; 
J. Tyszkiewicz, Karaimi litewscy w czasach Witolda i sprawa przywileju datowanego ro-
kiem 1388 „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXVI, 1997, s. 45-64; ogólniej: G. Myśliwski, 
Relacje językowe w handlu dalekosiężnym Europy Środkowo-Wschodniej (do koń. XV 
w.), Komunikace ve středovĕkych mĕstech, ed. M. Čapsky i in., Opava 2014, s. 53-80.



4 Życie Tatarskie 44 (121) lipiec-grudzień 2016 

Środkowej, docierały do ziem polskich za pośrednictwem kupców z Cho-
rezmu i Żydów, w IX – pocz.XI w. Kupcy z tego najstarszego okresu, nad 
Morzem Kaspijskim, musieli posługiwać się językiem arabskim, nieuży-
tecznym w Europie Środkowej. Istnieje wiadomość, że w 1333 r. (711 
H) nieznany dominikanin polski przetłumaczył w Wenecji tekst napisany 
w języku Połowców (Kipczaków)2. Zakonnik posiadał znajomość języka 
połowieckiego (kipczackiego), mógł więc być urodzony w rodzinie: pol-
skiej, ruskiej, tatarskiej, karaimskiej, ormiańskiej lub poznać dobrze ten 
język przebywając w niewoli tatarskiej (jasyr). Połowcy-Kipczacy w XIV 
w. żyli na stepach Europy Wschodniej w różnych chanatach. Celowa nauka 
języków orientalnych, poza potrzebnymi do rozważań biblijnych, była też 
prowadzona w okresie renesansu.

W XVI w. Tomasz Zamojski, syn znanego kanclerza Jana Zamojskie-
go, przygotowywany do kariery politycznej, znał kilka języków. Potrafił 
porozumiewać się po grecku, turecku, niemiecku, łacinie, tatarsku i próbo-
wał uczyć się arabskiego. Znał oczywiście ruski. „Tatarski” język, którym 
władał młodzieniec, był niewątpliwie językiem kipczackim, którego mógł 
łatwo nauczyć się od Ormian mieszkających w Zamościu3. Pod koniec 
panowania kr. Zygmunta Augusta wysłano do Konstantynopola-Stambu-
łu dwóch młodych Polaków. Mieli uczyć się języka tureckiego i dyplo-
matycznego protokołu. Byli nimi Jan Szczawiński i Krzysztof Dzierżek. 
Szansę tę wykorzystał Dzierżek, który najpierw służył polskiej dyplomacji 
na Wschodzie, a później w kraju przetłumaczył wiele dokumentów turec-
kich przysłanych do królów polskich, później zaś przechowywanych w Ar-
chiwum Koronnym4.

W XVII w. dwa pokolenia rodziny Dzierżków – Krzysztof, Prandota, 
Krzysztof (drugi) i Remigiusz – skierowani do Turcji, pracowali w kance-
lariach sułtańskich, a później zostali oficjalnymi tłumaczami królewskimi 
w Polsce. Odbywali więc najpierw praktyczne studia urzędnicze w Stam-
bule, a następnie pełnili rolę „tłumaczy przysięgłych” i specjalistów do 
obsługi kontaktów państwowych między Wysoką Portą i Rzeczypospoli-

2 B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943, s. 291. 
3 M. Zakrzewska-Dubasowa, Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982.
4 B. Baranowski, Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII w., Łódź 1950, 

s. 59-66.
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tą. Pierwsze tłumaczenie na język polski klasycznego dzieła Saadiego pt. 
Gulistan dokonane zostało ok. 1640 roku przez Samuela Otwinowskiego. 
Mało zabiegał o jego wydanie albo napotkał jakieś trudności, zapewne fi-
nansowe. Do druku winiet, tytułów czy ilustracji potrzebne były drogie 
czcionki dla liter arabskich, znajomość przez drukarza języka perskiego 
czy tureckiego. Nie znamy szczegółów tej sprawy. Polski tekst tłumacze-
nia wydrukowano dopiero w 1879 roku w Paryżu. Warto dodać, że właśnie 
Gulistan został podstawowym tekstem do nauki języka tureckiego w po-
czątkowych latach seminarium turkologicznego w Uniwersytecie War-
szawskim, prowadzonym przez prof. Ananiasza Zajączkowskiego. W pra-
cach tego seminarium odwoływano się także do innego przekładu pióra S. 
Otwinowskiego, tekstu dokumentu sułtańskiego z XVI wieku zapisanego 
w trzech wersjach: oryginalnej tureckiej, transkrypcji pisma na alfabet ła-
ciński i wersji w języku polskim. W ten sposób oryginalne teksty źródłowe 
pomagały wciągać się warszawskim studentom w naukę języka tureckiego 
w 350 lat później od pierwszych przekładów na język polski5.

Główny tłumacz dworu tureckiego w 2 ćw. XVII w., Ali Bej, był Po-
lakiem. Nazywał się Wojciech Bobowski (zm. 1675). Jako świetny znawca 
islamu, organizacji państwa tureckiego, obrządków religijnych obowiązu-
jących w Turcji, napisał na te tematy kilka rozpraw6. Prócz praktyków, 
tłumaczy i urzędników, nie brakło w Polsce badaczy języka i literatury 
orientalnej. Kierunek teoretyczny, związany ze studiami biblijnymi, kładł 
nacisk na języki Syrii i Palestyny (hebrajski, aramejski, syryjski). Zajmo-
wali się tym wykładowcy Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku, w koń. 
XVII i pocz. XVIII w. Wśród nich wyróżnił się Beniamin Groddeck (Gro-
dek; ze Śląska), będący zarówno hebraistą jak i arabistą. Trzeba pamię-
tać, że istnieje obszerna literatura naukowa i religijna w języku arabskim, 
powstała w średniowieczu. Chrześcijańskie traktaty pisane po arabsku są 
ważną pomocą w pewnych ocenach egzegezy biblijnej. Godfryd Ernest 
Groddeck, syn Beniamina, został w pocz. XIX w. profesorem Uniwersyte-

5 J. Tyszkiewicz, Początki seminarium turkologicznego prof. Ananiasza Zajączkow-
skiego: 1933-1936, „Almanach Karaimski”, t. 3, 2014, s. 107-120.

6 F. Babinger, Wojciech Bobowski (ok.1610-1675), Polski Słownik Biograficzny, 
t. II, Kraków 1936, s. 154-157; J. Reychman, Dzieje orientalistyki w Polsce do koń. 
XVIII w., Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, ser. A, z. 9, Warszawa 1966, 
s. 87-105.
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tu Wileńskiego i nauczycielem Joachima Lelewela. Zresztą w XVIII w. ję-
zykami orientalnymi interesowały się także inne środowiska protestanckie 
w Rzeczypospolitej. Michał Bogusław Ruttich (zm. 1721) był wykładowcą 
w Gimnazjum Toruńskim, gdzie dokonał tłumaczenia całego tekstu Kora-
nu. W polemikach religijnych odwoływał się często do teksów arabskich. 
Daniel Ernest Jabłoński z Wiślicy (zm.1741) pod Gdańskiem został jed-
nym z założycieli Akademii Nauk w Berlinie. Tutaj zajmował się językami 
i kulturą Wschodu, zorganizował nawet drukarnię z czcionkami arabskimi; 
interesował się językiem arabskim, perskim i tureckim, co niewątpliwie 
świadczy o jego profesjonalizmie w badaniach orientalistycznych.

G. Groddeck (1749-1825) był profesorem filologii klasycznej, ale 
znał arabski i zachęcił Lelewela do nauki języków orientalnych. W 1822-
1824 wykłady z języka i literatury arabskiej miał w Wilnie Michał Bo-
browski, usunięty wkrótce z uczelni za powiązania ze spiskującą młodzie-
żą. Józef Sękowski, zajmujący się w 1817-1818 tłumaczeniami opisów 
podróży z tureckiego i bajkami z arabskiego, odbył studia na Wschodzie. 
W 1821 wrócił dobrze znając arabski i turecki; poznając je praktycznie 
w Stambule, Bejrucie, Damaszku, Aleksandrii, Kairze i Nubii. Nieste-
ty, Sękowski odmówił przyjęcia katedry języka arabskiego i tureckiego 
w Wilnie, przyjmując katedrę na Uniwersytecie w Petersburgu. Parolet-
nie wykłady z języków orientalnych przygotowały wstępnie kilku rówie-
śników i kolegów Adama Mickiewicza do kariery nauczycielskiej albo 
dyplomatycznej w Rosji7: Aleksandra Chodźkę, Jana Wiernikowskiego, 
Augusta Żabę, Aleksandra Szemiota, Ignacego Pietraszewskiego, Józefa 
Kowalewskiego i innych.

Po zamknięciu uniwersytetu w Wilnie (1831) nastąpiła przerwa 
w rozwoju orientalistyki na ziemiach polskich. Brak państwa, trudno do-
stępne studia w stolicach państw zaborczych – Berlin, Wiedeń, Petersburg 
– utrudniały studia Polakom i nie dawały im szansy odpowiedniej pracy 
i kariery. Kilku Polaków z Wilna podjęło służbę dyplomatyczną w Rosji. 
Największe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa orientalnego zrobili: 

7 J. Reychman, Zainteresowania orientalistyczne w środowisku mickiewiczowskim 
w Wilnie i Petersburgu, Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, red. S. Strelcyn, t. I, 
Warszawa 1957, s. 69-94; J. Tyszkiewicz, Polacy wśród Rosjan. Jan Potocki i mon-
goliści, Dawna Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich, red. J. Tysz-
kiewicz, K. Łukawski, Pułtusk 2012, s. 45-56.
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Józef Kowalewski jako mongolista na Uniwersytecie Kazańskim (1833-
1850) oraz Antoni Muchliński (zm. 1877) turkolog i arabista w Uniwer-
sytecie Petersburskim8. Dopiero w pocz. XX w. uniwersytet we Lwowie 
zatrudnił kilku orientalistów narodowości polskiej. Z tego okresu narodzin 
naszej nowożytnej orientalistyki warto przypomnieć barwną i zasłużoną 
postać Jana Grzegorzewskiego (1849-1922).

Urodzony na Wołyniu, pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. 
Grzegorzewski obrał sobie dwa cele w życiu: przyczynić się do uzyskania 
niepodległości przez Polskę i dbać o rozwój polskiej kultury. Dla chłop-
ca po szkole w Żytomierzu i slawistycznych studiach w Odessie program 
taki był ideałem, trudnym do realizowania. Wykształcenie orientalistyczne 
uzupełniał Grzegorzewski dorywczo w Moskwie i Petersburgu. Twierdził, 
że studiował w Moskwie języki orientalne, w Instytucie Łazarewskim. Jest 
to mało prawdopodobne z kilku względów. Przede wszystkim studenci 
byli starannie dobierani jako przyszli urzędnicy władz rosyjskich w regio-
nie Kaukazu i Azji Środkowej. Kompletowano ich prawie wyłącznie z Ro-
sjan i Ormian. Żaden Polak w l. 1867-1870 nie miał perspektyw przyjęcia. 
Grzegorzewski mógł korzystać z wykładów i zajęć wykraczających poza 
kurs regularnych studiów. Od młodości interesowały go języki narodów 
bałkańskich, dlatego w Odessie uczył się języka bułgarskiego i albańskie-
go. Język turecki opanował samodzielnie, podczas późniejszych podróży9.

W 1870 J. Grzegorzewski przyjął obywatelstwo austriackie i zamiesz-
kał we Lwowie, zarabiając na życie przez pisanie do gazet i periodyków. 
W 1870-1874 wszedł w kontakt z byłymi konspiratorami, Agatonem Gile-
rem i Sewerynem Goszczyńskim. To uwikłało go w jakieś mało znaczące 
działania i próby organizowania kolejnego „legionu polskiego”, mającego 
walczyć przy boku wojsk tureckich10. W czasie wojny Rosji z Turcją Grze-
gorzewski został korespondentem wojennym francuskiego Figaro i lwow-
skiej Gazety Narodowej (1877-1878). Później z frontu bułgarsko-serbskie-

8 W. Kotwicz, M. Kotwiczówna, Orientalista Antoni Muchliński. Życie i dzieło, 
Wilno 1935.

9 A.P. Bazijanc, Łazarewski institut w istorii oteczestwiennogo wostokowedenija, Mo-
skwa 1973, s. 58-100.

10 W. Zajączkowski, Jan Grzegorzewski (1849-1922), Polski Słownik Biograficzny, 
t. IX, z. 40, Wrocław 1960, s. 95-97; Listy Seweryna Goszczyńskiego (1823-1875), 
wyd. S. Pigoń, Kraków 1937, s. 464-465 i n.
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go na Bałkanach (1885) pisał reportaże do Gazety Warszawskiej, Słowa 
Polskiego i Gazety Lwowskiej. W 1890 rozpoczął negocjacje z Ludwikiem 
Krasińskim o otworzeniu w Warszawie Wyższej Szkoły Handlowej, mającej 
kształcić specjalistów do prowadzenia handlu ze Wschodem, Turcją, Persją 
i Syrią. Zaczął przygotowywać podręczniki do nauki języków: tureckiego, 
uzbeckiego i perskiego. W 1908 wspominał również o gotowym podręczni-
ku do nauki języka azerbejdżańskiego. Ale po śmierci Krasińskiego, który 
miał być sponsorem przedsięwzięcia, koncepcja upadła. J. Grzegorzewski 
prowadził jednak dalej akcję odczytową i prelegencką w Warszawie. Fascy-
nowały go kraje bałkańskie walczące o niepodległość z Turkami11.

Na schyłku XIX w. Zakopane było już modnym kurortem gromadzą-
cym „gości” ze wszystkich trzech zaborów. J. Grzegorzewski podjął próbę 
wydawania tutaj czasopism: Goniec Tatrzański i Almanach Tatrzański, obu 
w 1894 roku. Podjął akcję propagującą budowę Muzeum Tatrzańskiego 
i rozpoczął samodzielne badania folkloru słowackiego i podhalańskiego. 
Jednocześnie opracował dialekt języka Karaimów z Halicza, wywodzący 
się z tureckiego języka kipczackiego. To pionierskie opracowanie opubliko-
wała mu Cesarska Akademia Nauk w Wiedniu. Zapewne wówczas, w 1900-
1903, sformułował plan systematycznych badań dokumentów tureckich, 
znajdujących się w Archiwum książąt Czartoryskich w Krakowie12.

Pomijając inne pola działalności J. Grzegorzewskiego należy podkre-
ślić, że w l. 1900-1904 usilnie zabiegał o powołanie specjalnego instytutu 
wschodniego w Uniwersytecie Lwowskim. W październiku 1904 opubliko-
wał List otwarty do J. Ekscelencji J.W. Pana Marszałka Krajowego (tzn. 
Galicji) w sprawie orientalizmu i orientalistyki, który nie przyniósł żadnych 
rezultatów. Od 1904 zamieszkał w Sofii, prowadząc Stację Naukową na 
Wschodzie, będąc w stałym kontakcie z politykami i intelektualistami buł-
garskimi. Zabiegał o wzniesienie pomnika królowi Władysławowi Warneń-

11 Opublikował: Z niedawnych dziejów Hercegowiny (1883), Spółczesna Bułgaria, 
t. I-II (1883, 1889), Rok przewrotu. Bułgaria 1885-6 (1900), później – Albania i Al-
bańczycy (1914), a także powieść – Z niewoli tatarskiej (1893) i ciekawe studium: 
Podróżnicy polscy na Wschodzie (1896).

12 J. Grzegorzewski, Ein tűrk-tatarischer Dialekt in Galizien, Wien 1903; J. Reych-
man, O wykorzystanie źródeł orientalnych do dziejów Polski, „Przegląd Historycz-
ny”, t. 58, 1967, № 2, s. 299; J. Zborowski, Z dziejów ruchu wydawniczego w Zako-
panem do roku 1899, Rocznik Podhalański, t. III, 1985, s. 54-73 i 88.
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czykowi na miejscu tragicznej bitwy z Turkami pod Warną. W 1908 udzielił 
ważnego wywiadu dla warszawskiego tygodnika Świat, w którym podjął kil-
ka wątków. Wymienił najważniejszych polskich podróżników na Wschodzie 
(od średniowiecza), podkreślał potrzebę intensywnych badań orientalistycz-
nych z myślą o historii Polski oraz poinformował o swoich pracach w Sofii.

Ubolewał - „nie mamy rządu (tj. państwa), nie mamy opieki możnej, 
nie mamy własnych instytucji orientalistycznych”. Apelował o prywatny 
mecenat nad orientalistyką badającą sprawy polskie. Poinformował o swo-
ich poszukiwaniach w archiwach Stambułu i innych miastach Turcji. Z se-
tek dokumentów tureckich wybrał kilkanaście do opublikowania po pol-
sku, dotyczących spraw gospodarczych i politycznych. Planował napisanie 
rozpraw o „wyprawie warneńskiej 1444” i „wyprawie wiedeńskiej 1683” 
w świetle dokumentów tureckich, a także o wojnie Turcji z Rosją w 1768-
1774. W sumie Stacja Naukowa Hyacinthaeum w Sofii, którą prowadzi, 
nie może podołać tak ogromnym zadaniom. Samo kopiowanie setek doku-
mentów wymaga czasu, umiejętności i znacznych funduszy. Przewidywał 
więc, że - „te bezcenne materiały mogą leżeć dalej nieskończenie wiele 
lat... i butwieć w skórzanych workach”. Tak też się stało13.

Ostatecznie J. Grzegorzewski opublikował: Z sidżyllatów rumelijskich 
epoki wyprawy wiedeńskiej. Akta tureckie (tekst turecki i tłumaczenie polskie) 
(1912) i inne studia, które zamieścił w Roczniku Orientalistycznym, t.I (1914-
1918). Pismo to zaczął wydawać wraz z Andrzejem Gawrońskim i Zyg-
muntem Smogorzewskim, dzięki finansowemu wsparciu Kasy im. Mianow-
skiego14. Mieszkając w Bułgarii i poruszając się po Półwyspie Bałkańskim 
interesował się Gaugazami, mniejszością tatarską przebywającą w Besarabii 
i Mołdawii. Grzegorzewski chciał udowodnić, że Gaugazowie są potomkami 
Połowców. Z ich dziejami łączył działalność misyjną na Rusi, polskiego do-
minikanina św. Jacka Odrowąża (ok. 1200-1257). Upowszechniał twierdze-
nie, że należy św. Jacka uważać za pierwszego, polskiego orientalistę. W kon-
sekwencji tego Stacji Naukowej na Wschodzie w Sofii nadał symbolicznie 
nazwę Hyacinthaeum, od łacińskiej formy imienia tego misjonarza.

13 J. Bielecki, Oryentalistyka polska, „Świat”, R.III, 1908, № 12, s. 2-3, z fotografią.
14 (A. Gawroński), † Jan Grzegorzewski, „Rocznik Orientalistyczny”, t. II, 1919-

1924, Lwów 1925, s. 333-335; K. Dobosz, Początki i pierwszy tom „Roczni-
ka Orientalistycznego”. Przyczynek do dziejów czasopisma, „LingVaria”, VII, 
2012, № 2 (14), s. 177-193.
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Zasługi Jana Grzegorzewskiego dla rozwoju turkologii, działu 
orientalistyki zajmującego się językiem i kulturą ludów tureckich, są wy-
bitne. Pomimo braku pełnych studiów językoznawczych podjął on wiele 
tematów historycznych i językowych występujących w związku z kon-
taktami polsko-tureckimi. Wydał blisko 10 nieznanych dokumentów tu-
reckich, zebrał obszerny materiał do słownika języka karaimskiego (8-10 
tys. wyrazów) i zapoczątkował poważne studia historyczne w tej dzie-
dzinie. Swoje ostatnie dwa lata życia 1920-1922 spędził Grzegorzewski 
w Haliczu, wśród Karaimów15. Karaimi do dziś posługują się odmianą 
języka kipczackiego, tureckiego języka używanego na stepach Europy 
Wschodniej. Zbliżonym „tatarskim” językiem posługiwali się w średnio-
wieczu i nowożytności Ormianie, przebywający m. in. na Ukrainie, Po-
dolu i Rusi Halickiej, w Kijowie, Kamieniu Podolskim, Lwowie i Łuc-
ku, zapewne od koń. XII w. Problematyka językowa i kulturowa Ormian 
łączyła się z historią Karaimów, mieszkających na Rusi i Litwie16. Obie 
gałęzie języka kipczackiego, ormiańsko-połowiecka i karaimska, były 
obiektem studiów Grzegorzewskiego. Zainteresowania i potrzeby prak-
tyczne ciągnęły go do Ormian, z którymi musiał zetknąć się w Instytucie 
Łazarewskim lub już w Odessie. W 1920 Grzegorzewski został współ-
założycielem Towarzystwa Polsko-Ormiańskiego we Lwowie. Wygłosił 
kilka prelekcji o dawnej Armenii (1920-1921).

Przebywając w Sofii, Stambule i Moskwie miał okazję poznać Ta-
tarów pochodzących z Litwy. W 1919-1920 prowadził korespondencję 
z nieznanym Tatarem, oficerem rosyjskim, posługując się językiem tu-
reckim. Oficer dla bezpieczeństwa, nie podpisywał się nazwiskiem tyl-
ko literą „M”. Listy były przekazywane przez łańcuch znajomych ludzi, 
zapewne do tzw. korpusu muzułmańskiego i na Krym. Ze sformułowań 

15 T. Kowalski, Materiały karaimskie śp Jana Grzegorzewskiego, „Myśl Karaimska”, 
1934, № 10, s. 19-28; Materiały po Janie Grzegorzewskim, Zbiory Józefa Sulkiewi-
cza. Ostatnio: J. Tyszkiewicz, Jan Grzegorzewski na schyłku życia. Lata 1916-1922, 
Almanach Karaimski, t. 3, 2014 (w druku).

16 E. Tryjarski, Ze studiów nad rękopisami i dialektem kipczackim Ormian polskich, 
„Rocznik Orientalistyczny”, t. XXX, 1960, № 2, s. 7-55; J. Tyszkiewicz, Tatarzy na 
Litwie i w Polsce, Warszawa 1989, s. 145, 149-152; J. Tyszkiewicz, Dzieje Kara-
imów w państwie polsko-litewskim do koń. XV w. i ich związki z Krymem, Karaimi, 
red. B. Machul-Telus, Warszawa 2012, s. 11-24.
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można sądzić, że znajomość była dawna i zażyła. Oficer pytał o plany 
polskich dowódców w walce z armiami białogwardyjskimi i Armią Czer-
woną. Pytał też Grzegorzewskiego o jego badania nad Gaugazami. Do-
magał się odpowiedzi na adres w Ałłuszcie, na Krymie. W walce o Re-
publikę Krymską uczestniczyli, jak wiadomo, Tatarzy litewsko-polscy, 
Michał Sulkiewicz, Leon Kryczyński i in.17. Mniej więcej w tym czasie, 
wiosną 1920 zamierzał Grzegorzewski wygłosić prelekcję albo napisać 
coś o polsko-krymskich kontaktach w XVI w. Dowodzi tego zachowany 
rewers z czytelni w Bibliotece Jagiellońskiej. Grzegorzewski czytał tam 
2 wydanie rozprawy Marcina Broniowskiego Tartariae descriptio, dru-
kowanej w Kolonii w 1595 roku18.

W 1914 roku habilitację z języka tureckiego i perskiego obronił na 
Uniwersytecie Wiedeńskim młody Polak z Krakowa, Tadeusz Kowal-
ski. To on obok Andrzeja Gawrońskiego i Zygmunta Smogorzewskiego 
we Lwowie, stanowił w Polsce międzywojennej głównego specjalistę 
w dziedzinie turkologii, zwłaszcza, że oni wkrótce zmarli. Pierwszą 
redakcję Rocznika Orientalistycznego (t.I cz.1, 1914-1916) tworzy-
li: Jan Grzegorzewski, Andrzej Gawroński, Zygmunt Smogorzewski 
i Władysław Kotwicz. Ten ostatni przebywał jeszcze w Petersburgu, 
przyjechał do Polski dopiero w 1925. Po śmierci J. Grzegorzewskiego 
(14.11.1922) prace wydawnicze uległy gwałtownemu zahamowaniu. 
Drugi tom Rocznika ukazał się dopiero w 1925. Rozwinięcie badań nad 
językiem tureckim i kipczackim (Karaimi, Ormianie) w pierwszych 
latach niepodległej Polski bardzo wiele zawdzięczało entuzjazmowi, 
pracowitości i uporowi „seniora orientalistów polskich”, jak tytułowa-
no go na kopertach listowych. Na uczelni we Lwowie A. Gawrońskie-
go zabrakło już w 1924, bo wyjechał do Paryża; Z. Smogorzewskiego 
w 1931, gdy zmarł19.

17 J. Tyszkiewicz, Nadzieje Tatarów krymskich na pomoc Polski: luty 1920, „Rocznik 
Tatarów Polskich”, t. I, 1993, s. 71-74. Tutaj tekst listu i próba rekonstrukcji oko-
liczności towarzyszących; J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794-1944, 
Pułtusk 1998, s. 97-110.

18 Rewers z czytelni Biblioteki Jagiellońskiej, z 25.V 1920; Materiały po Grzegorzew-
skim, Zbiory Józefa Sulimowicza.

19 W. Zajączkowski, Orientalistyka polska w l. 1918-1968, „Przegląd Orientalistyczny”, 
1970, № 1, s. 41-54; por. też odpowiednie hasła w Polskim Słowniku Biograficznym.
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Od pocz. XIX w. stało się oczywiste, że studia orientalistyczne róż-
nych zakresów wymagają przede wszystkim znajomości trzech języków 
wschodnich: perskiego, arabskiego i tureckiego; oczywiście także pomoc-
niczych języków europejskich. Utwory literackie w tych językach wschod-
nich tworzą wspólną domenę kulturalną, więzi pokrewieństwa i sieć wza-
jemnych tłumaczeń. Bez tureckiego trudno było zostać arabistą, iranistą 
czy nawet semitologiem. Bez znajomości kultury perskiej nie można badać 
zabytków piśmiennictwa arabskiego i tureckiego. Ten związek najpełniej 
udowadniali w swych pracach T. Kowalski i Z. Smogorzewski, później 
w młodszym pokoleniu Ananiasz i Włodzimierz Zajączkowscy.

W Polsce niepodległej, od 1919, istniały katedry orientalistyki w Kra-
kowie (katedra islamistyki i turkologii: T. Kowalski; katedra indianistyki: 
H. Willman-Grabowska) i we Lwowie (katedra języków i historii Wschodu 
muzułmańskiego: Z. Smogorzewski; katedra indianistyki: A. Gawroński). 
Od 1925 powołano we Lwowie: katedrę sanskrytu (S. Stasiak), arabistyki 
(Z. Smogorzewski) i mongolistyki (W. Kotwicz). Utworzenie tych katedr 
stanowiło przełom w rozwoju orientalistyki w Polsce, ponieważ równocze-
śnie Z. Smogorzewski rozpoczął wykłady (od 1925) z filologii arabskiej, 
perskiej i tureckiej, zaś A. Gawroński na blisko 2 lata zaniechał pracy we 
Lwowie (1925-1926 w Paryżu, zgon 1927). Zastąpił go uczeń: Eugeniusz 
Słuszkiewicz (doktorat 1924), indolog, zajmujący się również filologią sta-
roarmeńską20. W latach 1918-1925 w zakresie kultury i języka tureckiego 
dominował w Polsce dorobek Tadeusza Kowalskiego, który opublikował 7 
pozycji naukowych, od 1926 zaś zajął się językiem Karaimów. Pisywał też 
artykuły popularne i wygłaszał odczyty21.

20 K. Nitsch, Andrzej Gawroński (1885-1927), Polski Słownik Biograficzny, t. VII, 
Kraków 1948-1958, s. 325-328; M.K. Byrski, Eugeniusz Słuszkiewicz (1907-1981), 
Polski Słownik Biograficzny, t. XXXIX, 1999-2000, s. 156-158; A. Chodubski, Zyg-
munt Smogorzewski, Polski Słownik Biograficzny, t.XXXIX, 1999-2000, s. 228-230.

21 T. Kowalski, – Piosenki ludowe anatolijskie o rozbójniku Czakydżym, „Rocznik 
Orientalistyczny”, t. I cz. 2: 1916-1918, s. 22-23; – Napis budowlany turecki z Zato-
ra, tamże, s. 249-251; – Zagadki ludowe tureckie , Kraków 1919; – Ze studiów nad 
formą poezji ludów tureckich, Kraków 1922; – Arabowie i Turcy w świetle źródeł. 
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, № 25, Kraków 1923; – Jarłyk 
tatarski z r. 1117 H (1763), „Rocznik Orientalistyczny” , t. II, 1925, s. 213-219; – 
Turcja powojenna, Warszawa 1925; – Najnowsze publikacje polskie o Turcji, „Prze-
gląd Powszechny”, t. IV, 1925, № 13, s. 125-142.
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Ważny zwrot nastąpił w 1925, także zgodnie z oczywistymi potrze-
bami i uporczywymi propozycjami J. Grzegorzewskiego. Rozpoczęto 
naukę języków wschodnich dla potrzeb rozwinięcia kontaktów między-
narodowych, gospodarczych i dyplomatycznych, kulturalnych i tury-
stycznych. J. Grzegorzewski w 1916 napisał artykuł Handel ze Wscho-
dem i pośrednictwo Warszawy. 5.IX 1920 wystosował kolejne pismo: 
Do Wysokiego Ministra Wyznań i Oświecenia w Warszawie. Memoriał 
w sprawie Departamentu Wschodniego i Instytutu Orientalistyczne-
go. Zabiegał o utworzenie odrębnego Departamentu w MSZ i Instytutu 
Orientalistycznego w Uniwersytecie Lwowskim22. Przedstawione argu-
menty i dalsze konsultacje z orientalistami uniwersyteckimi przyniosły 
wreszcie rezultaty. Powołano szkoły nauki języków i kultury Wscho-
du, najpierw w Warszawie (1926) przy Instytucie Wschodnim, później 
w Krakowie (1927: Wyższa Szkoła Handlowa) i Lwowie (1928: Studium 
Dyplomatyczne przy Wydziale Prawa Uniwersytetu)23.

Od założenia Rocznika Orientalistycznego (1914), zarejestrowania 
statutu Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego (1922) i nowych katedr 
w Uniwersytecie Lwowskim im. J. Kazimierza (1925) rozwój badań orien-
talistycznych wstąpił na nową drogę rozwoju. W uniwersytetach i szkołach 
językowych wiodącą rolę pełniła nauka języków tureckiego i arabskiego, 
zapewniających pełne porozumienie w krajach Bliskiego i Środkowego 
Wschodu. W latach 30-tych na całym Półwyspie Bałkańskim język turecki 
był nadal znany i stosowany w życiu codziennym i gospodarczym, a w sto-
sunkach dyplomatycznych na równi z językiem francuskim.

22 Brudnopis Memoriału z 5.IX 1920, 4 duże strony formatu urzędowego (większy od 
A4), Materiały po J. Grzegorzewskim w Zbiorach Józefa Sulimowicza.

23 J. Tyszkiewicz, The School of Oriental Studies in Warsaw:1926-1939, „Rocznik 
Orientalistyczny”, t. LX, 2007, № 1, s. 61-74; I. Maj, Działalność Instytutu Wschod-
niego w Warszawie: 1926-1939, Warszawa 2007, s. 31-43 i in.; W. Zajączkowski, 
Orientalistyka polska w l.1918-1968, s. 43 nieściśle.



14 Życie Tatarskie 44 (121) lipiec-grudzień 2016 



15Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Абдуллин Халим Миннуллович
(Института археологии им. А.Х. Халикова

Академии наук Республики Татарстан)

ВОИНСКАЯ СЛУЖБА ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКИХ ТАТАР В 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Польско-литовские татары – это самостоятельная этнотерри-
ториальная общность татар. Свою историю они ведут с конца XIV 
века, когда на территории Великого княжества Литовского начали 
оседать выходцы из Золотой Орды, а позже Большой и Ногайской 
Орд и Крымского ханства. Литовские великие князья с удоволь-
ствием принимали на службу этих воинов, выделяли им обширные 
территории своего государства для местожительства, что позволило 
образовать в первой половине XV века вассальное Литве Джагол-
дайское княжество. За право жить на выделенных землях татары 
несли воинскую службу. Представители их знати постепенно были 
признаны в шляхетских, дворянских правах. На рубеже XVI-XVII 
веков польско-литовские татары утратили родной язык, однако они 
всегда сохраняли приверженность исламской религии и вплоть до 
наших дней донесли осознание себя как части татарского народа. 
По данным на 1993 год их численность составляла свыше 26 000 
человек.1 В зависимости от страны проживания они говорят на бело-
русском, польском или литовском языках.

Территории, на которых компактно проживали польско-литов-
ские татары, вошли в состав Российской империи в результате серии 
исторических разделов Польши. В 1794 году императрица Екатерина 
II подписала именной указ «О разделении Великого Княжества Ли-
товского на три части и образ управления оного» где, в частности, 
прописывалось и отношение правительства к польско-литовским та-

1 Татарский энциклопедический словарь. – Казань, 1998. – с. 445.
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тарам. Приведем извлечения из этого указа: «3. С благовременным 
прохождением всех частей возлагаемого на вас (генерал-губернатор 
Н.В. Репнин2 – А.Х.) служения не оставьте вы без замечания посе-
ленных в Литовских Областях Татарского племени войск, яко про-
исходящих от народа храброго и прямодушного, а через то Наше 
Высочайшее об них попечение привлекающих: понеже чаем в них 
отрасли тех добрых качеств, коим народ Татарский нам известен; 
для сего поручаем вам, приняв от них вместе с прочими Литовскими 
жителями на верность Нам присягу, утвердить их в их собственно-
сти и преимуществах, и все их общество Нашим священным словом 
обнадежить, что не только оставляем их в свободе отправлять свое 
богослужение и при всем том, что в Литве они имеют, но желаем 
обеспеча их состояние, паче оное осчастливить…».3

Как отмечает известный исследователь истории польско-ли-
товских татар Я.Я. Гришин, в 1795 году придавленное экономи-
ческой нуждой мусульманское население региона выслало своих 
представителей к генерал-губернатору Н.В. Репнину с просьбой 
о формировании татарского полка в российской армии. Прось-
ба была принята с большим удовлетворением, так как уже в 1794 
году российская сторона проводила переговоры по этому вопросу 
с польскими офицерами татарского происхождения. Однако смерть 
Екатерины II приостановила рассмотрение этого вопроса, правда, 
ненадолго: видимо, эта идея пришлась по душе и новому импера-
тору Павлу I.4 Законодательным актом от 3 апреля 1797 года «из 
татар, издавна водворившихся в Литовских провинциях, повелено 
сформировать конный полк под названием Пинского». Уже 9 июня 

2 Репнин Николай Васильевич (1734-1801) – фельдмаршал (1796), участник 
Семилетней войны, с 1764 полномочный министр в Польше. Отличился в 
Русско-турецкую войну 1768-74. В 1775-76 посол в Турции, позже ген.-губ. в 
Смоленске и Орле. В 1779 с 30 тыс. армией в Бреславле склонил Австрию к 
миру. Отличался в Русско-турецкой войне 1787-91 – в 1791 командовал армией 
и склонил турок к перемирию. В 1794 усмирял Литву. В 1798 за не успешность 
посольства в Пруссии уволен в отставку.

3 ПСЗ РИ. Iс. – Т.XXIII. - №17264. – СПб.,1830. – С.579.
4 Я.Я. Гришин, Польско-литовские татары (Наследники Золотой Орды), 

Казань, 1995 – с. 41-42.
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того же года полк был переименован в Литовский конный татар-
ский полк. Впрочем за период с 1798 по 1801 год полк менял свое 
название пять раз. После указа от 29 марта 1801 года он предстает 
перед нами уже в качестве Татарского-Литовского конного полка.5 
Но и он, в силу набора в полк поляков и литовцев, в результате 
высочайше утвержденного доклада воинской комиссии от 30 марта 
1803 года, претерпевает изменения – полк был разделен на два: 
Татарский и Литовский.6

Первоначально полк был назначен в Литовскую инспекцию 
вместе с Александрийским, Ингерманландским и Московским 
конными полками. В 1799 году вместе с этими же полками под 
командованием генералиссимуса А.В. Суворова7 Татарский полк 
в корпусе А.М. Римского-Корсакого8 совершил поход в Италию.9 

5 В.Х. Казин, Казачьи войска: хроники гвардейских казачьих частей. Репринт. 
изд. 1912г. / В.Х. Казин. – М., 1992. – С.33.

6 ПСЗ РИ. Iс. – Т.XLIII. – Ч.II.Книга штатов, продолжение отделения первого. – 
№20695 - СПб.,1830. – С.17.

7 Суворов Александр Васильевич (1730-1800) – граф Рымникский (1789), князь 
Италийский (1799), российский полководец, генералиссимус (1799). Начал 
службу капралом в 1748. Участник Семилетней войны. Во время русско-
турецких войн (1768-74 и 1787-91) одержал победы при Козлудже (1774), 
Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789) и штурмом овладел 
крепостью Измаил (1790). На последнем этапе восстания Е.И. Пугачева, 
с августа 1774, руководил войсками, направленными для его подавления. 
Командовал войсками, подавлявшими Польское восстание 1794. В 1799 провел 
Итальянский и Швейцарский походы, разбив французские войска на р. Адда и 
Треббия и при Нови; вышел из окружения, перейдя швейцарские Альпы. Автор 
военно-теоретических работ («Полковое учреждение», «Наука побеждать»). 
Создал оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, 
воспитания и обучения войск. Стратегия Суворова носила наступательный 
характер. Развил тактику колонн и рассыпного строя. Не проиграл ни одного 
сражения. 

8 Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753-1840) – генерал-от-
инфантерии, участник Русско-турецкой войны 1787-91, похода Зубова в 
Персию. В 1799 командовал отрядом в Швейцарии, за неудачные действия 
отставлен. С 1805 управлял губерниями и войсками в Западном крае. С 1830 
член Государственного совета.

9 Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров Татары на службе Отечеству. Долг. Отвага. 
Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской армии и 
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Первым командиром полка был назначен представитель древнего 
татарского рода князь полковник Якуб Мустафа Туган-мурза Ба-
рановский – сын польского полковника Мустафы Барановского. В 
1796-1800 гг. – командир полка, с 1798 г. – генерал-майор, с 1800 г. 
– генерал-лейтенант. 

В сентябре 1806 года в Европе образовалась Четвертая антиф-
ранцузская коалиция в составе Англии, России, Пруссии, Саксо-
нии и Швеции, началась Коалиционная война 1806-1807 годов. В 
этой войне в корпусе генерала Л.Л. Беннигсена10 принял участие и 
Татарский конный полк. За участие в битве при Пултуске на реке 
Нарве 26-27 декабря командир полка подполковник Кнорринг по-
лучил Георгиевский крест IV степени, пять офицеров были на-
граждены орденами с лентами и 39 нижних чинов были удостоены 
солдатских Георгиевских крестов.11

В ноябре 1807 года Польский, Татарский, Литовский и Волын-
ский конные полки были переформированы в уланские полки с теми 
же названиями.12

В штатах Татарского уланского полка от 9 августа 1808 года 
впервые в штатах польско-литовских татарских воинских формиро-
ваний Российской империи перед нами возникает должность полко-
вого муллы. Естественно, в рассматриваемый период правительство 

Императорской гвардии / Ш.К.Ахметшин, Ш.А. Насеров. – СПб., 2006. – с. 136.
10 Беннигсен Леонтий Леонтьевич (1745-1826) – генерал от кавалерии (1802), 

граф (1812). С 1773 на русской службе, участник дворцового переворота 
11 марта 1801 Военную карьеру строил на интригах и лживых донесениях. 
В Коалиционной войне 1806-07 командовал корпусом, затем был 
главнокомандующим; потерпел поражение при Фридланде (1807). Участник 
Отечественной войны 1812 – с августа исполняющий обязанности начальника 
Главного штаба, в ноябре снят с этого поста за интриги против М.И. Кутузова. 
Командовал армией во время заграничных походов 1813-14. В 1814-18 
командующий 2-й русской (южной) армией. За неумелое командование в 1818 
уволен со службы. 

11 Ш.К. Ахметшин, Ш.А Насеров. Татары на службе Отечеству. Долг. Отвага. 
Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской армии и 
Императорской гвардии / Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров. – СПб.,2006. – c.137

12 В.Х. Казин, Казачьи войска: хроники гвардейских казачьих частей. Репринт. 
изд. 1912г. / В.Х. Казин. – М., 1992. – с.33.
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уделяло большое внимание обеспечению религиозных потребно-
стей военнослужащих. Мулла, как и священник в Литовском полку, 
получал жалование 90 рублей серебром в год.13 Это довольно высо-
кое содержание для военных священнослужителей на тот период. 
Подчеркнем, что мусульманское духовенство полка было, по сути, 
приравнено в материальном отношении к христианскому священ-
нослужителю литовского полка. Конечно, это исключение, вызван-
ное, скорее всего самим составом полка. 

Проясняет этот вопрос один из пунктов указа о Татарском воинском 
формировании: «13. В уважение того, что большая часть служащих в 
упоминаемом полку из нижних строевых и нестроевых чинов, состоят 
из дворян (выделено нами – А.Х.), а все вообще из вольно вступающих, 
назначено им в штате таким образом, чтобы сверх суммы прибавляе-
мой к оному на ежегодное содержание в исправности мундирных, аму-
ничных, оружейных и к конскому строевому прибору принадлежащих 
вещей, которые по вышеизъясненным причинам остаются на попече-
нии сих чинов, составляло то жалование примерно серебряною моне-
тою каждому чину точно такое число, какое положено по сравнению с 
их званиями служащих в полках Гусарских, с прибавлением и убавле-
нием некоторых из них соответственно роду службы и должностям, по 
оной отправляемым».14 Мулла полка был, как раз отнесен к нестроевым 
чинам и вполне мог быть из сословия дворян. Отрывок из документа 
также свидетельствует о том, какое значение придавало государство Та-
тарскому полку, если, будучи по сути иррегулярным, он по всем показа-
телям был приравнен к регулярным гусарским полкам.

До начала Отечественной войны 1812 года Татарский уланский 
полк находился в составе 2-й кавалерийской дивизии, под командо-
ванием генерал-майора графа П.П. Палена.15 Стоит отметить, что 

13 ПСЗ РИ. Iс. – Т.XLIII. – Ч.II. Книга штатов, продолжение отделения первого. – 
№23239 - СПб., 1830. – c. 105.

14 ПСЗ РИ. Iс. – Т.XLIII. – Ч.II. Книга штатов, продолжение отделения первого. – 
№20695 - СПб., 1830. – c. 19.

15 Пален Петр Петрович (1778-1864) – генерал-адъютант, граф. С 1806 участник 
всех кампаний. В 1815 во Франции командовал кавалерийским корпусом. 
Участник Русско-турецкой войны 1828-1829 и подавления Польского 
восстания 1830-1831. c 1847 генерал-инспектор кавалерии.
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Наполеон также проявлял интерес к польско-литовским татарам. В 
созданном им Варшавском герцогстве бывший польский полковник 
Мустафа Ахматович приступил к сбору татарского воинского форми-
рования в составе Наполеоновской армии. Однако, несмотря на все 
усилия, ему удалось собрать только один эскадрон, который в начале 
1813 года был включен в полк легкой кавалерии гвардии Наполеона. 
Командиром эскадрона стал бывший ротмистр польской армии Саму-
эль Улан. После поражения Наполеона эскадрон вернулся в Польшу и 
по приказу великого князя Константина16 его воины всемилостивейше 
были включены в первый и третий полки улан.17 

Татарский уланский полк на всем протяжении Отечественной 
войны 1812 г. находился в авангарде 3-й резервной армии, кото-
рый противостоял 75-тысячному французскому корпусу. Татарские 
уланы отличились 13 июля при занятии Брест-Литовска, 15 июля в 
битве под Кобрином, 23 июля в захвате Белостока, 31 июля в сра-
жении при селе Городечне и 8 сентября недалеко от реки Стырь, 
3 ноября полк был в деле под Кайдановым, 4 ноября при занятии 
Минска18. За отличия в этих кампаниях командир полка полковник 
К.Б. Кнорринг получил золотую саблю с надписью «За храбрость» 
и был произведен в генерал-майоры, 7 офицеров удостоены орде-
нов, 8-ми офицерам объявлено монаршее благоволение, 2 юнкера 
из охотников19 при снятии постов неприятеля произведены в кор-
неты, 18 унтер-офицеров и нижних чинов удостоились знаков от-
личия Военного ордена20. В течение Отечественной войны 1812 г. 

16 Великий князь Константин Павлович (1779-1831) – цесаревич, второй сын 
императора Павла I. Готовился к занятию престола Константинополя после 
изгнания турок. Участвовал в Итальянском походе А.В. Суворова, был при 
Аустерлице. В 1812-13 командовал гвардией. После маргинального брака в 
1820 отказался от права наследования престола. Наместник Царства Польского, 
во время Польского восстания 1830 командовал резервом. Умер от холеры.

17 Гришин Я.Я. Польско-литовские татары (Наследники Золотой Орды), 
Казань, 1995. – c.43-46

18 Заграничные походы российской армии. 1813-1815 годы: Энциклопедия: 
В 2 т. / Отв. редакторы: В.М. Безотосный, А.А. Смирнов. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – c. 488.

19 Охотниками тогда называли разведчиков
20 Ахметшин Ш.К., Насеров Ш.А. Татары на службе Отечеству. Долг. Отвага. 
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полк потерял убитыми одного офицера и свыше 170 нижних чинов, 
пропавшими без вести – 80 нижних чинов21.

Однако встреча Татарского уланского полка с основными силами 
наполеоновской армии произошла только при отступлении послед-
ней с территории России. Преследуемая Кутузовым французская 
армия получила мощный удар в лице Татарского уланского полка, 
который ударил по неприятелю с боку при переправе через реку Бе-
резину. Французы еще долго вспоминали острые, разящие атаки та-
тарских уланов.

В конце 1812 г. при реорганизации кавалерии полк был перефор-
мирован в 7-ми эскадронный состав. В начале Заграничных походов 
русской армии Татарский уланский полк был переведен опять-таки в 
авангард, на этот раз правой колонны русских войск под командова-
нием генерал-адъютанта Ф.Ф. Винцингероде. Здесь полк отличился в 
битвах под Калишом 1 февраля и под Бауценом 9 мая 1813 г. Однако 
наиболее запоминающимся сражением в истории полка явилось уча-
стие в славной Кульмской битве, в которую полк вступил 17 августа и 
целый день провел в боях. За ночь к полку подошло подкрепление, и 
на рассвете 18 августа он вновь ринулся в бой. В этот день в течение 
трех часов уланы пять раз атаковали неприятеля. За победу в Кульм-
ской битве полку были пожалованы Георгиевские серебряные трубы, 9 
офицеров удостоены орденов, 11 офицеров награждены следующими 
чинами, 7 унтер-офицеров и нижних чинов произведены в корнеты, а 
17 нижних чинов удостоились знаков отличия Военного ордена. Од-
нако эта победа татарским уланам досталась путем слишком больших 
потерь – до половины личного состава выбыло из строя. В результате 
до завершения Заграничных походов полк провел в резерве.22

Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской армии и 
Императорской гвардии / Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров. – СПб., 2006. – c.142-143.

21 Заграничные походы российской армии. 1813-1815 годы: Энциклопедия: 
В 2 т. / Отв. редакторы: В.М. Безотосный, А.А. Смирнов. – М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – c.488.

22 Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров, Татары на службе Отечеству. Долг. Отвага. 
Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской армии 
и Императорской гвардии / Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров. – СПб., 2006. 
– c.145-151.
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После войны татарские уланы были возвращены к местам по-
стоянного несения службы, их полк стал шестиэскадронным. Он 
входил во 2-ю Уланскую дивизию вместе с родственными ему Поль-
ским, Литовским и Волынским уланскими полками. В 1818 году 
дивизия была переименована в Литовскую уланскую, а в 1827 году 
входивший в ее состав Татарский уланский полк был высочайше 
удостоен нового штандарта.23

Когда в ноябре 1830 года началось восстание в Польше, распо-
ложенный в этом регионе Татарский уланский полк был привлечен к 
его усмирению, за что 21 офицер был удостоен орденов, одному из 
офицеров был присвоен внеочередной следующий чин, а 17 нижних 
чинов получили Георгиевские кресты.24

В результате начавшейся политики укрупнения кавалерийских 
формирований в 1833 году Татарский и Польский уланские полки были 
упразднены, а их эскадроны переведены в состав драгунских полков.25 
Дальнейшая воинская служба польско-литовских татар в Российской 
империи проходила в составе общих регулярных формирований.

В сословном отношении польско-литовские татары, в основном, 
принадлежали к однодворцам и польской шляхте, на большинство 
из них распространялись законы о русском дворянстве, что откры-
вало для них путь поступления в военно-учебные заведения. Ниже 
приведены сведения об установленных нами генералах и офицерах 
из польско-литовских татар.

1) Александрович Константин-Хасан – прапорщик. В Первую 
мировую войну призван рядовым в 98-й пехотный запасной полк. На-
правлен юнкером во 2-ю Казанскую школу прапорщиков. 6 января 
1917 г. выпущен прапорщиком в 146-й пехотный запасной полк.26

23 Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров, Татары на службе Отечеству. Долг. Отвага. 
Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской армии и 
Императорской гвардии / Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров. – СПб., 2006. – c. 151.

24 Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров, Татары на службе Отечеству. Долг. Отвага. 
Честь. Страницы истории татарских воинских частей в Российской армии и 
Императорской гвардии / Ш.К. Ахметшин, Ш.А. Насеров. – СПб., 2006. – c. 152.

25 В.Х. Казин, Казачьи войска: хроники гвардейских казачьих частей. Репринт. 
изд. 1912г. / В.Х. Казин. – М., 1992. – c. 33.

26 Приказы по Казанскому военному округу за 1917 г. №1-511. – Казань, 1917. – c. 5.
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2) Базаревский Александр Халилевич (1884-1938) – пол-
ковник, Георгиевское оружие. Сын генерал-лейтенанта Х.М. База-
ревского. Дворянин. Магометанин. Из польско-литовских татар. 
Родился 01.07.1884 г. в Лодзи. Окончил Полоцкий кадетский кор-
пус, Павловское военное училище и Николаевскую академию Ге-
нерального штаба. В Первую мировую войну вступил в чине под-
полковника, исполняющего делами помощника делопроизводителя 
Главного управления Генерального штаба. Высочайшим приказом 
от 08.11.1916 г. награжден Георгиевским оружием. Полковник с 
06.12.1916 г. В 1917 г. и.д. генерал-квартирмейстера штаба 8-й ар-
мии. В 1918 г. в распоряжении начальника штаба 9-й армии. В Белом 
движении на различных штабных должностях в армиях адмирала 
Колчака. С весны 1920 г. в РККА. Штатный преподаватель 1-х Си-
бирских кавкурсов, Высшей военной школы Сибири, начальник ор-
готдела штаба войск Сибири, помощник начальника мобилизацион-
но-организационного управления штабсиба, помощник начальника 
штаба войск Сибири, временно исполняющий делами начальника 
штаба войск Сибири. В декабре 1921 г. переехал в Москву. Инспек-
тор военно-учебных заведений ГУВУЗ, штатный преподаватель 
Военной академии РККА. Преподавал в Академии ВВС. Одним из 
первых был арестован по делу «Весна» и 18.07.1931 г. осужден к 5 
годам ИТЛ. В 1934 г. досрочно освобожден, вернулся на преподава-
тельскую работу, был начальником отделения и доцентом Академии 
Генерального штаба РККА в звании полковника. Повторно аресто-
ван 16.12.1937 г. 02.04.1938 г. Приговорен ВК ВС СССР к высшей 
мере наказания, тогда же расстрелян и похоронен на «Коммунарке». 
Реабилитирован 04.04.1957 г.27

3) Базаревский Осип Давидович (1868-после 1917) – полковник. 

27 РГВИА. Ф.409. Оп.1. п/с 361-121 (1914); Военный орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920.  
Библиографический справочник. Отв. сост. В.М. Шабанов. Федеральное 
архивное агентство.  Российский государственный военно-исторический архив 
(РГВИА). – М.: Русский мир, 2004. – 928 с.; Я. Тинченко, Голгофа русского 
офицерства в СССР 1930-1931 годы. – М., 2000.; А.В. Ганин, Корпус офицеров 
Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг.: Справочные 
материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c.159.
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Магометанин. Из польско-литовских татар. Окончил Виленское ре-
альное училище, Николаевское инженерное училище и Николаевскую 
инженерную академию. В Первую мировую войну вступил в чине пол-
ковника, штаб-офицером для поручений управления инспектора инже-
нерной части Варшавского военного округа. На 14.01.1915 г. начальник 
Тульского отдела по квартирному довольствию войск. С 06.02.1915 г. и.д. 
помощника начальника инженера снабжений армий Северо-Западного 
фронта. В 1916-1917 гг. в том же чине и должности в штабе Западного 
фронта. С 31.01.1917 г. и.д. начальника инженерных снабжений армий 
Румынского фронта. В ходе Первой мировой войны награжден орденом 
св. Владимира 3-й степени (Высочайший приказ от 14.01.1915 г.)28.

4) Базаревский Халил Мустафович (1851-?) – генерал-лейте-
нант (1911), георгиевский кавалер. Из польско-литовских татар. Маго-
метанин. Уроженец Виленской губернии. Окончил военную гимназию, 
Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге (1869). 
С 1899 г. подполковник. Участник Русско-японской войны 1904-1905 
гг. – командовал 2-м дивизионом 29-й артиллерийской бригады и ис-
полнял обязанности начальника артиллерии 8-го армейского корпуса. 
С 1905 г. генерал-майор. В 1906-1911 гг. командир бригады, исполня-
ющий обязанности командира 29-й пехотной дивизии, исполняющий 
обязанности инспектора артиллерии 20-го армейского корпуса29.

5) Беляк Тамерлан Сулейманович (1857-после 1915) – полков-
ник, кавалер Георгиевского оружия (1905). Магометанин. Из поль-
ско-литовских татар. Окончил 1-ю Санкт-Петербургскую гимназию, 
Михайловское артиллерийское училище и Офицерскую артилле-
рийскую школу. В Первую мировую войну вступил в чине полков-
ника, командира 2-го дивизиона 18-й артиллерийской бригады. На 
03.03.1915 г. состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа. На 01.08.1916 г. в списках не значится. В ходе Первой мировой 
войны награжден орденом св. Владимира 3-й степени с мечами (Вы-
сочайший приказ от 03.03.1915 г.)30.

28 См. о нем: Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. – 
СПб.,1914; Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. – 
Петроград, 1916.

29 Татарская энциклопедия – Т.1. – Казань, 2002. – c. 273.
30 См. о нем: Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.03.1914. 
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6) Бицютко Константин (Хасен) Яковлевич (1866-1916) – 
генерал-лейтенант (1916), Георгиевское оружие (1906). Из поль-
ско-литовских татар. Магометанин. 2-й Московский кадетский 
корпус, 3-е военное Александровское училище и Николаевскую 
академию Генерального штаба. С 1903 г. полковник, с 1913 г. ге-
нерал-майор. Участник Русско-японской войны 1904-1905 гг. – на-
чальник штаба 55-й пехотной дивизии. В 1914-1915 гг. – инспектор 
артиллерии 28-го армейского корпуса. С 19.11.1915 г. по 13.05.1916 
г. командующий 3-й Кавказской стрелковой дивизией. 13.05.1916 г. 
смертельно ранен на передовых позициях дивизии. Высочайшим 
приказом от 20.06.1916 г. посмертно произведен в чин генерал-лей-
тенанта. В ходе Первой мировой войны награжден мечами к орде-
ну св. Владимира 3-й степени (Высочайший приказ 19.02.1915 г.), 
орденом св. Станислава 1-й степени с мечами (Высочайший приказ 
01.05.1915 г.), посмертно орденом св. Анны 1-й степени с мечами 
(Высочайший приказ 12.06.1915)31.

7) Бицютко Сулейман Яковлевич (1871-после 1918) – полков-
ник. Магометанин. Из польско-литовских татар. Окончил кадетский 
корпус, 1-е военное Павловское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба. В Первую мировую войну вступил в чине под-
полковника, командира 2-й батареи 45-й артиллерийской бригады. 
Высочайшим приказом от 01.05.1915 г. удостоен чина полковника за 
отличия в делах, с утверждением в должности командира того диви-
зиона. В 1916 г. в том же чине и должности. В ходе Первой мировой 
войны награжден мечами и бантом к ордену св. Владимира 4-й степе-
ни (Высочайший приказ 02.04.1915 г.) и мечами и бантом к ордену св. 
Анны 3-й степени (05.06.1916 г.)32.

– СПб.,1914.; Беляк Тамерлан Сулейманович. [Электрон. ресурс] – Режим 
доступа: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=7487

31 А.В. Ганин, Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 
1917-1922 гг.: Справочные материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c. 795; 
Татарская энциклопедия. - Т.1: А-В. - Казань, 2002. - c. 405.

32 А.В. Ганин, Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской 
войны 1917-1922 гг.: Справочные материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c. 
169; Список подполковникам по старшинству. Составлен по 15.05.1913. – 
СПб.,1913; Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. –  
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8) Давидович Яков Александрович (1853-?) – генерал-майор 
(1901). Из польско-литовских татар. Окончил военно-юридическую 
академию в Санкт-Петербурге (1883). С 1873 г. в российской армии. 
В 1884-1887 гг. помощник военного прокурора Кавказского воен-
но-окружного суда, в 1887-1898 гг. военный следователь, в 1898-1904 
гг. военный судья Кавказского военного округа. Участник Русско-я-
понской войны 1904-1905 гг. – генерал для особых поручений при 
главнокомандующем сухопутными и морскими силами. С 1906 г. во-
енный судья Туркестанского военного округа. В 1917-1918 гг. пред-
седатель Туркестанского военно-окружного суда. Награжден много-
численными орденами.33 

9) Домбровский Степан Осипович (1868-после 1916) – полков-
ник. Магометанин. Из польско-литовских татар. Окончил классиче-
скую гимназию и военно-училищные курсы Московского пехотного 
юнкерского училища. В Первую мировую войну вступил в чине под-
полковника, командира 2-й батареи 2-го стрелкового артиллерийско-
го дивизиона. Высочайшим приказом от 25.10.1914 г. удостоен чина 
полковника за отличия в делах. На 06.03.1915 г. командир 2-го стрел-
кового артиллерийского дивизиона. С 05.05.1916 г. командир 1-го ди-
визиона 2-й стрелковой артиллерийской бригады. На 01.08.1916 г. в 
том же чине и должности. В ходе Первой мировой войны награжден 
орденом св. Владимира 3-й степени с мечами (Высочайший приказ от 
14.01.1915 г.) и мечами и бантом к ордену св. Анны 3-й степени (Вы-
сочайший приказ от 06.03.1915 г.)34.

10) Ильясевич Александр Матвеевич (1858-?) – полковник, 
Георгиевское оружие. Магометанин. Из польско-литовских татар. 
Родился 08.02.1858 г. Окончил Нижегородскую гр. Аракчеева воен-
ную гимназию и 2-е военное Константиновское училище. Участник 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг., похода в Китай 1900-1901 гг. 
и русско-японской войны 1904-1905 гг. В Первую мировую вой-

Петроград, 1916.
33 Татарская энциклопедия – Т. 2. – Казань, 2005. – c. 221.
34 См. о нем: Список подполковникам по старшинству. Составлен по 

15.05.1913. – СПб.,1913; Список полковникам по старшинству. Составлен 
по 01.08.1916. –  Петроград, 1916.



27Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

ну вступил в должности командира 1-го дивизиона 27-й артилле-
рийской бригады. Отличился в период Гумбинненского сражения 
20.08.1914 г., когда сумел обеспечить эффективный огонь против 
атаковавшего противника. Высочайшим приказом от 18.03.1915 г. 
награжден Георгиевским оружием. На 01.08.1916 г. состоял в том 
же чине и должности35.

11) Калино Осип Давидович (1879-?) – ротмистр. Из Поль-
ско-литовских татар. Магометанин. Родился 01.07.1879 г. Окончил 
6 классов Ковенской гимназии, Тверское кавалерийское юнкер-
ское училище (1900). С 1901 г. корнет 41-го драгунского Ямбург-
ского полка. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. На-
гражден орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 
На 01.09.1913 г. ротмистр 3-го драгунского Новороссийского Его 
Императорского Высочества Великого Князя Владимира Алек-
сандровича полка36.

12) Кричиньский Константин Ильич (1847-?) – гене-
рал-майор (1904). Из польско-литовских татар. Магометанин. 
Потомственный дворянин Виленской губернии. Закончил 2-й 
кадетский корпус, I Павловское военное училище (1863). Воен-
ную службу начал старшим прапорщиком в 18 драгунском Пе-
реяславском полку. В чине капитана участвует в Русско-турец-
кой войне 1877-1878 гг. – участник штурма крепости Баязет, гг. 
Алашкарт и Зейде Кала, сражения на высотах Драм-Дага, битвы 
у Дояра и др. Контужен. Удостоен орденов. Заканчивает войну 
майором. После командует Бакинской конной регулярной сотней. 
С 1884 г. подполковник. В 1886 г. председатель полкового суда 
106 пехотного Уфимского полка. В 90-е гг. XIX в. на командных 

35 См. о нем: РГВИА. Ф.409. Оп.1. п/с 6320 (1911); РГВИА. Ф408. Оп.1. Д.15176. 
Л.2об. (1914); Военный орден Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. Именные списки 1769-1920.  Библиографический справочник. 
Отв. сост. В.М. Шабанов. Федеральное архивное агентство.  Российский 
государственный военно-исторический архив (РГВИА). – М.: Русский мир, 
2004. – 928 с.; Список полковникам по старшинству. Составлен по 01.08.1916. 
Петроград, 1916.

36 См. о нем:  Список ротмистрам армейской кавалерии по старшинству : 
Составлен по 1 сентября 1913 г. –  СПб.: Военная типография, 1914. – 284 с.
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должностях Виленского военного округа. С 1904 г. командир 2-й 
бригады 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Участник 
Русско-японской войны 1904-1905 гг. – комбриг, и.д. командира 
6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, участник Мукден-
ского сражения. Награжден золотым оружием «За храбрость» и 
орденом Св. Станислава I ст. С 1906 г. командир 2-й бригады 32-й 
пехотной дивизии. С 1907 г. в отставке.37

13) Кричиньский Самуил Борисович (1803-1876) – гене-
рал-майор (1852). Из польско-литовских татар. Магометанин. Дво-
рянин Виленской губернии. Военную службу начал в 1818 г. юн-
кером Лейб-гвардии Уланского полка. С 1825 г. поручик. Участник 
подавления Польского восстания 1830-1831 гг. – был ранен, награж-
ден орденами. С 1844 г. полковник. В 1847 г. командир Сибирского 
уланского полка, в 1852 г. Новоархангельского полка. С 1852 г. ко-
мандующий 2-й бригадой 4-й легкой кавалерийской дивизии. Участ-
ник Крымской войны 1853-1855 гг. – награжден орденами.38

14) Лебедзь Степан Александрович (1891-1916) – поручик, 
Георгиевский кавалер. Магометанин. Из польско-литовских та-
тар. Уроженец Минской губернии. Родился 15.03.1891 г. Окончил 
2-й Московский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское 
училище и Севастопольскую военную авиационную школу. В Пер-
вую мировую войну вступил в чине поручика, заведующего бри-
гадной лабораторией 40-й артиллерийской бригады. 21.07.1915 г. 
командирован в Севастопольскую военную авиационную школу. 
С 03.11.1915 г. и.д. адъютанта Бельбекского отделения Севасто-
польской военной авиационной школы. После окончания школы в 
1916 г. в 4-м корпусном авиационном отряде. С 13.09.1916 коман-
дир Гренадерского корпусного авиационного отряда. Пал смертью 
храбрых 13.09.1916 г. Посмертно произведен в штабс-капитаны и 
награжден орденом св. Георгия 4-й степени (Приказ армии и флоту 
от 09.10.1916 г.) «за то, что 13-го сентября 1916 г., летая в районе 
д. Хорохорина, что севернее Торчина, заметил группу в 10-12 са-
молетов противника, направлявшихся для бомбардировки г. Луцка, 

37 Я.Я. Гришин, Д.Р. Шарафутдинов, На службе Родине, Казань, 2005. – c. 61-67.
38 Я.Я. Гришин, Д.Р. Шарафутдинов, На службе Родине, Казань, 2005. – c. 71-73.



29Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

атаковал их, чем внес расстройство в ряды противника и дал время 
другим нашим аппаратам набрать высоту и отразить неприятель-
ский налет. В этом неравном бою, штабс-капитан Лебедзь запечат-
лел свой подвиг геройской смертью».39

15) Малюшицкий-Улан Тамерлан Иванович (1848-?) – гене-
рал-майор (1905). Из польско-литовских татар. Магометанин. Учил-
ся во 2-й Московской гимназии, 3-м военном Александровском учи-
лище, Тверском кавалерийском юнкерском училище (1869). С 1869 г. 
корнет 5-го уланского литовского Его императорского высочества 
эрцгерцога австрийского Альберта полка. С 1874 г. адъютант, позже 
штаб-ротмистр в должности казначея и квартирмейстера. В 1876 г. 
переведен в 30-й драгунский Ингерманландский полк заведующим 
учебной командой. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
– старший адъютант штаба 10-й кавалерийской дивизии. С 1891 г. 
подполковник. В 1892-1905 гг. комендант г.Чугуева, участник усми-
рения жителей г.Новочеркасска (1893)., помощник командира полка 
по строевой части и др. С 1905 г. в отставке с производством по вы-
слуге лет в генерал-майоры. Награжден орденами.40

16) Мильковский Александр Степанович (1873-?) – полков-
ник, Георгиевский кавалер. Магометанин. Из польско-литовских та-
тар. Родился 13.01.1873 г. Окончил Петрозаводскую гимназию, во-
енно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища 
и Офицерскую артиллерийскую школу. В Первую мировую войну 
вступил в чине полковника, командира 2-й батареи 5-го стрелкового 
артиллерийского дивизиона. В 1915-1916 гг. командир 10-го отдель-
ного тяжелого артиллерийского дивизиона. Высочайшим приказом 

39 См. о нем: РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 27630. Л. 25-32.; РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. 
П/с. 9-791 (1916 г.); РГВИА. Ф. 493. Оп. 3. Д. 129. Л. 91; РГВИА. Ф. 2008. Оп. 
1. Д. 1571.; Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 
Именные списки 1769-1920.  Библиографический справочник. Отв. сост. В.М. 
Шабанов. Федеральное архивное агентство.  Российский государственный 
военно-исторический архив (РГВИА). – М.: Русский мир, 2004. – 928 с.; 
Авиаторы - кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода 
Первой мировой войны 1914-1918 годов: Биографический справочник. / Сост. 
М.С. Нешкин, В.М. Шабанов. - М: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2006. - 360 с, илл.

40 Я.Я. Гришин, Д.Р. Шарафутдинов, На службе Родине,  Казань, 2005. – c. 79-82.
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от 13.01.1915 г. награжден орденом св. Георгия 4-й степени «за то, 
что в бою 4-го августа [1914 г.] у д.д. Шиласкен и Бабкен, находясь в 
составе отряда с двумя батальонами и имея против себя батарею не-
приятеля и пехоту в превосходных силах, под сильным огнем артил-
лерии и пехоты выдвинулся вперед и, нанеся решительное пораже-
ние неприятелю своим огнем, дал возможность ротам окончательно 
утвердиться на атакуемом пункте» 41.

17) Мурзич Бекир Яковлевич (1852-после 1917 г.) – гене-
рал-майор. Магометанин. Из польско-литовских татар. Окончил 
1-е военное Павловское училище. К началу Первой мировой вой-
ны в отставке в чине полковника. С началом войны мобилизован. В 
1915-1917 гг. состоял в резерве чинов при штабе Киевского военного 
округа. На 10.07.1916 г. в том же чине и должности. С 07.08.1917 г. 
генерал-майор42. 

18) Романович Александр Ромуальдович (1871-1934) – гене-
рал-майор, политический и общественный деятель. Магометанин. 
Из польско-литовских татар. Уроженец имения Олекшишки Лидско-
го уезда. Окончил Полоцкий кадетский корпус и Николаевское кава-
лерийское училище. В Первую мировую войну вступил в чине пол-
ковника лейб-гвардии Драгунского полка. С 28.05.1915 г. командир 
12-го Калишского конного полка пограничной стражи. В чине гене-
рал-майора с 15.10.1917 г. командующий Финляндской пограничной 
сводной дивизией. В 1918 г. министр юстиции Крымского краево-
го правительства. С 04.01.1920 г. в польской армии, организатор и 
командир татарского уланского полка. С 22.04.1920 г. командир 7-й 
конной бригады. С 01.04.1921 г. в отставке в чине генерала бригады. 
Член Виленской мусульманской гмины, один из инициаторов созда-
ния Культурно-просветительского союза татар Речи Посполитой. В 

41 См. о нем: РГВИА. Ф.409. Оп.1. п/с 1709 (1913); Военный орден Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920.  
Библиографический справочник. Отв. сост. В.М. Шабанов. Федеральное 
архивное агентство.  Российский государственный военно-исторический архив 
(РГВИА). – М.: Русский мир, 2004. – 928 с.

42 С.В. Волков, Генералитет Российской империи: энциклопедический словарь 
генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II (Л-Я). – М.: ЗАО 
Центрполиграф, 2009. – c. 90.
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1931 г. председатель Кружка воспитанников русских кадетских кор-
пусов в Вильно. В ходе Первой мировой войны награжден орденом 
св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (Высочайший приказ 
26.10.1914 г.) и мечами к ордену св. Анны 2-й степени (Высочайший 
приказ 18.02.1915г.)43.

19) Смольский Осман Бекирович (?-?) – полковник, Георги-
евское оружие. Магометанин. Из польско-литовских татар. Окон-
чил 2-й Московский кадетский корпус (1901), Елисаветградское ка-
валерийское училище (1903). В чине ротмистра 19-го драгунского 
Архангелогородского полка Высочайшим приказом от 13.01.1916 г. 
награжден Георгиевским оружием. Позже полковник 19-го драгун-
ского Архангелогородского полка. В Белом движении в Вооружен-
ных силах Юга России. На декабрь 1918 г. командир эскадрона в 
дивизионе Крымского конного полка44.

20) Соболевский Михаил (Хан-Кирант-Мирза) Яковлевич 
(1883-1930) – генерал-майор, кавалер ордена св. Георгия 4-й степени 
(1905 г). Окончил Полоцкий кадетский корпус и Михайловское артил-
лерийское училище. В Первую мировую войну вступил офицером 6-й 
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Полковник. В Белом 
движении с осени 1918 г. – сформировал и возглавил добровольческий 
отряд в Полтавской губернии. С мая 1919 г. командир 3-го батальона 
Ливенского отряда. С 06.08.1919 г. командир 3-го (19-го) Полтавского 
стрелкового полка 5-й (Ливенской) дивизии. Летом-осенью 1919 г. на-
чальник штаба той же дивизии. С января 1920 г. генерал-майор. Весной 
1920 г. в 3-й Русской армии Польши. В эмиграции в Данциге, председа-
тель объединения Ливенского отряда. Умер в 1930 г. в Данциге45.

43 К.А. Залесский, Кто был кто в Первой мировой войне. М.: ООО «Издательство 
АСТ»: ООО «Изда тельство Астрель», 2003. – c. 863.; С.В. Волков, Офицеры 
российской гвардии: опыт мартиролога. – М.: Русский путь, 2002. – c. 416; 
Татарская энциклопедия. - Т. 5: Р-Т. - Казань, 2010. - c. 136.

44 РГВИА. Ф.409. оп.1.п\с 10721 (1906); РГВИА.Ф.400. Оп.9. Д.34954. Л.10об. (1914); 
Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 
1769-1920.  Библиографический справочник. Отв. сост. В.М. Шабанов. Федеральное 
архивное агентство.  Российский государственный военно-исторический архив 
(РГВИА). – М.: Русский мир, 2004. – 928 с.; С.В. Волков, Офицеры армейской 
кавалерии: Опыт мартиролога. – М.: Русский путь, 2004. – c. 488.

45 С.В. Волков, Офицеры российской артиллерии: опыт мартиролога. – М.: Изд-
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21) Соболевский Степан (Мустафа) Яковлевич (Якубович) 
(1879-до 1922) – генерал-майор. Магометанин. Из польско-литовских 
татар. Окончил Полоцкий кадетский корпус, Михайловское артилле-
рийское училище, Офицерскую воздухоплавательную школу и Нико-
лаевскую академию Генерального штаба. В Первую мировую войну 
вступил в чине капитана, старшим адъютантом штаба 21-го армей-
ского корпуса. С 06.12.1914 г. подполковник, с назначением стар-
шим адъютантом отдела генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии. 
С 15.08.1916 г. полковник. В период 03.10.1916 – 03.01.1917 г. и.д. 
начальника штаба 112-й пехотной дивизии. С 22.08.1917 г. коман-
дир 24-го пехотного Симбирского полка. В Белом движении один из 
помощников начальника военных сообщений в Крымско-Азовской 
армии зимой 1919 г., позже и.д. начальника штаба 9-й Донской кон-
ной дивизии, в составе 4-го Донского корпуса участвовавшей в Ма-
монтовском рейде. В октябре 1919 г. помощник начальника военных 
сообщений Кавказской армии. В Русской армии с сентября-октября 
1920 г. начальник штаба 2-й Донской конной дивизии. С 21.09.1920 г. 
генерал-майор. В эмиграции. Умер не позже 1922. В ходе Первой ми-
ровой войны награжден орденами св. Станислава 2-й степени с ме-
чами (декабрь 1914 г.), св. Анны 2-й степени с мечами (Высочайший 
приказ 16.02.1915 г.) и св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом 
(Высочайший приказ 24.03.1915 г.)46.

22) Сулькевич Матвей (Сулейман) Александрович (1865-
1920) – генерал-лейтенант, военный и государственный деятель, ка-
валер Георгиевского оружия (1907). Магометанин. Из польско-литов-
ских татар. Потомственный дворянин Виленской губернии. Родился 
в семье подполковника гусарского полка. Окончил Михайловский 
кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Нико-
лаевскую академию Генерального штаба. В Первую мировую войну 
вступил в чине генерал-майора, начальника штаба 11-го армейского 
корпуса. С 26.02.1915 г. командующий 33-й пехотной дивизией. За бо-

во ПСТГУ, 2011. – c. 622-623.
46 А.В. Ганин, Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 

1917-1922 гг.: Справочные материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c. 342; С.В 
Волков, Офицеры российской артиллерии: опыт мартиролога. – М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2011. – c. 623.
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евые отличия произведен в генерал-лейтенанты (приказ 08.01.1916). 
С 27.02.1917 г. возглавил 37-й армейский корпус. В октябре 1917 г. 
был выдвинут на пост командира 1-го мусульманского корпуса, кото-
рый планировало начать формировать Временное правительство. По-
сле Октябрьских событий уехал в Крым. 25.06.1918 г. сформировал 
Крымское краевое правительство, где занял пост премьер-министра, 
министра внутренних дел и военного министра. 15.11.1918 г. пере-
дал власть новому правительству Крыма. В 1919-1920 гг. начальник 
Генерального штаба армии Азербайджана. В мае 1920 после занятия 
Азербайджана частями РККА арестован и расстрелян. В ходе Пер-
вой мировой войны награжден орденами св. Станислава 1-й степени 
с мечами (Высочайший приказ 10.01.1915 г.), св. Анны 1-й степени с 
мечами (Высочайший приказ 09.04.1915 г.), св. Владимира 2-й степе-
ни с мечами (Высочайший приказ 09.02.1916 г.) и мечами к ордену св. 
Владимира 3-й степени (Высочайший приказ 14.02.1916г.)47.

23) Тальковский Искандер Искандерович (Александр 
Александрович) (1894-1942) – генерал-майор. Магометанин. Из 
польско-литовских татар. Родился в посел ке Новобжеск Мехов-
ского уезда Келецкой гу бернии в семье штаб-ротмистра. Окончил 
Александровскую гимназию в Риге, Павлов ское военное учили-
ще, Высшие военно-академические кур сы высшего командного 
состава РККА и Курсы усовершенствования высшего состава при 
Военной академии им. М.В. Фрунзе. В Первую мировую войну 
вступил в чине подпоручика, командира полуроты запасного бата-
льона Павловского лейб-гвардейского полка. В 1915-1917 гг. зани-
мал должности командира полуроты, на чальника команды конных 
разведчиков, на чальника учебной команды и командира батальо-
на Павловского лейб-гвардейского полка, непрерывно участвуя 
в боях на Севе ро-Западном, Западном и Юго-Западном фронтах. 
После Февральской революции был избран заместителем предсе-
дателя полкового солдатского комитета, избирался деле гатом ар-

47 К.А. Залесский, Кто был кто в Первой мировой войне. М.: ООО «Издательство 
АСТ»: ООО «Изда тельство Астрель», 2003. – c. 576-577; А.В. Ганин, Корпус 
офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг.: 
Справочные материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c. 351; Татарская 
энциклопедия - Т. 5: Р-Т. - Казань, 2010. - c. 475-476.
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мейского и фронтового съездов солдат-мусульман Юго-Западного 
фронта. После октябрьских событий 1917 г. перешел на сторону 
советской власти и по вызову Мусульман ского военного совета 
при Петербургском Совете рабочих и солдатских депутатов ко-
мандируется в распоряжение командующего Петроградским во-
енным округом для формирова ния национальных частей РККА. 
03.12.1917 г. приступает к формированию Петроград ского му-
сульманского солдатского полка из солдат и рабочих-татар Пе-
троградских заводов. Ко мандуя полком с декабря 1917 г. по июнь 
1918 г., входил в состав Петроградского укрепрайона, нес охрану 
столицы в период разго на Учредительного собрания и отхода фин-
ских красногвардейцев из Финляндии. С июля по декабрь 1918 г. 
командовал 2-м стрелковым полком 1-й Петроградской рабочей 
стрелковой дивизии в Петроградском укрепрайоне. В начале 
1919 г. начальник строевой части Вторых Мусульманских команд-
ных курсов. С мая 1919 г. по март 1920 г. начальник штаба От-
дельной Приволжской татарской стрелковой бригады, участвовал 
в боях Южной группы Восточного фронта и 1-й Революционной 
армии Туркестанского фронта под Оренбур гом и т.д. Позже был 
переброшен с бригадой на басма ческий фронт в Ферганский бое-
вой район Туркестанского фронта. С марта 1920 г. командовал 4-й 
и 6-й Туркестанскими отдельными стрелковыми брига дами крас-
ных командиров в Фергане и Семире чье. Руководил операциями 
по ликвидации бас мачества в Фергане, участвовал в подавлении 
Нарымского восстания в Семиречье в 1921 г. Командуя бригадой, 
работал пред седателем Военного Совета Андижано-Ошского и 
Ферганского боевого района Ферганской армей ской группы войск 
с подчинением ему всех частей РККА, войск ВЧК и милиции в 
данном районе. Член ВКП(б) с мая 1921 г. С 01.10.1923 г. началь-
ник Объединенной Татаро-башкирской военной школы и пробыл 
на этой должности 8 лет. 10.12.1929 г. признан соответствующим 
занимаемой должности начальника школы и должности коман-
дира стрелковой дивизии. 01.04.1930 г. приказом РВС СССР на-
значается военным комиссаром школы. В 1931-1937 гг. в звании 
генерал-майора командовал 3-й Крымской стрелковой дивизией 
им. ЦИК Крымской АССР. В 1940-1941 гг. преподаватель, началь-
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ник курса в Военной академии им. М.В. Фрунзе. Необоснованно 
репрессирован в 1938 и 1941 гг. Реабилитирован в 1958 г.48

24) Тальковский Искандер Османович (1858-1921) – гене-
рал-майор. Родился в Виленской губернии в дворянской семье. Ма-
гометанин. Из Польско-литовских татар. Окончил реальное училище 
Цербовского и Виленское пехотное юнкерское училище. Военную 
службу начал вольноопределяющимся в 107-м пехотном Троицком 
полку. С 1876 г. портупей-юнкер. Участник Русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. – направлен в 9-й гренадерский Сибирский полк, с ко-
торым участвует в штурме Плевны. Награжден орденом Св. Анны IV 
ст. с надписью «За храбрость». С 1879 г. поручик. В 1885 г. отрядный 
офицер Завихотской бригады пограничной стражи. С 1893 г. подпол-
ковник, помощник старшего адъютанта штаба корпуса пограничной 
стражи. С 1904 г. полковник. В 1906-1912 гг. командир Черноморской 
бригады.В Первую мировую войну вступил в чине генерал-майора, 
командира 4-й пограничной Рижской бригады. В январе 1915 г. на-
значается начальником гарнизона г. Виндавы и Виндавского отряда, 
а позже начальником Виндавского района охраны Балтийского по-
бережья, где участвует в боевых действиях против германского фло-
та. С 1916 г. зачисляется в резерв чинов при штабе Петроградского 
военного округа с командированием в распоряжение командующего 
5-й армией. В 1918-1919 гг. командовал бригадой, заведовал Первы-
ми Казанскими мусульманскими пехотными командными курсами. С 
1920 г. в Баку, где и скончался в 1921 г. В ходе Первой мировой войны 
награжден орденом св. Станислава 1-й степени49. 

25) Туган-Мирза-Барановский Александр Давидович (1847-?) 
– генерал-лейтенант (1904), георгиевский кавалер. Из польско-ли-

48 Я.Я. Гришин, Д.Д. Шарафутдинов, Личное дело и жизнь комдива 
И.Тальковского, „Гасырлар авазы – Эхо веков”. – 1998. – №3/4. – c. 162-168; 
Х.М. Абдуллин, Военные учреждения и заведения Казанского кремля в XVIII 
– первой половине XX вв., Казань: Отечество, 2013. – c. 127-129; Татарская 
энциклопедия - Т. 5: Р-Т. - Казань, 2010. - c. 515.

49 Я.Я. Гришин, Д.Д. Шарафутдинов, Безупречный генерал Искандер Тальковский 
„Гасырлар авазы – Эхо веков”. – 1997. – №1/2. – c. 147-153.; Х.М. Абдуллин 
Военные учреждения и заведения Казанского кремля в XVIII – первой половине 
XX вв.,  Казань: Отечество, 2013. – c. 129-130.
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товских татар. Уроженец Августовской губернии. Окончил военную 
гимназию, 2-е Константиновское военное училище (1865), Акаде-
мию Генерального штаба (1874). С 1883 г. полковник, с 1897 г. гене-
рал-майор. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Во время 
Русско-японской войны 1904-1905 гг. – командующий 72-й пехотной 
дивизии, с мая 1905 г. – 12-й пехотной дивизией. Награжден много-
численными орденами.50

26) Туган-Мирза-Барановский Давид Иванович (1881-1941) 
– генерал-майор, Георгиевское оружие. Магометанин. Из польско-ли-
товских татар. Сын генерал-лейтенанта И.Д. Туган-Мирзы-Баранов-
ского. Родился 23.04.1881 г. Окончил Петровский Полтавский кадет-
ский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую 
академию генштаба. В Первую мировую войну вступил в должности 
старшего адъютанта штаба Гвардейской стрелковой бригады. Высо-
чайшим приказом от 03.01.1915 г. награжден Георгиевским оружи-
ем. С 15.06.1915 г. подполковник. До 10.09.1916 г. штаб-офицер для 
поручений при штабе Гвардейского корпуса, далее и.д. начальника 
штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии. С 06.12.1916 г. полковник, 
начальник штаба гвардейской стрелковой дивизии. С 11.06.1917 г. и.д. 
начальника штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участник 
Белого движения в составе Добровольческой армии и Вооруженных 
сил Юга России. С марта 1919 г. командир дивизиона Крымского кон-
ного полка. С октября 1919 г. начальник Днестровского отряда войск 
Новороссийской области. С мая 1920 г. в Русской Армии – командир 
2-го Туземного конного полка, с июля 1920 г. начальник штаба ин-
спектора конницы до эвакуации Крыма. Эвакуировался на о. Лемнос. 
В 1921 г. начальник штаба Кубанского корпуса. Генерал-майор. В 
эмиграции после 1934 г. во Франции, к 1938 г. в Варшаве, председа-
тель объединения лейб-гвардии Конной артиллерии. Умер в Варшаве 
29.08.1941 г. Похоронен на мусульманском кладбище51.

50 Татарская энциклопедия – Т. 1. – Казань, 2002. – c. 302.
51 РГВИА. Ф.409. Оп.1. п/с 377-828 (1917); С.В. Волков, Офицеры российской 

гвардии: опыт мартиролога. – М.: Русский путь, 2002. – c. 486; С.В. Волков, 
Офицеры российской артиллерии: опыт мартиролога. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 
– c. 673; А.В. Ганин, Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской 
войны 1917-1922 гг.: Справочные материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c. 361.
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27) Юзефович Якуб Давидович (1872-1929) – генерал-лей-
тенант (1917), Георгиевский кавалер. Выходец из потомственных 
дворян Гродненской губернии. Из польско-литовских татар. Маго-
метанин. Закончил Полоцкий кадетский корпус, Михайловское ар-
тиллерийское училище (1893), Академию Генерального штаба (1898). 
Военную службу начал в 1893 г. подпоручиком в 7-й конно-артилле-
рийской батарее. С 1899 штабс-капитан. В 1900 г. старший адъютант 
4-й кавалерийской дивизии. Участник Русско-японской войны 1904-
1905 гг. – штаб-офицер для поручений при управлении генерал-квар-
тирмейстера 3-й Маньчжурской армии, проявил мужество в боях под 
Мукденом. В 1905-1910 гг. штаб-офицер для поручений при штабе 
Варшавского военного округа. С 1908 г. полковник. В 1910-1913 гг. 
начальник отделения Главного управления Генштаба. В Первую ми-
ровую войну вступил в чине полковника и должности и.д. генерала 
для делопроизводства и поручений управления дежурного ген. при 
Верх. Главнокомандующем. С 23.08.1914 г. начальник штаба Тузем-
ной («Дикой») конной дивизии. С 10.09.1915 генерал-майор. Высо-
чайшим приказом от 01.03.1916 г. награжден орденом св. Георгия 4-й 
степени за то, что «состоя на чальником штаба Кавказской туземной 
конной дивизии в период боев с 11 по 26 января 1915 года в райо-
не Лютовиска, Боберка, Ломни неоднократно подвергал свою жизнь 
явной опасности, проводил разведки и неустанно вел наблюдение в 
бою, на основании которых составил план действий дивизии, впол-
не соответствовавший намерениям начальника дивизии, причем во 
время производства разведки 18 января был ранен ружейной пулей, 
но ос тался в строю, продолжая выполнять свои обязанности. Во вре-
мя самих боев принимал в них деятельное участие, постоянно лично 
давая указания частным начальникам и, зачастую, не имя возмож-
ности своевременно по лучать указания от начальника дивизии, по 
собственному почину прини мал такие меры, которые способствова-
ли поражению австрийцев». До 15.04.1917 г. начальник штаба 2-го 
кавалерийского корпуса, позже генерал-квартирмейстер при Верхов-
ном главнокомандующем, 1-й генерал-квартирмейстер при Верхов-
ном Главнокомандующем. В июне-сентябре 1917 гг. – командующий 
12-й кавалерийской дивизией. С 07.09.1917 г. генерал-лейтенант, 
тогда же назначен командиром 26-го армейского корпуса. В сентя-
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бре-ноябре 1917 г. командовал 12-й армией. С 14.11.1917 г. назначен 
командующим Северного фронта. В Гражданскую войну вступил 
в Добровольческую армию. С 01.01.1919 г. назначен начальником 
штаба Кавказской Добровольческой армии. В мае 1919 г. назначен 
начальником штаба Кавказской армии. В июне-ноябре 1919 г. коман-
довал 5-м кавалерийским корпусом. С 29.11.1919 г. состоял в резерве 
чинов при Военном управлении Вооруженных сил Юга России. В 
апреле 1920 г. руководил работами по укреплению Перекопа и строи-
тельством железной дороги Джанкой-Юшунь. В мае-сентябре 1920 г. 
– генерал-инспектор кавалерии Русской армии генерала Врангеля. С 
сентября 1920 г. заграницей: жил в Висбадене (Германия), затем в 
Польше и Эстонии. Кавалер множества российских и иностранных 
орденов, в том числе офицерского креста французского ордена По-
четного Легиона. Умер в г. Тарту 05.07.1929 г.52

28) Янушевский Халил Александрович (1845-?) – генерал от 
инфантерии (1912). Из польско-литовских татар. Магометанин. Дво-
рянин, уроженец Виленской губернии. Военную службу начал рядо-
вым 10-го Пермского пехотного полка. После окончания Виленского 
пехотного юнкерского училища переведен офицером в 102-й Вятский 
пехотный полк. С 1868 г. подпоручик, с 1874 г. штабс-капитан. Участ-
ник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. – участвовал в боях за д. 
Златорицы, гг. Сливну и Адрианополь. Заканчивает войну в звании 
майора. С 1881 г. на командных должностях в Харьковском военном 
округе. С 1887 г. полковник, с 1904 г. генерал-майор. Начальник гар-
низона г. Вильно. С 1910 г. генерал-лейтенант. В 1912 г. уходит в от-
ставку с производством в виде исключения за долгую службу в звание 
генерала от инфантерии.53 

52 РГВИА.Ф.400. Оп.12. Д.26989. Л.25-39 (1915); РГВИА.Ф.409. Оп.1. п/с 144-165 
(1917); А.В. Ганин, Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской 
войны 1917-1922 гг.: Справочные материалы. – М.: Русский путь, 2009. – c. 386.; 
Гришин Я. Командарм Якуб Юзефович. „Эхо веков – Гасырлар авазы”. – 1999. – 
№3/4. – c. 120-123.; К.А. Залесский, Кто был кто в Первой мировой войне. – М.: 
ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – c. 720.

53 Я.Я. Гришин, Д.Р. Шарафутдинов, На службе Родине, Казань, 2005. – c. 122-125.
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Генерал-лейтенант 
Юзефович Якуб 
Давидович (1872-1921)

Генерал-лейтенант
Сулейман Сулькевич
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Искандер Искандерович 
Тальковский

Соболевский Михаил 
Яковлевич (Хан-Кирант-
Мирза-Соболевский)
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Соболевский Степан 
(Мустафа) Яковлевич 
(Якубович)

Туган-Мирза-Барановский 
Давид Иванович
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Рис. Татарский уланский полк 1:

1. Обер-офицер Татарского уланского полка.
2. Улан-карабинер Татарского уланского полка. 
Пика помещена слева, чтобы она не мешала стрельбе. Штуцерная 

перевязь (только уланам-карабинерам) - из белой лосиной кожи, с 
медной пряжкой, запряжником, наконечником и железным крюком, с 
помощью которого на перевязь вешался штуцер.

Приводится по: С. Львов, Армейские уланы России в 1812 году. – 
М.: Восточный горизонт, 2002. – 60 с. – (Библиотека журнала Техника-
молодежи. Униформа армий мира).

Рис. Татарский уланский полк 2:

1. Трубач Татарского уланского полка.
У трубачей уланских полков было такое же обмундирование, что 

и у рядовых, но со следующими отличиями:
• имелись нашивки из шерстяного басона (по цвету металлического 

прибора) - на боковых швах спинки, вдоль и поперёк рукавов, по 
полам, фалдам, воротнику и плечевым крыльцам куртки;

• султан - красный;
• вооружение - пара пистолетов и сабля;
• лядунки не было, вместо неё при каждой седельной ольстре 

находилось по 6 гнёзд для патронов;
• трубы как у гусар - медные, короткие, со шнурами и кистями 

цвета металлического прибора.
2. Унтер-офицер Татарского уланского полка. 
Лядунка с перевязью (полагалась всем конным рядовым и унтер-

офицерам) - из чёрной лакированной кожи, с 30 местами для патронов; 
на крышке - круглая медная бляха с орлом. Носилась лядунка через 
левое плечо на белой лосиной перевязи.

3. Рядовой Татарского уланского полка. 
На воротнике шинели нет клапанов.
Приводится по: С. Львов, Армейские уланы России в 1812 году. – 

М.: Восточный горизонт, 2002. – 60 с. – (Библиотека журнала Техника-
молодежи. Униформа армий мира).
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Artur Konopacki
(Uniwersytet w Białymstoku)

BADANIA NAD TATARSZCZYZNĄ 
– PERSPEKTYWA POCZĄTKU XXI WIEKU

Badania nad tatarszczyzną prowadzone są już od XIX wieku. Tatarami 
Wielkiego Księstwa Litewskiego zajmowano się głównie z uwagi na ich 
militarny wkład w obronę wspólnego państwa jakim była Rzeczypospolita, 
jak również na osobliwe pochodzenie i tradycję religijną. Tatarzy obok Ka-
raimów byli społecznością, która w sposób zdecydowany zaznaczała swoją 
odrębność – najwyraźniej poprzez odmienną religię. I o ile badania nauko-
we zaczęto prowadzić od XIX wieku (m. in. Tadeusz Czacki, Czesław Jan-
kowski), to już znacznie wcześniej powstawała literatura na ten temat.

Bodaj pierwszą pracą poruszającą zagadnienia religii Tatarów był 
paszkwil Piotra Czyżewskiego Alfurkan tatarski1 i zaginione dziś dzieło 
niejakiego Azulewicza Apologia Tatarska wydana w roku 16302. Najpo-
ważniejszą zaś pracą o islamie był Wykład wiary mahometańskiej pióra 
Józefa Sobolewskie3. Inną istotną pozycją dziewiętnastowiecznej literatury 
polskiej dla poznania zwyczajów i historii społeczeństwa muzułmańskiego 
na Litwie w XVI w. była wydana drukiem przez Antoniego Muchlińskie-
go rzecz pt. Zdanie sprawy4. Publikacją poruszającą wątki krymskie była 
Tauryka, czyli wiadomości... pióra Adama Naruszewicza5. Ważne miejsce 

1 P. Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części podzielony, Wilno 
1616. Wydanie źródła A. Konopacki, Białystok 2013.

2 T. Czacki, Dzieła, zebrał i wyd. E. Raczyński, t. 3, Poznań 1845, s. 304-317.
3 J. Sobolewski, Wykład wiary mahometańskiej, Wilno 1830.
4 A. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich przez jednego z tych Tatarów 

złożone sułtanowi Sulejmanowi w r. 1558, z j. tureckiego przełożył i objaśnił i mate-
riałami historycznymi uzupełnił, ,,Teka Wileńska” nr 4.

5 A. Naruszewicz, Tauryka, czyli wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i miesz-
kańcach Krymu do naszych czasów, Warszawa 1805.
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w historiografii zajmuje również praca Juliana Bartoszewicza6. W tym kon-
tekście należy pamiętać o istniejącej bogatej literaturze, w której wątki ta-
tarskie są bardzo dobrze reprezentowane choć nie stanowią one głównego 
motywu prac. Do nich zaliczyć możemy źródłowe wydawnictwa: Scripto-
res rerum Prussicarum t. 3, wyd. T. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke, Le-
ipzig 1866, Aкты издаваемые Виленской Археографической Комиссией 
для разбора древних актов, t. V: 1871, t. X: 1879, t. XIII: 1886, t. XXXI: 
1906, Вильна, Археографический Сборник Документов относящихся к 
истории Северно-Западной Руси, t. I−IX, Вильна 1867–1870, Описание 
дoкументoв архива западнoрусскихъ униацкихъ метoпoлитoв, t. 1, 
1470−1700, C. Петербург 1897; t. 2, C. Петербург 1907. 

Kolejne prace powstawały już w okresie międzywojennym. W tym 
miejscu należy przede wszystkim wymienić monumentalną pracę Sta-
nisława Kryczyńskiego. Była to pierwsza próba zebrania i gruntownego 
uporządkowania wiedzy na temat społeczności tatarskiej7. W tym samym 
okresie ukazało się kilka wartościowych prac poruszających zagadnienia 
życia religijnego, autorstwa choćby Alego Woronowicza, Mustafy Alek-
sandrowicza8. Powstające liczne prace przyczynkarskie oraz ciągłe zain-
teresowanie badaczy Orientem spowodowały wysunięcie przez Olgierda 
Górkę propozycji opracowania Monumenta Islamitica res gestas Poloniae 
illustrantia9. Niestety do dziś nikt nie podjął się tego ambitnego zadania. 
Nikt nie udźwignąłby tego trudu w pojedynkę a idea badań interdyscypli-
narnych jeszcze zupełnie nie istniała. Widać to doskonale w powstających 
wówczas pracach z poszczególnych dyscyplin – historii, orientalistyki, 
gdzie każda z nich ograniczała się w zasadzie do swojej metodologii i nie 
wychodziła poza jej krąg prowadząc do zubożenia efektów badań. Współ-
cześnie jest to tym bardziej przykre, iż niestety wiele ze źródeł, z których 
korzystali badacze okresu międzywojennego nie dotrwała do naszych 

6 J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, Warszawa 1860.
7 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, 

Warszawa 1938.
8 A. Woronowicz, Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość, „Rocznik Tatarski” t. 2, 

1935; M. Aleksandrowicz, Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu muzułmań-
skiego w Polsce, „Rocznik Tatarski” t. 2, 1935.

9 Sprawozdanie z III Zjazdu Orientalistycznego, „Collectanea Orientalia”, nr 6, Wil-
no 1934 r., s. 29-30.
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czasów. Dalekim echem wołania o wspólne dzieło poświęcone Orientowi 
z uwzględnieniem polskich akcentów jest wydany w 2005 roku słownik 
autorstwa Jerzego Łątki10. Pominę w tym miejscu szczegółowe omawianie 
owego okresu z uwagi na to, że dokonał tego Jan Tyszkiewicz w artykule 
zamieszczonym w niniejszym tomie.

W okresie powojennym zainteresowanie tematyką tatarską dotyczy-
ło kontaktów pomiędzy Tatarami a Rzeczypospolita, kwestią Wschodu 
i islamu oraz wzajemnych interakcji11. Osobą, która po 1945 r. na łamach 
„Przeglądu Orientalistycznego” zwróciła uwagę badaczy na Tatarów był 
Maciej Konopacki12. 

Okres powojenny charakteryzuje się dość dużym zainteresowa-
niem Tatarami. Proces ów możemy podzielić na kilka etapów i daje się 
wyodrębnić w nim typologię powstających prac. Jednym z aspektów 
jest wątek prawny i związany z nim element heraldyczny oraz służby 
ziemskiej. Tego zadania podjął się Jacek Sobczak. W swojej pracy, któ-
ra stała się fundamentalna z zakresu statusu prawnego tej społeczno-
ści, przedstawił również aspekt prawny religii osadników tatarskich13. 
W tym samym nurcie umieścić wypada prace Andrzeja Zakrzewskiego 
i Piotra Borawskiego. Pierwszy zajmował się aspektem prawnym lud-
ności tatarskiej, drugi służbą ziemską w dobrach hospodarskich i pry-
watnych14. Pełne monograficzne ujęcie służby ziemskiej Tatarów pióra 
10 J. Łątka, Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji, Kraków 2005.
11 B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948, idem, Sto-

sunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648, Łódź 1949, pracą wychodzącą poza 
wojskowość była niewątpliwie cenna pozycja idem, Znajomość wschodu w dawnej 
Polsce do XVIII w., Łódź 1950.

12 M. Konopacki, O muzułmanach polskich, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 (43), 
1962, s. 225, idem, Piśmiennictwo Tatarów Polsko-litewskich w nauce Polskiej i ob-
cej, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3 (59), 1966, s. 193-204.

13 J. Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, 
Warszawa-Poznań 1984.

14 A. B. Zakrzewski, O asymilacji Tatarów Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w., [w:] Triumf 
i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w., red. M. Bogucka, Warszawa 
1989; P. Borawski, Tatarzy w miastach i jurydykach Radziwiłłów, „Przegląd Histo-
ryczny”, t. 82, R. 1991, idem, Tatarzy kozacy w Wielkim Księstwie Litewskim, „Acta 
Baltico-Slavica”, t. 23, 1996, idem, Zwierzchnicy wojskowi Tatarów Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, „Acta Baltico-Slavica”, t. 22, idem, Tatarzy ziemianie w dobrach 
Radziwiłłów (XVI–XVIII w.), „Przegląd Historyczny”, t. LXXXII, 1991, z. 1 
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Borawskiego ukazało się w 2015 r.15 W nurcie prac monograficznych 
koniecznie należy przywołać pracę Jana Tyszkiewicza16. Jest to publi-
kacja o tyle cenna, że społeczność tatarska została przedstawiona w niej 
nie tylko z perspektywy żołnierza, ale również osadników miejskich, co 
do tej pory było w literaturze przedmiotu marginalizowane. Nadmienić 
należy, że praca ta stała się impulsem do podjęcia niektórych wątków 
przez kolejnych badaczy. 

Okres końca lat 90-tych XX w. to rozszerzenie pola badawcze-
go na inne dyscypliny i subdyscypliny naukowe. Swoistym „nowym 
otwarciem” w badaniach nad społecznością tatarską była praca Kata-
rzy Warmińskiej, która będąc socjolożką postanowiła zbadać tożsa-
mość religijną i etniczną17. Jest to o tyle ciekawe i ważne z naukowego 
punktu widzenia, że w zasadzie jedyną do tej pory pracą zajmującą 
się dookreśleniem Tatarów i przypisaniem im współczesnego miejsca 
w społeczeństwie była praca Zbigniewa Jasiewicza – etnologa, który 
zastanawiał się nad zaliczeniem tej społeczności do grupy etnicznej lub 
etnograficznej. Jego praca powstała w 1980 roku18. Po nieomal dwu-
dziestu latach do tematu wróciła właśnie Warmińska.

Natomiast w czternaście lat po ukazaniu się monografii Warmiń-
skiej, kolejny badacz, socjolog postanowił przyjrzeć się społeczności 
tatarskiej, ale tylko z perspektywy młodzieży. Praca Michała Łyszcza-
rza, bo o niej tu mowa, zatytułowana Młode pokolenie polskich Tata-
rów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religij-
ności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej daje nam współczesny 
obraz zmian jakie zaszły na przełomie wieków w tej społeczności. 
Jest to o tyle istotne, że starsze pokolenie, którym zajął się w swoich 
badaniach Michał Łyszczarz pobierało naukę religii od nauczycieli, 
którzy z kolei byli wychowankami studentów z krajów muzułmań-
skich, którzy prowadzili zajęcia z religii w końcu lat 90-tych XX wie-

15 P. Borawski, Ziemska służba wojskowa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego 
w XV-XVII wieku, Zabrze-Tarnowskie Góry 2015.

16 J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., 
Warszawa 1989.

17 K. Warmińska, Tatarzy polscy-tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999.
18 Z. Jasiewicz, Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy etnograficzna?, „Lud”, t. 64, 

R. 1980.
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ku. Jest to niezwykle ważna i cenna praca szczególnie w zestawieniu 
z pracą Katarzyny Warmińskiej19.

Pracą nad funkcjonowaniem społeczności tatarskiej w kontekście re-
ligijnym zajął się Artur Konopacki, który skupił się w monografii nad uję-
ciem życia religijnego Tatarów i ich problemów z kwestiami budowy czy 
utrzymania meczetów, rozwijania i podtrzymywania tradycji rękopiśmien-
nictwa religijnego, ale również wzajemnego współistnienia w chrześcijań-
skiej większości w okresie XVI-XIX wieku20. 

Pozostając w kręgu badań nad religijnością – warto zauważyć rozwój 
badań nad rodziną. Pierwszą pracą, nad którą chciałbym się pochylić są ba-
dania Aldony Piwko, której zainteresowania dotyczą kwestii religii i reli-
gijności. W swojej książce poświęconej rozważaniom właśnie nad rodziną 
i muzułmańskimi praktykami religijnymi w Polsce zajęła się między inny-
mi kwestią tatarskiego postrzegania islamu i wzajemnych relacji chrześci-
jańsko-muzułmańskich w odniesieniu do sytuacji społecznej w Polsce21. 
Nie miejsce tu na ocenę publikacji, jednak warto zwrócić szczególną uwa-
gę na aspekt historyczny, z którym autorka zupełnie sobie nie radzi, po-
mijając już mieszanie pojęć i wydarzeń. Warto też przyjrzeć się wypowie-
dziom „tatarskich” kobiet, ich kontekstom oraz ich ilości w całej pracy, co 
nie jest bez znaczenia dla końcowych ustaleń płynących z pracy. 

Badanie rodzin tatarskich w różnorodnych kontekstach cieszy się po-
wodzeniem w ostatnich latach. Kolejną bowiem pracą jest Wychowanie 
i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzinach Tatarów polskich 
autorstwa Idy Schabieńskiej22. Zapoznając się z nią już na wstępie poja-
wiają się wątpliwości natury metodologicznej, jak również kwestii termi-
nologicznych – sam już tytuł budzić może sporą konsternację. Nie mniej 
jednak warto zapoznać się z tą pracą choćby po to, aby się przekonać, 

19 M. Łyszczarz, Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych 
młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Olsz-
tyn – Białystok 2013.

20 A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego 
XVI-XIX wieku, Warszawa 2010.

21 A. M. Piwko, Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki reli-
gijne w Polsce, Warszawa 2013.

22 I. Schabieńska, Wychowanie i kształcenie w muzułmańsko-chrześcijańskich rodzi-
nach Tatarów polskich, Wrocław 2015.
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jak nie należy prowadzić badań. Niestety na naszym rynku wydawniczym 
pojawiają się pozycję, które są bałamutne i wprowadzą zamieszanie swo-
ją niekompetencją czy też przedstawianiem ustaleń, które dawno utraciły 
swoją wiarygodność wobec postępu badań23. Szkoda, że badacze szczegól-
nie ci zajmujący się w swoich rozważaniach naukowych szerokim spek-
trum życia społecznego nie chcą korzystać z ustaleń naukowców z innych 
niż ich własna dyscyplina, to z pewnością pozwoliłoby na uniknięcie nie-
potrzebnych „odkryć”, które już od dawna funkcjonują w obiegu nauko-
wym. Warto też czasem zastanowić się nad doborem tematu i tu pojawia 
się pytanie: czy warto jest badać rzeczy oczywiste? Być może warto, ale je-
żeli już to należy się do nich solidnie przygotować merytorycznie, a przede 
wszystkim metodologicznie.

Kolejnym ważnym nurtem w badaniach nas spuścizną społeczności 
tatarskiej jest kształtująca się od połowy lat 80-tych subdyscyplina okre-
ślona mianem kitabistyki. Głównym jej inicjatorem i prekursorem w Pol-
sce był Czesław Łapicz24. Nurt ten szczególnie rozwinął się pod koniec XX 
wieku. W ramach subdyscypliny powstawały prace i wydania źródłowe. 
Autorami publikacji poświęconych rozbiorowi językoznawczemu tatar-
skich ksiąg są m.in.: Czesław Łapicz, Andrzej Drozd, Henryk Jankowski25. 

23 Zob. np. pracę: A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, Kra-
ków 2004. Praca opublikowana w 2004 roku zawiera ustalenia z końca lat 70 - XX wieku.

24 Cz. Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. Język), Toruń 1986, 
idem Zawartość treściowa kitabu Tatarów litewsko-polskich, „Acta Baltico-Slavica”, 
t. 20, 1991, s. 169–191, Trzy redakcje językowe muzułmańskiej legendy w piśmiennic-
twie Tatarów polsko-litewskich, „Acta Baltico-Slavica”, t. 20, 1991, s. 155–168.

25 Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, w przekładzie 
i opracowaniu H. Jankowskiego i Cz. Łapicza, Warszawa 2000, A. Drozd, Chamaił 
Sobolewskiego, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. I, 1993, s. 48–62, idem: Koran sta-
ropolski. Rozważania w związku z odkryciem tefsiru mińskiego z 1686 roku, „Rocz-
nik Biblioteki Narodowej”, t. XXXVI, Warszawa 2004, s. 237–250, idem: Opinia 
senatora Rzewuskiego w sprawie prerogatyw wyborczych dla Tatarów z 1819 r., 
„Rocznik Tatarów Polskich”, t. VI, Gdańsk 2000, s. 36–47, idem: Ornitomancja 
Tatarów polskich (fał krukowy), „Rocznik Tatarów Polskich”, t. II, 1994, s. 25-
37, idem: Wpływy chrześcijańskie na literaturę Tatarów dawnej Rzeczypospolitej. 
Między antagonizmem a symbiozą „Pamiętnik Literacki” t. LXXXVIII 1997, idem, 
Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII w.: zagadnienia gra-
matyczne na materiale chutb świątecznych, Warszawa 1999; H. Jankowski, Polish-
-Lithuania-Bielarusian Tatar Dokuments [w:] Materialia Turcica Band 2003, nr 24.
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A w ostatnich latach również prace Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, Anetty 
Luto-Kamińskiej i Magdaleny Lewickiej26.

Zajmowanie się rękopiśmiennictwem tatarskim wymaga od pro-
wadzących ten rodzaj badań ogromnej kompetencji z wielu dyscyplin, 
stąd też tego rodzaju badania wymagają interdyscyplinarnego podej-
ścia. Odważę się postawić tezę, że to dzięki rozwojowi kitabistyki co-
raz więcej „tatarologów” zauważa potrzebę wzajemnej współpracy. Bez 
arabistów, polonistów, językoznawców-diachronistów, slawistów, bia-
łorutenistów, historyków, turkologów tego typu badania były po prostu 
niemożliwe, a wyciągane wnioski błędne i bałamutne. Stąd też niezwy-
kła inicjatywa zorganizowania zespołu badawczego składającego się 
z przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. Zespół ten został w 2013 
roku powołany do zbadania jednej z ciekawych form rękopiśmiennych 
mianowicie tefsiru, który był jednym z pierwszych tłumaczeń Koranu 
na język polski27. Zaznaczyć przy tym należy, iż jest to międzynarodo-
wy zespół naukowców z Polski, Litwy, Białorusi. 

Kolejnym obszarem badań nad dziejami Tatarów jest biografistyka. 
Ten niezwykle ważny element pamięci historycznej był do tej pory w tym 
kontekście pomijany. Oczywiście na łamach tatarskich czasopism poja-
wiały się notki biograficzne, co bardziej zasłużonych osób. Nikt jednak 
poza Sławomirem Hordejukiem nie zaczął poświęcać tyle uwagi pracy 
nad śledzeniem losów Tatarów, często postaci mniej znanych czy wręcz 

26 J. Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumacze-
niach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013, A. Luto-Kamiń-
ska, Analogie między zasadami wydawania tekstów staropolskich a założeniami edy-
cji transliterowanego tefsiru Tatarów WKL. Uściślenie podstawowych pojęć, [w:] 
Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, red. J. 
Kulwickiej-Kamińskiej, Cz. Łapicz, Toruń 2015, s. 287-304. M. Lewicka, Z badań 
nad piśmiennictwem Tatarów polsko-litewskich. Arabska warstwa językowa Tefsiru 
z Olity (1723), [w:] W kręgu zagadnień świata arabskiego, red. A. Abbas, A. Maśko, 
Poznań 2015, s. 417-433.

27 Zob. strona projektu tam odniesienia do zespołu oraz publikacje naukowe w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. Projekt filologiczno-historyczne-
go opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z II poł. XVI wieku (pierwszego przekładu Koranu na język słowiański), 
kierownikiem zespołu jest prof. Cz. Łapicz, www.tefsir.umk.pl [protokół dostępu: 
20. 08. 2015.]
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zapomnianych przez własne środowisko, z różnych zresztą powodów; nie-
jednokrotnie sam wyjazd do innego miasta, gdzie nie było społeczności 
tatarskiej powodował wykluczenie z pamięci. To dzięki jego badaniom na 
światło dzienne udaje się wydobyć i przybliżyć sylwetki osób pochodzą-
cych ze środowiska tatarskiego, które odegrały ważną rolę w społecznym 
życiu nie tylko dla Tatarów. Należy wskazać także na inną bardzo poży-
teczną pracę Waldemara Jaskulskiego, który opracował biogram pułkow-
nika Józefa Koryckiego28. Potrzebny nie tylko dla środowiska naukowego 
był również biogram Hassana Konopackiego, pióra Rafała Bergera29. Oma-
wiając biografie trzeba też wspomnieć o pracy Mahmuda Taha Żuka, któ-
ry opublikował rzecz poświęconą Wassan Girejowi Dżabagi i Dżennecie 
Dżabagi-Skibniewskiej30. Warto przy tym wątku postawić postulat badaw-
czy, idąc za przykładem Tatarów na Litwie31, aby opracować i wydać peł-
ny tatarski słownik biograficzny z uwzględnieniem Tatarów mieszkających 
w Polsce, na Litwie, Białorusi, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 
Wydaje się, że środowisko naukowe, ale i tatarskie dojrzało już do tego, 
aby razem zasiąść do tego typu przedsięwzięcia. Wspólnymi siłami przy 
pomocy poszczególnych rodzin, krewnych dotrzeć do niepublikowanych 
pamiątek rodzinnych i ocalić od zapomnienia ludzi ważnych dla środowi-
ska. Działanie to miałoby możliwość uzyskania finansowania ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na 
mniejszości narodowe. Biogramy osób, które znalazłyby się w słowniku są 
bowiem wspólnym dziedzictwem Rzeczypospolitej.

Początek XXI wieku to okres niezwykle ważny dla edytowania źródeł 
związanych z życiem społecznym Tatarów. Śledząc rozwój badań nad tą 
społecznością śmiało możemy stwierdzić, że ostatnie 15 lat jest najbardziej 
efektywnym okresem wydawniczym społeczności tatarskiej. Do tej pory 

28 W. Jaskulski, Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej (za-
rys biografii), Wrocław 2012.

29 R. Berger, Hassan Konopacki-Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, Warszawa 2011.
30 M. T. Żuk, Wassan Girej Dżabagi, Dżennet Dżabagi-Skibniewska w służbie islamu 

i narodu, Warszawa 2005.
31 Tłumaczenie słownika, który wydany był pierwotnie na Litwie ukazał się w Polsce 

dzięki tłumaczeniu Musy Czachorowskiego: S. Dumin, A. Jakubauskas, G. Sitdy-
kow, Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze, tł. M. Czacho-
rowski, Białystok 2012.
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w nieomal każdej publikacji historycznej słychać było utyskiwania bada-
czy na brak, duże rozproszenie, niedostępność źródeł. A już całkowicie 
nie było edycji literatury pamiętnikarskiej czy wspomnieniowej. I oto po-
czątek nowego wieku przyniósł ze sobą otwarcie na polu publikacji. Uka-
zywały się już wprawdzie wcześniej edycje źródeł, ale były to zazwyczaj 
pojedyncze dokumenty i nie ukazywały się jako odrębne wydawnictwa. 
Dziełem otwierającym nowy etap była niezwykle cenna i jedyna (w Pol-
sce) jak do tej pory edycja kitabu z XVIII wieku. Opracowania tego podął 
się duet badaczy w osobach Henryka Jankowskiego i Czesława Łapicza32.

Ważną rolę w kwestii wydawniczej szczególnie w ostatnich latach 
odgrywać zaczęła Inicjatywa Wydawnicza Çaxaran Xucalıq Wrocław 
wspomagana przez Muzułmański Związek Religijny (dalej MZR). Wy-
dawnictwo to dzięki dotacjom ministerialnym, urzędu miejskiego miasta 
Wrocław bardzo rozwinęło działalność. To dobry kierunek zwłaszcza, że 
w jego polityce postawiono na wydawanie wspomnień i pamiętników ta-
tarskich – to niezwykle cenne przedsięwzięcie w kontekście prowadzenia 
przyszłych badań naukowych. Warto jednak przy tym zauważyć, iż może 
należałoby włączyć do tego typu edycji historyków, językoznawców etc., 
którzy mogliby pomóc w przygotowaniu krytycznej edycji tego typu li-
teratury. Publikacje zaopatrzone w komentarz historyczny, filologiczny 
miałyby większą wartość. Wydaje się to o tyle potrzebne, że z literatury 
tej korzystają młodzi ludzie, dla których opisywane wspomnienia bez real-
nego osadzenia w kontekście historycznym są mało czytelne i zrozumiałe. 
To powinno być kolejnym impulsem do interdyscyplinarnego ujęcia i wza-
jemnej współpracy.

Obecnie dostępne są dwie publikacje wspomnień, a wiemy że w edy-
cji wydawniczej przygotowane są kolejne33. Ukazała się również bardzo 
ciekawa praca Antoniego Przemysława Kosowskiego związana z Tatarami 
i społecznością muzułmanów, którzy wyemigrowali do Stanów Zjedno-
czonych34. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory emigracja tatarska, poza 

32 Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, w przekładzie 
i opracowaniu H. Jankowskiego i Cz. Łapicza, Warszawa 2000.

33 J. Sobolewski, Żołnierskie wspomnienia, Białystok 2014; S. Mucharski, Niedokoń-
czona tatarska opowieść, Białystok 2015

34 A. P. Kosowski, Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej 
w Stanach Zjednoczonych. Wrocław-Bydgoszcz 2011.
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wspomnieniami ostatniego imama na uchodźctwie Bajraszewskiego, które 
drukowane były na łamach „Świata Islamu” zupełnie była pomijana w ba-
daniach. A wydaje się, iż jest to ciągle otwarty i nieeksplorowany problem, 
który z uwagi na coraz dostępniejsze źródła powinien znaleźć się w spek-
trum zainteresowań badaczy tatarszczyzny. Oprócz wspomnień ukazują 
się reprinty trudno dostępnej literatury i źródeł. Zapoczątkował to wyda-
niem reprintu monumentalnej pracy Stanisława Kryczyńskiego w 2000 r. 
Związek Tatarów RP. W ramach publikacji wydawanych przez Inicjatywę 
Wydawniczą Çaxaran Xucalıq ukazał się reprint pracy Leona Kryczyń-
skiego Historia meczetu w Wilnie (próba monografii) (Wrocław 2012) oraz 
XVIII-wieczny Katechizm z okazyi ochrzczenia Tatarzyna Budziackiego 
autorstwa księdza Michała Ignacego Wieczorkowskiego (Wrocław 2012).

W dorobku wydawniczym znajduje się również bardzo pożyteczne 
kompendium na temat czasopism tatarskich i muzułmańskich, które uka-
zywały się w Polsce w latach 1945-201535. 

Niezwykle nobilitującą pozycją tego wydawnictwa jest wydanie Ko-
ranu. Zostało ono skierowane bezpośrednio do społeczności tatarskiej – 
z uwagi, iż nie jest to tłumaczenie jakich mamy na rynku już kilka (od 
tłumaczenia Józefa Bielawskiego począwszy), a wydanie świętej księgi 
w transkrypcji, tak aby osoby nie znające alfabetu arabskiego mogły ko-
rzystać z Koranu w trakcie modlitw36. 

Poza serią wydawniczą Çaxaran Xucalıq do obiegu naukowego trafi-
ło krytyczne wydanie źródła niezwykle ciekawego i cennego poznawczo 
do badań nad społeczeństwem tatarskim, a do tej pory dostępnym jedynie 
w dwóch bibliotekach i to w zbiorach specjalnych: Bibliotece Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Bibliotece Jagiellońskiej. Chodzi o ukazany w roku 
2013 Alfurkan tatarski prawdziwy pióra Piotra Czyżewskiego w edycji 
przygotowanej przez Artura Konopackiego37. 

Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego również 
prowadzi swoją własną działalność wydawniczą. Wydawnictwa MZR-u po-

35 M. Ç. Czachorowski, Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie w Polsce w la-
tach 1945-2015, Wrocław 2015. 

36 Al-Kur’an al-Karim, transkrypcja tekstu arabskiego M. Czachorowski, Wro-
cław 2013.

37 P. Czyżewski, Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielony, Wy-
danie źródła A. Konopacki, Białystok 2013.
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dzielić można na kilka kategorii: książki czasopisma, broszury i druki ulot-
ne, które postaram się pokrótce omówić. W zdecydowanej większości są 
to publikacje sygnowane przez Najwyższego Kolegium MZR choć w ni-
niejszym tekście zaznaczę odrębne wydawnictwa poszczególnych Gmin 
Wyznaniowych. Obserwując ten ruch wydawniczy przychodzi na myśl 
refleksja, że w pewien sposób MZR wchodzi w zupełnie świecką sferę 
wydawnictw dla Tatarów wyręczając w tym Związek Tatarów RP, który 
to w swoich statutowych obowiązkach ma dbać o podtrzymanie i rozwój 
tożsamości etnicznej Tatarów. Związek religijny jak by się mogło wyda-
wać skupić się powinien na życiu religijnym, a nie budowaniu tożsamości 
etnicznej, którą oczywiście powinien wspomagać wespół ze Związkiem 
Tatarów jako, że religia jest czynnikiem bardzo ważnej identyfikacji dla 
Tatarów, co jest bezsprzeczne i nie podlega dyskusji, ale jednak czy powi-
nien go wkraczać w zakres nieswoich kompetencji, czy to jest dobry kieru-
nek i cel dla MZR-u? To istotne pytanie z uwagi na bardzo dużą, jak na tak 
małą społeczność, liczbę organizacji stowarzyszeń świeckich działających 
na rzecz budowy i podtrzymania tożsamości etnicznej Tatarów w Polsce. 
Niemniej w ramach wydawnictw sygnowanych MZR ukazały się warto-
ściowe pozycje takie jak: Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, 
czy zbiór poezji Musy Czachorowskiego Jeszcze tylko ten step…38. 

Interesującą w dorobku wydawniczym MZR-u jest pozycja Przysmaki 
z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, wydawnictwo to ukazała się 
na fali wielkiej popularności kuchni tatarskiej za sprawą Tatarskiej Jurty 
i pani Dżenetty Bogdanowicz39. Kolejną ważną pracą utrzymaną w nurcie 
dokumentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Tatarów jest po-
zycja w opracowaniu Selima Chazbijewicza, który sięgnął po opowieści 
z kitabów i chamaiłów40. To niezwykle istotne, że autor wydobył i poddał 
literackiej obróbce opowieści zawarte w rękopiśmiennych księgach na-
tury religijnej, do których młode pokolenie praktycznie nie ma dostępu 
z powodu braku kompetencji językowych. Warto książkę tę wykorzystać 

38 Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo, red. M. Czachorowski, H. Szahide-
wicz, Wrocław-Białystok 2010, M. Czachorowski, Jeszcze tylko ten step…Na trzy-
dziestolecie działań literackich. Białystok 2013.

39 Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej. Oprac. K. Jędrzejczyk-Ku-
liniak, B. Pawlic-Miśkiewicz, Białystok 2012.

40 S. Chazbijewicz, Baśnie, podania i legendy Tatarów polskich. Białystok 2012.
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do pracy z młodzieżą nie tylko związaną z grupą mniejszościową, gdyż 
tego typu publikacje łamią stereotyp Tatara-wojownika, ukazując też inną 
stronę tatarskich osadników, którzy posiadali swoje opowieści, legendy, 
wzorce moralne, jakimi należało kierować się w życiu. Inną próbę uchwy-
cenia tradycji tatarskiej podejmuje wydawnictwo pt. Muzyczna Jurta. Śla-
dami Tatarów, w opracowaniu i redakcji Piotra Michałowskiego i Barbary 
Pawlic-Miśkiewicz. Autorzy opracowania nieco na siłę chcą pokazać nam 
tradycję muzyczną Tatarów – jednak nie jest to tradycja Tatarów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, i być nie może z uwagi na fakt, że nie zachowały 
się do naszych czasów żadne przekazy źródłowe, na bazie których można 
by próbować odtwarzać tego typu kulturę niematerialną. Muzyka, która 
dołączona jest na płycie CD odnosi się do tradycji bardzo odległej mia-
nowicie: baszkirskiej, turkmenistańskiej, uzbekistańskiej. Powstaje zatem 
folkloryzm, który nie jest sam w sobie zły, jeśli nie dorabia się do niego 
ideologii, w myśl której tworzy się uproszczenie, że jest to muzyka Tata-
rów zamieszkujących Litwę od XIV wieku.

Na fali wydawniczej produkcji MZR-u w roku 2011 ukazała się bro-
szura pt. Tatarzy. Muzułmanie w Białymstoku. Informator pod redakcją Ka-
tarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbary Pawlic –Miśkiewicz. Z żalem na-
leży stwierdzić, że duet ten, co pokazały późniejsze publikacje nie sprzyja 
powstawaniu dobrych opracowań. Co więcej ów informator konsultował 
mufti Tomasz Miśkiewicz. Jest to dość bałamutna broszura, powielająca 
stereotypy i upraszczenia skomplikowanej historycznej rzeczywistości. 
Widać wyraźnie, że autorzy nie radzą sobie z natłokiem informacji i nie 
potrafią jej analitycznie i syntetycznie ująć. Poza tym w opracowaniu po-
jawiło się sporo błędów faktograficznych np. Konfederacja barska miała 
rzekomo mieć miejsce w roku 1972 (sic!), co nie jest nawet tzw. czeskim 
błędem – powinno być 1768. Walorem zaś tej pracy są zamieszczone bio-
gramy imamów Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku. 

W roku 2014 wydana została graficzna opowieść Tatariada pod re-
dakcją Katarzyny Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbary Pawlic-Miśkiewicz. 
Jest to publikacja praktycznie niedostępna w swej oryginalnej formie pa-
pierowej41. Można natomiast zapoznać się z jej treścią w wersji pdf. Kło-
pot z tą publikacją jest taki, że tak naprawdę pomimo zapewne szczerych 

41 Tatariada, red. K. Jedrzejczyk-Kuliniak, B. Pawlic-Miśkiewicz, Białystok 2014.
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i dobrych intencji autorek nic z niej nie wynika. W informacji zamiesz-
czonej do tej pracy czytamy: 

Anegdoty i opowieści zebrane wśród społeczności podlaskich 
Tatarów posłużyły jako kanwa do pokazania odrębności religijnej, 
specjałów kuchni, sposobu życia w wielokulturowym otoczeniu. Opi-
sane zostały najważniejsze święta religijne polskich muzułmanów 
oraz wydarzenia integrujące tę społeczność, wyznaczające jej tożsa-
mość rytuały przejścia – azany, śluby oraz pogrzeby. Celem publikacji 
było zilustrowanie w przystępnej i ciekawej formie graficznej życia 
Tatarów polskich, które ogniskuje się wokół religii, lecz jest również 
związane z tradycją tatarską o charakterze świeckim.

Publikacja jest skierowana do osób zainteresowanych poznaniem 
życia codziennego społeczności tatarskiej, kultury oraz religii. Funkcję 
edukacyjno-poznawczą pełni tekst opracowany przez Katarzynę Jędrzej-
czyk-Kuliniak i Barbarę Pawlic-Miśkiewicz. Jest on wypadkową bada-
nych książek poświęconych historii i tradycji Tatarów, rozmów z przed-
stawicielami grupy, udziału w licznych obrzędach i spotkaniach. Teksty 
informacyjne wzbogacone są o tradycyjne powiedzenia oraz anegdoty42. 

Gdyby naprawdę album ten zawierał te wszystkie element byłaby 
to niezwykle ważna pozycja. Tak jednak nie jest. Poza ciekawą oprawą 
ilustracyjną (nad wyraz nowoczesną) brak tam jakiejkolwiek treści, w za-
sadzie nie wiadomo do jakiej grupy wiekowej jest skierowana ta publika-
cja, bo ani do najmłodszych ani do starszych. Wydawnictwo to w ocenie 
piszącego te słowa jest przykładem jak brak kompetencji i próby (choćby 
na etapie makiety wydawniczej) dyskusji nad treścią, o formie już nie 
wspomnę powoduje marnowanie pieniędzy na coś co nie służy swoim 
przekazem ani dla społeczności tatarskiej ani też nie jest to przekaz skie-
rowany na zewnątrz grupy.

Muzułmański Związek Religijny sam wydaje lub wspomaga wyda-
wanie również czasopism. „Przegląd Tatarski” to główne pismo, które od 
2009 roku pojawiło się na naszym rynku jako kwartalnik. W swojej treści 
skupia się na kwestiach tatarskich omawia wydarzenia a także prezentuje 
dorobek badawczy historyków, socjologów zajmujących się tatarszczyzną. 

42 Opis do publikacji Tatariada na stronie bibliotekatatarska.pl
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Redaktorem naczelnym jest Musa Czachorowski. Od roku 1993 ukazywał 
się „Rocznik Tatarów Polskich”, sygnowany jako pismo Związku Tatarów 
RP. Po wydaniu XI numeru nastąpiła ośmioletnia przerwa wydawnicza 
i oto w roku 2013 nastąpiła reaktywacja pisma, ale już wydawanego przez 
Muzułmański Związek Religijny43. Innym periodykiem wydawanym przez 
Muzułmańską Gminę Wyznaniową w Białymstoku było pismo „Pamięć 
i Trwanie” ukazywało się ono od 1998 do 2005 roku. 

W ostatnim czasie ważną i cenną poznawczo inicjatywą, którą nale-
żałoby zauważyć w kontekście rozwoju badań i szerzej – perspektywy ba-
dawczej – jest uruchomienie wirtualnej biblioteki tatarskiej, która należy do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego. Zamieszczone są tam pozycje wy-
dawane przez MZR oraz przez Inicjatywę Wydawniczą Çaxaran Xucalıq. 
Publikacje dostępne są w formacie pdf44. Oprócz tych wydawnictw na ryn-
ku funkcjonuje wznowione „Życie Tatarskie” ukazujące się jako półrocz-
nik. Jest to pismo Oddziału Podlaskiego Związku Tatarów RP45. 

Już z powyższego zestawienia widać jakim bogactwem wydawniczym 
zaowocowały ostatnie lata. Warto jednak nad tym się pochylić i zastano-
wić jaki wpływ mają te wydawnictwa na społeczność i jak są odbierane 
na zewnątrz grupy? Tatarzy to współcześnie w Polsce mała społeczność, 
która ma bardzo dużo różnorodnych periodyków. Warto zadać sobie w tym 
miejscu pytanie czy istnieje taka potrzeba czy nie lepiej byłoby połączyć 
siły i wydawać mniej, ale bardziej sensownie? Oczywiście jest to bardzo 
trudne do osiągnięcia choćby z tak prozaicznego powodu: kto miałby ustą-
pić i zrezygnować z wydawania własnego pisma? Myślę, że już wkrótce 
trzeba będzie zmierzyć się z tym problemem z uwagi na zmniejszające się 
dotacje ministerialne. Kto wie czy taki zabieg nie sprawi, że ilość przej-
dzie w jakość, bo z tą bywa różnie. Niemniej z perspektywy badawczej 
te publikacje są bardzo istotne, w wielu z nich bowiem utrwalone zostało 
bieżące życie społeczności, co jak wiemy z doświadczenia historycznego 
jest niezwykle cenne do dalszych badań. Publikacje te wskazują nam rów-
nież kto środowisku jest na tzw. „fali” i niewątpliwie jest nim MZR, który 

43 M. Ç. Czachorowski, Czasopiśmiennictwo tatarskie i muzułmańskie, s. 23.
44 Adres strony bibliotekatatarska.pl [protokół dostępu: 22. 08. 2015.]
45 Zob. strona www.zycietatarskie.pl [protokół dostępu: 22. 08. 2015.]
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spycha Związek Tatarów do roli niszowej mało aktywnej organizacji. Jest 
to z pewnością konsekwencja zaszłości historycznej, kiedy to po 1945 r. 
właśnie MZR był jedyną organizacją skupiającą wszystkie aspekty życia 
wspólnoty tatarskiej. Gdy po 1992 r. reaktywowano Związek Tatarów jako 
świecką organizację to mimo wysiłków nie udało się już odbudować pozy-
cji jaką miała ta organizacja w okresie międzywojennym. 

Nieśmiałą próbą wychodzenia do społeczeństwa są organizowane 
od kilku lat przez Związek Tatarów konferencje naukowe. Taką rolę inte-
grującą środowisko miało odegrać sympozjum naukowe zorganizowane 
w Białymstoku w roku 2011 zatytułowane „Teraźniejszość i przyszłość 
Tatarów w Polsce i Europie”:

sympozjum ma stać się okazją do refleksji nad aktualną sytuacją 
mniejszości tatarskiej w Polsce na tle innych państw europejskich. 
Uczestnicy konferencji zastanowią się jak sprostać wyzwaniom, przed 
którymi stoją Tatarzy we współczesnym świecie oraz jakie działania na-
leży podjąć, aby uwzględniając przemiany zachodzące w młodym po-
koleniu, rozwijać i pielęgnować tożsamość kulturową mniejszości tatar-
skiej zorganizowane przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej46. 

Pomimo tych ważnych zapowiedzi i zapewne intencji organizatorów 
nic więcej się nie wydarzyło, nie poczyniono dalszych kroków w celu inte-
gracji środowiska, nie podjęto żadnych działań – „cała para poszła w gwiz-
dek”. Znakomitą do tego okazją były obchody z okazji 90-lecia Związku, 
w grudniu 2015 roku odbyła się konferencja pt. „Kitab, chamaił jako no-
śnik kultury, tradycji i zachowań Tatarów Polskich”. Znów poza odczy-
taniem bardzo interesujących referatów nic dalej się nie zadziało. Panuje 
jakaś niemoc w środowisku, które nie potrafi zebrać się do metodycznego 
nieprzerwanego działania. 

Zastanawiając się nad swojego rodzaju raportem otwarcia badań 
w XXI wieku nad Tatarami, należy zauważyć, iż nie tylko samo środowi-
sko tatarskie skupia się nad dokumentacją przeszłości swojej grupy. Do 
niezwykle cennych źródłowo wydawnictw, które stanowią nieocenione 
źródło do badań historii Tatarów po 1945 roku dołączyć należy te sygnowa-

46 http://tataria.eu/index.php/archiwum-ogosze/312-teraniejszo-i-przyszo-tatarow-w-
polsce-i-europie [protokół dostępu: 25. 08. 2015.]
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ne Instytutem Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, a których 
autorem w swej zdecydowanej większości jest Rafał Berger. W ramach 
tego wydawnictwa ukazała się seria związana z osobą Macieja Musy Ko-
nopackiego, nestora i postaci bardzo zasłużonej dla rozwoju badań nauko-
wych nad tatarszczyzną, niestrudzonego działacza i inicjatora wielu waż-
nych dla społeczeństwa tatarskiego przedsięwzięć np. powołanie muzeum 
tatarskiego. Owe publikacje w większości mają charakter źródłowy, eks-
ponują bowiem bogatą korespondencję jaką prowadził Maciej Konopacki. 
Rafał Berger, który przygotował wydanie tej korespondencji podzielił ją 
na kilka części i tak kolejno ukazały się: Dżennet do Macieja47, Ułani do 
Macieja48, Literaci do Macieja49, Profesorowie do Macieja50. Oprócz tego 
bardzo ciekawą w dorobku Bergera jest pozycja Maciej (Musa) Konopac-
ki, w której zawarł jego biografię, jego wypowiedzi o ludziach, którzy go 
otaczali, o swoje pracy na rzecz Tatarów, o jego obawach i troskach, a tak-
że problemach z własną grupą51. Jest to praca bardzo pożyteczna zwłasz-
cza, że środowisko tatarskie pozostawało i nadal pozostaje bardzo herme-
tyczne. Niechętnie wypowiada się o swoich wewnętrznych problemach, 
choć wyjątek stanowi tu poważny kryzys w łonie samego MZR-u, który 
powstał po listopadowym Kongresie w roku 2012, gdzie na łamach lo-
kalnej prasy i mediów społecznościowych przelała się fala wzajemnych 
oskarżeń. Dzięki pracy Bergera mamy możliwość poznania nieco relacji 
i tarć wewnątrz tatarskiego środowiska, które są naturalnym elementem 
tworzenia. A dzięki pozycji Profesorowie do Macieja możemy zapoznać 
się z jakimi problemami zwracali się uczeni i jakie przyjaźnie przez wiele 
lat utrzymywał Maciej ze środowiskiem naukowym.

Badaniem tatarszczyzny zainteresowali się z wielkim powodzeniem 
w ostatnich latach również literaturoznawcy. Przedstawicielem tego nur-
tu badawczego jest bez wątpienia Grzegorz Czerwiński, którego intere-
suje badanie i ukazywanie szerszej publiczności nieznanej, a oryginalnej 
twórczości polskich Tatarów (szczególnie w dziedzinie reportażu w pracy 

47 Dżennet do Macieja, red. M. Berger, R. Berger, Warszawa 2012.
48 Ułani do Macieja, red. R. Berger, Warszawa 2013.
49 Literaci do Macieja, red. R. Berger, Warszawa 2014.
50 Profesorowie do Macieja, red. R. Berger, Warszawa 2015.
51 R. Berger, Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013.
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Podróże do serca islamu52 czy prezentując spuściznę literacką Stanisława 
Kryczyńskiego z okresu międzywojennego53).

Zakończenie
Badania nad tatarszczyzną rozwijają się w bardzo dobrym tempie. Coraz 

więcej pojawia się nowych wątków i postulatów, to z pewnością cieszy. W bada-
nia włączają się przedstawiciele różnych dyscyplin. Pojawiają się nowatorskie 
projekty w tym wielozespołowe. W badaniach grupy tatarskiej interdyscypli-
narność jest bardzo wskazana z uwagi na wieloaspektowy charakter materia-
łu. Bardzo istotne jest podjęcie metodycznych badań nad współczesnością: 
szczególnie Ziem zachodnich i osadnictwa z tzw. repatriacji. Postulowałem już 
o to w innych swoich publikacjach a także w czasie konferencji w Gorzowie 
Wielkopolskim poświęconej osadnictwu na tzw. Ziemiach odzyskanych.

Początek XXI wieku pokazał nam jak wiele jest jeszcze przed nami 
do zrobienia.

Abstract:
Research on Tatars – the perspective of the early 21st century
Keywords: Tatars, historiography, literature, new research directions, 

the history of the 20-21st century. 
The article presents the state of research on Tatars at the beginning of the 

21st century. This text is a sort of opening report on the threshold of a new cen-
tury. The text includes a discussion of the most important literature and editions 
of sources after 1945. Research directions, especially those formed at the end 
of the 20th century – Kitab studies and the interest of literary scholars – have 
been identified. This text shows also problems faced by researchers. Attention 
is drawn to the publishing activities of the Muslim Religious Union and the 
Association of Tatars in the Polish Republic, little noticed in the literature on 
the topic. The author included in the text several research postulates – among 
other things he emphasized the need for more interdisciplinarity in research.

52 Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, 
wstęp, wybór i oprac. G. Czerwiński, Białystok 2013, idem: Sprawozdania z podró-
ży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, red. J. Ławski, 
G. Kowalski, Białystok 2013.

53 S. Kryczyński, Wspomnienia. Utwory poetyckie. Eseje, wstęp, wybór i oprac. 
G. Czerwiński, red. G. Czerwińskiego, seria 2, Białystok 2014.
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Joanna Kulwicka-Kamińska
Magdalena Lewicka

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

INSTYTUCJONALNE FORMY BADAŃ 
NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM TATARÓW 

WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. 
CENTRUM BADAŃ KITABISTYCZNYCH (UMK, TORUŃ)

W 2015 r. powołano na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu specjalistyczną, interdyscyplinarną jednostkę 
naukowo-badawczą – Centrum Badań Kitabistycznych (dalej skrót: CBK). 
Nadzór nad jej działalnością sprawuje Dziekan Wydziału. 

Pracami Centrum kieruje dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska (Insty-
tut Języka Polskiego UMK), prowadząca kitabistyczne badania, koncen-
trujące się na przekładzie terminologii muzułmańskiej z języków oriental-
nych (zwłaszcza arabskiego i tureckiego) na języki słowiańskie (zwłaszcza 
polski i białoruski), w tym interferencji chrześcijaństwa i islamu w lite-
raturze religijnej Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej WKL). 
Wskazuje to, co łączy polskie przekłady z muzułmańską tradycją tłuma-
czeniową (tłumaczenia Koranu m.in. w postaci tureckich tefsirów), a co 
stanowi wpływ wzorca jakim jest chrześcijańska (w tym biblijna) tradycja 
translatoryczna oraz analizuje włączanie do muzułmańskiego piśmiennic-
twa religijnego odpowiednio zmodyfikowanych źródeł chrześcijańskich.

Do zadań statutowych CBK należą: inicjowanie, prowadzenie i ko-
ordynowanie interdyscyplinarnych i międzynarodowych działań o cha-
rakterze naukowo-badawczym, edytorskim oraz popularyzatorskim z za-
kresu kitabistyki.

Kitabistyka jest jedną z odmian teolingwistyki, definiowanej 
współcześnie jako:

1. nauka, która powstała w wyniku współdziałania języka i religii 
(z gr. theos ‘Bóg’ i łac. lingua ‘język’);
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2. dział językoznawstwa, który zajmuje się badaniem języka religij-
nego i analizą zjawisk religijnych, przejawiających się i utrwala-
jących w języku1.

Stanowi jeden z rozwijających się nurtów współczesnego języko-
znawstwa. Kitabistyka jest nową subdyscypliną filologiczną, która łączy 
językoznawstwo słowiańskie z orientalistycznym (arabistycznym i turko-
logicznym) oraz z kulturoznawstwem i religioznawstwem. Do zakresu jej 
badań należy materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Tatarów 
WKL, a w szczególności oryginalna, rękopiśmienna literatura, zwłaszcza 
religijna w postaci kitabów, chamaiłów, tefsirów, tedżwidów itd. 

Tatarskie piśmiennictwo przekładowe stanowi niezwykle ciekawy 
przedmiot interdyscyplinarnych badań. Powstało w wielokulturowym 
i wielojęzycznym Wielkim Księstwie Litewskim, w środowisku litew-
sko-polskich muzułmanów, żyjących w warunkach diaspory w otocze-
niu chrześcijańskim. Miało to wpływ na wielowarstwowość genetyczną 
tatarskiej twórczości, w tym na obecność zróżnicowanych geograficznie 
i chronologicznie cech polszczyzny północnokresowej i języka białoru-
skiego; na związek literatury Tatarów WKL z renesansowymi tłumacze-
niami Biblii na język polski, a zarazem z koraniczną tradycją przekłado-
wą w postaci m.in. tureckich tefsirów. Ponadto można wykazać cechy 
wspólne tatarskiego piśmiennictwa i literatury biblijno-psałterzowej 
okresu średniowiecza. 

Nazwa kitabistyka pochodzi od arabskiego terminu kitāb ‘księga, pi-
smo, dokument’. Pierwotnie, jako słowo ogólnosemickie, kitab oznaczał 
również samą „czynność pisania”. W konkretnym użyciu arabski termin 
Al-Kitāb jest jedną z wielu synonimicznych nazw Koranu. 

Ta oryginalna naukowa dyscyplina filologiczna jest od wielu lat 
uprawiana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który 
w Polsce i za granicą uważa się za centrum badań kitabistycznych. 
Zapoczątkował je przed trzydziestoma latami Czesław Łapicz, autor 
monografii Kitab Tatarów litewsko-polskich (Paleografia. Grafia. 
Język), omawiającej grafię, ortografię, jak również fleksję i leksy-

1 A. Gadomski, Cz. Łapicz, Teolingwistyka: historia, stan współczesny, perspekty-
wy..., [w:] Chrestomatia teolingwistyki, red. A. Gadomski, Cz. Łapicz, Symferopol 
2008/2009, s. 51. 
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kę XVIII-wiecznego zabytku (1782/1783) – Kitabu Milkamanowicza. 
Opracował i zastosował w niej, oparty na łacince, system translitera-
cji zabytków piśmiennictwa muzułmanów litewsko-polskich. Mody-
fikację i uzupełnienie tego systemu zamieścił natomiast w kolejnej 
publikacji: Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII 
wieku w przekładzie i opracowaniu Henryka Jankowskiego i Czesła-
wa Łapicza2, stanowiącej filologiczne tłumaczenie Kitabu Milkama-
nowicza na współczesny język polski. Istotnym wkładem Łapicza 
w badania kitabistyczne jest: zweryfikowanie panujących w nauce po-
glądów na temat przyczyn i czasu powstania tatarskiego piśmiennic-
twa religijnego, skorygowanie i uzupełnienie klasyfikacji tatarskich 
zabytków, opracowanie zasad transliteracji alfabetu arabskiego na ła-
cinkę – w odniesieniu do Kitabu Milkamanowicza, dokonanie pierw-
szego w historii języka polskiego filologicznego opisu, a następnie 
filologicznego tłumaczenia tegoż Kitabu na współczesną polszczy-
znę. I choć przyjmuje się, iż naukowe podstawy kitabistyki stworzył 
Anton K. Antonowicz z Uniwersytetu Wileńskiego3, to niewątpliwie 
wprowadzenie do obiegu naukowego terminu „kitabistyka” i jego 
upowszechnienie nauka polska zawdzięcza Czesławowi Łapiczowi. 
Terminem tym zaczęto posługiwać się w drugiej połowie lat dzie-
więćdziesiątych XX w. Jego upowszechnienie nastąpiło natomiast po 
roku 2000. Historia badań kitabistycznych sięga jednak dziewiętna-
stego stulecia. Pełny wykaz publikacji podejmujących problematykę 
piśmiennictwa Tatarów WKL przed 1935 rokiem zawiera praca Stani-
sława Kryczyńskiego Bibliografia do historii Tatarów polskich4. Stan 
badań do połowy lat sześćdziesiątych wyczerpująco omawia Maciej 
Konopacki w artykule Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich 
w nauce polskiej i obcej, opublikowanym w numerze 3 „Przeglądu 
Orientalistycznego” w roku 1966 (s. 193-204). Początki kitabistyki, 
jej rozwój oraz współczesne kierunki badań zostały szczegółowo opi-
sane w pracach Andrzeja Drozda, Paula Sutera, Czesława Łapicza, 

2 Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku, tłum. i oprac. 
H. Jankowski, Cz. Łapicz, Warszawa 2000.

3 Белорусские тексты, писанные арабским письмом, и их графико-
орфографическая система, Вильнюс 1968.

4 S. Kryczyński, Bibliografia do historii Tatarów polskich , Zamość 1935.
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Galiny Miškinienė, Michaiła Tarełki, Iryny Synkowej, Iwony Radzi-
szewskiej i Joanny Kulwickiej-Kamińskiej5.

Czesław Łapicz wyznaczył zadania i postulaty badawcze kitabistyki6. 
Za najistotniejsze z nich należy uznać: opracowanie systemu transliteracji 
i transkrypcji alfabetu arabskiego na alfabet łaciński, stosowanego w tek-
stach Tatarów WKL; krytyczne wydanie najstarszego, pochodzącego praw-
dopodobnie z drugiej połowy XVI w. słowiańskiego przekładu Koranu na 
polszczyznę północnokresową, a następnie innych, równie cennych zabyt-
ków, głównie kitabów i chamaiłów; analizę filologiczną (na płaszczyznach: 
graficzno-ortograficznej, fonetyczno-fonologicznej, leksykalno-seman-
tycznej i gramatycznej) przetransliterowanych zabytków piśmiennictwa 
Tatarów WKL, prowadzącą do opracowania monografii poszczególnych 
tekstów; opracowanie słownika zabytków Tatarów WKL; weryfikację (na 
podstawie analizy tekstów źródłowych) hipotez dotyczących powstania 
i rozwoju polszczyzny północnokresowej oraz zbadanie dziejów białoru-
skiego języka literackiego, a także ewolucyjnej zmienności historyczno-ję-
zykowych relacji polsko-białoruskich, zwłaszcza na obszarze WKL; scha-
rakteryzowanie historyczno-językowych relacji słowiańsko-orientalnych; 
dokonanie przekładu na języki słowiańskie specjalistycznego słownictwa 
z kręgu kultury i religii islamu, dla potrzeb środowiska Tatarów WKL; 
pokazanie kształtowania się i rozwoju polskiej (i białoruskiej) terminolo-
gii muzułmańskiej, zarówno w zakresie dogmatyki i egzegezy, jak rów-
nież modlitw, obrzędów, obyczajów itd. oraz interferencji religii i kultu-

5 A. Drozd, Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku. Za-
gadnienia gramatyczne na materiale chutb świątecznych, Warszawa 1999; P. Suter, 
Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln–Weimar–Wien 2004; 
Cz. Łapicz, Kitabistyka a historia języka polskiego i białoruskiego. Wybrane za-
gadnienia, „Rocznik Slawistyczny” 2008, LVII, s. 31-49; G. Miškinienė, Развитие 
китабистики в Вильнюсском университете, „Kalbotyra” 2009, LIV (2), s. 231-
237; M. Тарелка, I. Сынкова, Адкуль пайшлі ідалы, Мiнск 2009; I. Radziszew-
ska, Chamaiły jako typ piśmiennictwa religijnego muzułmanów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego (na podstawie słowiańskiej warstwy językowej), praca doktorska, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010 (komputeropis); J. Kulwicka-Kamińska, 
Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu na tle bi-
blijnej tradycji translatorycznej, Toruń 2013.

6 Cz. Łapicz, Kitabistyka a historia…, ed. cit. oraz A. Gadomski i Cz. Łapicz, Teolin-
gwistyka…, ed. cit., s. 33-58.
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ry chrześcijańskiej i muzułmańskiej, w tym przejmowania przez Tatarów 
WKL słowiańskiego słownictwa i frazeologii religijnej oraz przenoszenia 
ich – nie zawsze adekwatnie i z poszanowaniem różnic doktrynalnych – do 
wyznawanego przez nich tzw. islamu lokalnego. 

Wymienione zagadnienia stały się przedmiotem badań Łapicza oraz 
jego doktorantek, m.in. Natalii Danyliuk, Izabeli Kończak, Joanny Kul-
wickiej-Kamińskiej, Iwony Radziszewskiej i znalazły wyraz w licznych 
artykułach, a także rozprawach doktorskich (nt. kształtowania się termi-
nologii muzułmańskiej w językach: rosyjskim, polskim i ukraińskim oraz 
nt. chamaiłów jako jednego z typów tatarskiego piśmiennictwa i zawartej 
w nich słowiańskiej warstwy językowej) bądź habilitacyjnych (nt. prze-
kładu terminologii religijnej islamu w polskich tłumaczeniach Koranu, 
w tym w tatarskich tefsirach, na tle biblijnej tradycji translatorycznej) 
ich autorstwa. Wieloletnie badania w dziedzinie kitabistyki wieńczą pra-
ce nad przygotowaniem krytycznej edycji tatarskiego Tefsiru, podjęte 
w 2013 r. przez międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców 
w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, pt. 
„Tefsir – projekt filologiczno-historycznego opracowania oraz krytycz-
nego wydania tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. 
połowy XVI w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski)”7. Ze-
społem, składającym się zarówno ze slawistów (poloniści i białoruteni-
ści), jak i orientalistów (arabiści i turkolodzy) oraz historyków, reprezen-
tujących takie ośrodki naukowo-badawcze jak: Uniwersytet Wileński, 
Białoruska Akademia Nauk oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, a także 
Instytut Badań Literackich PAN, kieruje Czesław Łapicz. 

7 Zainicjowane przez Czesława Łapicza prace, poprzedzające złożenie wniosku, trwa-
ły kilka lat. Prowadzone były przez niego oraz przez Joannę Kulwicką-Kamińską 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Galiną Miškinienė 
z Instytutu Języka Litewskiego w Wilnie, a później także z Dainorą Pociūtė z Uni-
wersytetu Wileńskiego. Rezultatem wspólnych działań było opracowanie projektu 
„Koran w Europie” w ramach Seventh Research Framework Programme (FP7). Na-
stępnie do prac nad projektem zaproszono Siergieja Temčinasa z Instytutu Języka 
Litewskiego w Wilnie oraz Michaiła Tarełkę i Genadija Cychuna z Narodowej Aka-
demii Nauk Białorusi w Mińsku. Autorami projektu „Tefsir” złożonego w ramach 
NPRH są Czesław Łapicz i Joanna Kulwicka-Kamińska.
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Prowadzone na podstawie tatarskiej literatury rękopiśmiennej badania 
koncentrowały i koncentrują się głównie na tekstach słowiańskich, w ję-
zykach polskim i białoruskim zapisanych alfabetem arabskim, z uwzględ-
nieniem obecnych w nich wtrętów z języków orientalnych8. Tymczasem 
istotna jest również naukowa eksploracja warstwy orientalnej tatarskich 
zabytków. Jej badania przyczynią się bowiem do ustalenia pełnej zawar-
tości treściowej zabytków, wskazania źródeł tekstów orientalnych, a także 
kompetencji językowych autorów i kopistów ksiąg, a następnie – w opar-
ciu o analizę porównawczą obu warstw – do opracowania zagadnień zwią-
zanych z przekładem tekstów arabskojęzycznych (bądź szerzej: oriental-
nych) na języki słowiańskie. 

Nie oznacza to, iż w pracach podejmujących problematykę tatar-
skiego piśmiennictwa nie pojawiały się dotąd nawiązania do arabskiej 
warstwy językowej9. Dotyczyły one wstępnego wskazania zawartości 

8 Prace na temat literatury tatarskiej i dziedzictwa językowego Tatarów (w polskim 
piśmiennictwie): I. Kraczkowski, Nad arabskimi rękopisami. Kartki ze wspomnień 
o księgach i ludziach, tłum. A. Zajączkowski, Warszawa 1952; J. Szynkiewicz, Li-
teratura religijna Tatarów litewskich i jej pochodzenie, „Rocznik Tatarski” 1935, 
nr 2, s. 138-143; idem, O kitabie, „Rocznik Tatarski” 1932, nr 1, s. 188-195; idem, 
Wersety z Koranu, Sarajewo 1935; A. Woronowicz, Kitab tatarów litewskich i jego 
zawartość, „Rocznik Tatarski” 1935, II, s. 376-394; A. Zajączkowski, Tak zwany 
chamaił tatarski ze zbiorów rękopisów w Warszawie, „Sprawozdania z Czynno-
ści i Posiedzeń PAU” 1851, nr 4, s. 307-313; M. Konopacki, Piśmiennictwo Ta-
tarów polsko-litewskich w nauce polskiej i obcej, „Przegląd Orientalistyczny” 
1966, nr 3, s. 193-204; Cz. Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich. (Paleogra-
fia. Grafia. Język), Toruń 1986; idem, Kitabistyka a historia…, ed. cit.; Klucz do 
raju…, ed. cit.; A. Drozd, Arabskie teksty liturgiczne…, ed. cit.; idem, Nowe od-
krycia w badaniach nad piśmiennictwem tatarskim, „Rocznik Tatarów Polskich” 
1994, nr 2, s. 218-230; J. Kulwicka-Kamińska, Kształtowanie się polskiej termi-
nologii muzułmańskiej. Na podstawie piśmiennictwa religijnego Tatarów litewsko-
-polskich, Toruń 2004; eadem, Przekład terminologii religijnej…, ed. cit.; eadem, 
Cz. Łapicz, Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kultu-
rze, Toruń 2013; eadem, Badania kitabistyczne w Polsce i na świecie, „Życie Ta-
tarskie” 2014, nr 39(116), s. 37-49; eadem, Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Teoria i praktyka badawcza, Toruń 2015.

9 Tematykę orientalistyczną w badaniach kitabistycznych podejmowali niemal wy-
łącznie przedstawiciele ośrodków turkologicznych (T. Majda, G. Miškinienė, 
S. Szupa, A. Dubiński, H. Janowski). 
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zabytków (głównie chamaiłów)10 oraz grafii i ortografii tekstów arab-
skich obecnych w wybranych tekstach tatarskich11. Jedyny dorobek ara-
bistyczny w zakresie kitabistyki stanowiły do niedawna dwie prace An-
drzeja Drozda: studium poświęcone modlitwie za sułtanów wchodzącej 
w skład chutb pt. Sułtan dua (świąteczna modlitwa za sułtanów)12 oraz 
monografia o charakterze językoznawczym i translatologicznym Arab-
skie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku13, której 
przedmiotem jest tłumaczenie na język polski trzech arabskich oracji 
świątecznych obecnych w chamaile ze zbiorów Biblioteki Wydziału 
Orientalistycznego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu14. 

Przełom na gruncie obcym przyniosły publikacje kitabistów z Wilna, 
którzy – oprócz prowadzenia badań, dotyczących transliteracji i transkryp-
cji rękopiśmiennych tekstów Tatarów WKL, koncentrują uwagę na katalo-
gowaniu rękopisów, ich publikacji oraz analizie tekstologicznej. W 2009 r. 
w Wilnie wydano pod redakcją Galiny Miškinienė Ivano Luckevičiaus 
kitabas – Lietuvos totorių kultūros paminklas. Edycja zabytku obejmuje 
transliterację zarówno jego słowiańskiej warstwy językowej, jak też turec-
kiej i arabskiej. Ważne miejsce w kitabistyce zajmują również publikacje 
Paula Sutera, w których podjął próbę oceny tłumaczenia Koranu w aspek-
tach filologicznym i translatologicznym15 (choć wykorzystany przez niego 

10 G.M. Meredith-Owens, A. Nadson, The Byelorussian Tatars and their Writings, 
„The Journal of Byelorussian Studies” 1970, nr 2, s. 141-176; A. Drozd, Chamaił 
Sobolewskiego, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, nr 1, s. 48-62; A. Drozd, Rękopis 
Tatarów polsko-litewskich w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, „d’Oriana. Awiza 
biblioteczne” 1996, nr 3, s. 18-27.

11 Charakterystyka strony językowej tychże ograniczała się jedynie do sygnalizowania obec-
ności licznych zepsuć skryptorskich, na czym zaważył brak znajomości arabszczyzny 
u osób podejmujących się kopiowania religijnych ksiąg tatarskich. Zob. np. G.M. Meredith-
-Owens, A. Nadson, op. cit., s. 168; A. Drozd, Chamaił Sobolewskiego, ed. cit., s. 56-58.

12 A. Drozd, Sułtan dua (świąteczna modlitwa za sułtanów), „Rocznik Tatarów Pol-
skich” 1994, nr 2, s. 206-217.

13 Idem, Arabskie teksty liturgiczne…, ed. cit.
14 Sygn. LU-869. Zabytek datowany jest na koniec XVIII lub początek XIX w., zaś prze-

kład powstał wcześniej. Zob. A. Drozd, Arabskie teksty liturgiczne…, ed. cit., s. 9.
15 P. Suter, Zu den Koranübersetzungen der Litauischen Tataren, „Slavica Helvetica” 

1993, nr 39, s. 371-395; P. Suter, Suščestvuet li belorusskij perevod Korana (tefsir)?, 
[w:] Drugaja miznarodnaja navukova-praktyčnaja kanferencyja „Islamskaja kul’tu-
ra Tatarau-musul’man Belarusi, Litvy i Polščy, Mieńsk 1995, s. 50-56.
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materiał badawczy był dość ubogi: fragmenty wyekscerpowane z jednej 
z koranicznych sur „Krowa”), zaś na gruncie polskim praca Joanny Kul-
wickiej-Kamińskiej Przekład terminologii religijnej islamu w polskich tłu-
maczeniach Koranu na tle biblijnej tradycji translatorycznej, której celem 
jest „możliwie pełne przedstawienie sposobów oddawania arabskiej lek-
syki i frazeologii w językach słowiańskich (…) oraz pokazanie zastoso-
wanych przez tłumaczy metod przekładu”16. Podstawę materiałową badań 
stanowią rękopiśmienne zabytki Tatarów WKL (fragmenty tefsirów, kita-
bów i chamaiłów), polskie drukowane przekłady Koranu i Biblii. Nowe 
perspektywy badawcze otwierają prace prowadzone w ramach projektu 
„Tefsir”. Obecni w zespole arabiści, prof. Marek M. Dziekan i dr Magda-
lena Lewicka, podjęli badania w ramach wyznaczonych obszarów badaw-
czych17, w tym próbę udzielenia odpowiedzi na pytania: 

1. Czy na podstawie tefsirów Tatarów WKL można ustalić, z jakiego 
języka – tureckiego czy arabskiego – dokonano pierwszego prze-
kładu Koranu na język polski/białoruski?

2. Czy można poddać ocenie – choćby na ograniczonym (reprezen-
tatywnym) materiale – arabską (lub turecką?) podstawę translacji 
Koranu na język polski i/lub białoruski? 

3. Jakie wnioski (ogólne lub szczegółowe) można wysnuć w odnie-
sieniu do językowych relacji słowiańsko-orientalnych na podsta-
wie polskiego przekładu Koranu w formie tefsirowej?

Tak więc arabskojęzyczna zawartość rękopisów tatarskich, jako pole 
badawcze wymagające kompetencji orientalistycznej i religioznawczej, 
znalazła się w centrum zainteresowań Magdaleny Lewickiej18, czego po-

16 J. Kulwicka-Kamińska, Przekład terminologii religijnej…, ed. cit., s. 8-9.
17 Obszary badawcze, dotyczące badań slawistycznych i orientalistycznych, zostały wyzna-

czone przez Cz. Łapicza i J. Kulwicką-Kamińską w ramach prac nad projektem „Tefsir”. 
Więcej o projekcie na stronie internetowej www.tefsir.umk.pl/ [odczyt: 12.07.2015].

18 M. Lewicka, Identyfikacja i analiza tekstologiczno-filologiczna arabskiej warstwy języko-
wej s. 478-485 Tefsiru z Olity (1723 r.), [w:] Estetyczne aspekty literatury polskich, biało-
ruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Po-
lish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические 
аспекты литературы польских, белорусских и литовских Mатар (XVI–XXI вв.), ed. G. 
Czerwiński, A. Konopacki, Białystok 2015, s. 107-132; M. Lewicka, Z badań nad piśmien-
nictwem Tatarów polsko-litewskich. Arabska warstwa językowa Tefsiru z Olity (1723), [w:] 
W kręgu zagadnień świata arabskiego, red. A. Abbas, A. Maśko, Poznań 2015, s. 417-433.
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kłosiem są publikacje: Identyfikacja i analiza tekstologiczno-filologiczna 
arabskiej warstwy językowej s. 478-485 Tefsiru z Olity (1723 r.) oraz 
Z badań nad piśmiennictwem Tatarów polsko-litewskich. Arabska war-
stwa językowa Tefsiru z Olity (1723).

Planowane prace badawcze nad arabską warstwą językową podzie-
lone zostały na kilka etapów, które poprzedzone będą opracowaniem na-
rzędzi metodologicznych dla pełnego opisu filologiczno-tekstologicznego 
arabskojęzycznej zawartości tatarskich ksiąg: 

1. w pierwszej kolejności przedmiotem badań będą odpisy XVI-
-wiecznego Tefsiru Tatarów WKL zachowane do naszych cza-
sów, które stanowią łańcuch kopii sporządzanych na przestrzeni 
czterech wieków (XVI-XIX), a więc nie tylko w różnym cza-
sie, ale także w różnych miejscach i przez kopistów o różnym 
stopniu znajomości języka arabskiego, co pozwoli na dokonanie 
analizy porównawczej, której celem będzie ustalenie zakresu 
zmian w treści oraz kompetencji językowych (i religijnych) po-
szczególnych kopistów;

2. kolejny etap prac badawczych obejmie arabską warstwę języko-
wą w zakresie odczytu, transliteracji i identyfikacji tekstów obec-
nych w tefsirach (w celach porównawczych także kitabach i cha-
maiłach), a następnie ich analizy tekstologicznej i filologicznej;

3. dodatkowo podjęte zostaną prace nad możliwie wszechstronną 
prezentacją (krytyczną edycją) poszczególnych zabytków po-
przez uzupełnienie opublikowanych dotychczas opracowań ma-
nuskryptów o obecne w nich teksty arabskojęzyczne.

Badania tekstologiczne oparte na opracowaniu treści i zawartości ma-
nuskryptów pozwolą na prześledzenie wędrówek pewnych tematów po-
przez zabytki zróżnicowane czasowo i przestrzennie, a co za tym idzie 
wskazanie bądź odtworzenie ksiąg najdawniejszych i tych, które stały się 
podstawą dla kolejnych kopii. Z drugiej zaś strony umożliwią wyróżnienie 
wątków i tematów wspólnych z innymi rękopisami, zarówno w obrębie 
jednego rodzaju (np. pomiędzy chamaiłami), jak też różnymi ich typami 
(np. pomiędzy chamaiłami a kitabami). Analiza treści arabskojęzycznych 
wnieść może dodatkowe informacje na temat datowania poszczególnych 
zabytków (kopii), tak z adnotacji obecnych w kolofonach, co pozwala na 
datowanie bezpośrednie, jak i zapisków dodatkowych (np. świadectwo 
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właściciela, zapiski rodzinne) na kartach otwierających lub zamykających 
księgi oraz wplecionych w tekst dat czy faktów historycznych (choć część 
z nich może dotyczyć czasu narracji, a nie rzeczywistości pozatekstowej).

Jednym z istotnych zagadnień jest również kwestia transliteracji 
i transkrypcji tekstów arabskojęzycznych na alfabet łaciński19 wyma-
gająca opracowania i teoretycznego uzasadnienia z uwagi na charak-
terystyczny sposób notacji, który pozostaje cechą immanentną zabyt-
ków tatarskich. A mianowicie zapis uwzględniający pełną wokalizację, 
w przeciwieństwie do tekstów arabskojęzycznych, w których zapisywane 
są wyłącznie spółgłoski, samogłoski długie (ā, ū, ī) i dyftongi (ay, aw), 
natomiast samogłoski krótkie (a, u, i) oznacza się sporadycznie w wyma-
gających tego tekstach (dla celów dydaktycznych i poprawnościowych) 
przy pomocy specjalnych znaków wokalizacyjnych (służących zarówno 
do zapisu samogłosek krótkich, jak też braku samogłoski lub podwojenia 
spółgłoski), umieszczanych nad bądź pod literą. Odnosząc się do definicji 
transliteracji, określanej jako oddawanie znaków (grafemów) jednego al-
fabetu za pomocą znaków (grafemów) innego alfabetu, bez uwzględnie-
nia fonetycznych właściwości głosek oznaczonych przez znaki (grafemy) 
w alfabecie transliterowanym20, Lewicka postuluje, by przez owe „znaki” 
rozumieć wszystkie grafemy, jakie składają się na zapis analizowanego 
materiału, zarówno litery (w tym te, należące do alfabetu, jak i te, które 
19 Wokół transliteracji i transkrypcji tekstów słowiańskich obecnych w rękopiśmiennej 

literaturze tatarskiej zob. Teoretyczne aspekty badania piśmiennictwa Tatarów – mu-
zułmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Praktyka badawcza: systemy trans-
literacji i transkrypcji, [w:] J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Tefsir Tatarów…, 
ed. cit., s. 29-202.

20 „Przez transliterację rozumiemy taką konwersję pisma, która polega na oddawaniu 
liter jednego alfabetu za pomocą liter innego alfabetu (w razie potrzeby zaopatrzo-
nych w dodatkowe znaki diakrytyczne) bez uwzględnienia fonetycznych właści-
wości głosek oznaczonych przez litery w alfabecie transliterowanym. Przez trans-
krypcję natomiast rozumiemy taką konwersję pisma, która polega na oddawaniu 
fonetycznym właściwości głosek oznaczanych literami jednego alfabetu za pomocą 
systemu ortograficznego innego alfabetu. Różnica między transliteracją i transkryp-
cją jest więc dość istotna: w transliteracji chodzi jedynie o konsekwentne oddawa-
nie liter jednego alfabetu za pomocą liter innego alfabetu, w transkrypcji natomiast 
o oddawanie brzmienia poszczególnych głosek”. Cyt. za: Słownik ortograficzny ję-
zyka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji, red. M. Szymczak, Warsza-
wa 1975, s. 140.
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do niego nie należą), jak i znaki wokalizacyjne. Za podstawę translite-
racji przyjmuje system ISO (International Standarization Organization) 
stosowany w piśmiennictwie polskim o charakterze naukowo-arabistycz-
nym21, o czym decyduje jego dokładność (litery łacińskie uzupełnione 
są dodatkowymi znakami z uwagi na zróżnicowanie głosek arabskich 
i każda z nich oznacza jedną głoskę arabską, podczas gdy w transkryp-
cji tzw. „uproszczonej” jedna litera alfabetu łacińskiego może oddawać 
kilka głosek arabskich, a niektórych z nich nie uwzględnia w zapisie, co 
implikuje w warstwie artykulacji utrudnienia w wymowie i zakłócenie 
komunikacji, zaś w warstwie notacji uniemożliwia odwrotność procesu, 
retransliterację, tj. powrotu to oryginalnego tekstu), charakter międzyna-
rodowy oraz zgodność z innymi opracowaniami arabistycznymi.

Charakterystyka systemu graficzno-ortograficznego zabytków do-
starcza informacji na ten temat poprzez ocenę stopnia zgodności zapi-
su tekstów arabskojęzycznych z obowiązującą w tym czasie ortogra-
fią. Umożliwia także śledzenie przepływu pewnych cech, odchyleń od 
norm językowych, błędów bądź specyficznych sposobów notacji po-
między poszczególnymi odpisami.

Badania prowadzone w Toruniu przyjęły profil slawistyczno-arabi-
styczny. Do szczegółowych celów naukowo-badawczych Centrum Ba-
dań Kitabistycznych można zatem zaliczyć22: 

1. wprowadzenie do świadomości społecznej oraz do obiegu nauko-
wego oryginalnego źródła filologicznego, jakim jest piśmiennic-
two religijne muzułmanów WKL, wraz z pierwszym, dokonanym 
już w XVI w., słowiańskim (polskim) przekładem Koranu. Prze-
kład ten – z uzasadnionych przyczyn zwany tefsirem – źródłowo 
dokumentuje cywilizacyjno-kulturową rangę dwóch słowiań-
skich języków – polskiego i (biało)ruskiego, które dały początek 
tak zwanej polszczyźnie północnokresowej;

2. prowadzenie długofalowych prac dokumentacyjnych, edytor-
skich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa 

21 Wokół arabskiej notacji i transliteracji zob. M. Lewicka, System arabskiej notacji 
i transliteracji, [w:] J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Tefsir Tatarów…, ed. cit., 
s. 101-137.

22 Zadania te zostały opracowane przez Cz. Łapicza i J. Kulwicką-Kamińską.
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i kultury nie tylko narodowej, ale też europejskiej. Przedmiotem 
badań naukowych są bowiem unikatowe zabytki piśmiennictwa 
Tatarów WKL, w tym wspomniany już pierwszy polski (i w ogó-
le słowiański), a zarazem trzeci – po łacińskim przekład Koranu 
z arabskiego oryginału na język europejski;

3. gromadzenie, opracowywanie i udostępnienie tekstów źródło-
wych do interdyscyplinarnych badań nie tylko filologicznych, ale 
także historycznych, socjologicznych, religioznawczych, literatu-
roznawczych, kulturoznawczych, teologicznych itd., zwłaszcza, 
że można wskazać podobieństwa systemowe między rękopisami 
tatarskimi i polskimi rękopiśmiennymi tekstami średniowieczny-
mi i renesansowymi

4. udział na zasadach eksperckich w inicjatywach innych ośrodków 
krajowych i zagranicznych podejmujących problematykę mniej-
szości narodowych i kulturowych, w tym, np. identyfikacja i opis 
zabytkowych rękopisów tatarskich, o które zwracają się do nas 
właściciele prywatni oraz takie instytucje, jak Biblioteka PAN 
w Kórniku oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku;

5. edycja z komentarzem filologiczno-historycznym tłumaczenia 
Koranu na język polski z lat dwudziestych XIX w. autorstwa wi-
leńskich filomatów – ks. Dionizego Chlewińskiego i Ignacego 
Domeyki wraz z odnalezionym w ostatnich miesiącach i udostęp-
nionym nam oryginalnym, dotąd nieznanym, fragmentem rękopi-
su tego przekładu.

Podejmując te wątki i tematy badawcze CBK nawiązuje do chlubnej 
tradycji badawczej toruńskiej polonistyki w zakresie polszczyzny północ-
nokresowej, zwłaszcza do badań prowadzonych przez prof. Halinę Turską 
oraz prof. Teresę Friedelównę. W pewnym zakresie badania prowadzone 
w Centrum będą nawiązywały również do uniwersalnej metodologii badań 
slawistycznych, prowadzonych na UMK przez prof. Leszka Moszyńskiego.

W ramach działalności dydaktycznej Centrum Badań Kitabistycznych 
proponuje: wykłady monograficzne z zakresu translacji ksiąg religijnych 
oraz wielopoziomowych relacji słowiańsko-orientalnych; tematy prac dy-
plomowych (oraz doktorskich) z zakresu historii, kultury oraz piśmien-
nictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
polszczyzny północnokresowej oraz interferencji międzyreligijnej itp.
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Centrum współpracuje z:
1. ośrodkami naukowymi i badaczami z zagranicy, do których nale-

żą: Uniwersytet Wileński (prof. Sergiej Temczyn – slawista; prof. 
Galina Miškinienė – slawista, turkolog), Narodowa Akademia 
Nauk Białorusi w Mińsku (prof. Genadij Cychun – slawista, bia-
łorutenista, etymolog; doc. dr Michaił Tarełka – semitolog, slawi-
sta; dr Iryna Synkowa – historyk kultury i religii); 

2. ośrodkami naukowymi i badaczami z Polski, spośród których 
można wymienić – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (prof. 
Henryk Jankowski – orientalista, turkolog), Uniwersytet Łódzki 
(prof. Marek Dziekan – orientalista, arabista), Uniwersytet w Bia-
łymstoku (dr Artur Konopacki – historyk); 

3. jednostkami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Pracownią Języ-
ka i Kultury Arabskiej oraz Pracownią Języka i Kultury Japońskiej;

4. ponadto z: dr Shirin Akiner (Cambridge Central Asian Research 
Forum and Research Associate, University of London), prof. 
Andrasem Zoltanem (Balti Filológiai Intézet Ukrán Filológiai 
Tanszék, Budapest), dr. Motoki Nomachi (Hokkaido University, 
Saporro), prof. Nikolayem Dobronravinem (Theory and Practice 
in Comparative and Historical Perspective, Saint-Petersburg State 
University).

Do realizowanych dotychczas wspólnych projektów naukowo-ba-
dawczych należą: 

1. wspieranie wymiany naukowej i zapraszanie wykładowców 
z zagranicy; 

2. publikowanie w zagranicznych, wysoko punktowanych czasopi-
smach (np. „Slavistica Vilnensis”, „Studia Slavica Hung”, „Slavic 
Eurasian Studies”); 

3. organizowanie i udział w międzynarodowych konferencjach oraz 
międzynarodowych warsztatach (np. liczne międzynarodowe 
konferencje naukowe organizowane przez Uniwersytet Wileński 
i Uniwersytet Mikołaja Kopernika – por. „W rocznicę 600-lecia 
osadnictwa Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego” (27-29 czerwca 1997); „The Weakest Minorities State-
less Cultures and Intercultural Respect in the New Europe” (7-9 
grudnia 2000); „610 rocznica osiedlenia się Tatarów i Karaimów 
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w Wielkim Księstwie Litewskim” (13-15 września 2007); „Język, 
kultura i tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego” (12-14 listo-
pada 2008); „Litwini i Słowianie: przenikanie języków i kultur 
w przeszłości i teraźniejszości Litwy” (27-29 listopada 2008); 
„Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w języku, kulturze 
i historii” (10-11 września 2009); „Turks’ History and Culture in 
Lithuania (Dedicated to the 615th Anniversary of the Settlement 
of Tatars and Karaimes in the Grand Duchy of Lithuania)” (29-31 
maja 2013); „Lietuvos Totorių Rankraščiai – Nacionalinis Tur-
tas skiriama 100-ioms Ivano Luckevičiaus vardo kitabo atradi-
mo metinėms” (19-20 maja 2015); specjalistyczne warsztaty, np. 
16-18 maja 2007 r. w Toruniu oraz 12 września 2007 r. i 18-19 
października 2007 r. w Wilnie, związane z badaniami nad isla-
mem w Europie, w tym nad piśmiennictwem Tatarów WKL. Re-
zultatem spotkania z partnerami z Uniwersytetu Wileńskiego było 
opracowanie wspólnego projektu „Koran w Europie” w ramach 
Seventh Research Framework Programme (FP7), a także cykl kil-
ku międzynarodowych spotkań naukowych, dotyczących koncep-
cji projektu „Tefsir”, a następnie warsztatów, prowadzonych już 
w ramach projektu „Tefsir” w latach 2013-2015);

4. konsultacje w zakresie prac nad słownikiem Turkų-lenkų kalbų 
žodynėlis iš lietuvos totorių rankraščio (1840);

5. prace w ramach projektu „Tefsir – projekt filologiczno-historycz-
nego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. tefsiru Tatarów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI w. (pierwszego 
przekładu Koranu na język polski)”, kierowanego i koordynowane-
go przez ośrodek toruński (NPRH, moduł 1.2 nr 12H 12 0041 81);

6. prace nad przygotowaniem edycji filomackiego przekładu Kora-
nu z pierwszej połowy XIX w. 

Podsumowanie

Pełne, komplementarne i interdyscyplinarne opracowanie tatarskich 
zabytków rękopiśmiennych pisanych alfabetem arabskim, których im-
manentną cechą jest wielojęzyczność (warstwa orientalna: język arabski, 
język turecki, język perski; warstwa słowiańska: polszczyzna północno-
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kresowa w początkowym stadium jej powstawania, język starobiałoru-
ski), wymaga stałej współpracy slawistów i orientalistów. Niezbędna jest 
tu bowiem wiedza z zakresu polskiego i białoruskiego językoznawstwa 
diachronicznego, a także szerokie kompetencje orientalistyczne, zwłaszcza 
arabistyczne i turkologiczne, oraz z teorii translacji ksiąg sakralnych. 

W związku z tym zasadne jest powołanie jednostki skupiającej mię-
dzyśrodowiskowy, interdyscyplinarny wyspecjalizowany zespół badaczy 
polskich i zagranicznych w celu wszechstronnego opracowania zabytków 
z terenów dawnej Rzeczypospolitej jako zagrożonych utratą ciągłości 
pokoleniowej oraz rzadko będących przedmiotem naukowej eksploracji, 
a także warunkującego trwałość i ciągłość badań.

Abstract:

Institutional forms of research on the cultural heritage of Tatars from 
the Grand Duchy of Lithuania. Research Center for Kitab Studies 

(NCU, Toruń)
Professional, scientific studies of Tatars’ religious literature in the 

Grand Duchy of Lithuania were initiated by Anton Antonowicz in the late 
1960s. They were continued in two academic centers – at Vilnius Univer-
sity and at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. One of the results 
of the many years of research was the establishment of an international 
interdisciplinary team of scientists, in order to prepare a critical edition of 
the Tatar Tafsir, as part of the National Programme for the Development 
of Humanities, entitled Tafsir – a project of philological-historical elabo-
ration and a critical edition of the so-called Tafsir of the Tatars from the 
Grand Duchy of Lithuania, from the second half of the 16th century (the 
first translation of Koran into Polish) and creating – at the Faculty of Phi-
lology, Research Center for Kitab Studies, NCU – the world’s first research 
unit, engaged in initiating, conducting and coordinating interdisciplinary 
and international research in Kitab studies, a subdiscipline of philology, 
which combines Slavic linguistics with oriental linguistics (Arabic and 
Turkic studies), as well as with cultural and religious studies.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ИСТОРИИ 
КАЗАНСКОГО ХАНСТВА 

КАК ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Дореволюционная историография, за редким исключением, 
обслуживала социально-политические устремления постоянно во-
евавшей и расширявшейся крепостнической Российской империи. 
Российские историки (М.Н. Карамзин, С.М. Соловьев и др.) уделя-
ли много внимания завоеваниям и расширению империи. Их труды 
были националистическими по тону и, следовательно, стремились 
к прославлению успехов страны в приобретении территорий, про-
движения вперед российской цивилизации, и ее роли во всемирных 
делах. Само собой разумеется, что они или очень критично относи-
лись к нерусским странам и общинам, попавшим в российскую ор-
биту, или пытались минимизировать их вклад в развитие империи.

В этой связи, господствовавшая в историографии того време-
ни «государственная школа» определяла основные подходы к по-
ниманию истории России и месте в ней истории нерусских наро-
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дов, в частности, татар. Российских историков Казанское ханство 
(1445–1552/1557)1 интересовало лишь в плане объяснения причин 
активного продвижения границ русского государства на восток. 
При этом они уделяли преимущественное внимание последнему 
моменту борьбы – завоеванию края, в особенности – победоносной 
осаде Казани осенью 1552 г. Однако очень часто оставлялись почти 
без внимания причины возникновения и сам процесс образования 
и развития Казанского государства. Казанское ханство рассматри-
валось в совокупности с другими постордынскими государствами, 
такими как Ногайская Орда, Крымское, Астраханское, Касимов-
ское и Сибирское ханства.

Имперская позиция по отношению к нерусским народам и 
Казанскому ханству, в частности, появилась не в XVIII и XIX вв. 
Она связана с начальным периодом русской историографии – ле-
тописанием. Летописи являлись и являются одним из важнейших 
источников по истории Казанского ханства2. Но летописи – очень 
тенденциозный источник, выражающий интересы русской верхов-
ной власти. Русские летописи характеризуются общей политиче-
ской направленностью – идеей объединения князей, прекращения 
распрей и усобиц – и содержат призыв совместными усилиями из-
бавить русские земли от постоянных набегов «кочевников». Эти-
ми идеями проникнута, прежде всего, «Повесть временных лет»3. 
Но в Московском государстве идея централизации приобрела не-
сколько другой смысл. Как правильно заметил Павел Николаевич 
Милюков: «Старорусская, шедшая еще с киевского юга традиция 

1 Б.Л. Хамидуллин, Становление и развитие Казанского ханства, Аргамак. – 
Набережные Челны, 1995. – №12. – c.  154–165; B.L. Khamidullin, Chanat Ka-
zanski i zamieszkujace go narody na kartach zachodnioeuropejskich pisanych zrodel 
historycznych od XV do XVII wieku, „Życie Tatarskie”. 2016. – № 43 (120). s. 5–17.

2 Б.Л. Хамидуллин, Источники по истории Казанского ханства, Идель. 
– Казань, 1998. – № 6. – c. 62–65; Б.Л. Хамидуллин, Отражение истории 
Казанского ханства в Никоновской (Патриаршей) летописи, Гасырлар 
авазы = Эхо веков. – Казань, 1999. – № 1/2. – c. 62–77; Б.Л. Хамидуллин, 
И.Л. Измайлов, Нарративные источники по истории Казанского ханства, 
„Научный Татарстан” – 2012. – № 3. – c. 114–129.

3 Р.В. Мавродина, Киевская Русь и кочевники (печенеги, торки, половцы). – 
Л., 1983. – c. 11. 
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″единства″ превратилась в силу обстоятельств в традицию ″объ-
единения″. Не единение князей-родичей, а единство власти в ру-
ках одного ″господаря″»4. Также в это время идет попытка уста-
новить четкую линию этнополитической непрерывности: Киев 
– Владимир – Москва. Эта теория должна была служить главным 
основанием московским политическим претензиям, в частности 
– к Казани, и для оправдания ее завоевания5. Крайне негативное 
отношение к кочевникам Великой Степи, а потом и к Казанскому 
ханству четко прослеживается в летописях XVI в., таких как Ни-
коновская и Воскресенская. В них всячески поощряются военные 
действия русского государства против татарских государств, в т.ч. 
Казанского ханства. Можно отметить политическую конъюнктур-
ность и имперскую тенденциозность, т.е. крайнюю однобокость 
трактовки фактов истории и нередко вымышленность некоторых 
фактов этих летописей.

Большое значение для изучения истории Казанского ханства 
играет «Казанская история» (также упоминающаяся как «Сказа-
ние о Царстве Казанском», «Повесть о Казанском царстве» и т.д.)6. 
«Казанская история» является первым литературно-публицисти-
ческим произведением в русской историографии, описывающим 
300-летнюю предысторию и историю Казанского ханства вплоть 
до завоевания его Иваном Грозным. «Казанская история» струк-
турно состоит из небольших (более 100) глав, озаглавленных по 
событиям общественно-политической жизни Казани и Москвы. 
Она является одним из первых произведений в русской литерату-
ре, пронизанным единой и цельной историко-публицистической 
идеей, суть которой в возвышении царя и поддерживающего его 
дворянства. Ради своей концепции автор тенденциозно описывает 
реальные события, создает вымышленные эпизоды, вводит новые 
факты, а саму историю Казани переосмысливает и делает формой 

4 П.Н Милюков, Очерки по истории русской культуры: В 3-х томах. – М., 
1995. – Т. 3. – c. 34.

5 J. Pelenski, Russia and Kazan: Conquest and Imperial ideology (1438–1560 yr.). 
–Hague–Paris, 1974. – P.10.

6 Казанская история / Подготовка текста, вступ. статья и прим. Г.Н. Моисеевой, 
– М.–Л., 1954. – с. 195.
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выражения своей монархической идеи. По его мнению, гибель Ка-
занского ханства – следствие слабости ханской власти и самовла-
стия вельмож, поэтому он отрицательно характеризует татарскую 
власть и с определенной долей симпатии – ханов и простых вои-
нов. Одновременно «Казанская история» пронизана идеями право-
славного мессианизма и имперской концепцией, оправдывающими 
завоевание Казани и вообще нехристианских народов. Особо сле-
дует заметить, что именно в «Казанской истории» Москва впервые 
прямо называется «третьим Римом»7. Довольно подробное содер-
жание сделало «Казанскую историю» едва ли не основным пись-
менным источником по истории Казанского государства. При этом 
многие историки принимали на веру большинство указанных в ней 
фактов без серьезного анализа. Это приводило к тому, что исследо-
ватели оказывались в плену заблуждений. Многие имперские идеи 
летописей были переписаны дореволюционными историками и ис-
пользованы ими при создании своих трудов. Таковы, например, ра-
боты А.И. Лызлова8 и В.Н. Татищева9. Эти «последние летописцы» 
следовали в канве русских летописей, а авторская их активность 
выражалась в комментировании, как внутри текста, так и в при-
мечаниях. Относительно истории Казанского ханства в их работах 
практически нет авторских добавлений по сравнению с текстом 
летописей. Это касается также и теоретической основы их трудов.

Одним из первых авторов, кто обратился к сюжетам исто-
рии Казанского ханства не как летописец, а как профессиональ-
ный историк10, был Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), 
250-летие которого мы отмечаем в 2016 г. В своем изложении исто-

7 Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 
Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, 
М.Ф.Румянцева. – М., 1998. – c. 312.

8 А.И. Лызлов, Скифская история – М., 1990.
9 В.Н. Татищев, История Российская – М., 1996. – Ч. III–IV. Об исторических 

взглядах и творческой лаборатории В.Н.Татищева см.: Толочко А.П. «История 
Российская» Василия Татищева: источники и известия. – М.–Киев, 2005.

10 Б.Л. Хамидуллин, Появление первых специальных трудов и зарождение 
основных историографических концепций по истории Казанского ханства, 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 
«Гуманитарные науки». – М., 2016. – № 4. – c. 64–69.
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рии России Н.М. Карамзин продолжил просветительскую концеп-
цию ее прогрессивного развития в едином контексте с другими 
европейскими странами. В то же время он рассматривал историю 
России и как особый объект исторического изучения, обладаю-
щий национальными особенностями. «История государства Рос-
сийского» стала первым исследованием, творчески обобщившим 
в начале XIX в. разные исследовательские направления предше-
ствующего столетия. 

 Н.М. Карамзин, используя обширный летописный матери-
ал, среди которого были впервые введенные им в научный оборот 
источники, привел в «Истории государства Российского» ряд но-
вых данных, относящихся к истории возникновения и развития Ка-
занского ханства. Сведения о Казанском ханстве Н.М. Карамзин 
черпал главным образом из русских летописей, в особенности из 
«Казанской истории», сведениям которой он доверял и которую ча-
сто цитировал. Как известно, «История государства Российского» в 
целом носит описательный характер, но позиция автора в отноше-
нии интересующей нас темы предельно ясна. В изложении Н.М.Ка-
рамзина взаимоотношения Руси с кочевыми народами вписаны в 
рамки борьбы русских государей с кочевниками: сначала с «заво-
евателями» хазарами и «варварами» печенегами, потом с торками, 
затем с «неутомимыми злодеями» половцами. «Татарские орды» 
исследователь также считал априори враждебной силой, объектом 
справедливой борьбы православного русского народа.

Изучение тюрко-мусульманских государств на территории бу-
дущей Российской империи не входило в задачу Н.М. Карамзина. 
Между тем, не занимаясь специально татарскими странами, он свое 
отношение к раннесредневековым кочевникам, как к силе, препят-
ствующей развитию Русского государства, перенес и на Золотую 
Орду, и на Казанское ханство. Исследователь, опираясь на мнение 
большинства русских летописцев, искренне верил, что так назы-
ваемое «татарское иго» отбросило Россию на несколько столетий 
назад в своем развитии. Однако именно ему, потомку татарина Ка-
ра-мурзы, принадлежит знаменитая фраза, и поныне отражающая 
мировоззрение определенной части исторического сообщества, 
что «Москва обязана своим величием ханам», и мысль, что именно 
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благодаря татарам имело место государственное возрождение Руси 
и становление самодержавия.

Как и многие летописцы, Н.М. Карамзин оставил очень мало 
информации по истории собственно Казанского ханства, основной 
упор повествования сделав на московско-казанские политические 
взаимоотношения11 и на взятие Казани в октябре 1552 г., чему по-
священы многие страницы VIII тома «Истории государства Рос-
сийского»12. Николай Михайлович писал, что Казанское ханство 
– «одно из знаменитых Царств, основанных в пределах нынешней 
России»13, которое «возникнув на развалинах [Волжско-Камской] 
Болгарии и поглотив ее бедные остатки»14, «имела хищный, воин-
ственный дух Моголов, и торговый, заимствованный ею от древних 
жителей сей страны»15. При этом, автор «Истории государства Рос-
сийского» особо отмечал, что «земли Болгарские» не были «в древ-
нем достоянии России», как о том писали казанский летописец и ав-
тор «Скифской истории» Андрей Лызлов16, и что «Болгарская земля 
никогда не принадлежала России»17. До прихода в Казань («древний 
Саинов Юрт») золотоордынского хана Улуг-Мухаммада («Махме-
та») этот город, «в 1399 году опустошенный Россиянами»18, «около 

11 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, VII, 
VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 1989. – Т. V–VIII.

12 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 
VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – c. 83–116.

13 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 
VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – c. 115.

14 Там же.
15 Там же.
16 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 

VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – c. 105.

17 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 
VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – прим. № 319 к т. VIII.

18 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 
VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 1989. – 
Т. V. – c. 159.
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сорока лет состоял единственно из развалин и хижин, где укрывались 
несколько бедных семейств»19. «Махмет, выбрав новое лучшее ме-
сто, близ старой крепости построил новую, деревянную, и предста-
вил оную в убежище Болгарам, Черемисам, Моголам, которые жили 
там в непрестанной тревоге, ужасаемые частыми набегами Россиян. 
В несколько месяцев Казань наполнилась людьми. Из самой Золотой 
Орды, Астрахани, Азова и Тавриды стекались туда жители, признав 
Махмета Царем и защитником. Таким образом, сей изгнанник Кап-
чакский сделался возобновителем или истинным первоначальником 
Царства Казанского, основанного на развалинах древней Болгарии, 
государства образованного и торгового»20 (далее Николай Михайло-
вич называет Улуг-Мухаммада «Царем Казанским Улу-Махметом»21). 
Н.М. Карамзин писал, что постепенно «Моголы» смешались с «Бол-
гарами» и «составили один народ, коего остатки именуются ныне Та-
тарами Казанскими, и коего имя около ста лет приводило в трепет 
соседственные области Российские»22, и что «доныне Казанские Тата-
ры потомки [государств] Золотой Орды и Болгаров»23. Также исследо-
ватель отмечал, со ссылкой на информацию князя Андрея Курбского, 
что в Казанском государстве проживали еще «пять народов: Мордва, 
Чуваши, Вотяки (в Арской области), Черемисы и Башкирцы (вверх по 
Каме)»24. «Около 115 лет Казанцы нам и мы им неутомимо враждова-
ли, от первого их Царя, Махмета [Улуг-Мухаммада], у коего прадед 
Иоаннов [Василий II] был пленником, до Едигера [Ядыгар-Мухамма-

19 Там же.
20 Там же.
21 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 

VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. V. – c. 180.

22 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, VII, 
VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 1989. – Т. 
V. – c. 159–160.

23 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, VII, 
VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 1989. – Т. 
VIII. – c. 115.

24 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, VII, 
VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 1989. – Т. 
VIII. – c. 116.
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да], взятого в плен Иоанном [IV-м], которого дед [Иван III] уже име-
новался Государем Болгарским, уже считал Казань нашею областью, 
но при конце жизни своей видел ее страшный бунт и не мог отмстить 
за кровь Россиян, там пролиянную. Новые мирные договоры служи-
ли поводом к новым изменам, и всякая была ужасом для Восточной 
России, где, на всей длинной черте от Нижняго Новагорода до Перми, 
люди вечно береглися как на отводной страже. Самая месть стоила 
нам дорого, и самые счастливые походы иногда заключались истре-
блением войска и коней от болезней, от трудностей пути в местах 
диких, населенных народами свирепыми»25. Все эти мысли подво-
дили Н.М. Карамзина к выводу о необходимости завоевания Казани 
Иваном IV Грозным, т.к. «вопрос «надлежало ли покорить Казань?» 
соединялся с другим: «надлежало ли безопасностию и спокойствием 
утвердить бытие России?»26. Само же взятие Казани 2 октября 1552 г. 
описано Н.М. Карамзиным, со ссылкой на мнение многих летопис-
цев, в легко читаемом литературно-пафосном тоне: «Так пало к но-
гам Иоанновым одно из знаменитых Царств… Чувство государствен-
ного блага, усиленное ревностью Веры, производило в победителях 
общий, живейший восторг… Небо благоприятствовало торжеству 
победы; …Россияне, осаждав Казань в мрачную, дождливую осень, 
вступили в нее как бы весною»27. То есть «осень» Казани, «обновля-
емой во имя Христа Спасителя, осеняемой хоругвями, украшаемой 
церквами Православия, оживленной (после ужасов кровопролития, 
после безмолвия смерти) присутствием многочисленного, радостного 
войска, среди свежих трофеев»28, безусловно приравнивалась к «вес-
не», возрождению России.

25 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 
VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – c. 115.

26 Там же.
27 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 

VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – c. 115–116.

28 Н.М. Карамзин, История государства Российского. Книга вторая. Тома V, VI, 
VII, VIII / Репринтное воспроизведение издания 1842–1844 годов. – М., 
1989. – Т. VIII. – c. 116.
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В целом, взгляды выдающегося ученого Н.М. Карамзина на 
историю Казанского ханства и этногенез казанских татар (государ-
ство возникло на землях Волжской Булгарии в пределах нынешней 
России в результате распри в Золотой Орде; первый хан, «возоб-
новитель» или «истинный первоначальник» государства – Чинги-
зид Улуг-Мухаммад; ханство имело воинственных дух монголов (= 
татар) и торговый дух волжских булгар; казанские татары – этно-
политические преемники и Волжской Булгарии, и Золотой Орды; 
население ханства было полиэтничным, здесь также проживали 
мордва, чуваши, вотяки (удмурты), черемисы (марийцы) и баш-
киры; около 115 лет Казань и Москва неутомимо враждовали, что 
привело к завоеванию Казани осенью 1552 г.) послужили источни-
ком формирования научного мировоззрения нескольких поколений 
отечественных (в том числе татарских) историков и подспудно ока-
зали и оказывают серьезное влияние на современные представле-
ния исследователей истории средневекового Поволжья.

Очередной вехой в познании истории России и в какой-то 
степени вошедших в нее народов стала «История России с древ-
нейших времен» Сергея Михайловича Соловьева (1820–1879). 
Исследователи относят С.М. Соловьева к т.н. «государственному 
направлению» в русской историографии. Ученый считал невоз-
можным понимание истории народа без изучения истории государ-
ственной власти. Государство он провозглашал главной движущей 
силой общественного развития29. С.М. Соловьев ввел два новых 
элемента в концепцию государственной школы: постоянную и не-
прекращающуюся борьбу русского народа с кочевыми племенами 
Востока («борьба Леса со Степью») и, как следствие, связанный с 
нею процесс русской колонизации на территории восточно-евро-
пейской равнины и Сибири («наступление Леса на Степь»)30. Этот 
исследователь тоже рассматривал Казанское ханство как неприят-
ное препятствие на пути Российской державы к славе и величию. 

29 И.П. Ермолаев, Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приуралья 
в русской историографии: вторая половина XIX – начало XX в., Рукопись 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – 
Казань, 1965. – c. 34.

30 Там же.
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Соответственно и отношение его к этому фактору русской истории 
складывалось пренебрежительное. С конца XIV в., по мнению С.М.
Соловьева, начинается новый, последний этап в истории борьбы 
«Европы» с «Азией». Этот период, по мнению историка, имел осо-
бое значение в процессе развития колонизации. К этому времени 
Казанское ханство становится форпостом «Азии», оплотом ислама 
в борьбе с европейской цивилизацией, с христианством: «Издав-
на Азия, и Азия магометанская, – писал С.М. Соловьев, – устрои-
ла здесь притон, притон не для кочевых орд, но для цивилизации 
своей; издавна утвердился здесь торговый и промышленный народ 
– болгары; издавна, когда еще русский славянин не начинал еще 
строить на Оке церквей христианских, не занимал еще мест во имя 
европейской гражданственности, болгарин слушал уже Коран на 
берегах Волги и Камы. Здесь впервые в северо-восточной Европе 
христианство столкнулось с мусульманством»31.

Сочинение С.М. Соловьева до сих пор остается крупнейшим 
и наиболее информативным сводным научным трудом по россий-
скому средневековью. Хотя автор практически не привлекал по 
этой теме новых источников, построенная им целостная концеп-
ция российской истории, где истории Казанского ханства отводи-
лась роль ведущего форпоста («притона») дикости, «азиатчины» 
и мусульманства, стала ведущей в формировании взглядов отече-
ственных историков на конкретные обстоятельства взаимоотно-
шений Руси и татар.

С.М. Соловьев в своих мнениях традиционно основывался на 
русские летописи, иногда даже не сопоставляя их между собой. 
При этом он называл «Казанскую историю» «мутным источником» 
и отказывался пользоваться ею, считая известия Сигизмунда Гер-
берштейна более достоверным источником относительно некото-
рых событий истории Казанского ханства и его взаимоотношений 
с Московией. Более того, он даже критиковал Н.М. Карамзина за 

31 И.П. Ермолаев, Проблема колонизации Среднего Поволжья и Приуралья 
в русской историографии: вторая половина XIX – начало XX в. – Казань, 
1965. – c. 47.
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его излишнее доверие сведениям «Казанской истории»32. «История 
России с древнейших времен», однако, дает очень скудные сведе-
ния о возникновении Казанского ханства и ее социально-полити-
ческой структуре. С.М. Соловьев считал, что основателем ханства 
являлся Улуг-Мухаммад, который после победы над русскими под 
г. Белёвым в 1437 г. якобы переправился через Волгу и «засел в 
опустелой от русских набегов Казани». Тем самым С.М. Соловьев, 
следуя данным летописей и концепции того же Н.М.Карамзина, 
склонялся к мысли о разорении Казани в конце XIV – начале XV 
в., отмечая, вслед за ними, что Улуг-Мухаммад основал новую Ка-
зань: «поставил себе деревянный город на новом месте, и в июле 
1439 года явился нечаянно под Москвою»33.

Дальнейшее развитие концепция «государственной школы» 
получила в трудах Василия Осиповича Ключевского (1841–1911). 
Он в своих трудах, в частности, в «Курсе русской истории», развил 
точку зрения С.М. Соловьева. Так же как и у С.М. Соловьева, у 
него борьба с кочевниками приобретает характер «борьбы Леса со 
Степью», поскольку он в еще большей степени, чем С.М. Соловьев, 
придавал значение роли географического фактора в историческом 
процессе. В.О. Ключевский рассматривал Степь как постоянную 
угрозу для Руси: «Она была вечной угрозой для Древней Руси и 
нередко становилась бичом для нее. Борьба со степным кочевни-
ком, половчанином, злым татарином, длившаяся с VIII почти до 
конца XVII в., – самое тяжелое историческое воспоминание рус-
ского народа… Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным 
степным азиатом – это такое обстоятельство, которое одно может 
покрыть не один европейский недочет в русской исторической 
жизни»34. Такая же угроза, по его мнению, таилась для России и в 
существовании Казанского ханства. В.О. Ключевский писал, что с 
развалом в XVI в. Золотой Орды «из ее развалин образовались но-

32 С.М. Соловьев, Сочинения: В 18 кн. История России с древнейших времен, М., 
1988. – Кн. 3. – Т. 5. – c. 365.

33 С.М. Соловьев, Сочинения: В 18 кн. История России с древнейших времен, М., 
1988. – Кн. 2. – Т. 3. – c. 392.

34 В.О. Ключевский, Сочинения: В 9 т. Т.1. Курс русской истории, Под ред. В.Л. 
Янина. – М., 1987. – Ч. 1. – c. 84.
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вые татарские гнезда, царства Казанское и Астраханское, ханство 
Крымское и орды Ногайские…»35. С этими наследниками Орды и 
приходилось постоянно вести войны русскому государству. Един-
ственным промыслом этих государственных образований, как счи-
тал В.О.Ключевский, был грабеж русских земель; объяснялся этот 
«хищнический» характер татарских государств отсутствием соб-
ственного экономического хозяйства, основанного на земледелии. 
Трудно сказать, почему автор, делая этот вывод, игнорировал све-
дения не только западноевропейских путешественников, но и рус-
ских летописей. Скорее всего, определяющую роль в этом сыграла 
сама концепция «борьбы Леса со Степью», которой этот маститый 
ученый следовал буквально и последовательно, подчеркивая, что 
борьба с «кочевниками» имела огромное историческое значение 
для судеб европейской цивилизации: «Русь своей степной борьбой 
прикрывала левый фланг европейского наступления. Но эта исто-
рическая заслуга Руси стоила ей очень дорого…»36. Поэтому он 
писал, что завоевание Казанского и Астраханского ханств открыло 
«русскому земледельческому труду обширные пространства дико-
го поля, невозделанного степного чернозема»37. Подобные взгля-
ды, несомненно, являлись сутью его «государственнических» идей 
и, благодаря авторитету автора, оказали огромное, определяющее 
влияние на всю последующую историографию, особенно в части 
трактовки характера социально-экономического строя Казанского 
ханства и его взаимоотношений с Московским государством.

Примером этого влияния могут служить труды историка Ни-
колая Ивановича Костомарова (1817–1885). Он также следовал в 
русле концепции об отрицательном влиянии Степи (под которой 
он понимал также и Казань) на Русь. По его мнению, борьба с ко-
чевниками была основной причиной, препятствовавшей развитию 

35 В.О. Ключевский, Сочинения: В 9 т. Т.2. Курс русской истории, Послесл. и 
коммент., сост. В.А. Александров, В.Г. Зимина. – М., 1987. – Ч. 2. – c. 196.

36 В.О. Ключевский, Сочинения: В 9 т. Т.2. Курс русской истории, Послесл. и 
коммент., сост. В.А. Александров, В.Г. Зимина. – М., 1987. – Ч. 1. – c. 284–285, 
см. также с.171–173, 282.

37 В.О. Ключевский, Сочинения: В 9 т. Т.2. Курс русской истории, Послесл. и 
коммент., сост. В.А. Александров, В.Г. Зимина. – М., 1987.– Ч. 2. – c. 227.
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на Руси «народного самобытного строя»38. «Русь была окружена 
чужеземцами, – писал Н.И. Костомаров, – готовыми вмешиваться 
в ее дела. С востока, как тучи, одна другой мрачнее, выходили пол-
чища степных кочующих народов Азии, жадных к грабежу и истре-
блению»39. Иными словами, квинтэссенцией концепции предста-
вителей «государственной школы» являлся производный от этой 
концепции взгляд на историю Казанского ханства, как на обитель 
диких варваров, извечно разорявших Русь и живших за счет этого 
грабежа. Нельзя, впрочем, не заметить в этом взгляде весьма при-
мечательного сходства с церковно-православными мифологемами 
XV–XVI вв., к которым он, в конечном счете, и восходит…

Особенность работ представителей начального этапа исто-
риографии истории Казанского ханства – односторонний подход 
к описанию этой самой истории. Учитывалась преимущественно 
негативная сторона взаимоотношений Москвы и Казани, преувели-
чивались агрессивность и завоевательные устремления казанских 
ханов. Указывалось, что Казанское ханство, продолжая политику 
Золотой Орды, сдерживало экономическое и политическое разви-
тие Руси, препятствовало формированию российской цивилизации 
и культуры. При этом упускались из виду вопросы возникновения, 
социально-экономической и политической истории самого Казан-
ского ханства. 

Русская историография XVIII и XIX вв. находилась под глубо-
ким влиянием исторических идей и идеологических утверждений 
московских летописей XV–XVI вв. Собственно говоря, они уже 
в силу своей церковно-державной идеологии содержали концеп-
цию истории Российского государства, как православной импе-
рии. Поэтому историки XVIII в., приступив к научному изучению 
российского прошлого и, в частности, тех страниц, которые были 
связаны с историей Казанского ханства, оказались заложниками 
своих источников и их концепций. Тем не менее, можно указать, 
что именно в этот период начал проявляться живой интерес рос-

38 Р.В. Мавродина, Киевская Русь и кочевники (печенеги, торки, половцы). – Л., 
1983. – c. 19.

39 Там же. – c. 18.
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сийских ученых к проблемам истории Казанского ханства, были 
созданы первые научные концепции, в определенной степени рас-
крывающие причины возникновения и политическую историю это-
го татарского государства.

XVIII в. характеризуют временем становления дворянской 
историографии и формирования просветительского направления 
в России40. В XVIII в. в России, как и странах Западной Евро-
пы, стали прослеживаться новые тенденции в развитии обще-
ственно-исторической мысли. Они стали результатом несколь-
ких причин, важнейшими из которых были: во-первых, отказ 
от богословского объяснения причинно-следственных связей, а, 
во-вторых, переход к прогрессивному, рационалистическому под-
ходу к объяснению фактов и самого хода истории41. Характерной 
чертой дворянской историографии этого периода было ограниче-
ние круга ее интересов исключительно вопросами политической 
истории. Поэтому социально-политические и экономические 
аспекты общества практически не изучались, в центре внимания 
оставались события политической истории – войны, дипломатия, 
завоевания, а также причины, их порождавшие. Ограничивала 
творческую активность историка и его исследовательские воз-
можности также зависимость от формы изложения материала в 
источниках и сам способ его критического анализа. Летописная 
форма долгое время была превалирующей в изложении матери-
ала средневековой истории России. Кроме того, что сами авторы 
зависели от формы подачи материала, сами факты, излагаемые 
в дискретных текстах летописи, были настолько скудны и отры-
вочны, что становились препятствием для написания российской 
истории по типу европейских, в первую очередь образцовых для 
того времени немецких, работ. Эта зависимость заметна в трудах 
ранних российских историков, таких как А.И. Лызлов, В.Н. Щер-
батов, В.Н. Татищев и М.В. Ломоносов. Да и С.М. Соловьев не 
отошел от этой формы. Не удивительно, что и первые исследова-

40 В.П. Макарихин, Курс лекций по отечественной историографии. Досоветский 
период, Н. Новгород, 2001. – c. 20.

41 Там же. – c. 21.
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ния, посвященные непосредственно Казанскому ханству42, созда-
вались по этим «летописным» лекалам, следуя в рамках россий-
ской традиции, заложенной авторитетными и концептуальными 
работами В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина.

42 Б.Л. Хамидуллин, Появление первых специальных трудов и зарождение 
основных историографических концепций по истории Казанского ханства, 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 
«Гуманитарные науки». – М., 2016. – № 4. – c. 64–69.
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(Брестский государственный технический университет,

г. Брест, Беларусь)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТАТАРСКОГО НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ 
В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Территория Беларуси с первых месяцев войны была занята гер-
манскими войсками. Антифашистское сопротивление, организован-
ное в республике, создавало значительные препятствия гитлеровцам 
в реализации их планов и способствовало приближению изгнания 
врага из оккупированной им территории.

Национальный состав борцов против немецко-фашистских за-
хватчиков в Беларуси был весьма разнообразен. Война стала общей 
бедой для многих народов из разных уголков Советского Союза. 
Представители более 70 национальностей сражались в рядах парти-
зан на белорусских землях: белорусы, русские, украинцы, поляки, ев-
реи, татары, казахи, башкиры, грузины и др. Среди них были и мест-
ные татары, уроженцы Беларуси, которые вместе с представителями 
других народов несли всю тяжесть партизанской жизни.

Первоначально обратимся к представительству татарского населе-
ния в составе партизанских формирований восточных областей БССР 
(по административно-территориальному делению на 01.01.1941).

Самое большое количество татар данного региона было пред-
ставлено в 1-й Минской партизанской бригаде, созданной 31 ав-
густа 1942 г. В результате переформирования в составе бригады 
перед соединением с Красной Армией 3 июля 1944 г. осталось че-
тыре отряда: «Комсомол», отряд имени Ф.Ф. Юрченко, имени В.П. 
Чкалова, имени А.В. Суворова. 1-я Минская бригада действовала 
в Червенском, Минском, Пуховичском и Руденском районах Мин-
ской области и входила в группировку партизанских бригад Мин-
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ской зоны (в данном случае и далее по тексту территория деятель-
ности бригад указывается по административно-территориальному 
делению БССР на 1.01.1941 г.). В составе бригады сражались 800 
белорусов, 252 русских, 62 украинца. В рядах отмеченного военно-
го формирования вели борьбу с врагом и 48 представителей других 
национальностей1. По подсчетам автора, почти две трети из них 
составляли белорусские татары. Почти все они являлись уроженца-
ми г.п. Смиловичи. Это можно объяснить тем, что регион деятель-
ности бригады охватывал Руденский район, после административ-
ной реформы 1960 г. – Червенский район Минской области, где и 
сейчас располагается это одно из крупнейших поселений татар на 
территории Беларуси2.

Вели борьбу с врагом местные татары и в составе других парти-
занских формирований Минской области, входивших в группировку 
партизанских бригад Минской зоны. Были они представлены в пар-
тизанской бригаде имени С.М. Кирова (действовала в Червенском, 
Борисовском, Руденском и Пуховичском районах) и бригаде имени 
Газеты «Правда» (действовала в Червенском районе).

Сражались белорусские татары и в составе формирований пар-
тизанского соединения Минской области (Южной зоны Минской 
области): в 3-й Минской партизанской бригаде имени С.М. Буден-
ного (действовала в Пуховичском, Руденском, Минском и Стародо-
рожском районах), в бригаде «Беларусь» (действовала в Руденском 
и Пуховичском районах), в 300-й бригаде имени К.Е. Ворошилова 
(действовала в Дзержинском, Узденском, Копыльском, Красносло-
бодском районах Минской области и Несвижском районе Барано-
вичской области), в 27-й бригаде имени В.И. Чапаева (действовала 
в Копыльском, Гресском районах Минской области и Несвижском, 
Клецком районах Барановичской области), а также в отдельном от-
ряде имени А.В. Суворова.

1 Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1944 гг. / А. Л. Манаенков [и др.]. – Минск : Беларусь, 
1983. – с. 487.

2 С.У. Грыбава, Беларускія татары падчас Вялікай Айчыннай вайны ў складзе 
1-й Мінскай партызанскай брыгады (на падставе архіўных дадзеных), 
Гісторыя: праблемы выкладання. – 2008. – № 11. – c. 51–54.



105Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Участвовали в антифашистской борьбе белорусские татары и 
в составе партизанских формирований соединения Борисовско-Бе-
гомльской зоны Минской области, а именно в бригаде «Народные 
мстители» имени В.Т. Воронянского (действовала в Плещеницком и 
Логойском районах), бригаде «Железняк» (действовала в Бегомль-
ском и Логойском районах), бригаде имени М.И. Калинина (действо-
вала в Плещеницком районе), бригаде «Штурмовая» (действовала 
в Заславльском, Логойском и Минском районах Минской области, 
Радошковичском районе Вилейской области), бригаде «Дяди Коли» 
(действовала в Борисовском, Смолевичском, Бегомльском, Логой-
ском, Плещеницком районах), Логойской бригаде «Большевик».

Некоторые представители татар находились в составе 1-й Рус-
ской национальной бригады СС Русской освободительной армии 
(РОА) под командованием бывшего советского подполковника В.В. 
Гиля, имевшего псевдоним Родионов. И в составе этой бригады 
(Гиль-Родионова) перешли 16 августа 1943 г. на сторону парти-
зан. Партизанское формирование получило название 1-я Антифа-
шистская бригада Минской области (действовала в Борисовском, 
Логойском, Плещеницком районах Минской области, Куронецком, 
Плисском, Поставском районах Вилейской области, Лепельском, 
Ушацком районах Витебской области)3.

Можно также привести примеры определенной перевербов-
ки советскими органами татарского населения. Так, связным 3-й 
Минской бригады имени С.М. Буденного был татарин из д. Сеница 
Минского района Яков Зенонович Хосеневич. Родился он 12 фев-
раля 1902 г. в м. Смиловичи Минской области. Окончил Минское 
реальное училище, учился на заочном отделении Минского педаго-
гического института, где получил специальность учителя истории. 
С сентября 1921 г. по январь 1938 г. работал учителем и директором 
Логово-Слободской школы. С 7 января 1938 г. исполнял функции 

3 С.У. Грыбава, Беларускія татары ў партызанскіх фарміраваннях Мінскай 
вобласці падчас Вялікай Айчыннай вайны, Вторая мировая война и 
послевоенное устройство мира : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 
65-летию Победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне, Брест, 27–28 сент. 2010 г. / Брест. гос. техн. ун-т ; ред.: А. В. Мощук [и 
др.]. – Брест, 2010. – c. 50–55.
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завуча и учителя средней школы в д. Сеница. Имел награды от со-
ветской власти. В военное время школа не работала. В составе его 
семьи были мать, жена Мария и четверо их детей4.

К переписи населения, которая по приказу Минской районной 
управы было необходимо провести по волостям района до 1 октября 
1943 г., в каждой волости привлекался учитель неработающей школы 
с хорошим почерком5. В Сеницкой волости ответственным оккупа-
ционными властями был назначен именно Я.З. Хосеневич6. Кстати, 
в Государственном архиве Минской области сохранился протокол 
Сеннцкой волостной управы Минского района от 22 мая 1942 г., где 
зафиксирован выбор членов комитета прогерманской Белорусской на-
родной самообороны (БНС). Одним из них был определен Яков Зено-
нович Хосеневич7. Однако 1 декабря 1943 г. он дал подписку особому 
отделу НКВД о сотрудничестве. При передаче сведений в письменной 
форме он должен был пользоваться псевдонимом «Телефон»8. 

Воевали белорусские татары против немецко-фашистских за-
хватчиков и в составе других партизанских формирований, действо-
вавших в восточных областях БССР. В партизанских формированиях 
Могилевской области они были представлены в минимальном коли-
честве. Вели борьбу с врагом в 208-м отдельном партизанском полку 
имени И.В. Сталина Могилевской и Пинской областей.

В партизанских формированиях Витебской области белорус-
ские татары сражались с врагом в составе бригады имени С.М. Ко-
роткина, действовавшей в Сиротинском, Россонском, Полоцком, 
Ушачском районах Витебской области и Плисском и Миорском рай-
онах Вилейской области, а также в бригаде имени А.Ф. Данукалова 
(«Алексея») (действовала в Касплянском районе Смоленской, Лиоз-
ненском, Суражском, Витебском, Оршанском, Богушевском, Бешен-
ковичском, Чашникском, Ушачском районах Витебской и Плисском 
районе Вилейской областей). 

4 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 1450. Оп. 2. 
Д. 128. Л. 4, 4 об.

5 Государственный архив Минской области (ГАМн). – Ф. 623. Оп. 1. Д. 512. Л. 57.
6 ГАМн. – Ф. 623. Оп. 1. Д. 185. Л. 208.
7 ГАМн. – Ф. 623. Оп. 1. Д. 204. Л. 18.
8 ГАМн. – Ф. 623. Оп. 1. Д. 512. Л. 6, 6.
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Таким образом, белорусские татары в партизанских формирова-
ниях восточных областей БССР боролись с врагом в составе 19 от-
рядов 16 партизанских бригад, в 1 отдельном полку и 1 отдельным 
отряде. Из всех восточных областей больше всего белорусских татар 
было в партизанских соединениях Минской области, также татары 
сражались в составе партизанских формирований Могилевской и Ви-
тебской областей. В партизанских бригадах Полесской и Гомельской 
областей они отсутствовали. Представительство татарского населе-
ния в составе партизанских формирований восточных областей Бела-
руси зависело от историко-географического расположения татарских 
общин на данной территории и от территориального охвата региона 
действия бригад. Представители данного этноса, которые принимали 
участие в партизанском движении, преданно боролись с врагом, не-
которые были отмечены рядом наград. Есть примеры участия в анти-
фашистской борьбе целых татарских семей. Количество белорусских 
татар в партизанских формированиях восточных областей Беларуси 
выглядит следующим образом: по подсчетам автора, около 2% из них 
принимали участие в партизанском движении.

Исторически сложилось так, что в основном прочные татарские 
поселения разместились в западных регионах страны. Безусловно, 
есть смысл рассмотреть участие в партизанском движении данного 
национального меньшинства в составе партизанских формирований 
Барановичской, Вилейской, Пинской областей. В бригадах Белосток-
ской и Брестской областей, по данным автора, на основании работы 
с фондами Национального архива Республики Беларусь, местные 
татары представлены не были.

Из партизанских бригад западных областей БССР большинство 
татар сражалось в партизанских формированиях Барановичской обла-
сти. Вели они борьбу с врагом в отряде имени Александра Невского 
бригады имени Александра Невского (действовала в Юратишковском 
и Ивьевском районах). В данном отряде воевали братья Якубовские: 
Адам и Авраам Мустафовичы из д. Кирвели, Юратишковского района, 
Барановичской области (совр. Ивьевского района Гродненской обла-
сти). В составе их семьи, кроме матери с отцом, было пятеро сестер 
и четыре брата. Адам Мустафович 1920 г.р. в указанное военное фор-
мирование попал в декабре 1943 г. До войны – кожевенник, имел на-
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чальное образование. Вместе с партизанами отряда он неоднократно 
принимал участие в боевых операциях. Активно участвовал в разгроме 
вражеских гарнизонов в районе Юратишек. Два раза принимал уча-
стие в операции «Концерт» (2-й этап «Рельсовой войны») по подрыву 
железнодорожных путей. Последнее время работал в хозяйственном 
взводе, где занимался изготовлением кож для партизанских нужд. С 
обязанностями справлялся хорошо, за что получил несколько писем с 
благодарностью9. Его брат, Авраам Мустафович Якубовский (1924 г.р.), 
в отряде сражался с 12 мая 1944 г. Он также принимал участие в бо-
евых операциях отряда. Сражался с врагом рядом с братом. Авраам 
Якубовский 26 июля 1944 года после расформирования бригады был 
направлен в Красную Армию, для дальнейшей борьбы с врагом10.

В составе партизанских формирований Барановичской области та-
тары были также представлены в таких бригадах как: бригаде имени 
В.П. Чкалова (действовала в Воложинском и Ивенецком районах Ба-
рановичской области, Дзержинском, Заславском и Минском районах 
Минской области), Первомайской бригаде (действовала в Кореличском, 
Новомышском, Городищенском, Новогрудском и Мирском районах), 
18-й бригаде имени М.В. Фрунзе (действовала в Ивенецком, Клецком 
районах Барановичской области, Дзержинском, Заславском районах 
Минской области, Ганцевичском районе Пинской области), бригаде 
имени Н.А. Щорса (действовала на территории Заславского, Минского, 
Дзержинского районов Минской области, Ивенецкого района Барано-
вичской области и Радошковичского района Вилейской области), бри-
гаде имени И.В. Сталина (действовала в Ивенецком районе).

В отряде имени Ф.Э. Дзержинского бригады имени К.К. Рокос-
совского (действовала на территории Слонимского и Бытеньского 
районов Барановичской области) с первых дней существования пар-
тизанского формирования сражался татарин из г. Слонима Барано-
вичской (совр. Гродненской) области Мустафа Иванович Рафалович 
(1924 г.р.)11. Участвуя в боевых операциях отряда, М.И. Рафалович 
проявил себя дисциплинированным, храбрым партизаном. Принимал 

9 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 7. Д. 285. Л. 319–320.
10 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 5. Д. 428. Л. 12–13.
11 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 7. Д. 283. Л. 121.
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участие в подрыве вражеского эшелона. Уничтожил 4 км телеграфной 
линии связи. После расформирования бригады в июле 1944 г. он был 
направлен Белорусским штабом партизанского движения (БШПД) на 
работу в Минск на автозавод. 

Определенное количество представителей татарского националь-
ного меньшинства боролось и в составе партизанских формирований 
Вилейской области.

Татарин Хасень Ибрагимович Ильясевич был связным бригады 
имени К.Е. Ворошилова, действовавшей в Мядельском, Поставском, 
Дуниловичском, Островецком, Свирском, Сморгонском, Куронецком, 
Глубокском, Кричевском районах Вилейской области и Свентянском 
районе Литовской ССР. Х.И. Ильясевич родился в 1913 г. в д. Бокачи 
Мядельского района Вилейской (совр. Минской) области. В бригаде 
он числился с декабря 1942 г. по июнь 1944 г. Хасень Ибрагимович 
Ильясевич, будучи связным бригады имени К.Е. Ворошилова, неод-
нократно ходил в разведку в фашистские гарнизоны Мяделя (совр. 
Минская обл.) и Дуниловичей (совр. Глубокский район Витебской 
обл.). Он распространял советскую литературу и сводки информбю-
ро среди населения. Хасень Ибрагимович занимался обработкой кож 
для партизанских нужд, а также выполнял другие поручения. Он был 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг»12.

Уроженец г.п Видзы Вилейской области (совр. Браславского 
района Витебской обл.) Сулейман Александрович Асанович (1910 
г.р.) с мая 1943 г. по март 1944 г. был связным отдельного парти-
занского отряда имени П.К. Пономаренко, а также с июня 1943 г. 
связным отряда А.В. Суворова бригады имени К.Е. Ворошилова Ви-
лейской области. Он вместе с семьёй: женой Марией Рафаиловной и 
двумя маленькими детьми (сыном Александром 1937 г.р. и дочерью 
Фатимой 1944 г.р.) жил в г. Поставы Вилейской области (совр. Ви-
тебской обл.), где работал пожарным. Судьба Сулеймана Алексан-
дровича Асановича сложилась трагически: он был расстрелян нем-
цами за связь с партизанами13. 

12 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 5. Д. 671. Л. 223–224.
13 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 6. Д. 351. Л. 144–148.
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Активным борцом с врагом был и связной отряда имени М.И. 
Кутузова бригады имени К.Е. Ворошилова Константин Осипович Ле-
бедев (1891 г.р.). Родился он в Сморгонском районе Вилейской обла-
сти (совр. Гродненской обл.). С момента организации партизанского 
формирования он активно участвовал в разведке. Все поручения ко-
мандования выполнял тщательно и своевременно. К.О. Лебедев ор-
ганизовал хорошую связь через своих людей с немецким гарнизоном 
г. Сморгонь, что позволило добывать ценную информацию о враге. 
Будучи старостой волости в Залесье (совр. Сморгонский район), К.О. 
Лебедев передавал партизанам сведения о планах и действиях против-
ника. Он неоднократно выполнял роль проводника партизан отряда на 
операции по подрыву железнодорожных путей14.

В составе 4-го отряда бригады «Спартак», действовавшей в Ви-
дзовском и Шарковщинском районах Вилейской области, боролся с 
врагом в качестве связного и разведчика татарин из д. Йоды Шарков-
щинского района Вилейской области (совр. Витебской обл.) Ибрагим 
Яковлевич Гембицкий. Он родился 23 октября 1907 г., имел начальное 
образование, работал портным. В отряде он числился с 1 октября 1942 
г. по 4 июля 1944 г. Ибрагим Гембицкий вел разного рода борьбу про-
тив врага. Проживая в д. Йоды, он неоднократно давал убежище ли-
цам, которые направлялись в партизанские отряды, принимал актив-
ное участие в подготовке побегов советских военнопленных, оказывал 
им всестороннюю помощь. Очень ценной была его деятельность по 
пошиву обуви и одежды для партизан, в том числе маскирующих ха-
латов для зимних операций. В 1943 г. оккупанты во время одной из 
экспедиций ограбили имущество и сожгли дом семьи Гембицкий. В 
результате чего Ибрагим Яковлевич с женой и двумя детьми пошел 
в лес к партизанам, где продолжал выполнять все поручения коман-
дования отряда. Добывал и передал партизанам винтовки, гранаты, 
патроны. Ибрагим Яковлевич Гембицкий систематически выполнял 
задания командования по сбору разведывательных данных о размеще-
нии вражеских гарнизонов, о военных объектах противника в Шар-
ковщинском районе. Проникнув в гарнизоны городов Видзы, Браслав, 
г.п. Шарковщизна и др., он при помощи своих людей узнавал планы 

14 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 7. Д. 454. Л. 373–373 а.
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гитлеровцев и полицаев. Так, только благодаря его деятельности, сво-
евременно были обезврежены засады Браславской полиции в районе 
д. Йоды (совр. Шарковщинский район Витебской обл.). Также он не-
однократно выполнял поручения разведывательного характера в рай-
оне железнодорожных станций Игналино и Дукшты (совр. Литва)15.

Кроме того, в составе партизанских формирований Вилейской 
области татары были представлены в таких бригадах как: «За Роди-
ну» (действовала в Шарковщинском, Видзовском, Молодеченском, 
Браславском районах), имени М.В. Фрунзе (действовала в Радошко-
вичском, Ильянском районах Вилейской области и Логойском районе 
Минской области), имени Л.М. Доватора (действовала в Докшицком, 
Куронецком и Мядельском районах), в отдельном партизанском отря-
де имени П.К. Пономаренко16.

В партизанских отрядах Пинской области также воевали местные 
татары, но их количество было значительно меньшим. Здесь они были 
представлены только в отряде имени М.И. Калинина бригады име-
ни С.М. Кирова, действовавшей в Лунинецком и Ленинском районах. 
Это можно объяснить тем, что в целом на данной территории белорус-
ские татары не имели значительного представительства. 

В указанном партизанском формировании боролись с врагом брат 
и сестра: Александр и Ася Смольские. В отряд они попали 10 октября 
1943 г. с д. Дятловичи Лунинецкого района Пинской (совр. Брестской) 
области, где на тот момент проживали вместе с отцом. Смольский 
Александр Яковлевич родился в 1923 г. в г. Ляховичи Барановичской 
(совр. Брестской) обл. По профессии кожевенник, занимался выдел-
кой кож. В отряде он в основном был задействован в хозяйственных 
работах: занимался заготовкой питания для партизан. Помимо этого 
время от времени участвовал и в боевых операциях. 3 июля 1944 г. 
отличился активными действиями при подрыве железной дороги в 
районе Дятлович. В общем порученные ему задания выполнял добро-

15 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 5. Д. 653. Л. 99–101.
16 С.У. Грыбава, Беларускія татары ў партызанскім руху падчас Вялікай 

Айчыннай вайны на тэрыторыі Заходняй Беларусі, Системная трансформация 
общества: исторический опыт, современность и перспективы : сб. науч. ст. / 
каф. соц.-гуманитар. наук БрГТУ ; редкол.: Я. С. Яскевич (гл. ред.) [и др.]. – 
Брест, 2008. – Вып. 5. – c. 38–43.
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совестно, никаких взысканий не имел. В составе бригады сражался 
до самого ее расформирования в связи с освобождением территории 
Беларуси от врага, после чего 18 июля 1944 г. был направлен в ряды 
Красной Армии для дальнейшей борьбы против захватчиков. Его се-
стра, Ася Яковлевна Смольская (1922 г.р.) работала в санчасти отряда. 
Проявила себя дисциплинированной партизанкой. После расформи-
рования бригады 18 июля 1944 г. была отправлена домой17. 

Представители татарского этноса в партизанских формированиях 
западных областей БССР боролись с врагом в составе 13 отрядов 13 
партизанских бригад и в 1 отдельном партизанском отряде. Большин-
ство их было представлено в партизанских бригадах Барановичской и 
Вилейской областей. В целом, по сравнению с восточными региона-
ми, татары в бригадах партизанских соединений западных областей 
страны в партизанском движении были представлены в меньшей сте-
пени, несмотря на их численное преимущество на данной территории. 
По подсчетам автора, около 0,6% татар из западных областей БССР 
приняли участие в партизанском движении. Надо отметить, что во-
обще до 1943 г. на территории Западной Беларуси партизанское дви-
жение не имело прочных организационных форм. Необходимо также 
принять во внимание, что поселения татар в основном находились в 
городах и поселках, за пределами территорий действия партизан, что 
значительно усложняло связь татарского населения с партизанами.

Таким образом, можно констатировать, что в результате работы 
с материалами партизанских бригад и отрядов Национального ар-
хива Республики Беларусь, автором обнаружено 97 представителей 
из числа белорусских татар, участвовавших в партизанском движе-
нии (Приложение). Это соответствует 1% от общего числа татарской 
общности БССР и составляет около 0,03% от партизан Беларуси из 
числа местных жителей. Принимая во внимание жесткую оккупа-
ционную политику нацистов (при определенной территориальной 
обособленности татарских поселений, что облегчало возможность 
репрессивных акций), а также относительную немногочисленность 
татарского населения Беларуси (перед началом Великой Отече-
ственной войны количество татарской национального меньшинства 

17 НАРБ. – Ф. 1450. Оп. 7. Д. 235. Л. 194–195.
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в БССР составляла около 9 тысяч человек), что подталкивало его к 
самосохранению, и некоторые другие исторические и политические 
факторы, в том числе несбалансированность конфессионально-на-
циональной политики советской власти в предвоенные годы, можно 
предположить, что активность участия татар в партизанском движе-
нии была достаточно высокой.

При классификации по социальному положению представителей 
татарского населения, которые участвовали в партизанском движении, 
можно констатировать, что значительное большинство из них были 
рабочими, при чем в основном кожевниками, что является традици-
онным татарским занятием. Следующими по распространенности со-
циальными категориями среди местных татар-партизан были крестья-
не и служащие. Встречались также в партизанском движении среди 
татар учащиеся. Если вести речь о партийном членстве татар-парти-
зан, то основная масса была беспартийной. Что касается возрастной 
структуры, то обращает на себя внимание количество молодежи в 
партизанских формированиях: юношей и девушек до 26-летнего воз-
раста насчитывалось 56% от общего числа местных татар, которые 
вели борьбу с врагом в качестве партизан. Кстати, эта тенденция была 
характерна вообще для партизанского движения на территории Бела-
руси. Более подробная информация о половозрастной структуре та-
тар-партизан представлена в составленной таблице.

Таблица – Половозрастная структура татар-партизан (%)

Мужчины Женщины До 18 лет От 18 до 
26 лет

От 26 до 
45 лет

Больше 45 
лет

72 22 16 40 34 10 

Довольно трудно проследить весь боевой путь партизан из-за от-
сутствия полных сведений. Представители татарского населения до 
вступления в партизанские отряды (в состав которых они почти все 
попали в 1943 г.), за редким исключением, не воевали на фронтах вой-
ны. В составе партизанских формирований они в своем большинстве 
участвовали в боевых операциях, меньшее их количество выполняло 
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функции связных бригад или отрядов или находилось в хозяйствен-
ных взводах, некоторые были разведчиками. Почти все представите-
ли татарского национального меньшинства, сражавшиеся с врагом в 
составе партизанских формирований, являлись рядовыми бойцами, 
только единицы занимали командирские должности. По подсчетам 
автора, за вклад в победу над фашизмом 17% партизан из числа мест-
ных татар были отмечены правительственными наградами.

У многих судьба сложилась трагически: некоторые погибли во 
время выполнения боевых заданий или были расстреляны оккупан-
тами, или пропали без вести, некоторых фашисты забрали в плен и 
вывезли на работу в Германию. Документы свидетельствуют, что при 
соединении партизанских бригад с частями Красной Армии после 
освобождения территории Беларуси значительное большинство татар 
было направлено в действующую армию для дальнейшей борьбы с 
врагом. Меньшее количество представителей татарского населения, 
сражавшихся в партизанском движении, направили в местные комму-
нистические и советские органы или отправили домой, некоторых – в 
трудовые резервы.

Приложение
Список представителей белорусских татар в составе партизанских 

формирований (на основании данных Национального архива 
Республики Беларусь)

Фамилия, имя Год 
рождения

Партизанское формирование

1. Конопацкий Сулейман 
Адамович

1910 1-я Минская партизанская бригада

2. Конопацкая Зинаида 
Сулеймановна

1915 Также

3. Хасеневич Ибрагим 
Хасеневич 

1925 «»
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4. Палторжицкий Джим 
Яковлевич 

1913 «»

5. Конопацкая Татьяна 
Ибрагимовна 

1924 «»

6. Асанович Амурат 
Рафаилович 

1891 «»

7. Гембицкий Куба 
Муневич 

1927 «»

8. КонопацкийЯков 
Ибрагимович

1922 «»

9. Хасеневич Сафар 
Зехович  

1895 «»

10. Канарская Мария 
Самуиловна 

1924 «»

11. Якубовская Зинаида 
Ибрагимовна 

1921 «»

12. Гембицкая Халима 
Мустафовна 

1910 «»

13. Лебедь Адам 
Мустафович 

1903 «»

14. Асанович Сафар 
Хасеневич 

1927 «»

15. Максут Алей 
Махмедович 

1888 «»

16. Максут Муня 1927 «»

17. Максут Фатима 1922 «»

18. Смольская Зинаида 
Амуратовна 

1917 «»

19. Александрович Павел 
Яковлевич 

1922 «»
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20. Конопацкий Сюля 1910 «»

21. Полторжицкий Азюль 
Зехович 

1896 «»

22.Полторжицкий Зех 
Азюлевич

1927 «»

23. Полторжицкий Мустафа 
Азюлевич

1923 «»

24. Якубовский Сулейман 
Мустафович  

1885 «»

25. Асанович Хасений 
Рафаилович 

1896 «»

26. Гимбицкий Хасень 
Мустафович 

1922 «»

27. Хасеневич Муня 
Ибрагимович 

1885 «»

28. Асанович Зинаида 
Хасеневна 

1922 «»

29. Полторжицкий Куба 
Александрович 

1880 «»

30 .Максута София 
Мустафовна 

1899 «»

31. Конопацкий Муня 1923 «»

32. Байрашевская Мария  
Константиновна 

1902 бригада им. С.М. Кирова Минской 
области

33. Байрашевский 
Александр

1921 Также

34. Байрашевский 
Константин

1923 «»

35. Байрашевский 
Владимир 

1925 «»
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36. Байрашевская Зинаида 
Александровна 

1922 бригада им. Газеты «Правда» 
Минской области

37. Гембицкий Степан 
Абрагимович  

1926 бригада «Народные мстители» им. 
В.Т. Воронянского Минской области

38. Байрашевский 
Александр Ибрагимович 

1921 Также

39. Конопацкий Яков 
Матвеевич 

1913 «»

40. Конопацкая София 
Александровна 

1917 «»

41. Конопацкая Роза 
Матвеевна 

1911 «»

42. Мурзич Яков 
Степанович 

1926 бригада «Железняк» Минской 
области

43. Мейшутович Александр 
Силиванович 

1926 Также

44. Ильясевич Сюля 
Константинович 

1911 «»

45. Милькаманович Куба 
Азюлевич 

1911 «»

46. Гембицкий Хасан 1922 1-я Антифашистская бригада 
Минской области

47. Якубовский Адам  
Александрович 

1918 Также

48. Смольский Иосиф 
Брониславович 

1922 «»

49. Базаревич Смолька 
Хасеневич 

1925 «»

50. Раткевич Густав 
Михайлавич 

1907 «»

51. Лебедзь Хасан 
Абрагимович 

1924 «»
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52. Радкевич Феня 
Константиновна 

1920 бригада им. М.И. Калинина Минской 
области

53. Асанович Бранислав 
Александрович 

1910 бригада «Штурмовая» Минской 
области

54. Якубовский Яков 
Яковлевич 

1925 Также

55. Якубовский Сулейман 
Адамович 

1905 бригада «Дяди Коли» Минской 
области

56. Якубовская Роза 
Адамовна 

1923 отдельный отряд им. А.В. Суворова 
Минской области

57. Якубовский Мустафа 
Яковлевич

1913 Логойская бригада «Большевик» 
Минской области

58. Асанович А.Я. 1922 Также

59. Байрашевский Степан 
Ибрагимович 

1920 3-й Минская бригада 
им. С.М. Буденного

60. Хасеневич Яков 
Зенонович

1902 Также

61. Хасиневич Яков 
Сафарович 

1904 бригада «Беларусь» Минской 
области

62. Корицкий Михаил 
(Мустафа) Иосифович 

1919 300-я бригада им. К.Е. Ворошилова 
Минской области

63. Корицкий Адам 
Иосифович 

1926 Также

64. Корицкий Константин 
Александрович 

1924 «»

65. Александрович Адам 
Яковлевич (Якубович) 

1923 «»

66. Раецкая Эмилия 
Александровна 

1917 «»

67.Александрович Степан 
Хусейнович

1921 27-я бригада им. В.И. Чапаева 
Минской области
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68. Александрович 
Александр Хусейнович

1925 Также

69. Хасиневич Матвей 
Ибрагимович 

1911 208-й отдельный партизанский полк 
им. И.В. Сталина Могилевской и 
Пинской областей

70. Якубовский Куба 
Азюлевич  

1905 бригада им. С.М. Короткина 
Витебской области

71. Асанович Хасень 
Иосифович 

1928 бригада им. А.Ф. Данукалова 
Витебской области

72. Якубовский Абрагим 1924 бригада им. Александра Невского 
Барановичской   области

73. Якубовский Адам 1920 Также

74. Ясинская Мария 
Адамовна 

1905 бригада им. В.П. Чкалава 
Барановичской области

75. Ясинский Александр 
Ибрагимович

1929 Также

76. Ясинский Борис 
Ибрагимович

1931 «»

77. Ясинская Тамара 
Ибрагимовна 

1927 «»

78. Кругланский Иосиф 1905 «»

79. Радкевич Роза 
Степановна 

1906 Первомайская бригада 
Барановичской области

80. Хасиневич Александр 
Хасеневич

1926 Также

81.Муха Адам Мустафович 1923 18-я бригада им. М.В. Фрунзе 
Барановичской области

82. Мицкевич Ибрагим 
Сулейманович 

1924 бригада им. Н.А. Щорса 
Барановичской области

83. Рафалович Мустафа 
Иванович 

1924 бригада им. К.К. Рокоссовского 
Барановичской области
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84. Александрович Хасан 
Мустафович 

1900 бригада им. И.В. Сталина 
Барановичской области

85. Якубовская Евгения 
Ибрагимовна 

1907 бригада «За Родину» Вилейской 
области

86. Якубовский Ибрагим 
Ибрагимович 

1924 Также

87. Якубовская Лима 1927 «»

88. Гимбицкий Иосиф 1913 «»

89. Смольский Лев 
Александрович 

1926 бригада им. М.В. Фрунзе Вилейской 
области

90. Якубовская Таисия 
Яковлевна

1927 Также

91. Ильясевич Хасень 
Ибрагимович 

1913 бригада им.  К.Е. Ворошилова 
Вилейской области

92. Лебедев Константин 
Осипович

1891 Также

93. Асанович Сулейман 
Александрович

1910 отдельный партизанский отряд 
им.  П.К. Пономаренко Вилейской 
области

94. Гембицкий Ибрагим 
Яковлевич 

1907 бригада «Спартак» Вилейской 
области

95. Асанович Юза 
Хасеневич 

1904 г бригада им. Л.М. Доватора 
Вилейской области

96.Смольский Александр 
Яковлевич 

1923 бригада им. С.М. Кирова Пинской 
области

97. Смольская Ася 
Яковлевна 

1922 Также
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Степан Хусейнович Александрович
(подпольщик, партизан, фронтовик)
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Адам Яковлевич Александрович
(подпольщик, партизан, фронтовик)
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Хасан Мустафович Александрович 
(подпольщик, партизан)
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Karolina Radłowska
(Białostockie Muzeum Wsi)

STATUS ETNICZNY TATARÓW POLSKICH 
W LITERATURZE NAUKOWEJ I W OPINIACH BADANYCH

Dyskusje toczące się wokół określenia statusu etnicznego Tatarów 
polskich od lat towarzyszą pracom poświęconym tej grupie. Polaryzacja 
stanowisk jaka się z nich wyłania jest bez wątpienia wynikiem złożo-
ności i dynamiki tożsamości tej społeczności, efektem działań jej elit 
oraz konsekwencją polityki państwa polskiego wobec grup etnicznych 
zamieszkujących jego terytorium. Nie bez znaczenia jest też kwestia, 
często nienadążających za zmieniającą się rzeczywistością społeczną, 
terminów, określających dynamiczne zbiorowości etniczne i towarzyszą-
ca im wielość interpretacji.

Obserwując przeobrażenia zachodzące w ostatnich latach wewnątrz 
grupy tatarskiej, wśród których można by wymienić: wyniki ostatniego 
spisu powszechnego (które w stosunku do spisu z 2001 r. kilkakrotnie 
zwiększyły liczebność grupy), pozyskanie funduszy na naukę języka ta-
tarskiego oraz wewnętrzne spory, w wyniku których doszło do rozłamu 
w Muzułmańskim Związku Religijnym, trudno nie odnieść wrażenia, że 
etniczność potrafi wiąż zaskakiwać. Zwłaszcza, że jeszcze do lat dzie-
więćdziesiątych XX w. tak w oficjalnym, jak i naukowym dyskursie, 
Tatarzy polscy funkcjonowali jako grupa etnograficzna, zmierzająca do 
całkowitej asymilacji z polską grupą dominującą.

Analiza współczesnych kategorii stosowanych na określanie zbio-
rowości o charakterze etnicznym pozwala postawić tezę, iż zawierają 
one w sobie treści, które z punktu widzenia państwa demokratycznego 
rodzą pewne zastrzeżenia. Jako przykład posłużyć może pojęcie mniej-
szości, implikujące takie cechy jak poczucie niższości, czy upośledze-
nia. Podobne wątpliwości towarzyszą kategorii „mniejszość narodo-
wa”, wyznaczanej poprzez obiektywne cechy etniczne, kierowanie się 
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którymi we współczesnej rzeczywistości społecznej zdaje się być coraz 
bardziej odrealnionym1.

Nie dziwi zatem, iż w ostatnim czasie pojawiają się głosy nawołujące 
do poszukiwań bardziej adekwatnych rozwiązań terminologicznych, któ-
re odzwierciedlałyby sytuację grup etnicznych znajdujących się w trakcie 
przemian narodowotwórczych2. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza dotychczasowego dyskursu 
naukowego dotyczącego statusu etnicznego społeczności tatarskiej za-
mieszkującej Polskę a także ukazanie czy, a jeśli tak, to w jaki sposób 
niniejsza problematyka stanowi refleksję w samej społeczności tatarskiej.

Wśród dotychczasowych stanowisk traktujących o statusie etnicz-
nym Tatarów polskich wyodrębnić można dwa przeciwstawne stanowi-
ska: pierwsze traktujące grupę jako zasymilowaną z polskim społeczeń-
stwem większościowym (grupa etnograficzna) , drugie – jako odrębną 
grupę etniczną lub narodową. Wśród badaczy, będących zwolennikami 
ujęcia grupy w kategorii grupy etnograficznej wymienić należy pol-
skiego antropologa i etnografa Juliana Talko-Hryncewicza. Badacz 
ten, w pracy pt. Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy, podkre-
ślał silne powiązanie Tatarów z narodem polskim. Jedyne wyróżniki 
grupy, określane przez badacza mianem „okruchów etnograficznych”, 
stanowić miały religia i związane z nią obrzędy3. I choć, jak zauważa 
Piotr Borawski „koncepcja ta, przyjmująca, że na wschodnich ziemiach 
Rzeczypospolitej nie doszło do wykształcenia się «tatarskiej wspólnoty 
etnicznej», załamała się już w następnym dziesięcioleciu”4, teza o etno-

1 Szczegółowo na ten temat pisałam w artykule: Między grupą etnograficzną a naro-
dem. Status Tatarów polskich w świetle dotychczasowych badań, „Pogranicze. Stu-
dia Społeczne” 2014, t. XXIII, s. 156 -161.

2 Andrzej Sadowski, współczesny badacz procesów narodowościowych, proponuje, 
by określenie to zastąpić kategorią narodu kulturowego. Pozwoliłoby to na zerwa-
nie z politycznym rozumieniem narodu/mniejszości narodowej na rzecz narodu po-
litycznego, opierającego się na wspólnocie pochodzenia i odrębności kulturowej. 
Zob. A. Sadowski, Naród kulturowy jako kategoria badawcza w socjologii narodu, 
[w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, 
red. A. Sakson, Poznań 2008, s. 19-22.

3 J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 1924, s. 76.
4 P. Borawski, Tatarzy polsko-litewscy grupą etniczną czy etnograficzną?, „Acta Bal-

tico-Slavica” 1987, t. XVIII, s. 81-82.
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graficznym charakterze grupy stała się punktem wyjścia dla powojen-
nych kontynuatorów tego tematu5. 

Nim jednak do tego doszło, na okres międzywojnia przypada zupełna 
zmiana perspektywy patrzenia na społeczność tatarską, co wiązało się z roz-
poczęciem procesów narodowotwórczych w grupie, określanych mianem 
„odrodzeniem tatarskim”, a także działalnością jej ideologów. Ówcześni dzia-
łacze tatarscy na różne bowiem sposoby podkreślali odrębność etniczno-kul-
turową własnej społeczności. Jednym z nich był badacz dziejów tatarskich 
Stanisław Kryczyński, który we wstępie do swojej znanej monografii, stano-
wiącej do dziś jedno z cenniejszych źródeł do poznania historii i etnografii 
grupy, pisał, iż celem jej jest przedstawienie przeszłości historycznej wraz 
ze scharakteryzowaniem odrębności narodowej grupy6. Kryczyński wielo-
krotnie podkreślał przynależność Tatarów, określanych przez niego mianem 
litewskich, do wielkiej grupy ludów turkijskich. Niniejszy pogląd wyrażali 
również zaangażowani w ruch odbudowy społeczności tatarskiej jej czołowi 
działacze, wśród których wymienić należy Olgierda i Leona Kryczyńskich.

Po wojnie, kontynuatorem podejścia traktującego Tatarów w kate-
goriach grupy narodowej będzie historyk Piotr Borawski, uzasadniając 
to m.in. przejawami odrębności etniczno-religijnymi tej społeczności7. 
Opierając się na wynikach badań radzieckich naukowców stwierdzał on, 
iż grupa stanowi nierozerwalną część większego narodu tatarskiego, za-
mieszkującego tereny ówczesnych republik radzieckich, będących spuści-
zną Wielkiego Księstwa Litewskiego8. 

Jednak to nie Borawski a jego oponent, poznański etnolog Zbigniew 
Jasiński nadał ton sposobowi postrzegania grupy na kolejne dziesięciole-
cia. W efekcie przeprowadzonych w połowie lat siedemdziesiątych XX w. 
badań, zdecydowanie odrzucił on dotychczasowe ujmowanie grupy:

Sądzę, że należy zastanowić się nad słusznością koncepcji określającej 
Tatarów jako grupę etniczną, nawet gdyby miała to być silnie zasymilo-

5 Chodzi tu przede wszystkim o pracę Zbigniewa Jasiewicza: Tatarzy polscy. Grupa 
etniczna czy etnograficzna? „Lud” 1980, t. LXIV, s. 145-157.

6 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, 
„Rocznik Tatarski” 1938, t. III, s. IX.

7 P. Borawski, Tatarzy polsko-litewscy grupą, s. 71.
8 Ibidem, s. 17.
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wana grupa etniczna, a więc nakazująca traktowanie Tatarów jako od-
rębnej narodowości – mniejszości narodowej9.

Tym, co zdaniem Jasiewicza stanowiło o „inności” grupy były wy-
łącznie dziedziny kultury, pozostające w bezpośrednim związku z jej re-
ligią10, w związku z czym badacz zakwalifikował ją do kategorii grupy 
etnograficznej11. Wśród obiektywnych powodów, dla których Tatarzy 
ewidentnie nie spełniali warunków bycia zbiorowością etniczną, Jasie-
wicz wymieniał także brak odrębnego języka oraz zanik charakterystycz-
nej dla tej grupy w przeszłości struktury zawodowej. Charakterystyczna 
dla zbiorowości podwójna tożsamość zinterpretowana przez niego zosta-
ła jako stan przejściowy od grupy etnicznej do zbiorowości etnograficz-
nej.12 Na koniec swoich rozważań Jasiewicz diagnozował, iż społeczność 
tatarska zmierza do przekształcania się z grupy etnograficznej w nowo-
czesną wspólnotę wyznaniową.

Jak przedwczesne były to prognozy, okazało się dwadzieścia lat póź-
niej. Nim jednak do tego doszło zaprezentowany przez poznańskiego na-
ukowca punkt widzenia, stał się oficjalną wykładnią sposobu ujmowania 
statusu grupy. Bez wątpienia wpisywał się on także w oficjalną politykę 
państwa polskiego, dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
panujące w nauce przekonanie o jednokierunkowości procesów asymila-
cyjnych, którym podlegają grupy etniczne. 

Borawski zarzucał, Jasiewiczowi, iż ten zaprezentowane przez sie-
bie tezy oparł na niewielkiej grupce Tatarów z Podlasia, gdzie polo-
nizacja ludności muzułmańskiej przebiegała znacznie szybciej, niż na 
innych terenach Rzeczypospolitej13. Sugerował, by w analizie oceny 
statusu grupy uwzględnić również Tatarów zamieszkałych w republi-
kach litewskiej i białoruskiej, stanowiących wspólny zrąb narodowych 
Tatarów polsko-litewskich14. Jednak uwagi te nie spotkały się z więk-
szym oddźwiękiem. Sam Jasiewicz zyskał natomiast wiernych konty-

9 Z Jasiewicz, Tatarzy polscy, s. 148.
10 Ibidem, s. 152.
11 Ibidem, s. 153.
12 Ibidem, s. 149.
13 P. Borawski, Tatarzy polsko-litewscy grupą, s. 70.
14 Ibidem.
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nuatorów swoich poglądów w osobach etnografa Janusza Kamockiego 
i historyka Aleksandra Miśkiewicza. 

Pierwszy z nich w swoich artykułach niezmiennie podkreślał przy-
należność Tatarów do narodu polskiego15. Powodów tego stanu rzeczy 
upatrywał nade wszystko w przyswojeniu przez grupę języka polskie-
go oraz w tatarskim patriotyzmie, potwierdzanym poprzez ciągłą go-
towość uczestnictwa w walkach narodowowyzwoleńczych. Na skutek, 
wynikłego w następstwie powojennych przesiedleń, rozproszenia te-
rytorialnego tej społeczności, etnograf określał ją mianem: nietypowej 
polskiej grupy etnograficznej.

Maleńka społeczność Tatarów polskich w wyniku długiego procesu 
przekształciła się z odrębnej grupy etnicznej w jedną z licznych, choć 
może bardziej odmienną od innych, polską grupę etnograficzną16.

Ten typ myślenia dominuje także w pracach, wywodzącego się ze 
społeczności tatarskiej historyka, dokumentalisty i popularyzatora jej 
dziejów Aleksandra Miśkiewicza, który w licznych swoich artykułach 
i publikacjach książkowych wyraźnie dystansował się wobec określania 
własnej społeczności mianem mniejszości narodowej: 

Wchodząc głębiej w zagadnienie współczesnego statusu Tatarów pol-
skich, należy stwierdzić, że nie są oni dziś mniejszością narodową 
i twierdzenia tych wszystkich, którzy chcieliby widzieć w nich ciągle 
obcą narodowość, zdecydowanie odrzucamy17.

Od lat dziewięćdziesiątych XX w. wraz z początkiem upodmio-
towienia zbiorowości etnicznych w Polsce można mówić o swoistym 
pluralizmie pojęciowym określającym status grupy. Obok zaszerego-
wywania jej do zbiorowości o charakterze etnograficznym spotkać 
się można ze stwierdzeniami, iż jest to grupa etniczna lub narodowa. 

15 J. Kamocki, Orientalna grupa polska, [w:] Etnologia na granicy, pod red. I. Bukow-
ska-Floreńska, G. Odoj, Katowice 2011; idem, Tatarzy polscy jako grupa etnogra-
ficzna, „Rocznik Tatarów Polskich” 1993, t. I., s. 282. 

16 Ibidem.
17 A. Miśkiewicz, Śladami Tatarów polskich, „Ziemia” 1981, s. 266.
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To ostatnie Mirosław Sobecki tłumaczył w następujący sposób: 

[Tatarzy] są narodem, który – w imię dbałości o homogeniczność etnicz-
ną społeczeństwa polskiego – próbowano nie tak dawno zredukować 
jedynie do wymiarów historycznych. Dziś licząca kilka tysięcy społecz-
ność tatarska w Polsce zasługuje na uwagę nie tylko z racji swojej orien-
talnej egzotyki, ale przede wszystkim, z powodu rosnącej aktywności jej 
członków, a także charakterystycznej tożsamości, w której na podbudo-
wie silnych związków z religią podkreśla się identyfikację z narodem18.

 Analizując pod koniec lat dziewięćdziesiątych status grupy Katarzy-
na Warmińska stwierdziła, iż w literaturze przedmiotu wyróżnić można 
dwie przeciwstawne perspektywy podejścia do tego problemu. Pierwszą 
z nich badaczka określa mianem proasymilacyjnej i odnosi do poglądów 
podkreślających ścisły związek grupy z narodem polskim. Perspektywa 
propluralistyczna natomiast ukierunkowana była na akcentowanie odręb-
ności etnicznej grupy. Sama badaczka podpisując się pod drugim z modeli 
stwierdziła, iż bez wątpienia Tatarzy polscy to grupa etniczna, budująca 
swoją tożsamość wokół trzech wzajemnie niewykluczających się etnosów: 
polskim, tatarskim i muzułmańskim19. 

Równoległy chaos pojęciowy towarzyszył sposobom ujmowania gru-
py przez polskie prawodawstwo. I tak do 1989 r., podobnie jak Karaimi 
czy Ormianie, Tatarzy polscy określani byli mianem grupy wyznaniowej, 
bądź etnograficznej20. Po roku 1989 aż do 2006, czyli momentu uchwalenia 
Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regional-
nym, stosowano wymiennie terminy: grupa etniczna lub narodowa. W kon-
sekwencji Narodowego Spisu Powszechnego (2001) i przygotowanej na 
jego gruncie ustawy Tatarzy zostali zakwalifikowani jako mniejszość et-

18 M. Sobecki, Tożsamość kulturowa Tatarów polskich, [w:] Kultura mniejszości na-
rodowych i grup etnicznych w Europie, pod red. Z. Jasiński, Z. Lewowicki, Opole 
2004, s. 68.

19 K. Warmińska, Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999, s. 77-85.
20 S. Łodziński, Między grupą etniczna a społecznością posługującą się językiem re-

gionalnym. Ewolucja statusu prawnego Kaszubów w polityce państwa w Polsce po 
1989 roku, [w:] Kim są Kaszubi? Nowe tendencje w badaniach społecznych, pod 
red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2007, s. 153. 
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niczna. Warto dodać, iż poza wymienionymi tu określeniami w literatu-
rze funkcjonują także takie nazwy jak: grupa etniczno-wyznaniowa, grupa 
konfesyjna, a nawet „ludzie pogranicza”21. 

W trakcie rozmów prowadzonych ze społecznością tatarską okazało 
się, iż w większości przypadków omawiana tu problematyka nie stanowi 
przedmiotu refleksji w samej grupie. Zdarzało się wprawdzie, iż w trakcie 
wywiadów część z rozmówców określała własną grupę mianem: grupy et-
nicznej, mniejszości etnicznej czy narodu. Nie mniej jednak, w większości 
przypadków można było odnieść wrażenie, iż kategorie te stosowane były 
bezrefleksyjnie i często synonimicznie. 

Zgoła inaczej niniejsza problematyka funkcjonuje w świadomości 
elit, dla których stanowi ona istotne zagadnienie, za którym kryją się okre-
ślone przywileje lub ich brak. Bliższa analiza podejścia liderów etnicznych 
do omawianej problematyki ukazuje dwa przeciwstawne sobie poglądy. 
Pierwszy, dominujący traktuje grupę w kategoriach mniejszości etnicznej, 
drugi jako odrębny naród.

Zdecydowana większość z badanych postrzega siebie w kategoriach 
„mniejszości”. Czynnikiem leżącym u podstaw takiego odczucia jest 
przede wszystkim niesymetryczna relacja ilościowa zarówno w stosunku 
do grupy dominującej, jak i innych grup mniejszościowych. Czynnik ten 
przekłada się na często wyrażane poczucie marginalizacji grupy. Wyrażają 
to następujące wypowiedzi:

– Jesteśmy za małą grupa, żeby się z nami liczyć.
–Relacjom Tatarów z Polakami towarzyszy wciąż taki strach. Nas jest 
mało i my ciągle się boimy, że nas stąd wyrzucą. I te strach nakazuje, by 
pozostawać wciąż w dobrych relacjach22.

Jednak zdaniem większości liderów tatarskich, powołujących się na 
Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regional-
nym, Tatarzy stanowią mniejszość etniczną:

21 W. Janicki, Tatarzy w Polsce – naród, grupa etniczna czy „Ludzie pogranicza”, 
„Czasopismo Geograficzne” 2/2000 , s. 174-175.

22 Na podstawie badań własnych.
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– My jesteśmy mniejszością etniczną, bo tak nas określa prawo polskie23.

Ze względu na brak obiektywnych kryteriów narodowościowych ta-
kich jak: odrębny język czy istnienie zewnętrznej ojczyzny osoby te wy-
raźnie dystansują się do określenia własnej grupy mianem narodu:

– [Tatarzy polscy] to grupa etniczna. Ulegliśmy asymilacji, nie mamy 
języka, więc to już nie narodowość, a grupa etniczna. Łączy nas religia, 
wspólna świadomość pochodzenia, tradycja, obrządki związane z trady-
cjami no i pozostała kuchnia24. 

Bycie oficjalnie zarejestrowaną mniejszością etniczną jest, zdaniem 
części z liderów dużym sukcesem grupy, za którym stoją określone korzy-
ści finansowe, pozwalające na realizację określonych działań, podkreślają-
cych odrębność etniczno-kulturowa grupy.

Ale wśród liderów tatarskich, wyróżnić także można niewielką grupę 
określającą własną grupę jako odrębny naród. Osoby te zdecydowanie od-
rzucają pogląd o traktowaniu grupy w kategoriach mniejszości etnicznej:

– Grupa jest stale czynna, jest grupą przestrzegającą zasad wiary, [więc] 
nie można tak zaszufladkować, że to jest grupa etniczna25.

Dla zwolenników tego poglądu Tatarzy stanowią wspólnotę etniczno-
-kulturową wraz z innymi Tatarami zamieszkującymi Europę i Azję. Nie 
dziwi zatem, iż to w tym środowisku narodził się pomysł nauki języka 
tatarskiego, jako brakującego ogniwa grupy o charakterze narodowym. 

Powyższe zestawienie wskazuje na polaryzację stanowisk dotyczą-
cych statusu etnicznego społeczności tatarskiej zamieszkującej Polskę tak 
w opinii badaczy jak i samej grupy. Fakt ten, zmusza zatem do zastanowie-
niem się nad nowymi sposobami ujmowania grup mniejszościowych, co 
pozwoliłoby uwzględnić ich dynamikę tożsamościową oraz nie zamykać 
im dalszej drogi rozwoju.

23 Na podstawie badań własnych.
24 Na podstawie badań własnych.
25 Na podstawie badań własnych.
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Abstract:

The ethnic status of Polish Tatars in scientific literature and in the 
respondents’ opinions

Keywords: Tatars, ethnic status, history of the 20th century
Polish Tatars are an interesting example of a group undergoing dy-

namic ethnic processes. The status used to describe this community has 
not, however, fully reflected these transformations. In scientific discourse, 
Tatars are referred to both as an ethnographic group, ethnic group/mino-
rity and even a national minority. The aim of this paper is to present the 
discourse on the status of the group, as well as to outline the socio-political 
context, in which this discourse has been created. What is interesting in this 
regard is showing how these issues are subject to reflection by the Tatar 
community itself.
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Michał Adamowicz
(Londyn)

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA TATARÓW W KAZANIU

W dniach 7 – 9 grudnia 2016 roku, w Kazaniu, Tatarstan odbył się 
nadzwyczajny zjazd delegatów i przedstawicieli tatarskich społeczności 
pod hasłem – „Partnerzy biznesowi w Tatarstanie”.

W skład reprezentacji społeczności polskich Tatarów, weszli Jerzy 
Szachuniewicz z Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP im. L. Kry-
czyńskiego, a także Maria Chazbijewicz, Ewa i Adam Jakubowscy, wystę-
pujhąc w imieniu Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, oraz Michał 
Adamowicz, jako ambasador Związku Tatarów RP.

Zjazd rozpoczął się 7 grudnia, gdzie od 8:00 do 12:00 zaproszeni dele-
gaci (700 osób z 66 regionów Rosji i 28 krajów świata), mieli czas potwier-
dzić swoje przybycie, poprzez ofi cjalną rejestracje w budynku Światowego 
Kongresu Tatarów. Adamowicz, rozpoczął delegację od wizyty u Niaza 
Nurutdinowa (Нурутдинов Нияз Ильдарович), prezesa izby własności 
i ziemiaństwa w laiszewskim województwie.
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Nie tracąc czasu, rozpoczał pierwszy dzień Miedzynarodowego Kon-
gresu Tatarów od spotkania z Prezesem tejże organizacji, Rinatem Zakiro-
wem (Закиров Ринат Зиннурович) Przy niezwykle miłej i sympatycznej 
rozmowie, uzgodniono plan wspólnego działania ZTRP i Kongresu.

Właściwe spotkania kongresowe rozpoczęły sie od obiadu, na którym 
niezwykle miło nam było spotkać delegację Fundacji Tatarskie Towarzy-
stwo Kulturalne. 
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Od godziny 14:00 do 17:30, według programu Zjazdu, odbyło się 
5 równoległych paneli:

1. Innowacje w budownictwie.
2. Biznes w Republice Tatarstanu
3. Nowe technologie pracy w rolnictwie
4. Rozwój turystyki
5. Innowacje w przemyśle IT

W czasie niezwykle owocnego spotkania z vice ministrem rollnic-
twa i produkcji Riszatem Raszitowiczem Habipovem (Хабипов Ришат 
Рашитович), do którego doprowadził główny referent Kongresu Radik Mul-
lagaliev (Муллагалиев Радик Гаделович), równolegle odbywało się ofi -
cjalne posiedzenie przedstawicieli społeczności tatarskich na całym świecie.
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Na tymże posiedzeniu były przedstawione prezentacje działalności 
organizacji za rok 2016 oraz zatwierdzone plany na kolejny rok.

Działalność Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne została doce-
niona za swoją dotychczasową działalność edukacyjno-kulturalną na rzecz 
Tatarów w Polsce. Maria Chazbijewicz odebrała z rąk Prezesa Światowego 
Kongresu Tatarów Pana Rinata Zakirova list gratulacyjny i bukiet prze-
pięknych kwiatów, z życzeniami dalszej aktywnej pracy na rzecz społecz-
ności tatarskiej w Polsce.

Każdy obiad i kolację podawano na terenie wspaniałego muzeum 
1000 lecia Kazania.
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Podczas takiego własnie posiłku, Michałowi udało się nawiązać 
przyjacielskie kontakty z reprezentantami Tatarów z Chin, niezwykle in-
spirującej gromadce wyraźnie przewodził Ahmetdżan Tursundtaewicz 
(Ахметжан Турсунтаевич)

Wśród wielu setek gości, zdecydowaną uwagę przyciągały przedstawi-
cielki Forum Tatarskiej młodzieży – Lenariya Muslyumova i Guzaliya Gi-
niatullina, oczywiście głównie dzięki wrodzonym talentom organizatorskim.

Oczywiście, tam gdzie Forum tatarskiej młodzieży, tam nie mogło za-
braknąć nieocenionej Gülnaz Badretdin
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Dzień pełen wrażeń wspaniale podsumował występ zespołu „Kazań” 
w spektaklu – „Tatarskie Skarby”, na deskach narodowej Akademii Te-
atralnej im.G Kamala. 
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Kolejny dzień Kongresu rozpoczęła się konferencja z udziałem pre-
zydenta Republiki Tatarstanu – Rustamem Minnikhanovem (Рөстəм 
Нургали улы Миңнеханов), gdzie głos mogli zabrać przedstawiciele 
ważniejszych inwestycji kulturalno-biznesowych Tatarstanu. Po wystepie 
przedstawiciela Tatarów z Krymu, prezydent Tatarstanu nieplanowo zabrał 
głos, polecając swojemu aparatowi, zwrócenie wiekszej uwagi i pomocy 
fi nansowej w stronę Krymu, celem rozwiniecia systemu tatarskiego szlaku 
turystycznego.

Poza salą konferencyjna zebrani goście, mogli podziwiać wystawę 
tradycyjnych instrumentów muzycznych, a także prezentacje na zywo 
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Zaraz po obiedzie, można było wziąc udział w wycieczce do Zakła-
dów Szklarniowych – «Тепличный комбинат «Майский», gdzie zoba-
czyliśmy jak w ciągu sześciu tygodniu mogą wyrosnąć rośliny od ziarna 
do owocu.

Czy jest coś smaczniejszego niż świeży ogórek prosto z krzaczka?

Oczywiście, nad spraw-
nym poruszaniem się grupy, 
opieke sprawowały dzielne wo-
lontariuszki. Czy to łatwe zada-
nie, by 40 Tatarów pilnowały 
dwie młode dziewczeta? :)
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Wieczór drugiego dnia kongresu podsumowało liryczno-muzykalne 
spotkanie w Tatarskim Narodowym Teatrze Dramatu i Komedii, im. Tinczu-
rina, z okazji 70 rocznicy urodzin tatarskiego poety Mudarisa Agljamowa.

Jeszcze przed rozpoczęciem się przedstawienia, udało nam się stwo-
rzyć sympatyczną grupę, złożoną z Tatarów z Kazachstanu, Kirgistanu, 
oraz oczywiście Polski, a wszystko to wraz ze wspaniałą kierownik wy-
działu Kongresu do współpracy z zagranicznymi organizacjami – Lenarą 
Kuteewą (Кутеева Ленара Раифовна)

Dziękujemy !
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Artur Konopacki
(Białystok)

„TAK ROZPORZĄDZAM NA CHWAŁĘ BOSKĄ...” 
TESTAMENTY TATARÓW 

WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO.

Przez całe swoje życie każdy z nas gromadzi wokół siebie majątek, 
który po śmierci pozostawia. Nie zawsze pozostawione dobra posiada-
ły wielka wartość materialną częstokroć bywały to drobne rzeczy, które 
przedstawiały jedynie wartość sentymentalną – przykładem niech będą 
rodzinne pamiątki. Zdarzało się jednak, że człowiek posiadał znacznej 
wartości majątek. Aby dobra te, majętność, wszelkie ruchomości przeszły 
w posiadanie osób tych, na których osobie zmarłej zależało, sporządza-
no zapis testamentowy. Zapis ten określany jest często „ostatnią wolą”. 
Testament zazwyczaj spisywany był pod koniec życia lub w przypadku 
ciężkiej choroby. Dokument ten nierzadko zawierał podsumowanie ca-
łego życia nie tylko rodzinnego, ale szerzej na gruncie życia w społecz-
ności lokalnej. Prawne skutki zapisów testamentowych sięgają swymi 
korzeniami do czasów starożytnego Rzymu1. O ile w czasach rzymskich 
testament był elementem dobrych obyczajów, o tyle w Europie chrześci-
jańskiej nabrał on znaczenia religijnego i takim pozostał w zasadzie do 
końca XIX wieku. W Polsce pierwsze testamenty pojawiły się dopiero 
w XII wieku za sprawą Kościoła i wraz z nim zaczęły przenikać na zie-
mie Wielkiego Księstwa Litewskiego2. 

Literatura funeralna jest niezwykle cennym źródłem historycznym, 
które jest niestety nader rzadko wykorzystywane, a przecież zawiera 

1 Zob. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1978.
2 W niniejszym tekście pomijam aspekty prawne, które czytelnik znajdzie między in-

nymi: o prawie dziedziczenia w Wielkim Księstwie Litewskim mówił Statut 1588, 
K. Sójka-Zaleska, Historia prawa, Warszawa 1993, tam dalsza literatura. 
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w swej treści niebywałe bogactwo wiadomości. Testament ukazuje nam, 
bowiem nie tylko status majątkowy danej osoby, ale przedstawia również 
informacje o jego rodzinie, podejściu religijnym. Niekiedy w dokumencie 
tym daje się zauważyć troskę o losy nie tylko bliskiej rodziny. 

Zapisy te mogą być wykorzystywane w badaniach językowych, w różno-
rakich badaniach stylistycznych, socjolingwistycznych, etnolingwistycznych3.

Brak jest w polskiej, ale również białoruskiej czy litewskiej historio-
grafii opracowań dotyczących zapisów testamentowych czynionych przez 
Tatarów4. Niniejszy tekst jest próbą zasygnalizowania ciekawego proble-
mu związanego z tą wciąż mało zbadaną grupę

Tatarzy, żyjący na ziemi litewskiej w sposób naturalny podlegali pra-
wom Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dysponując majątkiem zabezpie-
czali się na wypadek śmierci jak wszyscy współcześni, zapisami testamen-
towymi, które starali się potwierdzać w księgach grodzkich.

Społeczność tatarska nie była jednolita w swej masie. Dzieliła się 
na trzy grupy Tatarów hospodarskich, kozaków i mieszkańców miast5. 
W związku z tym faktem, każda z grup posiadała inny cenzus majątko-
wy i społeczny, co odzwierciedlają pozostawione testamenty. Testamenty 
tworzone przez Tatarów w swej treści są różnorodne. Z tego też względu 
proponuję wprowadzić podział na kilka kategorii ze względu na rodzaj za-
pisów. W niniejszym tekście czytelnik znajdzie jedynie wybór (ilustrację) 
testamentów reprezentujących zaproponowany podział. 

3 B. Żmigrodzka, Testament jako gatunek tekstu, Katowice 1997, s. 9.
4 Istniejące prace poświęcone są jedynie testamentom chrześcijańskim i niekiedy 

Żydom: U. Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księ-
stwie Litewskim, Warszawa 1992; M. Borkowska OSB, Dekret w niebieskim ferowa-
ny parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku, Kraków 1984; S. Hołdys, 
Więzi rodzinne w świetle mieszczańskich testamentów z pierwszej poł. XVII w. „Stu-
dia Historyczne” R. 1986, z. 3, s. 347-357; D. Złotkowski „Wiedząc dobrze to z wy-
roków Boga Najwyższego, iż kto się rodzi, umrzeć musi...” Testamenty z pierwszej 
połowy XIX wieku w świetle akt notariuszy częstochowskich. Cz. I, Częstochowa 
2005. O testamentach tatarskich na marginesie swoich rozważań o osadnictwie Tata-
rów wspomina A. B. Zakrzewski, Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie Litew-
skim – Aspekty wyznaniowe, „Acta Baltico-Slavica”, t. XX 1989, s. 143-145.

5 Zob. J. Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, 
Warszawa-Poznań 1984; P. Borawski, Sytuacja prawna ludności tatarskiej w Wielkim 
Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.), „Acta Baltico-Slavica”, t. XV 1983, s. 55-76.
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Pierwszą kategorią (grupą) niech będzie zapis testamentowy, w któ-
rym testator rozdziela swój majątek pomiędzy najbliższą rodzinę. Prezen-
towany poniżej tekst testamentu pułkownika Skirmunta to niezwykle cie-
kawe i bogate źródło historyczne. Na podstawie tego zapisu prześledzić 
możemy przebieg jego służby wojskowej oraz wielkość nadziałów ziem-
skich otrzymywanych wraz z nominacją na kolejne stopnie.

Testament Murzy Skirmunta Achmiecia z roku 1786.
Podstawa wydania: Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne 

w Wilnie, sygn. F 1282 op. 1 dz. 4388. W opisie teczki błąd, widnieje za-
pis, iż jest to testament Ahmeda. 

[k. 1]
Widymus z ksiąg Grodzkich Powiatu Grodzieńskiego
Roku 1786 miesiąca marca 6 dnia.
Przed aktami Grodzieńskimi Jurragatorskimi Powiatu Grodzieńskiego 

stanąwszy obliczem Jegomość Pan Ignacy Karlewicz Testament zeszłego 
Wielmożnego Jegomościa Pana Achmiecia Skirmontta Pułkownika Jego 
Królewskiej Mości do akt podał, którego tenor takowy.

W imię Boga wszechmogącego stworzyciela Nieba i Ziemi niech się 
jego wola stanie ku wiecznej chwale amen. Każden człowiek śmiertelny 
nie wie czasu momentu życia swojego [k.1v]

Swojego [powtórzenie z karty 1], którego Najwyższy sędzia Bóg je-
dyny podług determinacji swojej przed Sąd ostateczny stawić się każe, 
a z doświadczenia codziennego doznaję i wierzę, iż postanowiono czło-
wiekowi żyjącemu raz tylko umierać przeto Ja Achmieć Murza Skirmunt 
Pułkownik Jego Królewskiej Mości mając wielu swego lat siedemdziesiąt 
spełna a będący chorobą zdjęty jednak przy zupełnych zmysłach rozumie 
i doskonałej pamięci oglądając się na odmienności tego świata gdyby mię 
śmierć raptownie nie uprzedziła ostatniej woli mojej testamentową czynię 
dyspozycję, a w niczym nie wzruszoną i niepodzielną rozporządzam dys-
ponując najprzód jeśli mię Pan Bóg mój jedyny powołać będzie raczył tedy 
Duszę moją jako od jedynego stworzyciela w ciało moje utworzoną temuż 
Bogu mojemu jedynemu oddaję i polecam, a ciało moje śmiertelne jako 
z Ziemi stworzone ziemi też ma być oddane pochowane podług obrządku 
wiary naszej musulmańskiej to jest przez syny moje Abrachama Dawida 
i Józefa Murzów Skirmonttów, najprzód synów moich żegnam i ojcowskie 
moje od Boga jedynego 
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[k. 2]
jedynego [powtórzenie z karty 1v], wlewam Błogosławieństwo, potym6 

fortunę moją rozporządzam i zapisuję synowi mojemu Abrahamowi Murzie 
Skirmonttowi wieś Drachle w powiecie Grodzieńskim leżąca od Najjaśniej-
szych Reynantów Polskich na służbę ziemską wojenną na osobę Rotmi-
strzowską nadaną włók 20 zupełna z poddaniem na tych włókach miesz-
kającymi i osadzonymi z zabudowaniem dwornym i gruntami z zasiewem 
żytnim i jarzynnym, z łąkami mu różnemi. I błotemi nie z onych nieexcypu-
jący ani wyłączając wiecznie zapisuję z kondycją służby Rotmistrzowskiej 
w Przywileju Locatium opisanej, 6 włók przypisanych do Drahel [Drahli] 
należeć mają drugiemu synowi mojemu Dawidowi Murzie Skirmunttowi 
z włók 6 na Rotmistrza nadanych w Kamionce. Włók 6 w Bohonikach włók 
2 ¾ dwie ćwierci trzy w Grzebieniach włók 2, w Poniatowiczach włóka 1, 
z włók na porucznika nadanych w Grzebieniach włók 4, w Poniatowiczach 
włók 1 i ćwierć jedna, w Malawiczach włóka 1 i ćwierć dwie w Bohonikach 
pato włoka hoka? [petyhorska?] włóka 1 suma włók [k. 2]

[k. 2v]
włok [powtórzenie z karty 2], 19 ćwierci dwie z podaniem na tych 

gruntach mieszkającemi to jest pierwszy Jakub Hudyr, drugi Pronho Wasi-
lewski, trzeci Maciej Matuk, czwarty Andrzej Samunko [Samunho?] tako-
we podanie i grunt się z onych nieexcepujacych ani wyłączając Dawidowi 
synowi mojemu wiecznie zapisuję z kondycją służby porucznikowskiej 
w Przywileju Najjaśniejszych Królów Polskich opisanej. Trzeciemu syno-
wi mojemu Józefowi Murzie Skirmunttowi z włók na rotmistrza nadanych 
w Kamionce włók 6 w Bohonikach włók 2 ćwierci trzy w Grzebieniach 
włók 2 w Poniatowiczach włók 1 z włók na chorąstwo nadanych i przypi-
sanych w Grzebieniach włók 4 w Poniatowiczach włók 1 i ćwierć jedna, 
w Malawiczach włók 1 ćwierci dwie, w Bohonikach [Johuszewska?] Włó-
ka 1 in suma włók 19 i ćwierci dwie z poddaniem na tych gruntach miesz-
kającymi to jest w Bohonikach z imion pierwszy i drugi Jan Waczecki, 
trzeci w Malewiczach Babicz, czwarty 

[k. 3]
czwarty [powtórzenie z karty 2v], w Malawiczach Szymko Szewc, 

takowe poddani i grunta nie onych nieexypując ani wyłączając Józefowi 

6 Napis na marginesie inną ręką i atramentem. 
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Synowi swojemu wiecznie zapisuję z kondycją służby chorążskiej w Przy-
wilejach Najjaśniejszych Królów Polskich opisanej karczmę w Bohoni-
kach na pół włoki gruntu zabudowaną z jej arendą synom moim Dawidowi 
i Józefowi po połowie karczmy i arendy zapisuję, synu mu Dawid o kupił 
folwark w Malewiczach po Szczęsnym za złotych 660 która to suma wła-
sna jego na tym folwarku ubezpieczona być powinna, a że Drahle z ca-
łym zabudowaniem do syna mego Abrahama należeć mają przeto syn mój 
Abraham na zabudowanie młodszym braciom wypłacić powinien będzie 
Dawidowi złotych polskich 1500 Józefowi złotych 1500 naznaczam dys-
ponuję, Dowbuciszki w Powiecie Oszmiańskim leżące ziemskie

 [k.3v]
ziemskie [powtórzenie z karty 3], dziedziczne dobra moje wszystkim 

trzem synom moim równe części zapisuję synów moich wszystkich trzech 
żegnam i ojcowskie moje pod Bogu wlewam Błogosławieństwo, tudzież 
wszystkich krewnych i dalszych sąsiadów dobrodziejów moich jeżeli kogo 
naraziłem o przepuszczenie upraszam takowy tedy ostatniej woli testa-
mentową dyspozycją przy ustnie oczewisto uproszonych pieczętarzach 
podpisem własnym ręką moją stwierdzam Datt w Drahlach roku miesiąca 
Julji 21 dnia. U tego testamentu podpisany rąk samego aktora i jednego 
pieczętarza takowe Achmieć Skirmontt Murza Najman Jego Królewskiej 
Mości Pułkownik ustnie oczweisto proszony Pieczętarz od Wielmożnego

[k.4]
Wielmożnego [powtórzenie z karty 3v], Jegomości Pana Achmiećia 

Murzy Skirmonta Pułkownika Jego Królewskiej Mości do tego testamentu 
na rzecz w nim wyrażoną i opisaną oraz sumy pieniężne gotowe i na obli-
gach majątkach i ruchomościach wszelką na syny i równe części wszyst-
kim trzem zapisane jako pieczętarz podług prawa podpisuję się Aleksander 
Murza Krzeczowski chorąży ziemski tatarski Powiatu Grodzieńskiego puł-
kownik Jego Królewskiej Mości. Który to testament przez Jegomości Pana 
Achmiecia Skirmontta pułkownika Jego Królewskiej Mości czyniony sy-
nom Jegomości Ich Mościom Panom Abrahamowi, Dawidowi i Józefowi 
Skirmonttom służący za podaniem onego przez osobę wyż wyrażoną do akt

 [k. 4v]
do akt [powtórzenie z karty 4], jest do ksiąg Grodzkich Surrogatorskich 

Powiatu Grodzieńskiego przyjęty i z wpisaniem z których i ten Widymus 
testamentu w Bogu zeszłego Wielmożnego Jegomościa Pana Achmiecia 
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Skirmontta Murzy Najmachiego Jego Królewskiej Mości pułkownika cały 
majątek miedzy trzech swoich synów to jest Abrahama Dawida i Józefa 
Murzów Skirmontów pułkownikowiczów Jego Królewskiej Mości roz-
dzielającego, a w roku miesiącu i dniu wyrażona dana wyrażonych tu jest 
w roku 1786 miesiąca marca szóstego dnia w akta Grodzkie Surogator-
skie Powiatu Grodzieńskiego urzędownie in groszowanego na Zaszkłą [?] 
do Kancelarii Grodzkiej tegoż Powiatu strony potrzebujących rekwizycją 
w Roku teraźniejszym Tysięcznym siedemsetnym osiemdziesiatym

 [k. 5]
osiemdziesiątym [powtórzenie z karty 4v], 1788 miesiąca Januari 9 

dnia ich wydania pod Pieczęcią Urzędową Starościńską Grodzką Ptt [po-
wiatu] grodzieńskiego. 

Zgodno z Księgami Jan Potchowski Regent Grodz. Pt[Powiatu] gro-
dzieńskiego. 

[Wyciśnięta pieczęć].

Drugą kategorią stanowią zapisy poświecone na rzecz całej społecz-
ności (dżemiatu). Zapisy te powiększały wakuf, czyli fundusz gminy mu-
zułmańskiej. Wakuf służyć miał utrzymaniu imama i stanowił niezbywalną 
własność meczetu7. Poniżej przedstawiam przykład kilku legatów poboż-
nych Tatarów, którzy zapisali część ze swoich dóbr na rzecz dżemiatu. 

W położonej w niewielkiej odległości od Wilna osadzie Niemież 
w roku 1684 Roman Dawidowicz uczynił legat swym testamentem w posta-
ci działki ziemi Łokuciewszczyzna, składającej się z pola, ogrodów i sadu 
w Niemieży, przeznaczonej „na meczet niemieżański i wszystką dżemiat po 
czasy wiecznymi”8. Pod rokiem 1687 inny zapis na rzecz wakufu dokonany 
został przez żonę mołły, nazywaną molliną gudziańską Milosie z Bara-
nowskich Adzikiewiczową. Zapisała ona w swoim testamencie: „Tak roz-
porządzam na chwałe Boską do mieczyta Gudziańskiego leguię ogród swój 
zwany Kulimiankowskim z pastwiskiem”9. Ziemianie księstwa kopylskiego 

7 Szerzej na temat znaczenia wakufu jego roli, wielkości zob. A. Konopacki, Życie religij-
ne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX w., Warszawa 2010.

8 Cytat za: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno- etnogra-
ficznej, Warszawa 1938, s. 177. 

9 Aкты издаваемые Виленской Археографической Коммиссей дла разбора древних 
актов,(dalej AWAK) t. XXXI, Вилъна 1906, list z roku 1687, nr 296 s. 486-487.
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na utrzymanie imama dokonali zapisu po Bogdanie Adrahmnowiczu „na 
mołne tatarskiego”10. Na meczet w Wilnie dokonał zapisu inny pobożny 
Tatar – kniaź Józef Kulbicki rotmistrz11. Na rzecz meczetu w Studziance 
Abraham Korycki uczynił zapis jednej włóki12. Z kolei w roku 1812 Samuel 
Józefowicz major wojsk polskich dziedzic dóbr Małaszewicze zapisał na 
fundusz meczetu w Studziance 152 zł z czynszu na dobrach Małaszewicze13.

Obok zapisów na wakuf w postaci ziemi występowały zapisy pie-
niężne. Emina Rubajowa zapisała na meczet w Sorok Tatarach kwotę 140 
złotych14. Hojnie pieniędzmi obdarował świątynie chorąży tatarski Dawid 
Murza Baranowski, legując w swoim testamencie znaczne sumy na me-
czety w Sorok Tatarach, Mereszlanach, Ponarach, Sienkiewiczach i Husej-
manach15. Chorąży Dawid Tokosz w testamencie swoim zapisał na rzecz 
mułły meczetu na Łukiszkach kwotę 600 złotych polskich16. W roku 1811 
Abraham Korycki w swoim testamencie zagwarantował meczetowi w Stu-
dziance kwoty pieniężne w wysokości 216 zł i 288 zł rocznie, zabezpieczo-
ne w dobrach Małaszewicze Małe i Lebiedziewie17.

Trzecią kategorię są zapisy warunkowe. Realizacja testamentu uzależ-
niona była od wypełnienia poleceń testatora. W roku 1811 Abraham Korycki 
oprócz kwot pieniężnych przekazał również: „gruntu jedną włókę z wolnym 
wyrębem do lasu na opał i placem na zabudowę oraz ogród przeznaczam 
i wiecznie zapisuję dla mezima na wakiff [wakuf] być mającego człeka sta-
tecznego uczonego, aby mizaru lebiedziewskiego pilnował. I na moją duszę 
oraz przodków moich zawsze do Najjaśniejszego Stwórcy modły czynił”18.

10 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Archiwum Radziwiłłowskie (dalej: 
AGAD AR) dz. XXV sygn. 3833, k. 262, AGAD AR dz. XXV sygn. 3833, k. 494 
i 501, J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w. 
Warszawa 1989, s. 251. 

11 L. Kryczyński, Historia meczetu w Wilnie. Próba monografii. Warszawa 1937, s. 24. 
12 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie Centralna Komisja Wyznaniowa 

(dalej: AGAD CKW), sygn. 1406, k. 31.
13 AGAD CKW, sygn. 1406, k. 8.
14 A. B. Zakrzewski, Osadnictwo tatarskie, s. 148. 
15 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 37-38, 50. 
16 Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego dział rękopisów sygn. 1671, k. 99-101.
17 AGAD CKW, sygn. 1406, k. 31 i 278.
18 AGAD CKW, sygn. 1406, k. 31 i 278.
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Innym znacznym legatem była darowizna uczyniona przez Samuela 
Józefowicza, majora wojsk polskich, z dóbr Małaszewicze. W roku 1812 
zapisał on na rzecz meczetu w Studziance: „potwierdzając uczynioną 
funduszem wiecznym obligację mołłę meczetu studziańskiego corocznie 
wypłacać się mający kwotę złotych polskich osiemdziesiąt a to za dusze 
świętej pamięci pierwszej żony mojej Aiszy z Baranowskich. Drugą, co 
rocznie złotych polskich siedemdziesiąt dwa dla tegoż mołły meczetu stu-
dziańskiego a to na odczytanie corocznie czterech ksiąg Alkoranu za duszę 
moją brata mego ojca, matki, dziada, baby moich tudzież aby ten mołła 
corocznie odprawował modlitwy”19.

 Innym ciekawym legatem, który mówi dużo o podejściu Tatarów do 
spraw ostatecznych, jest fundacja uczyniona w roku 1834 przez Jachie So-
bolewskiego. W testamencie tym zażyczył sobie Sobolewski, aby wystawić 
budowlę i osadzić tam dwóch włościan religii muzułmańskiej (w tekście 
oryginalnym jest machometańskiej), którzy za dusze jego mieli odprawiać 
nabożeństwa, Jasień i Kuran czytać20. Nie zawsze spełnienie woli testatora 
było łatwe ze względów organizacyjnych i prawnych21.

Kolejną kategorię, którą można wyodrębnić były zapisy testamento-
we zabezpieczające pochówek. Wielką uwagę zwracano na wszystkie ele-
menty w tym zachowanie wszelkich formalności modlitewnych i tak: 

Testament kniazia Aleja Januszewicza Kaliny Tatarzyna Jego Królew-
skiej Mości woj. trockiego zawierał dokładną instrukcję: „Ciało (...) z po-
czciwością, przystojnie według religii naszej na gruncie wymienionym mego 
ojczystego nazwanego kowtontatarskiego [kontem tatarskim zwane?] woj. 
trockiego nad rzeka Białą Waką leżącego na miejscu zwyczajnem gdzie 
ojciec mój i matka leżą nazwanem Sadku przy bożnicy”. Na pogrzebienie 
grzesznego ciała leguję złotych 100.; (...) dać ma na ten pogrzeb mój na 
potrzeby , na stype i spiewaki na moiłach według zwyczaju i religi naszej22.

19 AGAD CKW, sygn. 1406, k. 12-13.
20 Jasień, Kuran – zwyczajowa nazwa używana przez Tatarów odnosząca się do sury 

Ja’sin i Koranu.
21 AGAD CKW, sygn. 1406, k. 80.
22 AWAK, t, XXXI, list z roku 1645, nr 198, s. 323-325.
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W roku 1810 rejestr taki sporządził Tatar Korycki. „Regestr pieniędzy, 
które dla siebie przeznaczam, na modlitwy i pogrzeb według obrządku na-
szego muzułmańskiego i takowy przy testamencie ułączam:

1. Na Deur czerwonych złotych 40
2. Na 40 Kuranów czer[wonych] złotych 40
3. Na podróżny Kurn czer[wonych] złoty 2
4. Na 40 jasieniów czer[wonych] złotych 1
5. Na umywalników czer[wonych] złoty 4
6. Na bawełnicę czer[wonych] złoty 4
7. Na sukno łokci 4 czer[wonych] złoty 4
8. Na świec woskowych 50 czer[wonych] złoty 5
9. Na ubogich czerwonych złoty 10
10. Na wieczerzę pogrzebową w gotowiźnie 10
Suma czer[wonych] Zło[tych] 120
Obliguję, aby według zwyczaju religii naszej, aby sprawione były wie-

czerzę za duszę moją
1. wieczerzę trzeciny – jedną
2. wieczerzę dziesieciny – drugą
3. wieczerzę czterdzieściny – trzecią
4. wieczerzę rokowizny – czwartą.

Na które wieczerze bydła własnego przeznaczam w gotowiźnie cze-
r[wonych] złoty 20. Świece z powyżej wyrażonych pieniędzy, na wieczerzę 
moją bydź w proporcji na każdą wieczerzę dziesięć rozdysponowane”23.

Testamenty jak widać są bardzo interesującym źródłem, które mówi 
nam nie tylko o cenzusie majątkowym, ale również o podejściu do kwestii 
ostatecznych jak i o troskę wyrażaną w ostatniej woli względem społecz-
ności. Mam nadzieje, że już wkrótce uda się opracować większy wybór 
testamentów wraz z komentarzem. Pozwoli to na lepsze poznanie społecz-
ności tatarskiej osiadłej w Wielkim Księstwie Litewskim.

23 AGAD CKW, sygn. 1406, k. 44.
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Krzysztof Edem Mucharski
(Białystok)

SETNA ROCZNICA ŚMIERCI ALEKSANDRA SULKIEWICZA 

18 września 2016 roku minęła setna rocznica śmierci Aleksandra Sul-
kiewicza. W tym dniu na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w War-
szawie spotkali się Tatarzy oraz strzelcy ze Związku Strzeleckiego, aby 
oddać cześć naszemu Bohaterowi. O godz. 12-ej czterech strzelców objęło 
wartę honorową przy grobie, a zebrani wysłuchali przemówień Muftiego 
Tomasza Miśkiewicza i Emilii Ziółkowskiej o dokonaniach i bohaterskiej 
śmierci Aleksandra Sulkiewicza. Następnie wieniec ze wstęgą „W setną 
rocznicę śmierci Aleksandrowi Sulkiewiczowi polscy Tatarzy Muzuł-
mański Związek Religijny w RP” złożył Mufti Tomasz Miśkiewicz, zaś 
wiązankę kwiatów - delegacja strzelców. Po czym imamowie Mirza Golib 
i Ramil Khayrov odmówili modlitwy w intencji zmarłego, między innymi 
surę Jasin. Na zakończenie głos zabrał przedstawiciel Strzelców w charak-
terystycznym mundurze Marszałka Piłsudskiego, a Dżemila Smajkiewicz-
-Murman opowiedziała i pokazała historyczne zdjęcia z uroczystości prze-
wiezienia prochów do Warszawy w 1935 roku. Ta podniosła uroczystość 
stała się małą lekcją patriotyzmu dla wszystkich uczestników spotkania.
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Przypomnijmy kilka epizodów z bohaterskiego życia Aleksandra 
Sulkiewicza:

• od 1890 r. jako pracownik komory celnej organizował przerzut niepodle-
głościowej literatury do Królestwa Kongresowego,

• 1892 r. uczestniczył w tworzeniu PPS,
• w 1900 r. w Łodzi organizował drukarnię wydającą gazetę „Robotnik”,
• 14 maja 1901 r. zorganizował ucieczkę Józefa Piłsudskiego z petersbur-

skiego szpitala więziennego,
• po wybuchu I Wojny Światowej działał w Polskiej Organizacji Wojskowej,
• w 1916 r. wstąpił do Legionów Polskich,
• 18 września 1916 r. jako sierżant 4 kompanii 1 batalionu 5 Pułku Piechoty 

Legionów Polskich w trakcie bitwy pod Sitowiczami (nad Stochodem), bie-
gnąc na pomoc rannemu chor. Adamowi Kocowi, został śmiertelnie ranny.

Cześć Jego pamięci!!!
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