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Terminem Tatarzy określa 
się grupę ludów tureckich wywo-
dzących się z terenów północno-
zachodniej Mongolii i rejonu 
jeziora Bajkał, najprawdopodob-
niej spokrewnionych z Połowcami 
i Kipczakami. Plemiona tatarskie 
wchodziły w skład imperium 
mongolskiego Czyngis–chana i 
jako element wieloetnicznej armii 
mongolskiej brały od pierwszej 
połowy XIII wieku udział w łu-
pieżczych wyprawach na ziemie 
polskie, przez co słowo Tatarzy 
stało się synonimem Mongołów. 
Pomiędzy obiema tymi nacjami 
istnieją nie tylko różnice językowe, 
ale również religijne. Tatarzy już w 
XIV wieku przyjęli sunnicki odłam 
islamu, podczas gdy Mongołowie 
zostali wyznawcami  buddyzmu. 
Po rozpadzie imperium mongol-
skiego Tatarzy utworzyli w formie 
państwa Złotą Ordę rozciągającą  
się od ujścia Dunaju po Irtysz, a po 
jej upadku utworzyli państwa tatar-
skie, m.in. Chanaty: Astrachański, 
Kazański, Syberyjski, Krymski. Z 
tym ostatnim (sprzymierzonym z 
Imperium Osmańskim) Wielkie 
Księstwo Litewskie, później  Rze-
czypospolita Obojga Narodów 
toczyły aż do XVIII wieku wynisz-
czające wojny. Chanat Krymski 
przetrwał aż do roku 1783, kie-
dy to Półwysep Krymski został 
zdobyty przez wojska Imperium 
Rosyjskiego.

Tatarzy osiedlali się na zie-
miach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego już na początku XIV wieku, 
jednakże pełen rozwój osadnictwa 
tatarskiego nastąpił pod koniec 
tego wieku za rządów Wielkiego 
Księcia Witolda. Najczęściej byli 
to uchodźcy polityczni należący 
do starszyzny tatarskiej Złotej 
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Ordy, którym Witold nadawał 
ziemię, zobowiązując ich w za-
mian do służby wojskowej (na 
ogół w odrębnych chorągwiach 
tatarskich). W 1397 r. w Wielkim 
Księstwie Litewskim znalazł schro-
nienie uciekający przed swoimi 
przeciwnikami  chan Złotej Ordy 
Tochtamysz. Rok ten uznaje się 
za początek  tatarskiego osadnic-
twa na tych ziemiach. Migracja 
tatarska trwała aż pod koniec 
XVIII wieku. Tatarzy przybywali 
z terenów Złotej Ordy, później 
Wielkiej Ordy, Chanatów Krym-
skiego, Kazańskiego i osiedlali się 
głównie w okolicach warownych 
zamków na Litwie - Wilna, Trok, 
Grodna, Nowogródka, Oszmiany, 
Lidy, Krewy i Kowna. Nazywano 
ich Lipkami (od tureckiej nazwy Li-
twy) lub Muślimami. Prowadzone 
przez Witolda i kolejnych władców 

litewskich wojny ze Złotą Ordą i 
Chanatem Krymskim zwiększały 
osadnictwo tatarskie o jeńców 
wojennych, którzy osadzani byli 
w odrębnych wsiach, ulokowa-
nych wzdłuż granicy żmudzkiej.  
Tatarzy osiedlali się również na 
Litwie dobrowolnie, porzucając 
targane plemiennymi wojnami ro-
dzinne stepy. Mogli oni w swoich 
wsiach budować meczety, zawierać 
związki małżeńskie i praktykować 
wiarę muzułmańską. Osadnictwo 
tatarskie miało wyraźny charak-
ter obronny i strategiczny, jako 
ochrona graniczna skierowana 
przeciwko Zakonowi Krzyżac-
kiemu i Zakonowi Kawalerów 
Mieczowych.

W 1399 r. Wielki Książę 
Witold  na czele potężnej, li-
czącej 23 tys. piechoty i rycerzy  
armii litewsko-polsko-krzyżackiej, 

wspomaganej przez 15 tys. wo-
jowników z Chanatu Krymskiego 
podjął nieudaną próbę restauro-
wania rządów Tochtamysza nad 
Złotą Ordą. W  bitwie nad rzeką 
Worsklą (na wschód od Kijowa) 
stoczoną 12 sierpnia, liczące 90 
tys. wojowników wojska tatarskie 
dowodzone przez chana Edygeja 
rozbiły armię Witolda. W bitwie 
tej zginął wojewoda krakowski 
Spytko z Melsztyna, komtur 
krzyżacki Tomasz Szurwiłło oraz 
prawie 4 tys. polskich rycerzy. 
Przegrana bitwa z perspekty-
wy państwa polsko-litewskiego 
oznaczała utratę szansy na pod-
porządkowanie  zajmowanych 
przez Tatarów ziem nad Morzem 
Czarnym oraz utratę szansy zjed-
noczenia wszystkich ziem ruskich 
pod panowaniem Jagiellonów. 

Począwszy od pierwszej po-
łowy XV wieku Tatarzy czynnie 
uczestniczą po stronie Witolda 
w wojnach z Krzyżakami. W 1409 
roku na Litwę przybyli z wierny-
mi sobie wojownikami synowie 
Tochtamysza, walcząc następnie 
pod wodzą jego najstarszego syna 
Dżal-ad-Dina u boku Witolda 
w bitwie pod Grunwaldem. W 
wojnie z Zakonem Krzyżackim 
w 1414 roku uczestniczyły posił-
kowe chorągwie tatarskie pod 
wodzą Betsub-Ułana, młodszego 
syna Tochtamysza.

Otrzymywane przez Tatarów 
tzw. hospodarskich, czyli pocho-
dzących z arystokracji tatarskiej 
liczne przywileje zapewniły im 
zachowanie dużej autonomii. 
Niektóre rody (np.  Glińscy, 
Szyryńscy, Barancewicze, Koryc-
cy) otrzymały herby i nadania  
ziemskie w zamian za służbę woj-
skową. Wraz ze starszyzną tatarską 

W miastach Rzeczypospolitej powstawały meczety i muzułmańskie dzielni-
ce. Poza Kruszynianami na Podlasiu niewiele dziś z tego zostało. U góry: 
zdjęcie obiektu ze Słonimia (przebudowanego w XIX w.), z lewej: minaret 

w Kamieńcu Podolskim, swego czasu zdobytym przez Turków.
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przybywali na Litwę także tzw. 
Tatarzy-kozacy nie należący do 
rodów arystokratycznych. Prawa 
szlacheckie obydwu grup  zostały 
usankcjonowane i potwierdzone 
oficjalnie przez dwa przywileje 
króla Zygmunta II Augusta z lat 
1561 i 1568 oraz szereg innych 
przywilejów kolejnych władców: 
Stefana Batorego z roku 1576, 
Zygmunta III z roku 1609, Wła-
dysława IV z roku 1634, Michała 
Korybut Wiśniowieckiego z roku 
1669 oraz przez szereg konsty-
tucji sejmowych. Kolejną grupą 
społeczną byli płacący pogłówne 
tzw. Tatarzy miejscy, osiedleni na 
przedmieściach miast, których 
nie obejmowały królewskie i 
sejmowe przywileje. W okresie 
XV i XVI wieku  na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
osiedliło się około 6 tys. wyznaw-
ców Proroka.

Począwszy od XV wieku Ta-
tarzy służyli w wojskach litewskich 
i polskich, tworząc chorągwie 
lekkiej jazdy. Uzbrojeni w szable, 
dzidy, łuki, tarcze oraz chronieni 
przez kolczugi byli bardzo groź-
nym przeciwnikiem. Z reguły 
unikali starć z regularnym woj-
skiem, a ich głównym atutem 
była szybkość wschodnia taktyka. 
Kiedy zachodziła potrzeba sta-
wali u boku Litwinów i Polaków, 
ścierając się w boju z Krzyżakami, 
Szwedami, Rosjanami i ich sprzy-
mierzeńcami. Walczyli także z 
Turkami i Tatarami Krymskimi, 
a więc ze swymi pobratymcami 
i współwyznawcami, których 
nie uważali za braci, lecz za na-
jeźdźców ich ojczyzny. W 1508 r. 
po jednym  z wielu łupieżczych 
najazdów na Podole zwrócili się 
do nich z oświadczeniem: „Ani 
Bóg, ani Prorok nie każą wam 
rabować, my was więc mamy za 
rabusiów”. Oprócz służby wojsko-
wej  na Tatarach, posiadających 
znajomość języków wschodnich, 
spoczywał obowiązek uczestni-
czenie w charakterze tłumaczy w 
poselstwach polskich do Turcji i 
Chanatu Krymskiego.

Bywały w historii polskiej 
wojskowości lata, że  chorągwie 
tatarskie stanowiły czwartą część 
jazdy Rzeczypospolitej. Kiedy w 
1605 r. pod Kircholmem het-
man Karol Chodkiewicz rozbił 
liczniejszą armię szwedzką, na le-
wym skrzydle jego wojsk walczyły 
chorągwie tatarskie Bogdana Tu-
sowicza i Abrahama Asłanowicza. 
Tatarzy tłumili też bunt Bohdana 
Chmielnickiego. Pod komendą 
Stefana Czarneckiego podczas 
jego wyprawy do Danii służyły roty 
tatarskie Michała Antonowicza i 
Stefana Morzkowskiego.

W XVIII stuleciu Tatarzy 
nadal tworzyli swoje chorągwie, 
w których służyli także Polacy.  
U schyłku tego wieku walczyli 
w wojnie polsko–rosyjskiej 1792 
roku i w powstaniu kościuszkow-

skim w 1794 roku, aż do upadku 
Rzeczypospolitej. W okresie 
niewoli narodowej Tatarzy da-
wali wyraz przywiązania do swojej 
ojczyzny. Walczyli w wojnach na-
poleońskich oraz w powstaniach 
narodowych lat 1830 – 1831 i 
1863 – 1864. Spotykały ich z tego 
powodu represje, konfiskaty ma-
jątków i zsyłki na Sybir. 

Tylko jeden raz Tatarzy wy-
mówili posłuszeństwo Rzeczy-
pospolitej. W 1672 
r., gdy Imperium 
Osmańskie stanęło 
u bram Rzeczypo-
spolitej, kilkanaście 
chorągwi pod wodzą 
rotmistrza Aleksan-
dra Kryczyńskiego  
przeszła na stronę 
armii sułtana turec-
kiego Mehmeda IV, 
posiłkując załogę 
Kamieńca Podol-
skiego w wojnie z 
Rzecząpospolitą. 
Przyczyną buntu 
było negowanie 
przez część magna-
tów  ich szlachectwa, 
próby pozbawienia 
ich królewskich i sej-
mowych przywilejów 
oraz niewypłacanie 
przez wiele lat żołdu. 
Spotykały ich także 
prześladowania reli-
gijne ze strony zwo-
lenników kontrre-
formacji. Większość 
ze zbuntowanych 
chorągwi nie chciało 
jednak służyć pod 
sztandarami Półksię-
życa i powróciło na 
służbę Rzeczypospo-
litej po ogłoszeniu 
amnestii przez króla 
Sobieskiego w 1676 r.

Przywilej królewskim z 12 
marca 1679 r. głosił: ... Włóki i 
włości wieczyście onymże i suk-
cesorom nadawszy i darowawszy, 
na onych budować się, osadzać 
i przedawać, zastawiać i podług 
woli i upodobania swego dyspo-
nować, z obligiem tylko usługi 
wojennej wiecznymi czasy...” Z 
mocy tego przywileju Tatarzy z 
oddziałów rotmistrzów Bogdana 
Kieńskiego, Gazy Sieleckiego 
i Olewowskiego otrzymali wsie 
Bohoniki, Kruszyniany, Drahla, 
Malowicze Górne. Rotmistrz 
Samuel Murza Korycki ze swoją 
chorągwią objął w posiadanie 
wsie Lebiedziew i Małaszewicze 
w ekonomii brzeskiej oraz kilka 
wsi w ekonomii kobryńskiej. 
Rotmistrz Daniel Szabłowski 
osiadł także w Małaszewicach, 
zaś rotmistrz Romanowski w Stu-
dziance, wsi położonej w kluczu 
łomaskim ekonomii brzeskiej.

Takie nadania były nie tylko 
nagrodą za wierną służbę i zasługi 
wojenne, ale  także formą rekom-

pensaty i spłaty zaległego żołdu, 
w czasach gdy skarb królewski 
po długoletnich wojnach świecił 
pustkami. Rotmistrzowie Daniel 
Szabłowski i Samuel Murza Ko-
rycki uczestniczyli w buncie 1672 
r., ale wrócili do służby w armii 
koronnej po ogłoszonej w 1676 r. 
przez króla Jana III amnestii. W 
następnym roku Sejm potwierdził 
wszystkie wcześniejsze przywileje 
tatarskie, w szczególności przy-

wrócił im prawa do nabywania 
ziemi na równi ze szlachtą i 
objęcie ich szlacheckimi prawa-
mi sądowymi oraz gwarantował 
wolność wyznania.

W drugiej połowie XVII i 
pierwszej połowie  XVIII wieku 
szlachta tatarska w znacznym 
stopniu się spolonizowała, zwłasz-
cza warstwy wyższe–ziemiańskie. 
Natomiast drobna szlachta zagro-
dowa i mieszkańcy miast ulegli 
w większości wpływom litewskim 
bądź białoruskim.

Na przełomie XVI i XVII 
wieku Tatarzy zatracili całkowi-
cie rodzimy język czagatajski, 
zastępując go z czasem jednym 
z miejscowych języków: polskim, 
litewskim bądź  białoruskim, uży-
wając od święta jedynie niektó-
rych zwrotów w sferze religijne. 
Ulegli też, szczególnie szlachta, 
kulturowej asymilacji, przyjmu-
jąc wszelkie stanowe i lokalne 
obyczaje, pozostając tylko przy 
swoim wyznaniu. Stąd też w za-
leżności od miejsca zamieszkania 
nazywano ich Tatarami polskimi 

lub Tatarami litewskim. Tatarami 
litewskimi(po turecku: Lipka Ta-
tarłar) nazywali swoich pobratym-
ców z Lechistanu także Tatarzy 
Krymscy i Turcy osmańscy. Od 
Turków i Tatarów krymskich ter-
min „Lipka” przeszedł do języka 
polskiego i zaistniał na równi z 
terminem „Tatar litewski”. Na-
tomiast termin „Tatarzy polscy” 
rozpowszechniony został szerzej 
dopiero w okresie międzywojen-

nym, określający Tatarów 
zamieszkałych na dawnych 
terenach Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów.

Tradycje jazdy tatar-
skiej kontynuowane były 
w Wojsku Polskim po od-
zyskaniu przez Rzeczypo-
spolita niepodległości. W 
styczniu 1919 r. utworzono 
Tatarski Pułk Ułanów im. 
płk. Mustafy Achmatowi-
cza, pod dowództwem gen. 
Aleksandra Romanowicza. 
Pułk liczył około 600 uła-
nów, z czego połowę sta-
nowili Tatarzy, a pozostałą 
część Polacy, Azerowie 
oraz przedstawiciele ludów 
kaukaskich. Pułk okrył 
się chwałą podczas wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 
roku, ponosząc duże straty 
w czasie walk odwrotowych 
spod Kijowa. W połowie 
lipca skierowany został 
do Płocka, gdzie uczest-
niczył w ciężkich walkach 
obronnych, tracąc połowę 
swego stanu osobowego. 
Po bitwie o Płock, z nie 
do końca wyjaśnionych 
przyczyn, pułk został roz-
wiązany, a z pozostałych 
resztek pułku utworzono 
Dywizjon Muzułmański, 
który wcielono do 13 Pułku 

ułanów wileńskich, przekształ-
cając go w 1936 r. w 1 szwadron 
tatarski. Rozkazem Ministra 
Spraw Wojskowych kierowano 
do tego szwadronu wszystkich 
rekrutów tatarskich. Szwadron 
był ostatnim pododdziałem jazdy 
tatarskiej w historii Rzeczypospo-
litej. W wojnie obronnej 1939 r. 1 
szwadron dowodzony przez rtm. 
Aleksandra Jeljaszewicza walczył 
pod Piotrkowem Trybunalskim, 
Tomaszowem Lubelskim i Ma-
ciejowicami. Szwadronowi przy-
pisuje się przeprowadzenie w 
dniu 10 września 1939 r. jednej z 
szarż kawaleryjskich w kampanii 
wrześniowej. Szarża maciejowicka 
uznawana jest za symboliczne za-
mknięcie historii walk oddziałów 
tatarskich w wojsku polskim.

W okresie międzywojennym 
w granicach Polski żyło około 
5,5 tys. Tatarów (województwa 
wileńskie, nowogródzkie i biało-
stockie). Tatarzy polscy w II Rze-
czypospolitej posiadali 19 gmin 
wyznaniowych (dżemiatów), gdzie 
znajdowały się meczety i cmenta-

Oddziały tatarskie służyły w armii Rzeczypospolitej szla-
checkiej, a potem w II RP. Słowo islam pochodzi z języka 

arabskiego, a oznacza „Poddanie się woli Boga”. Na 
obrazku żołnierz tatarski z buńczukiem.
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rze muzułmańskie (mizary). Nad 
całością spraw wyznaniowych 
czuwał Muzułmański Związek Reli-
gijny w Rzeczypospolitej Polskiej z 
siedzibą w Wilnie, który powołano 
w 1925 r. Na czele Związku stał 
mufti Jakub Szynkiewicz. Działał 
również Związek Kulturalno – 
Oświatowy Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej pod przewodnictwem 
Olgierda Kryczyńskiego. Istniało 
także Tatarskie Muzeum Naro-
dowe w Wilnie oraz Tatarskie 
Archiwum Narodowe. W czasie II 
wojny światowej Tatarzy ponieśli 
dotkliwe straty, szczególnie wśród  
inteligencji.

Współczesne osadnictwo 
tatarskie w Polsce związane jest z 
masowymi migracjami tej ludno-
ści po 1945 r. ze wschodnich tere-
nów II Rzeczypospolitej. Tatarzy 
osiedlali się wówczas na terenie 
Pomorza Gdańskiego, głównie 
w Gdańsku, gdzie w 1959 roku 
powołano odrębną gminę wyzna-
niowa, liczącą obecnie około 300 
osób. Drugi obszar to Pomorze 
Zachodnie, zwłaszcza Szczecin, 
Gorzów Wielkopolski (w którym 
także działa gmina muzułmań-
ska) i Trzcianka. Trzeci rejon do 
Dolny Śląsk, głównie Wrocław. 
Gminy muzułmańskie istnieją 
także w Białymstoku (liczy około 
1 800  wyznawców), Warszawie, 
Bydgoszczy oraz w Poznaniu. 
Gminy muzułmańskie są terena-

mi strukturami Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na którego czele  
stoi mufti Tomasz Miśkiewicz. 
W Polsce istnieje także od 1992 
r. Związek Tatarów Polskich w 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Po II wojnie światowej w 
granicach Polski pozostały jedynie 
dwie wsie tatarskie: Bohoniki i 
Kruszyniany na Podlasiu, gdzie 
znajdują się ich tradycyjne me-
czety i mizary. Na Litwie najwięk-
sze skupisko Tatarów to Wilno, 
Kowno i okolice tych miast. W 
Niemieży i Soroktatarach znajdują 
się stare zabytkowe meczety i miza-
ry. Na Białorusi Tatarzy mieszkają 
w takich  miejscowościach jak: 
Mińsk, Nowogródek, Oszmiany, 
Słonim, Skidel i Iwie.

Według oficjalnych szacun-
ków w Polsce żyje obecnie około 5 
000 Tatarów. Dane te opierają się 
wyłącznie na spisach z gmin wyzna-
niowych. Wśród Tatarów polskich 
można wyróżnić zasiedziałych od 
wieków mieszkańców Bohonik 
i Kruszynian oraz okolicznych 
wsi, jak  również pochodzącą z 
Kresów tatarską ludność osiadłą 
w innych regionach. Osobną 
grupę stanowią osoby wywodzące 
się z dawnych skupisk bądź rodzin 
tatarskich i przechowujące świado-
mość tatarskiego pochodzenia, ale 
bez związków z islamem. Osoby te 
żyją poza środowiskiem tatarskim 

SZTUKA W CZASOWYM 
BEZAKCIE I KILKU NIEUŁA-
DZONYCH SCENACH PRZEZ 

MOJRĘ KIEROWANYCH

(cz. III)

JOLANTA
Ale jak za granica jedzisz, to wszyst-
kie równe i my Wilniuki i Pulaki, 
wszystkie zagranico to Ruskie - i 
sprawiedliwe to jest.

TADZIK*
Mama, ale Ty mnie powiedz, cze-
mu pradziaduk nie wyjechał wtedy 
du Polski…

(JOLANTA znów ma się ku odpo-
wiedzi. Wchodzą ROMECZEK i 
EWELINA)

ROMECZEK
Uooo, Kakije ludzi! A co tu za 
święto!Syn przyjechał! (witając się 
z TADZIKIEM)

(widzi szampana)
Nalejesz mnie też kiliszeczak, 
Jolcia?

JOLANTA
Romka, Ty co, Tobie jeszcze je-
chać na maszynie1dzisiej.

ROMECZEK
Nu tak, tak, zapomniał. A nu i 
licha z tym!

(po zbyt krótkim namyśle)
Ewelina, a może Ty chcesz palec 
do szampana zamoczyć, posma-
kować?

EWELINA
Eeee, nie?

JOLANTA
Nie wstydź się, lepiej w domu wypij 
z rodzicami, niż gdzieś nieponiat-
no2 gdzie.

EWELINA
Nie chcę! Powiedziałam prze-
cież. 

(EWELINA przez cały czas surfuje 
w telefonie, zupełnie tym pogrążona, 
niezainteresowana i nieobecna, jednak 
siada na kanapie przy TADZIKU).

Wawrzyn Komar 

Historia niepewnej rodziny (4)

i nie są zazwyczaj umieszczane w 
statystykach, co z pewnością może 
zaniżać ogólną liczbę Tatarów w 
Polsce.

Pochodzenia tatarskiego 
bądź ich potomkami byli m.in. 
Hassan Konopacki – oficer wojsk 
rosyjskich, białoruskich i polskich, 
zmarły w Bydgoszczy, Łukasz Bie-
gański – generał armii  Księstwa 
Warszawskiego, Aleksander Sul-
kiewicz - działacz socjalistyczny, le-
gionista, Aleksander Romanowicz 
– generał kawalerii w armii carskiej 
i polskiej, Charles Bronson (właśc. 
Charles Buchinski) – syn Tatara 
litewskiego z Druskiennik, znany 
z filmów „Siedmiu  wspaniałych” 
i „Parszywa dwunastka”. Tatarska 
krew po mieczu płynęła także w 
żyłach Henryka Sienkiewicza, a 
po kądzieli w żyłach Melchiora 
Wańkowicza.

Ważnym elementem tatar-
skiej tożsamości to poczucie  pol-
skości. Na poziomie etnicznym 
czują się Tatarami, ale na obywa-
telskim i państwowym - Polakami. 
Kultywują także swoistą „mitologię 
militarną”, wskazując na zasługi 
swoich przodków we wszystkich 
wojnach, jakie toczyła Rzeczypo-
spolita. Żywa jest także tradycja 
wysokiej pozycji ludności tatarskiej 
w Rzeczypospolitej; przywileje 
szlacheckie i brak obciążeń pańsz-
czyźnianych w zamian za służbę 
wojskową. Po 1989 roku nastąpiło 

ożywienie kulturalne i etniczne 
Tatarów polskich, będące nawią-
zaniem do lat międzywojennych i 
bardzo aktywnej wówczas działal-
ności tej grupy etnicznej.

W 2019 r. przypada 622 - 
lecie osadnictwa tatarskiego na 
Ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego.

Bibliografia:
Jan Tyszkiewicz: Tatarzy na Litwie i 
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w., Warszawa 1989,
Jan Tyszkiewicz: Z dziejów Tata-
rów polskich: 1794-1944, Pułtusk 
2002,
W. Pałubicki: Etniczno-religijna 
mniejszość Tatarów polskich, Tradycja 
i przemiany, Toruń 1966,
P. Borawski: Tatarzy w dawnej Rze-
czypospolitej, Warszawa 1986,
Dariusz Skorupa: Stosunki polsko-ta-
tarskie 1595-1623, Warszawa 2004
Leszek Podhorecki: Czyngis-chan, 
Warszawa 1991,
Michael Morys-Twarowski: Muzuł-
mańskie przedmurze chrześcijaństwa, 
Focus Historia Ekstra, 2018.
Maciej Lech Rewakowicz, Tatarzy 
i bitwa pod Wiłłkomierzem 1.IX 1935; 
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Mahmud Taha Żuk, Muzułmańskie 
duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczy-
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8, s. 4-6

TADZIK
(znów mówiąc we współczesnej pol-
szczyźnie)
Co słychać? Jak w szkole?

EWELINA
Nudy. Baba z „polaka”, ta Aldona, 
kazała Cię pozdrowić, mówiła 
„Twój starszy brat”, “mój ulubiony 
uczeń z Wilna”.
Bla bla bla.. 
Ble! 
A fe!

TADZIK
Ooo, dzięki!

EWELINA
Mhmmmmmm... Weź Ty idź! 
Dobrze, że jestem dziewczyną, 
bo by do mnie “Tadzik” mówiła 
lub „Iwanuszka”… idiotka… Cały 
czas mnie  w tej szkole do Ciebie 
porównują i się pieszczą jak nie-
normalni! Ta zakonnica mała od 
religii, nie pamiętam jak ją tam, 
siostra coś tam, ten kurdupel, też 
cały czas mnie wypytuje ”jak tam 
srak tam co u brata”. Taki lizodup z 

Ciebie był, że teraz tylko mi wstyd 
przynosisz przed całą klasą. Kujon! 
Prymas!Dinozarłtaki! Hu… 

TADZIK
(przerywając EWELINIE)
Weź się uspokój..

ROMECZEK
Dzieci dzieci, licha z tym…

EWELINA
(obrażona)
JA TU NIC POWIEDZIEĆ NIE 
MOGĘ!

(wracając do telefonu)
Mhmmmmmm…I NIC JUŻ NIE 
POWIEM!
(EWELINA milknie)

TADZIK
Mama…

JOLANTA
(dolewając mu szampana)
Nu?

TADZIK*
Czy Ty myślała, co by było, jeśliby 
dziadek Oluś wyjechał wtedy du 
Polski?

JOLANTA
To Ciebie nie byłoby wtedy na 
świecie, byliby ludzie, a nie my, 
żyliby… też nie tak jak my. A 

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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tak to, patrzaj, jaki wielki wyros, 
bogatyrtaki moj, wykarmiuony 
na wileńskim czarnym chlebie i 
słoninie.

(JOLANTA zaczyna szczypać TADZI-
KA, pieścić jak dziecko)
TADZIK*
(wyrywając się)
Mama! Mama… a czy Ty wiesz, 
czemu oni zostali w Wilni? Dzia-
dek Oluś, babcia Tekla z dziad-
kiem Lioniusiem?

JOLANTA
A co ja moga wiedzieć, nie wyje-
chali i nie wyjechali… Ja babci 
stareńkiej pytała kiedyś o tamte 
czasy, ale wiesz jak ona mnie małej 
dziwczynca opowiadała…

(po chwili  zastanowienia)
…ja też już dużo co ni pamiętam, 
głowa nie ta, wiem tylko, że brat 
babci stareńkiej - Zygma wyje-
chał z żonko i dziećmi wtedy do 
Polski. Pamiętasz ta wujenka, co 
w Szczecinie umarła jak jej dzie-
więćdziesiąt dziewięć lat było. To 
ta Zygmy żona. A drugi brat to 
pił dużo, wiesz ałkagolik on był, 
to też w Majkunach tak i został. 
Pamiętasz jego?

TADZIK
Nie bardzo...

JOLANTA
Boże moj, nu jak nie! Ten taki, 
Cwaniewicz, pamiętasz jego? Ręce 
jeszcze trzęśli się u niego, ale jak 
wypił to przestawali. Zawsze chodził 
do babci stareńkiej i mówił „Siostra, 
kielicha nalej”, a dziaduk Oluś, jak 
tylko widział z pola, że Cwaniewicz 
idzie do babci stareńkiej, to mówił 
„Znowu ten łajdak pełzni”. Mocniej 
od tego Cwaniewicza to sowietów 
dziaduk musi tylko nie lubił. Ale 
babcia stareńka to polewała za 
każdym razem, póki dziaduk nie 
widział. Wiesz jak to kobieta, zawsze 
coś miała schowane, czy nalewka 
jaka czy samagon to i polewała bra-
tu. Szkoda jej było tego niedorajdy. 
Nu wo tak wo oni jakoś tam i żyli. 

TADZIK
A dziadek Oluś miał możliwość, 
aby?...

JOLANTA 
(bawiąc się kieliszkiem z szampanem, 
pogrążona w przeszłości, nie słysząc 
niezgrabnych pytań TADZIKA)

A tego Cwaniewicza to wnuczka 
była moja adnagodka3. W moim 
wieku dziewczyna, nu może trocha 
starsza, jak mnie było dwanaście 
to jej może osiemnaście. Ona 
bardzo wstydziła się, że ona Polka, 
to jeszcze nazwali jej Czesia. Rozu-
miesz? Czesia ona była! Czesława. 
Ładna taka, wysoka była, zawsze 
dżynsy takie pracirony4nosiła, wtedy 
wszystkie w takich pokazywali się 
na mieście. To jak my do kina z to 

Czesio chodzili, ona mnie zawsze 
prosiła „Jolka, Ty mnie tylko nie nazy-
waj Czesia. A to mnie tak wstyd, że ja 
jakaś Czesia. Mów do mnie Natasza”. 
To ja tak do niej i mówiłam: „Nata-
sza paszli siuda, Natasza paszli tuda”. 
A co! Przy sowietach to inne czasy 
byli… To inne i imiona…Ale mło-
da ta Czesia umarła, chyba jakoś i 
do czterdziestki nie dożyła.

TADZIK
(zniecierpliwiony ale uprzejmy)
A co jej się stało?

JOLANTA
Wypić ona lubiła. Wszędzie szwen-
dała się już potem po Wilnie, pod 
magazinami5 stała z tymi degrada-
mi6 przepitymi, ja to jej już rzadko 
wtedy widziałam. Mówili, że znaleź-
li jej… martwa leżała koło drogi, a 
co z nią stało się to nikt nie wie.

(#cisza)
(#siorbnięcie szampana)
JOLANTA
A nasze dziaduki tak i zostali się 
w Wilni.

TADZIK
Ale dlaczego? Co ich do tego 
zmusiło?

(ROMECZEK otwiera kolejną butelkę 
szampana. Huk spowodowany wysko-
kiem korka. ROMECZEK pod ten szum 
mimochodem również sobie dolewa. 
Chowa kieliszek za kanapą, pije ukrad-
kiem, kiedy nie widzi tego JOLANTA, 
która wygląda jakby przed wyskokiem 
korka była świadoma tego, co chciała 
powiedzieć, ale po -  już zupełnie uleciało 
jej to z głowy jak gaz z kieliszka)

JOLANTA
Nie wiem.

TADZIK
Chociaż coś Ci powiedziała bab-
cia Tekla? Być może chociażby 
ochłapkiem rzuciła? Słówkiem 
poczęstowała pozornie nic nie 
znaczącym? 
Czerstwym okruszkiem? 
Niczym takim?
Mama!

ROMECZEK
(szeptem do TADZIKA)
Nu licha z tym…

(głośniej do wszystkich)
Może szampana?

(JOLANTA zastanawia się. ROME-
CZEK podlewa szampana)

TADZIK
Mamo, to jest przeszłość, nasza 
tożsamość, umysłowa konstrukcja, 
językowa ewolucja i wszystko pozo-
stałe, co niewymienione zostało, a 
co tworzy nas, tę krew i te kości, 
humory, wybory i wszelkie inne 
nasze niepewne metafory.

JOLANTA
Nu mówiła…

TADZIK*
I co?

JOLANTA
(rozbrajająco)
Nie pamiętam ja! Coś tam stało się 
wtedy, jak oni już zebrane byli. 

(Na scenę wbiega MOJRA. Początkowo 
ukrywa się za TADZIKIEM, nasłuchu-
jąc o czym będzie mówić JOLANTA, 
po czym na wszelkie możliwe sposoby, 
ograniczone jedynie wyobraźnią reżysera 
sztuki, próbuje przeszkodzić TADZIKO-
WI w wysłuchaniu urywanej opowieści 
JOLANTY. I choć opowieść ta w żaden 
sposób TADZIKOWI nie pozwoli 
zrozumieć, nie da mu odpowiedzi, to 
MOJRA mimo to nie chce dopuścić 
nawet najmniejszej możliwości, aby 
TADZIK wywęszył trop. Ostatecznie do-
chodzi do szarpaniny między MOJRĄ i 
TADZIKIEM)

JOLANTA
(spokojnie, melancholijnie, ale zbyt 
obojętnie, nie dostrzegając akcji, która 
wydarza się pomiędzy TADZIKIEM a 
MOJRĄ)

To wiosna była. Babcia stareńka na-
wet czemodany spakowała, przed 
świrna7 wystawiła. I konia dziaduka 
jeszcze z czasów ułańskich - Siwka 
sąsiadom Bukiejom oddała, do 
cudzego gumna8 odprowadziła, 
zostawiła, sama szła z tym koniam 
przez całe Majkuny pu drodza 
polnej. Dziaduk płakał długo, z 
Siwkiem rozstać się nijak nie mog, 
a nie pozwolili im z żywiołami9-
jechać du Polski. Kazali wsio10 
zostawić- krowy, kury, wsio! 

#siorbnięcie szampana

Na głowa po jednym czemodanie 
można było zabrać.  Ni więcej!

TADZIK
(wyrywając się z sideł MOJRY)
Mało! 
Mało im 
i mi tego mało! 
Mamo, opowiedz mi więcej…

JOLANTA
Nie pamiętam, mówia Tobie! A 
może mnie babcia stareńka i nie 
mówiła tego wcale…Aj, dziadka 
Liońki zapytać musisz, jemu wtedy 
jakoś dziesięć lat było, może co i 
pamiętać będzi.

MOJRA
(ironicznie, z gniewem, nie oczekując na 
jakąkolwiek reakcję kogokolwiek)
Tylko spójrzcie! Jakaż ona obo-
jętna na wszystko, co jej przeze 
mnie zgotowane zostało! Cóż za 
heroiczna postawa! Jaka matka-
nie-polka! Niebezpieczna kobieta! 
Patrzcie jaka!

TADZIK
O czym Ty mówisz?!

MOJRA
Wy! Nieznośni, przaśni, sprośni, 
nudni i tak bardzo pewni w tej całej 
swojej niepewności!Opierścienia-
cie się warowną iluzją akceptacji, 
swoistością, swojskością i ojczysto-
ścią, zapominając tym, co było, o 
tym co miejsce miało i o tym, co 
się z Wami notorycznie działo! 
Ujrzyjcie zatem!

<nagła, wręcz agresywna, odzwier-
ciedlająca nastrój MOJRY zmiana 
scenografii. SKLEP RYBNY. Na 
scenie JOLANTA jako klientka, przy-
glądająca się ladzie oraz stojąca za 
ladą EKSPEDIENTKA.  MOJRA z 
TADZIKIEM na uboczu>

EKSPEDIENTKA
Dzień dobry.

JOLANTA
Dzień dobry.

EKSPEDIENTKA

(usłyszawszy nieczystość w języku, zgrzyt 
w czystości brzmienia, przedniojęzykowe 
“Ł”, przeklęte, jak choroba genetyczna 
z pokolenia na pokolenie przekazywane 
Wilniukom,  EKSPEDIENTKA krzy-
wi się, wzlatując ponad rybi smród, 
zapominając, czując się dumną Polką 
prawdziwą, tutaj urodzoną)

W czym mogę pomóc?

JOLANTA
Czy będzicie mieli śledź?

(akcent na wysyczanym  “Ś” w słowie 
śledź kłuje ESKPEDIENTKĘ jak 
ośśśśśśśśść w gardle)

EKSPEDIENTKA
Nie rozumiem?

JOLANTA
Czy śledź może jest?

(ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚliiiiieeeeeeeććććć!!!)

EKSPEDIENTKA
Ja ni panimaju pa ruski.

cdn

Przypisy:
1 „maszyna” – z ros. - samochód
2 „nieponiatno” z ros. - niewiadomo
3 „adnagodka” – ros. – rówieśnica
4 „pracirony” – pot. z ros. – nazwa na 
spodnie dżinsowy ręcznie gotowane, 
poprzecierane
5 „magazin” – ros. – sklep spożywczy
6 „degrad” pot. z ros. – osoba wyniszczona 
wskutek nadużywania alkoholu, innych 
czynników
7 „świrno” – budynek gospodarczy, gdzie 
trzymano ziarno, zboże
8 „gumno” – budynek gospodarczy, gdzie 
przechowywano siano
9 „żywioły”- dialekt północnokresowy – 
zwierzęta gospodarskie
10 „wsio” – z ros. - wszystko
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W propagandzie oraz po-
wszechnej świadomości Litwi-
nów wydarzenia związane ze 
złamaniem przez Polskę umowy 
suwalskiej i wkroczeniem do Wil-
na wojsk generała Żeligowskiego, 
stały się symbolem nieprawości 
Polaków, imperializmu polskiego 
i dążeń do skolonizowania Litwy. 
Obydwa ściśle powiązane ze sobą 
wydarzenia miały miejsce w paź-
dzierniku 1920 roku. Tymczasem 
ostry spór o granice oraz przyna-
leżność państwową Wilna toczył 
się od zarania państwowości Litwy 
i Polski w roku 1918. Wydarzenia 
z października 1920 stanowiły 
jedynie kolejny akt tego samego 
dramatu. Odrodzone państwo 
litewskie powstało dzięki protek-
cji Niemiec. W dniu 23 marca 
1918 cesarz Wilhelm II uznał 
niepodległość okupowanej przez 
wojska niemieckie Litwy. 25 maja 
1918 niemiecka gazeta „Nord-
deutsche Allgemeine Zeitung” 
donosiła, że „ Pan Voldemaras 
wraz z prezydentem Smetoną i ks. 
Staugaitisem składają w Kownie w 
połowie maja 1918 r. naczelnemu 
wodzowi Ober-ostu serdeczne 
podziękowanie za oswobodzenie 
i za dar wspaniałomyślny 300 000 
marek”. W przypadku Smetony 
chodziło oczywiście o przewod-
nictwo Taryby. W listopadzie i 
grudniu 1918 władze niemieckie 
udzieliły Litwie dwóch kredytów 
na łączną kwotę 110 milionów 
marek. Pomimo przegranej woj-
ny wojska niemieckie nadal oku-
powały Kowieńszczyznę i Żmudź, 
zapewniając  funkcjonowanie 
władz litewskich. Zależność rzą-
du kowieńskiego od Niemców 
była tak duża, że władze litewskie 
chcąc utworzyć własną armię 
musiały uzyskać oficjalną zgodę 
Dowództwa Wojsk Niemieckich 
na Wschodzie. Zgoda taka została 
udzielona 23 listopada 1918.

Pomimo całkowitego uza-
leżnienia od obcego mocarstwa 
rząd Taryby bez zahamowań 
dawał się ponosić marzeniom 
odnośnie wielkości państwa litew-
skiego. W dniu 20 stycznia 1919 
litewskie Ministerstwo Spraw 
Białoruskich wydało deklarację, 
że powiaty : augustowski, bia-
łostocki, białowieski, bielski, 
grodzieński, słonimski, sokólski, 
wołkowyski i lidzki „ są obszarami 
państwa litewskiego”. Kilkanaście 
miesięcy później, tj. 20 listopada 
1919 ogłoszono zasady wyborów 
do litewskiego Sejmu Ustawo-
dawczego, gdzie powtórzono 
aspiracje do objęcia we władanie 
tych terytoriów. Zgodnie z tymi 

zasadami, wyborczy Obwód I 
Mariampolski obejmował m.in. 
Sejny i Suwałki, Obwód VII Wi-
leński Wilno i okolice, Obwód 
VIII Lidzki Lidę, Oszmianę, 
Wołkowysk, Obwód X Grodzień-
ski Grodno, Sokółkę, Augustów.                                                                         
Największy problem Litwinów 
polegał na tym, że okupacyjne 
wojska niemieckie już na począt-
ku roku 1919 opuściły Wilno, co 
pozwoliło na zajęcie miasta przez 
najpierw przez bolszewików, a 
następnie, w dniu 21 kwietnia 
1919, przez wojsko polskie. Od 
tego dnia aż do 14 lipca 1920 
Wilno znajdowało się w rękach 
Polaków. W wymiarze realnym, 
chociaż nie prawno-traktatowym, 
Wileńszczyzna należała w tym cza-
sie do państwa polskiego. Władzę 
sprawował Zarząd Cywilny Ziem 
Wschodnich podległy Naczel-
nemu Dowódcy Wojsk Polskich. 
Władze polskie stanowiły akty 
prawne obowiązujące na terenie 
Wileńszczyźny. Najdonioślejszym 
z nich był dekret Naczelnika Pań-
stwa z 29 sierpnia 1919  o powo-
łaniu Uniwersytetu Stefana Bato-
rego, który zainaugurował swoją 
działalność 11 października 1919. 
W uroczystościach brał udział 
81-letni Władysław Mickiewicz, 
syn najwybitniejszego studenta 
wileńskiej Alma Mater. 

Po podpisaniu Traktatu 
Wersalskiego wojska niemieckie 
opuściły w lipcu 1919 Kowno. W 
zmienionej sytuacji, w dniu 26 lip-
ca aliancka Rada Najwyższa usta-
liła linię demarkacyjną pomiędzy 
Litwą a Polską, wytyczoną przez 
marszałka Focha. Biegła wzdłuż 
linii kolejowej Grodno-Wilno-Dy-
neburg, pozostawiając po stronie 
polskiej Wilno, Troki, Landwa-
rów, Nową Wilejkę. Litwini nie 
godzili się na taki stan rzeczy. 
Zerwali komunikację kolejową, 
drogową, pocztową i telegraficz-
ną pomiędzy Kowieńszczyzną a 
Wileńszczyzną. Wilno jednakże 
było zamieszkane przez ludność 
litewskojęzyczną w niewielkiej 
liczbie. Sytuację narodowościową 
obrazowały m.in. dane dotyczące 
szkolnictwa w tym mieście w maju 
1919. Szkół polskich wszystkich 
szczebli było wówczas 58. Uczyło 
się w nich 5878 uczniów. Szkół 
żydowskich było nieco mniej, bo 
łącznie 29, ale uczyło się w nich 
aż 5947 uczniów. Litwini mieli w 
Winie 7 szkół, gdzie uczęszczało 
775 uczniów. Białorusini posia-
dali jedno gimnazjum  ze 151 
uczniami. W Wilnie funkcjono-
wały także 3 niemieckie szkoły 
powszechne, gdzie uczyło się           

126 dzieci. Istniały nadto szkoły 
rosyjskie, ale co do nich nie ma 
szczegółowych danych.

Na początku sierpnia 1919 
w Wilnie odbyły się wybory do 
Rady Miasta. Głosowało około 49 
tysięcy osób. Polacy, startujący z 
dwóch odrębnych list, uzyskali w 
sumie 34 mandaty. Żydzi wpro-
wadzili do Rady Miasta 14 osób. 
W wyborach brali udział także 
Białorusini, ale na ich listę głoso-
wało zaledwie 426 osób i wobec 
tego nie uzyskali ani jednego 
mandatu.

Tymczasem na Litwie Ko-
wieńskiej okupacja wojsk nie-
mieckich zmieniła jedynie swoją 
postać. Gdy na żądanie Ententy 
armia niemiecka zaczęła pod 
koniec lipca 1919 opuszczać 
okupowane tereny wschodnie, 
niektóre jednostki zamiast wracać 
do Niemiec, zmieniły tylko swoją 
lokalizację. Dywizja generała 
Diebischa opuściła Augustów i 
zamiast wycofać się do Prus 
Wschodnich, została skierowana 
na Żmudź. Na terenie Łotwy i Li-
twy zaczął operować „ Freikorps” 
pod dowództwem generała Rüdi-
gera von der Goltza, wspomagany 
przez formalnie rosyjską „Armię 
Ochotniczą”, utworzoną przez by-
łego kapelmistrza carskiej orkie-
stry wojskowej Pawła Bermondta-
Awałowa, gdzie 80 procent stanu 
osobowego tworzyli Niemcy z 
krajów bałtyckich. Jednostki te 
stanowiły narzędzie niemieckich 
militarystów, którym marzyło 
się utworzenie na Wschodzie 
„Hinterlandu”, czyli rolniczego 
zaplecza surowcowego Rzeszy. 
Gdy komendant litewski Szawel 
zwrócił się do sztabu głównego 
„Armii Ochotniczej”, przebywają-
cego Kurszanach, by wytłumaczo-
no mu, co oznacza przebywanie 
tej armii na terenie Litwy, otrzy-
mał odpowiedź : „To ja winienem 
zapytać, kim Pan jesteś i co tu robisz, i 
jakim prawem stawiasz mi pytania !”. 
Dopowiedzieć należy, że wojska 
Bermondta-Awałowa formalnie 
podporządkowały się armii ge-
nerała Judenicza i w związku z 
tym propagowały białogwardyjską 
ideę zachowania „jednej, niepo-
dzielnej Rosji”, w skład której 
wchodziły także ziemie litewskie. 
Znalazło to później swój wymow-
ny wyraz, gdy w październiku 
1919 oddziały Bermondta zajęły 
Szawle i rozplakatowały odezwę 
do miejscowej ludności głoszącą 
m.in. : „ W przyszłości Rosja bez 
wątpienia da temu krajowi szerokie 
samookreślenie i autonomię”. O nie-
podległości Litwy nie mogło być 

mowy. O samo Wilno upominali 
się Litwini, Białorusini, nie chcie-
li wyrzec się go Biali Rosjanie. 
Według ówczesnych słów Piłsud-
skiego „ Wilna żądają wszyscy”. 23 
sierpnia 1919, po opuszczeniu 
miasta przez wojska niemieckie 
i zajęciu przez Litwinów, w Sej-
nach wybuchło lokalne polskie 
powstanie. Litwini zareagowali 
pogromem miejscowych Polaków 
oraz masowymi aresztowania na 
terenie północnej Suwalszczyzny. 
W zaistniałej sytuacji kowieńskie 
koła polonofilskie, przy wsparciu 
miejscowej, zakonspirowanej 
POW, zaplanowały dokonanie 
zamachu stanu. Spisek został 
jednakże odkryty i rząd Sleževi-
ciusa dokonał, począwszy od 29 
sierpnia, licznych aresztowań 
wymierzonych nie tylko w POW, 
ale w Polaków w ogóle.  W arty-
kule „ Prześladowania Polaków 
na Litwie” z 11 września 1919, 
wileńska gazeta „ Nasz kraj” 
donosiła : „ Księża litewscy w 
całej północnej Suwalszczyźnie i w 
przyległych okolicach nawołują do 
rżnięcia Polaków. Odznaczają się 
pod tym względem między innymi ks. 
Jozaitis i ks. Jozefaitis. Dnia 26-go 
bm. w Kalwarii odbył się mityng, na 
którym ten ostatni wystąpił ze wściekłą 
przemową antypolską ( …) Świeżo w 
Kownie zabroniono wystawiania ob-
razu Matki Boskiej Częstochowskiej”. 
Dodać warto, że w grudniu 1919 
zakazano w Kownie noszenia ro-
gatywek, które kilka dni wcześniej 
wprowadzono dla uczniów miej-
scowego gimnazjum polskiego.                                                     
W tamtych dniach aresztowano 
ponad 500 Polaków. Wśród 
nich znaleźli się m.in. prezydent 
Kowna Alojzy Brzozowski, czło-
nek prezydium Zarządu Miasta 
Kowna Michał Junowicz, redak-
tor „Ziemi Kowieńskiej” Cze-
sław Stefanowicz, radni miejscy 
Perkowski i Zatorski, właściciel 
polskiej księgarni Ossowski, kie-
rownik teatralny Towarzystwa „ 
Lutnia” Szemberg, nauczyciele 
gimnazjum miejskiego Lucjan 
Matusewicz i Witold Matusewicz, 
nauczyciel gimnazjum polskiego 
Paszke. Prasa wileńska donosiła, 
że niektórzy aresztanci byli bici 
torturowani przez określanego 
mianem „kata” szefa kontrwy-
wiadu Liudasa Girę, skądinąd 
poetę i późniejszego kolaboranta 
sowieckiego. Szokujące wydarze-
nia rozegrały się w Wiłkomierzu. 
W potyczce zbrojnej w okolicach 
majątku Wojtkuszki żołnierze 
litewscy okrążyli 12-osobowy 
oddział Polaków. Ośmiu z nich 
zginęło, czterech zostało ran-
nych. Zwłoki poległych żołnierzy 
polskich obwożono ulicami mia-
sta na pokaz w odkrytym wozie 
konnym. Pomocnik naczelnika 
milicji Plačenis wbił do rany 
martwego żołnierza laskę mówiąc 
: „Może, który przeklęty Polak 
jeszcze żyje”. Prowadzący wóz 

Krzysztof Jeremi Sidorkiewicz

Przed Żeligowskim
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Tuż przy szosie biegnącej z 
Kiejdan do Poniewieża, po jej pra-
wej stronie, vis-à-vis Truskowa leży 
wieś Powermeń (lit. Pavermenys). 
Na jej obrzeżu zachował się zespół 
pałacowy w dawnym majątku 
ziemskim. 

Pierwszą wzmiankę o nim 
zapisano w dokumentach z 1583 
roku. Początkowo należał on do 
rodziny Grothuzów, pochodzącej 
z Westfalii, która już w XIV wieku 
osiedliła się w Inflantach, a XVII 
stuleciu przeniosła na Litwę i do 
Polski. Jedna jej gałąź szczyciła się 
szwedzkim tytułem baronowskim, 
otrzymanym w 1682 roku. 

W 1748 roku dobra power-
meńskie stały się własnością spo-
lonizowanej kurlandzkej rodziny 
Brunnow, która nim znalazła 
się w Kurlandii, zamieszkiwała 

Jerzy i Katarzyna Samusikowie

U baronów w Powermeniu 

Saksonię. Piewszym właścicielem 
Powermenia z tej rodziny był Jan 
Mikołaj Brunnow (1696-?) herbu 
Trzy Belki, pułkownik wojska 
polskiego, żonaty z Marianną 
Karpiówną (1708-?) herbu wła-
snego, córką cześnika upickiego, 
z którą miał córkę Bogumiłę i syna 
Jakuba Jana. Jakub Jan Brunnow 
(1736-1773), żonaty z Barbarą 
Pióro był następnym dziedzicem 
dóbr powermeńskich. Przekazał 
je jedynemu synowi, Stanisławowi 
(1770-?), żonatemu z Eufrozyną 
Korwin-Kossakowską z Kossaków 
(1770-1848) herbu Ślepowron. 
Stanisław i Eufrozyna Brunnowie 
mieli dwójkę dzieci. Córka, Ma-
rianna (1810-1873), wyszła za mąż 
w 1830 roku za Jana Tadeusza de 
Virion i przeniosła się do jego dwo-
ru w Liszkach koło białostockich 

Na zdjęciu: Elewacja frontowa pałacuNa zdjęciu: Oficyna

Na zdjęciu: Resztki pałacowego parku

krzyczał w kierunku przerażo-
nych   kobiet : „ Chodźcie tu pa-
nienki, wybierajcie sobie którego 
za męża”. W końcu okaleczone 
zwłoki  zakopano w nieozna-
kowanym dole na cmentarzu.                                                                                                
W październiku 1919 roku sytu-
acja polityczna w krajach bałtyc-
kich zaczęła się niebezpiecznie 
zmieniać. Armia Bermondta, 
która powinna była wspierać 
Judenicza zbliżającego się do 
Piotrogrodu, samowolnie zaata-
kowała Rygę. Przez pięć tygodni 
ostrzeliwała stolicę Łotwy. W celu 
utworzenia szerszego zaplecza 
dla swoich działań żołnierze Ber-
mondta zajęli Szawle, Rosienie 
i Szadów. Rzeczywiste zamiary 
Bermondta odsłonił na początku 
grudnia generał von der Goltz, 
który w wywiadzie dla wycho-
dzącej w Kopenhadze rosyjskiej 
gazety „Wozrożdienje” stwierdził, 
że celem białogwardyjskiego 
rządu Rosji, z którym zgadza się 

Bermondt, jest stworzenie fede-
racji Wielkiej Rosji, obejmującej 
m.in. Litwę, Łotwę i Estonię. Jeśli 
bowiem prowincje bałtyckie będą 
samodzielne, staną się wkrótce 
koloniami angielskimi. Bezrad-
ny rząd kowieński zmuszony był 
pójść na kompromis. W dniu 11 
listopada 1919 zawarto ugodę 
pomiędzy Litwą a reprezentan-
tami Niemiec, występującymi 
w imieniu sił Bermondta. Wy-
znaczono linię demarkacyjną i 
strefę neutralną. W obliczu tych 
wypadków rząd polski zajął stano-
wisko przychylne wobec Litwy. 13 
października 1919 podsekretarz 
stanu MSZ Władysław Skrzyński 
wydał deklarację, że „ Polska w ta-
kiej chwili nie zajmie wrogiej postawy 
wobec Litwy i nawet pośrednio nie 
wesprze intrygi militaryzmu pruskie-
go”. Skrzyński dodał, że „Litwini 
mogą spokojnie skoncentrować swoje 
wojska przeciwko wojskom niemiecko-
rosyjskim”. Deklaracja kończyła się 

naiwnym, jak się później okazało, 
stwierdzeniem, że „nadejdzie chwi-
la, gdy (…) Litwini będą potrafili 
ocenić stanowisko Polski, która unika 
wszystkiego, co mogłoby wywołać 
rozlew krwi pomiędzy Polakami a 
Litwinami”. W rezultacie wojska 
litewskie w dwudniowej bitwie 
pod Radziwilliszkami, stoczonej 
21-22 listopada 1919, pokonały siły 
Bermondta i w następstwie wyzwo-
liły terytoria przez nie okupowane.                                                                                                                          
Nic jednak nie zdołało zmienić na-
stawienia władz litewskich wobec 
Polaków. Na początku grudnia 
1919 wszystkie litewskie partie 
polityczne przeprowadziły ener-
giczną akcję przeciwko planowa-
nemu przez rząd Galvanauskasa 
wznowieniu ruchu kolejowego, 
pocztowego i telegraficznego 
pomiędzy Wilnem a Kownem. 
Zbliżały się wybory do Sejmu 
Ustawodawczego, wyznaczone na 
14-15 kwietnia 1920, a wraz z tym 
nasilała się antypolska agitacja. 

Litewskie gazety ubolewały, że 
znaczna część Litwy jest okupo-
wana przez Polaków i mieszkańcy 
tych ziem nie będą mogli wziąć 
udziału w wyborach. Odgrażano 
się, że „wyrodki polskie orientujące się 
na Warszawę nie otrzymają w Sejmie 
ani jednego krzesła”. 6 lutego 1920 
rząd kowieński w nocie przekaza-
nej alianckiej Radzie Najwyższej 
oprócz żądania dotyczącego Kłaj-
pedy, domagał się zwrotu Wilna 
i wszystkich obszarów litewskich 
zajętych przez Polaków. Wcześniej, 
w dniu 23 stycznia 1920, minister 
Voldemaras na posiedzeniu Taryby 
stwierdził, że warunkiem nawiąza-
nia stosunków z Polską jest ustale-
nie granicy wzdłuż linii kolejowej 
Lida- Wilejka- Połock. W dniu 15 
maja 1920 odbyła się uroczysta 
inauguracja kowieńskiego Sejmu 
Ustawodawczego. Polacy uzyskali 
ostatecznie trzy mandaty. Stosunki 
polsko-litewskie w dalszym ciągu 
pozostawały napięte.

Krynek, natomiast syn, Szymon 
(1804-1878) pozostał w Powerme-
niu. Ożenił się z Jadwigą Potocką 
ze Złotego Potoku (1827-?) herbu 
Pilawa (Złota) i miał z nią dwie 
córki i dwóch synów. Młodszy syn, 
Szymon, zmarł w wieku 25 lat, zaś 
starszy, Stanisław, odziedziczył 
powermeński majątek.

Stanisław von Brunnow 
(1859-1941), marszałek upicki 
mógł już szczycić się tytułem 
barona, który został nadany w 
1853 roku jego rodzinie przez 
cara Mikołaja I i potwierdzony w 
1862 roku przez Aleksandra II. 

Po ślubie w czerwcu 1889 roku z 
baronówną Ludwiką Janiną Salo-
meą Taube (1864-1943) herbu 
własnego postanowił zbudować w 
Powerneniu odpowiadającą ich 
statusowi rezydencję. Na planie 
wydłużonego, ale dość szerokiego 
prostokąta wzniesiono jedena-
stoosiowy, parterowy budynek 
pałacowy, z pseudoryzalitem na 
osi elewacji frontowej, zwień-
czonym trójkątnym naczółkiem. 
Poprzedził go portyk, który nie 
przetrwał do naszych czasów. 
Czterem kolumnom portyku od-
powiadały na elewacji rzekomego 
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Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa pałacu

Na zdjęciu: Trójkondygnacyjny spichlerz

Na zdjęciu: Zespół pałacowy w Powermeniu

Na Białorusi jest sześć 
szkół z polskim językiem na-
uczania. Wszystkie w obwodzie 
grodzieńskim. Najstarszą jest 
Polska Szkoła Społeczna im. 
Tadeusza Rejtana przy Od-
dziale Związku Polaków na 

Białorusi w Baranowiczach. 
Została ona założona w 1887 
roku, pracując początkowo w 
wynajętych pomieszczeniach 
domu kultury. Po wybudo -
waniu Domu Polskiego prze-
niosła się do tego obiektu. 
Większość absolwentów tej 
placówki (ponad  200) po stu-
diach w Polsce nie wróciło na 
Białoruś. Szkołą kształci więc 
polską inteligencję, ale „na 
eksport”. Druga Polska Szkoła 
Społeczna działa przy Oddzia-
le ZPB w Grodnie, trzecia przy 
oddziale ZPB w Wołkowysku, a 
czwarta przy Oddziale ZPB w 
Brześciu Litewskim.

 Wszystkie te trzy placówki 
są finansowane przez rodziców 
ale też przy wsparciu władz 
polskich. Ośrodek Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą 
przy Ministerstwie Edukacji 
Narodowej RP deleguje do 
nich nauczyciel i ,  głównie 
języka polskiego i historii. 
Młodzież część wakacji spędza 
na koloniach w Polsce.

N a j w i ę c e j  p o l s k i c h 
uczniów kształcą jednak dwie 
szkoły państwowe z polskim 
nauczaniem. W odróżnieniu 
od państw inflanckich, w któ-
rych szkoły mniejszości naro-
dowych zorganizowało samo 
państwo, na Białorusi przyjęto 
zasadę współorganizacji z Rze-
czypospolitą Polską.

Szkoły zostały zbudowane 
za pieniądze polskich podatni-
ków reprezentowanych przez 

Stefan Pastuszewski

Szkolnictwo polskie na Białorusi

Stowarzyszenie «Wspólnotę 
Polską». Zawarta w 1993 roku 
umowa między Ministerstwem 
Edukacji Białorusi a Minister-
stwem Edukacji RP przewidy-
wała, że Polska sfinansuje bu-
dowę jednej szkoły w Grodnie 

(1996) i Wołkowysku (1994), 
a szkołę na osiedlu typu miej-
skiego Wiszniowiec sfinansuje 
Białoruś czego jednak nigdy 
nie zrealizowano. Lokalizację 
tych szkół potwierdzono w 
Księgach Wieczystych. Statut 
funkcjonowania tych szkół 
określono w art.122 Konstytu-
cji Białorusi i ustawach oświa-
towych. Zgodnie z tym szkoły 
polskie mają status 11-letnich 
szkół średnich. Naukę kończy 
matura.

Funkcjonowanie szkół 
polskich na Białorusi i białoru-
skich w Polsce jest regulowane 
kolejnymi porozumieniami 
między Ministerstwami Eduka-
cji (ostatnio podpisano takie 
porozumienie w 2016 roku).

Nauka  może odbywać się 
w języku polskim z wyjątkiem: 
białoruskiego, rosyjskiego 
i  języka obcego. Kuratelę 
sprawuje administracja pań-
stwowa. Zarządzanie szkołami 
ma polegać na finansowaniu 
pracującego w nich personelu, 
uiszczaniu opłat eksploata-
cyjnych, remontów, częścio-
wego wyposażenia w pomoce 
naukowe.

Sprawy nauki języka pol-
skiego pozostawiono dyrekcji 
szkół. 

Szkoła Nr 36 w Grodnie 
zaprojektowana została przez 
architektów «Grodnograż- 
danprojekt» w stylu polskiego 
dworku z realizacją w dwóch 
etapach: w pierwszym etapie 
w 1996 roku dla 540 uczniów 

Na zdjęciu: Państwowa Szkoła Polska w Wołkowysku.

ryzalitu cztery toskańskie pilastry, z 
wgłębnymi, pionowymi płycinami. 
Były to w zasadzie jedyne dekora-
cyjne elementy architektoniczne, 
bowiem trudno byłoby za takowe 
uważać prostolinijne nadokienni-
ki nad prostokątnymi oknami. Na 
elewacjach bocznych i ogrodowej 
te nadokienniki były jedynymi 
ozdobnymi detalami. Do pokrycia 
gładkiego, dwuspadowego dachu 
z naczółkami użyto ceramicznych 
dachówek. 

Tuż obok zbudowano pię-
cioosiową oficynę, z piętrowym, 
trzyosiowym korpusem central-
nym, zwieńczonym trójkątnymi 

przyczółkami od frontu i od 
ogrodu. Kondygnacje oddzie-
lił szeroki, wydatny gzyms. Po 
cztery pilastry ozdobiły w obu 
elewacjach zarówno piętro, jak 
i parter, z tym że pilastry na par-
terze miały pionowe, wgłębne 
płyciny, takie same jak w pałacu. 
Parterowe skrzydła otrzymały po 
jednym oknie, umieszczonym we 
wnęce zamkniętej półkoliście. 

Do lewego skrzydła dostawiono 
jeszcze z boku małą, murowaną 
dobudówkę. 

W bliskim sąsiedztwie pa-
łacyku i oficyny znajdowały się 
zabudowania gospodarcze, wśród 
których wyróżniał się duży, trój-
kondygnacyjny spichlerz. Zespół 
pałacowy otaczał półkoliście od 
strony południowo-zachodniej kil-
kuhektarowy park o charakterze 
krajobrazowym; jego drzewostan 
był rodzimy. Dojazdowa aleja, 
biegnąca od strony północnej, 
została obsadzona lipami. 

Stanisław von Brunnow był 
dziedzicem powermeńskich dóbr 

do końca I wojny światowej. W 
1923 roku zostały one rozparce-
lowane, a w pałacu urządzono 
szkołę. Szkoła istniała tam również 
po II wojnie światowej, a oficynę 
przeznaczono na internat. Taki 
stan trwał do 1983 roku. Obecnie 
oba budynki stoją puste, z zabity-
mi na głucho drzwiami i oknami, 
chociaż prawdopodobnie znalazł 
się ostatnio chętny nabywca.
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z salami lekcyjnymi, salą gim-
nastyczną, aulą, stołówką. W 
drugim etapie przewidziano 
wybudowanie czterech sal lek-
cyjnych, świetlicy i części dla 
personelu medycznego. Drugi 
etap nie został zrealizowany 
dotychczas.

Miał powstać kompleks 
sportowy z bieżnią i boiskami 
do gier zespołowych, oraz 
basen. 

Znacznie ciekawsza jest 
architektura szkoły w Woł -
kowysku. Odbiega ona od 
koszarowego schematu, przy-
bierającą pawilonową  formę 
podmiejskiej rezydencji.

Od początku swojego ist-
nienia szkoły wypracowały spe-
cyficzny profil nauki, uwzględ-
niający poziom znajomości 
języka polskiego w rodzinie i 
możliwości posługiwania się 
nim na co dzień. Przykładem 
tej specyfiki może być system 
adaptacji uczniów I klas. Przez 
pierwsze 6 tygodni ucznio-
wie zapoznają się z polskimi 
literami i słowami, historią, 

kulturą Polski. Wielu z nich 
(około 70 proc. - aut.) styka się 
z tym po raz pierwszy. Po tym 
okresie odbywa się z udziałem 
dyrekcji, rodziców i kolegów 
uroczyste mianowanie i wrę-
czenie tornistrów z wyposa-
żeniem. Podręczniki i zeszyty 
do ćwiczeń w jakie zawierają 
te tornistry zostały dobrane w 
uzgodnieniu z polskim Mini-
sterstwem Edukacji.

Polskie szkoły na Biało-
rusi cieszą się wysoką renomą 
również w Polsce. Absolwenci 
wynoszą z nich duży zasób wie-
dzy, szczególnie z matematyki 

i fizyki. Ewenementem jest 
znajomość czterech języków: 
białoruskiego rosyjskiego, pol-
skiego i obcego i dlatego ab-
solwenci odnoszą sukcesy na 
studiach w Polsce i na Białoru-
si. Wielu z nich spośród 700 z 
Grodna i 300 z Wołkowyska po 
skończeniu studiów pracuje w 
RP w budownictwie, służbie 
zdrowia, marynarce handlo-
wej, wojsku czy policji.

Jednym z problemów tych 
szkół jest nadmierna inge -
rencja władz oświatowych w 
ich działalność.  Przejawia 
się to m.in. w ograniczaniu 
możliwości wyjazdów na wy-
cieczki do Polski (warunkiem 
otrzymania zgody jest odbycie 
5-ciu wycieczek po Białorusi), 
zakazie umieszczania informa-
cji o możliwościach studiów 
w Polsce, występowaniu na 
zewnątrz w strojach organiza-
cyjnych szkolnych harcerzy, 
zakazie kontaktowana się z 
nieuznawanymi organizacjami 
na Białorusi. W najbliższym 
czasie niezbędnym jest: 

Realizacja budowy II czę-
ści szkoły w Grodnie dla 120 
uczniów - zgodnie z projektem 
i umową międzyrządową oraz 
urządzenie boisk o sztucznej 
nawierzchni.

Trzeba też   podpisać 
nowe porozumienia między 
władzami oświatowymi Polski 
i Białorusi.

Realizacja tych postu -
latów jest obecnie możliwa, 
gdyż stosunki polsko-białoru-
skie znacznie się poprawiły, a 
Republika Białoruś wybrała 
bardzo interesującą formułę 

państwa wielonarodowościo-
wego. Poszczególne nacje  
mają dużo swobody, o ile nie 
zagraża ona integracji pań-
stwa. Oczywiście, że ocena w 
tym zakresie może być bardzo 
subiektywna i niekiedy docho-
dzi do daleko idących kontro-
wersji. Niemniej oba Związki 
Polaków na Białorusi włączane 
są w państwowe i lokalne  życie 
społeczne. 

Nie rozwiązanym proble-
mem 300 – tysięcznej mniej-
szości polskiej na Białorusi jest 
brak możliwości kształcenia w 
języku polskim poza obwodem 
grodzieńskim. Nie ma co się 
łudzić, ale zainteresowanie 
tym językiem jest duże głównie 
z dwóch powodów. Znajomość 
polskiego jest niezbędna przy 
staraniu się o Kartę Pola -
ka. Procedura, po złożeniu 
wniosku jest  następująca: 
Do wnioskodawcy telefonuje 
ktoś z konsulatu i zaczyna 

prowadzić rozmowę w języku 
polskim. Gdy rozmowa ta nie 
zostanie podtrzymana albo 
gdy za dużo w niej jest biało-
rusycyzmów i rusycyzmów, to 
słyszy się konkluzję: - Gdy Pan 
(Pani) nauczy się języka to się 
skontaktujemy.

Drugą przyczyną zaintere-
sowania się językiem polskim 
jest chęć wyjazdu do pracy.

Powstają więc różne ini-
cjatywy kursowe, lecz proble-
mem ich jest brak pomocy 
dydaktycznych, począwszy od 
mapy administracyjnej Polski, 
bowiem podczas egzaminu na 
Kartę Polaka pyta się o wo-
jewództwa, a na słownikach, 
skończywszy. W tym przypadku 
też przydałaby się pomoc kon-
sulatów poprzez wyposażanie 
tych ośrodków w odpowiednie 
materiały. Przecież zależy nam 
równocześnie i na odradzaniu, 
i na krzewieniu polskości.


