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glądem Tatarskim”.

Dzieje Tatarów, do których przylgnęło miano litewskich, słusznie są 
kojarzone z dolą oraz niedolą Rzeczypospolitej, zaś niemałą rolę 

w krzewieniu owego wizerunku od lat odgrywają rodzimi naukowcy 
czy publicyści. Ich prace utrwalają bowiem obraz muślimów, czyli 
Tatarów litewskich, jako tych, którzy w zamian za nadania ziemskie 
i swobody podejmowali od wieków liczne posługi feudalne dla wład-
ców dawnej Litwy oraz Korony, duchowieństwa, a także możnych 
panów litewsko-polskich.
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Nieco na uboczu polskich dociekań naukowych i popula-
ryzatorskich związanych z Tatarszczyzną stanęło zagadnienie roli, 
jaką odegrali muślimowie litewscy w państwach pruskich. W owych 
nielicznych publikacjach autorzy odnoszą się głównie do wąsko ujętych 
spraw wojskowych, emanacją których są opisywane dzieje słynnego 
Tatarenpulk1. Kwestie tatarskie tymczasem dużo obszerniej podejmują 
niemieccy badacze, dla których relacje tatarsko-pruskie wpisują się 
w szerszy kontekst kulturowy i polityczny związany z wpływem, jaki 
wywarł świat islamu na historię Niemiec2.

Warto zatem przyjrzeć się bliżej relacjom tatarsko-pruskim, 
których geneza sięga czasów XIV-wiecznych zmagań wojennych oraz 
politycznych między Koroną Polską i Wielkim Księstwem Litewskim 
a Zakonem Krzyżackim. Przez przeszło bowiem dwa stulecia rycer-
stwo krzyżackie ścierało się z siłami polsko-litewskimi wspartymi 
jazdą tatarską między innymi podczas wojen przeciw Krzyżakom 
w latach 1409-1411 i 1519-15213. Ostatecznie w efekcie współpracy 
polsko-litewsko-tatarskiej udało się wymusić na państwie krzyżackim 
zwierzchność lenną wobec Korony, zaś po zhołdowaniu w 1525 roku 
przekształcić w Prusy Książęce.

Społeczność tatarska osiedlająca się w dawnej Rzeczypospolitej 
oraz państwo tatarskie na Krymie już wówczas budziły pośród miesz-
kańców państwa krzyżackiego, a później pruskiego, zarówno lęk, jak 
1  Zob. S. Askenazy, Napoleon a Polska. Upadek Polski a Francya, Kraków-Warszawa 
1918, t. I, s. 125-126, 263-264; S.K., Tatarzy litewscy w armji Fryderyka Wilhelma II, 
„Rocznik Tatarski”, Zamość 1935, t. II, s. 419-420; S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. 
Próba monografii historyczno-etnograficznej, Warszawa 1938, s. 43; J. Reychman, 
Orient w kulturze polskiego Oświecenia, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 104; 
P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 247-248.
2  Z nowszych publikacji warto zwrócić uwagę na: M. Hotopp-Riecke, Polscy 
Tatarzy w Prusach. Przyczynek do dziejów wojskowości i historii mentalności, [w:]  
B. Igielska (red.), Tatarzy Polscy. Historia i kultura Tatarów w Polsce, Szczecin 
2009, s. 15-18; tenże, The Muslim Tatar cultural legacy in its German-Polish context, 
[w:] The art of the Islamic world and the artistic relationships between Poland and Is-
lamic countries, Kraków 2011, s. 291-305; tenże, Tatarisch-preußische Interferenzen 
im 17. und 18. Jahrhundert. Eine Beziehungsgeschichte, [w:] „Österreichische Zeit-
schrift für Geschichtswissennaschaften”, Jg. 28, Heft 1, 2017, s. 65-90; S. Theilig, 
Türken, Mohren und Tataren. Muslimische (Lebens-)Welten in Brandenburg-Preusen 
im 18. Jahrhundert, Berlin 2013.
3  Szerzej patrz: J. Tyszkiewicz, Rejestr chorągwi tatarskich walczących w wojnie 
polsko-krzyżackiej 1519–1521, „Zapiski Historyczne”, t. LIII, z. 1-2, 1988, s. 85-99; 
tenże, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989, 
s. 125, 170-200; S. Chazbijewicz, S. Moćkun, Tatarzy pod Grunwaldem, Grunwald 
2012.
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i ciekawość. Ślady nieśmiałych fascynacji Tatarszczyzną w obszarze 
niemieckojęzycznym widoczne są od schyłku XVI wieku. W wydanej 
w Norymberdze w 1580 roku „Pollnische Zeittung” została umiesz-
czona wielce interesująca wzmianka o ośmiu tysiącach „białych” oraz 
czterech tysiącach „dzikich” Tatarów, którzy pełnili służbę rycerską 
u boku króla Stefana Batorego. O ile ową informację uznać można za 
bałamutną co do podanych liczb, to wskazuje ona niewątpliwie na 
to, iż Niemcy już wówczas rozróżniali poszczególne grupy Tatarów 
w armii litewsko-polskiej4. W XVI stuleciu doszło jednocześnie do 
pierwszego politycznego kontaktu między domem brandenburskich 
Hohenzollernów a dworem chanów krymskich. Spotkanie to miało 
miejsce w dniu 7 marca 1599 roku, gdy przed majestatem Joachima 
Fryderyka, margrabiego-elektora Brandenburgii, stanął Mehmet Aga, 
krymski poseł5.

Kluczowe dla relacji prusko-tatarskich stały się wydarzenia 
z kolejnych wieków, związane ściśle z postacią Fryderyka Wilhelma 
Hohenzollerna, elektora brandenburskiego i księcia pruskiego, zwane-
go Große Kurfürst – Wielkim Elektorem oraz z jego następcami. To za 
sprawą kurfirsta bowiem doszło do reform państwa, czyniących potę-
gę ze zlepku niewiele znaczących krajów rozrzuconych między Renem 
a Niemnem. Procesowi modernizacji Prus towarzyszyły zarazem 
wydarzenia, które wyraźnie zbliżały świat pruski do tatarskiego.

Jednym z obszarów reformowanych przez Wielkiego Elektora 
stała się dyplomacja, której charakter najdobitniej oddaje niemiecki 
wyraz Schaukelpolitik, powstały ze zbitki słów schaukel – „huśtawka” 
i politik – „polityka”. Owa „huśtawka polityczna” rzeczywiście była 
„kołyszącym się” balansowaniem, wykorzystującym przebiegle słabo-
ści sojuszników oraz przeciwników Prus. Okazją do praktycznego 
zastosowania Schaukelpolitik stały się wydarzenia związane z II wojną  
północną. Otóż na Rzeczpospolitą, osłabioną wojną z Rosją oraz 
tłumieniem buntu Kozaków, uderzyła w 1655 roku armia szwedzka 
pod wodzą króla Karola X Gustawa. W sukurs zwycięskim Szwedom 
prędko stanęli zdrajcy Korony i Litwy, a także krnąbrny pruski wasal, 
który do tej pory w obawie przed wojskami szwedzkimi obsadzał zało-
gami brandenburskimi swoje warownie w Prusach. Jana II Kazimierza 
Wazę, króla Rzeczypospolitej, wsparli nieoczekiwanie Tatarzy krym-
scy, którzy wpierw wysłali do Fryderyka Wilhelma przebywającego 
w Królewcu legata Mehmeda Ali Murzę. Poseł krymskotatarski od  
4  Zob. Pollnische Zeittung Summarische und Warhaffte Beschreibung von iüngster 
bekriegung..., Nürnberg 1580, brak numeru karty.
5  Zob. M. Hotopp-Riecke, Tatarisch-preußische Interferenzen..., dz. cyt., s. 69.
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26 maja 1656 roku próbował przez kilka dni nakłaniać zdradliwego 
lennika Korony do posłuchu, lecz bezowocnie. Wobec klęski misji 
dyplomatycznej Tatarzy krymscy wystawili swoje posiłki zbrojne, 
które u boku Jana Kazimierza brały udział w kampanii letnio-jesiennej 
1656 roku, walcząc z armią szwedzko-elektorską.

Szerokim echem odbiła się w owym czasie wyprawa sił litew-
sko-polsko-tatarskich na Prusy Książęce, którą dowodził Wincenty 
Korwin Gosiewski, hetman polny litewski. Najazd Gosiewskiego 
cechowała bezwzględność, o którą w utrwalonym przekazie ustnym 
na Warmii i Mazurach oraz w „pruskiej” wersji wydarzeń, oskarża-
no niemal wyłącznie Tatarów6. Przypisywano im mordy, grabieże, 
zniszczenia oraz uprowadzenie licznego jasyru, choć fakty historycz-
ne wskazują na dużo mniejszą rolę Tatarów, niżby to miało wynikać 
z tych legend7.

Być może doświadczenie pożogi, którą sprawił pochód wojen-
ny żołnierzy hetmana Gosiewskiego w Prusach, skłoniło Fryderyka 
Wilhelma do szybszego zerwania przymierza ze Szwedami i przyłącze-
nia się do sił polsko-litewsko-tatarskich, ale też do dalszego budowania 
potencjału militarnego swojego państwa. Wszak w 1667 roku Wielki 
Elektor miał zapisać w swoim testamencie politycznym, iż „Przymie-
rza są wprawdzie dobre, lecz własna siła jeszcze lepsza; na tym można 
polegać bezpieczniej”8; słowa te były skwapliwie wypełniane przez 
kolejnych władców z dynastii Hohenzollernów. Odtąd Prusacy podej-
mowali stanowcze działania, rekrutując na wszelkie możliwe sposoby 
żołnierzy. Zaciąg prowadzono zarówno w kraju, jak również pośród 
wszelkiej maści zbiegów, najemnych ochotników, ale także jeńców. 
Dopuszczano się nawet porwań w krajach ościennych9.
6  Przykładem powoływania się na ów mit jest praca: A. Kossert, Prusy Wschod-
nie. Historia i mit, Warszawa 2019, s. 77-79.
7  Szerzej patrz: S. Augusiewicz, Najazdy tatarskie na Prusy Książęce (1656-1657): 
legendy i fakty, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 3, 1995, s. 233-247; ten-
że, Najazd tatarski na Prusy Książęce w 1656 roku. Sienkiewiczowska wizja – lokalna 
tradycja – przebieg – w świetle badań historycznych, „Prace Naukowe Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Zeszyty Historyczne”, t. XVI, 2017, 
s. 93-105.
8  „Allianzen sind zwar gut, aber eigene Kräfte noch besser; darauf kann man 
sich sicherer verlassen”. Cyt. [za:] G. Küntzel, Die politischen Testamente der 
Hohenzollern nebst ergänzenden Aktenstücken, Leipzig-Berlin 1911, Bd. 1, s. 55. 
Por. C. Clark, Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009, s. 70. Tłum. 
własne, dalej: K.B.
9  Niezwykłą grupę, która zasiliła szeregi armii prusko-brandenburskiej, sta-
nowili jeńcy z wojny turecko-rosyjskiej, toczonej w latach 1735-1739. Do Prus 
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Prusacy owładnięci żądzą powszechnej nieomal militaryza-

cji własnego kraju nie szczędzili pogranicza Rzeczypospolitej, skąd 
werbowano rekrutów do armii pruskiej, przy jednoczesnym czerpaniu 
wzorców z sarmackiej wojskowości. Już bowiem we wrześniu 1675 
roku na mocy postanowienia Fryderyka Wilhelma przystąpiono do 
formowania lekkokonnego oddziału Towarczys. Organizatorem owej 
jednostki został Jan Jerzy II, książę Anhalt-Dessau, który zlecił werbu-
nek w Rzeczypospolitej dwóm polskim rotmistrzom. Byli to Johann 
Rybinsky oraz Dobrogost Jaskolecky, którym udało się pozyskać 
dwustu jeźdźców, głównie pośród szlachty polskiej i najprawdopo-
dobniej Tatarów10. W efekcie uformowano dwie kompanie jazdy wypo-
sażone w szable, broń palną, łuki, dzidy, co niewątpliwie przywodzi na 
myśl skojarzenia z jazdą typu tatarskiego11. Prędko jednak, bo w maju 
1676 roku, towarzyszy rozpuszczono, do czego miała przyczynić się 
niesubordynacja wobec Prusaków oraz protesty Rzeczypospolitej12.
trafili oni w latach 30. XVIII wieku jako egzotyczny dar Ernesta Jana Birona, 
księcia kurlandzkiego dla Fryderyka Wilhelma I, króla pruskiego. Wcieleni 
zostali w liczbie około 20 osób do słynnego Lange Kerls, czyli pułku gwardyj-
skiego olbrzymów stacjonującego w Poczdamie. Na miejscu, w tzw. Königli-
chen Waisenhaus – Królewskim Sierocińcu, utworzono dla nich miejsce modlitw. Zob.  
A. Kopisch, Die königlichen Schlösser und Gärten zu Potsdam, Berlin 1854, s. 67;  
M. Heimbach, Die Entwicklung der islamischen Gemeinschaft in Deutschland seit 
1961, Berlin 2001, s. 23.
10  Por. M. Hotopp-Riecke, Plädoyer für einen Perspektivenwechsel Mehr Aufmerk-
samkeit für deutsch-tatarische Interkulturgeschichte, „Ansätze”, nr 3-4, 2014, s. 16; 
tenże, Tatarisch-preußische Interferenzen..., dz. cyt., s. 70.
11  W dawnej Rzeczypospolitej „tatarskość” przypisywana była także innym na-
rodom, które z racji cech fizjonomicznych, ubioru, zwyczajów, stosowanej bro-
ni przywodziły na myśl tatarskich mieszkańców niezmierzonych stepów lub 
też odnosiła się do osób różnych nacji i religii służących w jeździe tatarskiej. 
W sposób znakomity istotę ów zjawiska oddaje wzmianka, którą w swoim 
pamiętniku poczynił Jan Florian Drobysz Tuszyński – wiarus na służbie Rze-
czypospolitej: „siła Tatarów koło Korca mieszkało, to jest Lipków alias Czeme-
rysów, którzy pod chorągwiami lipkowskimi Koreckiego służyli...”. Cyt. [za:] 
J.F. Drobysz Tuszyński, Pamiętnik, [w:] A. Przyboś (red.), Dwa pamiętniki z XVII 
wieku. Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego, Wrocław-Kraków 
1954, s. 26. Uwaga ta nie jest bynajmniej odosobniona i wskazuje na łączenie ta-
tarskich Lipków z innymi ludami zamieszkującymi Wielki Step bądź Kaukaz. 
Zob. P. Borawski, Tatarzy w dawnej..., dz. cyt., s. 163.
12  Zob. F. Genthe, Die Bosniaken in der preussischen Armee. Ein Beitrag zur Ge-
schichte der bosnischen Lanzenreiter in den Armeen fremder Mächte, [w:] Wissen-
schaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, Wien 1902, Band 8,  
s. 147. Przy czym, jak zauważył Hugo Sommer, „Polnischen Truppen” w ewi-
dencjach wojsk pruskich widniały jeszcze w 1679 roku. Zob. H. Sommer, Beitrage  

lanCa tataRska w służbie pRusko-bRandenbuRskieJ...



172
Należy w tym miejscu odnotować, iż data utworzenia dwóch 

kompanii towarzyszy w armii pruskiej może być nieprzypadkowa. 
Wydaje się ona bowiem powiązana z trwającym jeszcze buntem 
Lipków. Otóż Jan Sobieski wobec wtargnięcia wojsk tureckich na Podole 
w czerwcu 1675 roku postanowił usunąć niepewne chorągwie lipkow-
skie z teatru działań wojennych13. Z kolei na Pomorzu Szwedzkim 
toczyły się boje między Prusakami a Szwedami. Czyżby więc to pośród 
owych Tatarów – Lipków mogli Prusacy znaleźć niezwykle cennego 
rekruta przeciw Szwedom? Trudno to autorytatywnie stwierdzić, tym 
niemniej zbieżność dat i okoliczności są wielce zastanawiające.

Dopatrując się tatarskich wątków w pruskich kompaniach 
Towarzyszy, warto odnieść się do wprowadzonego w tej formacji zacią-
gu towarzyskiego, który z całą pewnością mógł stanowić atrakcyjną 
formę werbunku także dla Tatarów. Wszak zasadom tym w dawnej 
Rzeczypospolitej podlegali obok szlachty litewsko-polskiej również 
Tatarzy litewscy. Muślimowie bowiem osadzani w dobrach monarszych 
oraz prywatnych wraz z przypisanym danym gruntom obowiązkom 
„służby rycerskiej” wystawiali lekkozbrojnych strzelców konnych, 
zwanych po łacinie equi sagittarii, tworząc obok jazdy wołoskiej najlżej-
szy rodzaj kawalerii w wojskach Rzeczypospolitej. Przy czym organi-
zacja werbunku i służby w jeździe tatarskiej przejawiały wyjątkowe 
cechy, które wynikały z utrzymującego się pośród Tatarów litewskich 
zależności feudalnych oraz podziałów rodowo-plemiennych14. Dopiero 
wraz z upowszechnieniem się zaciągu „Tatarów [...] nie z obowiązku 
posiadanej ziemi, lecz z własnej ochoty za żołd”15 dawne wzorce poszły 
w niepamięć, co następowało stopniowo od połowy XVII wieku.

Pruscy towarzysze swym uzbrojeniem i zastosowaniem bojo-
wym nawiązywali ponadto do litewsko-polskich chorągwi tatarskich. 

zu den militarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen, „Deutsche Wis-
senschaftliche Zeitschrit für Polen”, Posen 1929, Heft 16, s. 80.
13  Szerzej o buncie zob. P. Borawski, Tatarzy w dawnej..., s. 159-180.
14  Zob. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii..., dz. cyt., s. 56 i na-
stępne; J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kra-
ków 1924, s. 118; P. Borawski, Tatarskie chorągwie plemienne w armii Wielkiego 
Księstwa Litewskiego w XVI i pol. XVII w., „Acta Baltico-Slavica”, t. XII, 1979,  
s. 133-166; S. Chazbijewicz, Tatarzy Polscy – krótki zarys dziejów, [w:] J. Gutow-
ski, Katalog zabytków tatarskich, t. I, Broń i uzbrojenie Tatarów, Warszawa 1997,  
s. 11; K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym 
ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, s. 234-247.
15  Cyt. [za:] Rękopisma Jana Wincentego Bandtkie Stężyńskiego, „Biblioteka war-
szawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, Warszawa 
1858, t. III, s. 17.
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Albowiem pomimo zróżnicowania broni oraz wyglądu, które wynika-
ły ze stopnia zamożności Tatarów, można wskazać szczególne cechy 
lekkiej jazdy typu tatarskiego. Upraszczając – był to brak ciężkich zbroi 
ochronnych, zaś broń stanowiła głównie szabla i sahajdak, z czasem 
broń palna. Dodatkowo wraz ze wzrostem znaczenia lekkiej jazdy dla 
obronności Rzeczypospolitej, co nastąpiło niewątpliwie od połowy XVI 
wieku, w uzbrojeniu tych formacji zaczęła się upowszechniać krótka 
broń drzewcowa, określana najczęściej mianem włóczni, rohatyny 
lub dzidy, będąca antenatką lancy16. W porównaniu do kopii husar-
skiej była to broń krótsza – mierząca około 2 i pół metra, a co za tym 
idzie lżejsza, poręczniejsza, bardziej uniwersalna, bo nadająca się do 
ataku oraz obrony, działań w pojedynkę lub w większych formacjach. 
Dzidy oraz rohatyny „pod lekkimi znakami” zdawały się odnosić na 
tyle duże sukcesy, że wprowadzone zostały do powszechnej służby, 
co miało miejsce w 1676 roku podczas wotum sejmu koronacyjnego 
Jana Sobieskiego. Wtedy Sobieski zalecił, aby: „Chorągwie wszystkie, 
tak kozackie jako i lekkie mają być z dzidami, które oręże zda się być 
lepsze, potrzebniejsze i wygodniejsze niżeli petyhorskie”17.

Ponadto należy pamiętać też o tym, że muślimowie oprócz 
„obowiązków rycerskich” pełnili szereg innych powinności. Nawet 
w szkalującym Tatarów litewskich paszkwilu z początku z XVII wieku 
pt. Alfurkan tatarski wskazano na obowiązki kurierskie, furmańskie czy 
podwoda. Obelżywy utwór wspomina nawet o tatarskich ogrodnikach 
zobowiązanych do zaopatrywania dworu Wielkiego Księcia Litewskie-
go w żywność, a także o polowaniach na zwierzęta w lasach książęcych. 
Tatarów litewskich również zobligowano prawem do utrzymywania 
bezpieczeństwa na traktach, mostach i innych obiektach strategicznych 
z punktu widzenia państwa18.

Znalazły przeto zastosowanie w armii pruskiej ćwiczone przez 
wieki wśród Tatarów talenty jeździeckie, umiejętności we władaniu 
bronią oraz pełnieniu przez nich obowiązków bojowych i milicyjnych. 

16  Zob. T. Swięcki, Opis starożytney Polski, Warszawa 1816, s. 80; R. Handke, 
Słownictwo pism Stefana Żeromskiego: Walka, wojna, wojskowość, Kraków 2002,  
t. VI, s. 19, 234, 265.
17  Cyt. [za:] Sposoby i porządek obrony Rzplitej podczas wojny tureckiej (marzec 1676 r.),  
[w:] J. Woliński, Przyczynki do wojny 1676 r., „Przegląd Historyczno-Wojskowy”,  
t. 2, z. 1, Warszawa 1930, s. 146.
18  Zob. P. Czyżewski, Alfvrkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści części rozdzielo-
ny..., Wilno 1617, k. 52-53; M. Baliński, Historya miasta Wilna z rycinami, Wilno 
1836, t. II, s. 76; A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010, s. 31-32.
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Tatarska szybkość oraz zwinność w działaniach zarówno ofensyw-
nych, jak też defensywnych, zwłaszcza w rozpoznaniu, osłonie odwro-
tu lub w odosobnionych punktach oporu, czy nękaniu nieprzyjaciela, 
utrzymywaniu łączności, w sposób znakomity wpisywały się w pruską 
koncepcję tzw. kleine Krieg, czyli „małej wojny”19. Toteż po nieudanej 
próbie stworzenia jednostki towarzyszy Prusacy nie rezygnowali 
z pozyskania Tatarów litewskich, zaś istotnego kroku w tym kierunku 
dokonał król Fryderyk II, zwany Wielkim.

Już 19 grudnia 1740 roku król Fryderyk II nakazał generało-
wi majorowi Friedrichowi Leopoldowi von Geßlerowi utworzenie 
lekkiej formacji kawaleryjskiej w armii pruskiej. Zadanie powierzono 
pułkownikowi Georgowi Christophowi von Natzmerowi, dowódcy 
Husaren-Regiment Nr. 4, który dzięki udzielonej zgodzie Augusta III 
Sasa, króla polskiego i elektora saskiego, rozpoczął werbunek żołnierzy 
oraz dobierał odpowiednie konie na terenie Rzeczypospolitej, a także 
Saksonii. Akcja szczególnie się powiodła wśród Wołochów – Tatarów, 
których w marcu 1741 roku skoszarowano w Landsberg am Wartha, 
gdzie pod dowództwem von Natzmera utworzono regiment tzw. 
„Natzmer Uhlanen”, czyli pierwszy na ziemiach pruskich pułk ułań-
ski. Ostatecznie udało się sformować 6 szwadronów po 150 jeźdźców, 
uzbrojonych stosunkowo ciężko jak na ułanów, bo w lancę, pistolety 
i karabinek oraz szablę.

Godne odnotowania jest to, że pruska formacja ułańska w cało-
ści była tworzona w oparciu o doświadczenia saksońsko-polskich 
formacji ułańskich (od których wywodzi się nazwa owej lekkiej jazdy), 
gdzie służbę odbywali licznie Tatarzy litewscy20. Stąd uzbrojenie 

19  Ogromny wpływ na ukształtowanie się doktryny kleine Krieg mieli Georg 
Wilhelm von Valentini, Johann August Rühle von Lilienstern, a nade wszystko 
Carl von Decker, który usystematyzował pojęcie małej wojny. Zob. G.W. von 
Valentini, Die Lehre vom Kriege. Erste Theil. Der kleine Krieg und die Gefechtlehre, 
Leipzig-Berlin 1822; tenże, Abhandlung über den kleinen Krieg und über den Ge-
brauch der leichten Truppen mit Rücksicht auf den französischen Krieg, Berlin 1824; 
R. v. L., Handbuch für den Offizier zur Belehrung im Frieden und zum Gebrauch im 
Felde, Berlin, 1817-1818, Band 1-2; C. Decker, Ansichten über die Kriegführung im 
Geiste der Zeit: nach dem Französischen des Rogniat und nach Vorlesungen welche im 
Winter 1816/1817 den Offizieren des Generalstaabes in Berlin gehalten worden sind, 
Berlin 1822.
20  Zob. Ch. James, A new and enlarged military dictionary..., London 1802, hasło: 
Ulans; Z. Gloger Encyklopedja staropolska ilustrowana, Warszawa 1903, t. IV, 
hasło: Ułan, s. 406. Por. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii..., dz. 
cyt., s. 74; A. Zajączkowski, Studia orientalistyczne z dziejów słownictwa polskiego, 
Wrocław 1953, s. 41-42; S. Dunin i in., Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litew-
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ułanów pruskich stanowiły na wzór saski broń palna, szable oraz lance, 
zaś w umundurowaniu uwidoczniły się wzorce saksońsko-polsko-
-litewskie. Po odbyciu krótkich szkoleń pruscy ułani zostali wysłani 
na Dolny Śląsk21, gdzie w trakcie pierwszej wojny śląskiej mieli się 
rzekomo słabo spisywać22. W mojej opinii przeczyć temu poglądowi 
musi jednak fakt zachowania ułanów na służbie pruskiej, których prze-
niesiono do pułków huzarów. Wybieg zastosowany przez Prusaków 
daje się tłumaczyć dwojako. Po pierwsze być może rozpowszechniane 
złe zdanie o ułanach miało na celu świadome sianie dezinformacji. 
Po drugie zastosowali oni znaną w Rzeczypospolitej praktykę, wedle 
której utajano obecność tatarskich chorągwi przez przenoszenie ich do 
komputów kozackich, wołoskich czy petyhorskich, co tylko pozornie 
prowadziło do zmniejszenia ilości jazdy tatarskiej.

Dalszy rozwój lekkiej jazdy w kawalerii pruskiej nastąpił, 
gdy pod koniec 1745 roku, w okolicach Krosien, z sił polsko-saskich, 
pod dowództwem generała Jana Krzysztofa von Bardeleben „korpus 
Bośniaków należący do wojska nadwornego Króla polskiego najbar-
dziej dezerterował”23. Zbiegów pod przywództwem niejakiego Serkisa 
przydzielono do Husaren-Regiment Nr. 5 – elitarnej jednostki zwanej 
Schwarzen Totenkopf Husaren, gdzie sformowano pruski Bosniaken-
-Korps. Przy czym ów korpus był jedynie z nazwy bośniacki, gdyż 
służbę odbywali tam i inni muzułmanie bałkańscy, ale też Turcy, 
Tatarzy, Persowie, a nawet Kozacy, Sasi czy Polacy. Nie zagłębiając się 
w bogato opisane losy Bosniaken-Korps, należy zaznaczyć, iż jednostka 
ta przechodziła kilkukrotne reorganizacje, tak by ostatecznie w 1788 
roku wydzielić się z Regimentu Huzarów Nr 5, zaś w dwa lata później 
przekształcić się w samodzielny Regiment Towarzyszy (niem. Regi-
ment Towarczy), który – jak łatwo się domyślić – nawiązywał do staro-
polskich wzorców z armii koronno-litewskiej, przejawiając wiele cech 
znanych z formacji ułanów24.
scy w historii i kulturze, Białystok 2012, s. 21, 179-180; T. Ciesielski, Polscy ułani 
w służbie Wettynów i Habsburgów w latach 1730-1763, [w:] tenże (red.), W służbie 
obcych monarchów i państw, Warszawa 2015, s. 179-196.
21  Zob. T. Ciesielski, Polscy ułani..., art. cyt., s. 186-187; C. Jany, Armia Fryderyka 
Wielkiego. Od wstąpienia Fryderyka Wielkiego na tron do wybuchu wojny siedmiolet-
niej, Oświęcim 2016, s. 44-45.
22  T. Ciesielski, Polscy ułani..., art. cyt., s. 186-187.
23  Cyt. [za:] J.H. Dąbrowski, Wyprawa Generała Jana Henryka Dąbrowskiego do 
Wielkiej Polski roku 1794 przez niego samego spisana, Poznań 1839, s. 16.
24  Zob. L. v. Baczko, Beitrag zur Geschichte des Preußischen Bosniaken-Corps, vor-
zueglich ueber dessen Ursprung und seine ersten Offiziere, [w:] Beitraege zur Kunde 
Preußens, Königsberg 1818, Band 1, s. 290-302; Stammliste aller Regimenter und 
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Historia Korpusu Bośniackiego i powstałego w jego miejsce 

Regimentu Towarzyszy jest nierozerwalnie związana z zabiegami 
strony pruskiej wobec tatarskich mieszkańców Rzeczypospolitej. 
Prusacy, próbując podbić serca Tatarów litewskich, odwoływali się 
już w 1775 roku do idei tatarskiego osadnictwa wojskowego. W serii 
pism datowanych od dnia 7 czerwca do 22 lipca Fryderyk II wzywał 
podległych mu urzędników w Prusach Zachodnich, by podjęli kroki do 
przygotowania akcji osiedlania Tatarów na granicy z Koroną. W rejon 
Inowrocławia i jeziora Gopło planowano sprowadzić Tatarów pod 
wodzą Zachariasza Murzy Baranowskiego, zaś król pruski osobiście 
namawiał, „aby umożliwić im ochoczo budować meczety i powinni 
oni cieszyć się pełną ochroną”25.

Sprawy nabrały jeszcze większego rozmachu, gdy w 1795 
roku zrodził się pomysł utworzenia Tatarenpulk, to jest tatarskiego 
pułku lekkiej jazdy w kawalerii pruskiej. Przedsięwzięciem kierował 
baron Fryderyk Leopold von Schrötter, nadprezydent w Prusach 
Nowowschodnich, który przez dwa miesiące prowadził pertraktacje 
z Januszem Murzą Baranowskim, byłym pułkownikiem wojsk koron-
nych. W efekcie pomyślnych rozmów w listopadzie 1795 roku Prusacy 
wyrazili zgodę na powołanie Pułku Tatarskiego.

Corps der Königlich Preußischen Armee. Nebst Nächträgen und Berichtigungen 
bis zum 1 Junius 1802, Berlin 1802, s. 238-242; Stammliste aller Regimenter und 
Corps [...] für das Jahr 1804, Berlin 1804, s. 247-251; Stammliste aller Regimenter 
und Corps [...] Für das Jahr 1806, Berlin 1806, s. 271-274; Schwert, Lanze, „Deut-
sche Wehr-Zeitung. Militairische Zeitschrift”, 29 September 1850, No 221,  
s. 1432-1434; Die Preußischen Ulanen, „Deutsche Wehr-Zeitung. Militairische 
Zeitschrift”, 11 September 1853, No 529, s. 3356; J.D. von Dziengel, Geschichte 
des königlichen Zweiten Ulanen-Regiments. Die Geschichte der Towarczys von 1675, 
die Geschichte der Bosniaken von 1745; des Tartaren-Pulks von 1795; der Towarc-
zys von 1800, als der zum Theil den Stamm bildenden Truppen..., Potsdam 1858;  
F. Genthe, Die Bosniaken in der preussischen Armee...., dz. cyt., s. 145-200; tenże, 
Das sächsisch-polnische Bosniakenregiment, die Stammtruppe der preußischen Ula-
nen, und die holländischen Bosniakenlanzenreiter, [w:] Wissenschaftliche Mitteilun-
gen aus Bosnien und der Herzegowina, Wien 1907, Band 10, s. 345-367; S. Askena-
zy, Napoleon a Polska..., dz. cyt., s. 263-264; G. Gieraths, Die Kampfhandlungen der 
brandenburgisch-preussischen Armee, 1626-1807, Berlin 1964, t. 8, s. 296-298; G. 
Höpp, Muslime in der Mark. Als Kriegsgefangene und Internierte in Wünsdorf und 
Zossen, Berlin 1997, s. 10-18.
25  „Ich will ihnen gerne erlauben, Moscheen zu bauen und sollen sie allen 
Schutz geniessen”. Cyt. [za:] R. Stadelmann, Preussens Könige in Ihrer Thätigkeit 
für die Landescultur. Zweiter Theil Friedrich der Grosse, Leipzig 1882, s. 416. Zob. 
tamże, s. 408, 411, 416. Tłum. K.B.
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Warto zwrócić uwagę, że strona pruska podjęła się nie tylko 

sformowania pułku lekkiej jazdy dla Tatarów, których zachęcano 
gwarancjami stałego żołdu czy nobilitacją wynikającą z towarzyskiej 
służby wojskowej, ale także przygotowała i przeprowadziła szeroko 
zakrojoną akcją osiedleńczą. Prusacy, zdając sobie sprawę z trudnego 
położenia materialnego społeczności tatarskiej, zaproponowali nada-
nia ziemskie w dobrach położonych na terenach byłych województw 
koronnych przyłączonych w 1795 roku do Prus, to jest podlaskiego 
i mazowieckiego oraz części trockiego, należącego przed rozbiorami 
do dawnej Litwy. Władze pruskie wyraziły równocześnie zgodę na 
to, aby tatarscy rekruci mogli sprowadzać do Prus swoich krewnych. 
Dodatkowo Prusacy postanowili, że jeśli na danym obszarze osiedli 
się przynajmniej dwieście rodzin tatarskich wyznających islam, to na 
koszt państwa zostanie sprowadzony – jak ujmują to pruskie doku-
menty – „kapłan”, a także zostanie wybudowany meczet26.

Twierdzenie Jana Wąsickiego, że osiedlanie ludności tatar-
skiej w Prusach Nowowschodnich, „świadczyć może najlepiej, że nie 
wchodziły tu w grę momenty germanizacyjne […] a […] wojskowe”27, 
nie wydaje się w pełni słuszne. Albowiem przychylność pruska wobec 
tatarskiego osadnika wojskowego wypływała nie tylko z tolerancyj-
nego gestu, godnego najznamienitszych filozofów epoki oświeconego 
rozumu, lecz również z chłodnej i cynicznej kalkulacji politycznej. 
Wszak nie chodziło tu jedynie o stworzenie atrakcyjnych warunków 
bytowych dla Tatarów litewskich czy szerzenie tolerancji, a o zakamu-
flowaną próbę wykorzystania żywiołu muzułmańskiego przeciw Pola-
kom – katolickim mieszkańcom Prus. W jednym z listów kierowanych 
do króla Fryderyka II baron von Schrötter wprost napisał: „życzyłbym 
sobie, aby móc osadzić kilka tysięcy z tych [tj. tatarskich; przyp. K.B.] 
rodzin na nowo zdobytych ziemiach przeciw po trzykroć za dużym 
rodzinom polskim” (tłum. K.B.)28.
26  Zob. J.D. von Dziengel, Geschichte des königlichen Zweiten Ulanen-Regi-
ments..., dz. cyt., s. 179-199; G.S., Die Tartaren-Kolonie in Neuostpreußen, [w:] 
„Der Freimüthige”, Berlin 1806, No 14, s. 56; R. Dobrowolski, Buczaccy i Ba-
ranowscy – kwiat rodów Tatarskich u schyłku Rzeczpospolitej i po trzecim rozbio-
rze Polski, [w:] „Nasza Sokółka” [on-line], https://naszasokolka.wordpress.
com/2006/09/15/buczaccy-i-baranowscy-kwiat-rodow-tatarskich-u-schylku-
rzeczpospolitej-i-po-trzecim-rozbiorze-polski/ [dostęp: 18.05.2016]; A. Kono-
packi, Życie religijne Tatarów..., dz. cyt., s. 162.
27  Cyt. [za:] J. Wąsicki, Kolonizacja niemiecka w okresie Prus Południowych 1793-
1806, „Przegląd Zachodni”, nr 9-10, 1953, s. 144.
28  „...daß ich wünschte, einige Tausende von diesen [Tartarische; przyp. K.B.] 
Familien in den neu zu acquivirenden Ländern gegen dreimal so viel Polonische 
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Pomimo podejmowanych przez władze pruskie intensyw-

nych prób pozyskania muślimów litewskich idea osiedlania żywiołu 
tatarskiego w Prusach, podobnie jak utworzenia Tatarenpulk, w sposób 
wyraźny nie osiągnęła wybujałych oczekiwań von Schröttera. Istotnym 
czynnikiem wydaje się tu przede wszystkim postawa urzędu Kamery 
Wojny i Domen Departamentu Białostockiego, a także kwestie praw-
no-ekonomiczne, które boleśnie dotykały nobilitowanych tatarskich 
osadników.

Wskazują na to treści niektórych suplik kierowanych przez 
Tatarów litewskich do urzędów Kamery Wojny i Domen Departamen-
tu Białostockiego. Mustafa Baranowski, były generał wojsk polskich, 
w imieniu własnym oraz swojej córki, Marianny Buczackiej – wdowy 
po rotmistrzu tatarskim, prosili o zapomogę finansową, a także 
o zmniejszenie podatków na nich nałożonych. Także Mustafa Buczacki, 
syn Marianny, będący chorążym i gospodarzem folwarku Leszczany, 
upraszał białostocką Kamerę o zmniejszenie obciążeń podatkowych29. 
W latach 1797-1798 trzej Tatarzy, a mianowicie Aleksander, Eliasz i Jan 
Chaleccy, ze wsi Łajgobole wraz z rotmistrzem Talkowskim, również 
Tatarem, kierowali swe prośby o pomoc finansową. W 1801 roku 
Chaleccy ponownie pisali do urzędu, lecz tym razem o zwrot swojego 
majątku ziemskiego30. W 1802 roku z kolei Mustafa Chalecki, właściciel 

Familien ansässig nachen zu können”. Cyt. [za:] J.D. von Dziengel, Geschichte des 
königlichen Zweiten Ulanen-Regiments..., dz. cyt., s. 180. Ponadto Prusacy starali 
się użyć sił bośniackich do tłumienia insurekcji kościuszkowskiej, lecz stosunek 
dowództwa i żołnierzy bośniackich do powstańców był nader łaskawy. Z oka-
zji zwycięstwa Kościuszki pod Maciejowicami Bośniacy strzelali na wiwat. Zob. 
A. von Treskow, Der Feldzug der Preussen im Jahre 1794. Veitrag zur Geschichte 
des Polnischen Revolutions-Krieges, Berlin 1837, s. 107-112, 126; J.D. von Dzien-
gel, Geschichte des königlichen Zweiten Ulanen-Regiments..., dz. cyt., s. 159-160;  
R. Reicke, Briefe von Timotheus Gisevius an Ludwig Ernst Borowski, Königsberg 
1900, Bd. 37, s. 20. Korpus bośniacki jako rozsadnik idei germanizacyjnej pró-
bowała wykorzystać hitlerowska propaganda. Zob. M. Dufner-Greif, Von Bos-
niaken und Towarczys. Das Leben ihres Generals Heinrich Johann Freiherr von Gun-
ther (1736-1803), Berlin 1937.
29  Zob. Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB), Kamera Wojny i Domen 
w Białymstoku 1796-1807, Ämter Registratur Sołójka, Gesuch der rewitreten Ritt-
meister Mariane Buczacka wegen Rückgabe des Guts und Vorwerks Leszczany, sygn. 
1865, k. 1, 4, 5, 20, 21; tamże, Ämter Registratur Sołójka, Gesuch des v. Buczacki 
wegen Verminderung der Abgaben vom Vorwerk Leszczany, sygn. 1866, k. 5.
30  Zob. APB, Kamera Wojny i Domen..., dz. cyt., Generalia, Gesuch der Gebrüder 
v. Chalecky und des Rittmeister v. Talkowski um eine Anleihe, k. 1-34; tamże, Ämter 
Registratur Łabno, Besitzungen der Gebrüder v. Chalecki in Laygobole, Nietupa und 
in dem Szczebraschen Forst, sygn. 1646, k. 4.
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ziemski folwarku w Kruhłem, oświadczył Prusakom w myśl zasady 
lex retro non agit, iż nie będzie płacił podatków narzuconych pruskim 
prawem, bowiem jeszcze za czasów Rzeczypospolitej jako szlachcic 
i dziedzic dóbr ziemskich został zwolniony od wszelkich danin na 
rzecz państwa31.

Wobec trudności bytowych oraz ekonomicznych jedynie 
nieliczni decydowali się na zamieszkanie w Prusach, co znakomicie 
ilustrują liczby. Otóż w 1796 roku Prusakom udało się pozyskać zale-
dwie 45 rodzin tatarskich32, zaś na przełomie XVIII i XIX wieku staty-
styki zanotowały w krajach pruskich 500 Tatarów – muzułmanów33. 
Niewielkie zasoby personalne powodowały, że Pułk Tatarski tracił 
charakter tatarsko-muzułmański. Już od października 1799 roku dzia-
łał on jako batalion tatarski, zaś w późniejszym okresie był zaledwie 
szwadronem.

Na zakończenie warto wspomnieć o statusie prawnym islamu 
w państwach pruskich, bowiem urządzenia prawne wprowadzane 
przez Prusaków zbiegły się w czasie z prowadzoną tatarską akcją 
osiedleńczą na potrzeby Tatarenpulk. Już w 1797 roku władze bran-
denbursko-pruskie zniosły polskie prawa i zaprowadziły własne 
ustawodawstwo dla Prus Południowych, Prus Nowowschodnich oraz 
Prus Zachodnich, którym objęto wszystkich mieszkańców bez różnicy 
wiary. Ważnym czynnikiem w tej materii stał się Landrecht pruski, 
zwany Powszechnym Prawem Krajowym (PPK). Był to niezwykle 
istotny kodeks prawa pruskiego, bowiem szeroko normował różne 
dziedziny życia, w tym nakreślał szereg uprawnień oraz obowiązków, 
jakie winni mieć obywatele pruscy, a także regulował rozległe gałęzie 
prawa handlowego, cywilnego i kościelnego.

Kształtująca się sytuacja prawna na utraconych przez państwo 
polskie ziemiach od pierwszych lat rozbiorów zaczęła wywierać 
wpływ na życie społeczne oraz religijne Tatarów. Albowiem systema-
tyka prawa zawarta w PPK, opierająca się na podziale norm względem 
człowieka jako jednostki, organizacji jego życia w grupach społecznych, 

31  Zob. APB, Kamera Wojny i Domen..., dz. cyt., Ämter Registratur Grodzisk, 
Pachtberichtigungs-Acta von Domeinen Amt Grodzisk, sygn. 1123, k. 26, 27.
32  Szerzej patrz: W. Gliński, Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: wobec wspólnot religijnych w Królestwie Polskim w latach 1815-1820, 
Warszawa 2002, s. 188.
33  Liczba podana [za:] G. Hassel, Specialstatistik der Preussuschen Monarchie, 
[w:] „Statistischer Umrifs der sämtlichen Europäischen Staaten in Hinsicht [...] 
Erster Theil. Die statistische Ansicht und Specialstatistik von Mitteleuropa”, 
Braunschweig 1805, s. 9.
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a także powinności obywatelskich wobec państwa, odnosiła się w wielu 
miejscach do kwestii związanych ze sprawami wyznaniowymi. 
Między innymi w sferze swobód indywidualnych do kodeksu prawa 
pruskiego wprowadzono – wywodzącą się z poglądów Fryderyka II 
i przepisów zawartych w edictum regium de rebus ad religionem z 1788 
roku – zasadę tolerancji religijnej oraz wolności sumienia34. W PPK owa 
reguła znalazła swe oparcie w paragrafie przyzwalającym na to, aby 
każdy pan domu mógł „podług upodobania urządzić swoie nabożeń-
stwo domowe”35, o ile nie jest ono przymusowe, nie przynosi cierpień 
dla innych uczestników, a także nie godzi w porządek i bezpieczeń-
stwo publiczne.

Pruska tolerancja religijna od czasów jej umocowania w prze-
pisach Landrechtu pruskiego w sferze życia zbiorowego przejawiała 
się z kolei w tym, iż obywatele pruscy mogli „się za zezwoleniem 
Rządu połączyć do odbywania powinności religiynych”36 w towa-
rzystwa religijne. Zrzeszenia te zaś, kodyfikator w zależności od 
funkcji, jakie spełniały, podzielił na towarzystwa kościelne, których 
34  Fryderyk Wielki w 1740 roku dwukrotnie odnosił się do kwestii związanych 
z koniecznością umocnienia tolerancji religijnej w Prusach. W odpowiedzi na 
prośbę pewnego katolika proszącego o przyznanie mu praw miejskich we 
Frankfurcie nad Odrą napisał w dniu 15 czerwca 1740 roku, że: „alle Religio-
nen Seindt gleich und guht wan nuhr die leüte so sie profesiren Erliche leüte seindt, 
und wen Türken und Heiden kähmen und wolten das Land Pöpliren, so wollen wier 
sie Mosqueen und Kirchen bauen” (tłum. K.B.: „wszystkie religie są równe i do-
bre, gdy tylko ludzie, którzy je praktykują są uczciwi, a gdy Turcy i poganie 
przybyli i chcieli zaludnić kraj, pragniemy wybudować im meczety i kościo-
ły”). Następnie 22 czerwca 1740 roku stwierdził, że: „Die Religionen Müsen alle 
Tolleriret werden und Mus der fiscal nuhr das auge darauf haben, das keine der an-
dern abruch Tuhe, den hier mus ein jeder nach Seiner Fasson Selich warden“ (tłum. 
K.B.: „Wszystkie religie muszą być tolerowane i państwo winno mieć baczenie 
na tym, aby żadna drugiej nie szkodziła, bowiem tu każdy jeden musi zostać 
zbawionym na swój sposób”). Oba cytaty pochodzą [z:] M. Lehmann, Preussen 
und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten des Geheimen Staatsarchives. 2. 
Theil. 1740-1747, Leipzig 1881, s. 3-4. W tzw. edykcie religijnym z 9 lipca 1788 
roku, na podstawie § 2 uregulowano, iż „właściwa od wieków krajom Pruskim 
Tolerancya innych Sekt y Partyi religiinych y na dal zachowywać się ma, ani 
gwałt jakikolwiek nieczyjemu sumieniu w żadnym czasie czynić się niema, do 
poki spokoynie każdy, jako dobry kraju obywatel swe pełni powinności”. Cyt. 
[za:] Edictum Regium de rebus ad religionem in Terris Borussicis pertinentibus […] 
Edykt stosujący się do postawy religii w Państwach Pruskich. Dan w Potsdamie dnia 
9. Lipca 1788, Berlin, b.d., k. 2. Por. z: §§ 1-6 i § 40, Powszechne Prawo Kraiowe dla 
Państw Pruskich (PPK 1794), Poznań 1826, t. IV, s. 34 i 39.
35  Patrz: § 7, PPK 1794, dz. cyt., t. IV, s. 35.
36  Patrz: § 10, PPK 1794, dz. cyt., t. IV, s. 36.
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członkowie jednoczyli się dla odprawiania nabożeństw oraz towarzy-
stwa duchowne „złączone do odbywania innych szczególnych powin-
ności religiynych”37.

W Prusach towarzystwa kościelne jednocześnie dzieliły się na 
dwa typy, a mianowicie na uznane przez rząd oraz tolerowane (niem. 
geduldete Gesellschaften)38. Tym pierwszym, jako korporacjom publicz-
no-prawnym, krzewiącym zasady danej religii, władza państwowa 
w drodze oddzielnych ustaw nadawała pozycję uprzywilejowaną, 
udzielając licznych prerogatyw. Drugi typ towarzystw, a więc tych 
o statusie tolerowanym, miał ograniczone prawa. W świetle pruskiego 
prawa zrzeszenia te mogły funkcjonować wyłącznie jako „prywatne” 
korporacje o charakterze religijnym. Co więcej, uprawniono je zaledwie 
do celebrowania obrzędów religijnych wewnątrz obiektów sakralnych, 
których zewnętrzna forma pozbawiona były atrybutów typowych 
dla świątyń (np. dzwonnic, symboli religijnych), zaś ceremonie zwią-
zane z kultem nie mogły zakłócać spokoju w przestrzeni publicznej. 
Duchowni towarzystw tolerowanych podlegali tym samym obowiąz-
kom co inni obywatele39. Taka konstrukcja prawa dawała możliwość 
łączenia się muzułmanów w Prusach w prywatne towarzystwa religij-
ne, których ani wyznanie, ani struktury nie posiadały uregulowanego 
przez państwo statusu, ale których działalność nie była jednocześnie 
zakazana.

Kodeks prawa pruskiego z 1794 roku określał również szcze-
gółowo powinności, jakie musieli nieść kapłani względem zarówno 
swoich wiernych, obywateli pruskich należących do innych wyznań, 
jak też wobec państwa. Landrecht pruski w zakresie obowiązków 
urzędniczych spoczywających w gestii plebanów oraz duchownych 
wyznań tolerowanych i tych, które nie miały własnej organizacji 
kościelnej, nałożył przede wszystkim obowiązek prowadzenia właści-
wych ksiąg metrykalnych. Procedura sporządzania wpisów do ksiąg 
zawierających informacje o narodzinach, chrztach, zapowiedziach 
ślubnych, ślubach oraz zgonach miała odbywać się po dokonaniu 
czynności religijnych40.

37  Cyt. [za:] § 12, PPK 1794, dz. cyt., t. IV, s. 36.
38  W polskim przekładzie PPK z 1826 roku zostały wymienione w dosłownym 
tłumaczeniu jako „towarzystwa cierpiane”, lecz dla lepszego zrozumienia 
przez współczesnego czytelnika użyty został termin „towarzystw tolerowa-
nych”. Patrz: § 20, PPK 1794, t. IV, s. 37.
39  Patrz: Tytuł iedynasty. O prawach i obowiązkach kościołów i towarzystw duchow-
nych, PPK 1794, dz. cyt., t. IV.
40  Patrz: § 435-505, PPK 1794, dz. cyt., t. IV, s. 87-96.
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Zgodnie z zapisami PPK obowiązki związane z prowadze-

niem ksiąg metrykalnych wśród muzułmanów powinny spocząć na 
imamach, zwanych przez Tatarów litewskich mołłnami lub mułłami. 
Nie byli oni co prawda kapłanami w takim rozumieniu jak kler 
u chrześcijan, jednak poprzez pełnienie licznych posług religijnych 
posiadali zbliżony status do stanu duchownego, który występował 
wśród innych wyznań. Mułłowie bowiem przede wszystkim przewod-
niczyli modłom w meczecie, ale też udzielali ślubów oraz rozwodów, 
odprawiali obrzęd azanu nad nowo narodzonymi dziećmi – będącym 
odpowiednikiem sakramentu chrztu w chrześcijaństwie, a także prze-
wodniczyli ceremoniom pogrzebowym.

Rzeczą godną podkreślenia jest fakt, iż nałożenie na duchow-
nych tatarskich obowiązków urzędniczych przez administrację pruską 
nie było dla nich niczym nowym, ponieważ już w czasach staropolskich 
wypełniali oni takie czynności. Mułłowie choćby na mocy uchwały 
sejmu Rzeczypospolitej z 1670 roku zostali zobowiązani do prowadze-
nia poboru pogłównego, tj. podatku na rzecz skarbu państwa, od tych 
Tatarów, którzy nie pełnili służby wojskowej wynikającej z feudalnego 
nadania ziemskiego. Wedle postanowień konstytucyjnych duchowni 
muzułmańscy po odebraniu należnej państwu daniny sporządzali 
„pod przysięgą wedle zwyczaju swojego” stosowny dokument, „iż 
sprawiedliwie wszystkich, […] zregestowali, […] y podług zaprzy-
siężonego regestru”41. Natomiast zebraną daninę na rzecz państwa 
wręczali poborcom powiatowym wraz ze spisami osób zobowiązanych 
do zapłaty pogłównego42.

W PPK oprócz przepisów obejmujących organizację religij-
ną poświęcono wiele miejsca prawu familijnemu, w ramach którego 
małżeństwo uznano za akt o mieszanym charakterze – wyznaniowo-
-świeckim. Na podstawie § 136 Landrechtu pruskiego o prawnej 
ważności ślubu dla wyznań zatwierdzonych przez państwo decy-
dowała zgodność jego zawarcia z zasadami danej religii43. Ta sama 
reguła prawna dotyczyła osób należących do „wyznań obcych w kraiu 
tolerowanych [dla których; przyp. K.B.] zawarcie małżeństwa li tylko 
uważa się podług obyczaiów wyznania onychże”44. Przy czym w wielu 
obszarach władza państwowa narzucała wszystkim religiom własne 
41  Cyt. [za:] J. Ohryzko (red.), Pogłowne Tatarskie, „Volumina legum”, Peters-
burg 1860, t. V, s. 50.
42  Zob. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii..., dz. cyt., s. 198;  
A. Konopacki, Życie religijne Tatarów..., dz. cyt., s. 85-94.
43  Zob. § 136, PPK 1794, dz. cyt., t. III, s. 21.
44  Cyt. [za:] § 137, PPK 1794, dz. cyt., t. III, s. 21.
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rozwiązania, dozwalając lub zakazując określonych czynności praw-
no-cywilnych związanych z zawarciem związku małżeńskiego.

Świecka władza w Prusach na podstawie tak uregulowanego 
prawa musiała uznawać religijną formę małżeństwa między 
muzułmanami, dla których ślub będący „przysięgą przed Bogiem, 
przed aniołami i przed prorokami”45 stanowił jednocześnie swego 
rodzaju umowę majątkową zawieraną między parą młodą w obecności 
mułły oraz świadków. Równolegle osobowe prawo małżeńskie ujęte 
w PPK ingerowało w część norm prawno-religijnych wynikających 
z islamu i zwyczajów panujących wśród Tatarów. Dla przykładu 
można wskazać, iż związki małżeńskie między muzułmanami a kobie-
tami wywodzącymi się z tzw. „ludów Księgi”, tj. z chrześcijankami 
lub żydówkami, mimo że dopuszczalne w świetle prawa islamskiego, 
zostały w odniesieniu do chrześcijanek całkowicie przez prawo pruskie 
zakazane46. Z kolei w dopuszczonych związkach między muzułma-
nami a osobami wyznającymi judaizm administracyjnie określono, iż 
synowie mieli przyjmować obrządek po ojcu, zaś córki po matce47.

Landrecht pruski odebrał imamom wszelkie kompetencje 
w orzekaniu w procesach rozwodowych wśród muzułmanów, gdyż 
sprawy tego rodzaju przekazano wyłącznie pod jurysdykcję sądów 
świeckich, które na podstawie szczegółowej kazuistyki zawartej w PPK 
decydowały w sprawach rozwodów i separatio a toro et mensa48. Należy 
domniemywać przy tym, iż w praktyce nie przynosiło to środowisku 
tatarskiemu zmian o charakterze rewolucyjnym. Podobnie bowiem jak 
w prawie koranicznym, tak w PPK inicjatywa rozwodowa przysługi-
wała obu płciom, przy czym to mężczyźni mogli cieszyć się większymi 
przywilejami. Dla obu prawodawstw wspólne przypadki zezwalające 
na rozwiązanie związku małżeńskiego obejmowały takie zdarzenia jak: 
umyślne opuszczanie małżonka, odmawianie powinności małżeńskich, 
choroba, która utrudnia pożycie małżeńskie, odstępstwo od wiary lub 
zaginięcie. Koran w celu zabezpieczenia interesów rozwodzącej się 
żony dodatkowo nakładał na męża obowiązek zwrotu posagu, zaś 

45  Cyt. [za:] H. Jankowski, Cz. Łapicz (tłum. i opr.), Klucz do raju. Księga Tatarów 
litewsko-polskich z XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 64. Por. M. Zyzik, Małżeństwo 
w prawie muzułmańskim, Warszawa 2003, s. 32.
46  „Chrześcijanin nie może zawierać małżeństwa z osobami, które podług 
zasad wyznania swojego, nie mogą się poddawać prawom chrześcijańskie-
go małżeństwa”. Cyt. [za:] § 36 PPK 1794, dz. cyt., t. III, s. 8. Zob. również:  
A. Konopacki, Życie religijne Tatarów..., dz. cyt., s. 66.
47  Zob. § 447, PPK 1794, dz. cyt., t. IV, s. 89.
48  Zob. §§ 668-834, PPK 1794, dz. cyt., t. III, s. 88-109.
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w przypadku jej ciąży – dożywotniego łożenia na rozwódkę alimentów. 
Prawo to traciła kobieta w przypadku ponownego za mąż pójścia49. 
Również wielożeństwo dopuszczalne w świetle islamu, ale całkowicie 
obce Tatarom litewskim, zostało zakazane pruskim prawem. Najbar-
dziej rygorystyczne przepisy ograniczające swobody wyznaniowe 
w Prusach objęły kwestie pochówków. W latach 1773-1776 Fryderyk 
Wielki kilkakrotnie wydawał edykty, w których potępiał dotychcza-
sową praktykę grzebania zmarłych w obrębie świątyń. Jednocześnie 
król pruski nakazywał, aby nowe cmentarze dla wszystkich wyznań 
religijnych lokowane były poza murami miejskimi. Owe zapisy zosta-
ły włączone do PPK z 1794 roku, gdzie wskazano, by w „kościołach 
i w zamieszkałych okolicach miast, żadne ciała niemaią być chowane-
mi”50. Landrechtem pruskim całościowo uregulowano zasady, na jakich 
miały się odbywać pochówki. Mało prawdopodobne jest jednak to, 
aby prawo niemieckie w jakikolwiek sposób wpłynęło na zaniechanie 
zwyczaju chowania zmarłych na jedynym w zaborze pruskim tatarskim 
mizarze mieszczącym się przy meczecie we wsi Winksznupie51.

Związki Tatarów z Prusami zostały gwałtownie przerwane wraz 
z nastaniem epoki wojen napoleońskich. Armia francuska bowiem po 
spektakularnych zwycięstwach pod Jeną i Auerstädt w 1806 roku parła 
dalej na wschód przez ziemie pruskie. Sukcesy Francuzów dały tym 
samym możliwość proklamowania na początku 1807 roku namiastki 
„Polski na królu pruskim zdobytej”, czyli Księstwa Warszawskiego. 
Dla Prusaków oznaczało to, iż Polacy na nowo odzyskają ich kosztem 
własną państwowość, co wiązało się jednocześnie z nową rzeczywi-
stością prawno-administracyjną, utratą rezerwuaru terytorialnego 
zamieszkanego przez społeczność muzułmańską, a także postawą 
samych Tatarów, których patriotyzm pchnął ku Napoleonowi, walczą-
cego o „sprawę Polską”.
49  Patrz: O rozłączeniu małżeństwa przez wyrok sądowy § 668-834, PPK 1794, dz. 
cyt., t. III, s. 88-109; D. Chmielowska i in., Być kobietą w Oriencie, Warszawa 
2008, s. 28.
50  Cyt. [za:] § 184, PPK 1794, dz. cyt., t. IV, s. 56.
51  Zdaniem badaczy najstarszy znany wizerunek meczetu w Winksznupiu, au-
torstwa Kazimierza Kórnickiego, który został zamieszczony „Tygodniku Ilu-
strowanym” z 1868 roku, przedstawia czwartą lub piątą świątynię wzniesioną 
w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku na miejscu poprzednich. Na rysunku 
wyraźnie widocznych jest kilkadziesiąt kamieni nagrobnych w sąsiedztwie me-
czetu, zapewne starszych niż meczet, który uwiecznił Kórnicki. Szerzej patrz:  
A. Osipowiсz, Meczet w Winksznupiu, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 51, 1868, s. 296 
i 298; A. Drozd i in., Meczety i cmentarze Tatarów polsko-litewskich, Warszawa 1999, 
s. 80-82; A. Konopacki, Życie religijne Tatarów..., dz. cyt., s. 192 nn.
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Niniejszy artykuł z racji swej skromnej objętości nie wyczer-

puje w pełni tak obszernego zagadnienia, jakim są dzieje tatarskich 
muzułmanów w Prusach. Niemniej stanowi spojrzenie na społeczność 
tatarską nie tylko w kontekście wojskowym, lecz również w wymia-
rze prawno-historycznym oraz przybliża dość nieoczywiste epizody 
wspólnej historii polsko-niemieckiej, w której istotną rolę odegrali Tata-
rzy. Ujęty w ten sposób temat ukazuje Tatarów litewskich jako grupę, 
która pomimo wyznawanej religii – islamu, usiłowała się odnaleźć 
w nowych warunkach geopolitycznych i społecznych wytyczanych 
przez panującą w Prusach dynastię Hohenzollernów. Losy tatarskich 
osadników na ziemiach pruskich bowiem odnoszą się do relacji na linii 
państwo-Kościół-społeczeństwo, co i dziś może stanowić kwestię do 
przemyśleń nad rolą państwa w kształtowaniu postaw społecznych 
oraz polityki tolerancji wobec różnych wyznań.

~•~
KrzysztoF Bassara

Lanca tatarska w służbie prusko-brandenburskiej. Wybrane zagadnienia 
z historii osadnictwa Tatarów litewskich w państwach pruskich  

do XIX wieku

Streszczenie
Artykuł przybliża dzieje kontaktów społeczności muzułmań-

skiej z Prusami w epoce nowożytnej do czasów epoki napoleońskiej, gdy 
na trwałe państwo prusko-brandenburskie utraciło ziemie zamieszkałe 
przez Tatarów litewskich. Ukazuje on rolę dynastii Hohenzollernów 
w kształtowaniu się osadnictwa muzułmańskiego w Prusach, głównie 
przez pryzmat kolonizacji wojskowej Tatarów litewskich na ziemiach 
pruskich. Stąd artykuł odnosi się przede wszystkim do dziejów istnie-
nia w armii pruskiej formacji Towarzyszy, Korpusu Bośniackiego 
i Pułku Tatarskiego, wokół których budowano ideę państwa toleran-
cyjnego względem wyznawców islamu. Zarazem artykuł porusza 
kwestie statusu prawnego islamu w Prusach, a także wzajemnych rela-
cji między Prusami a Rzeczpospolitą Obojga Narodów, które osnute są 
wokół dziejów Tatarów litewskich.

Słowa kluczowe: Prusy-Brandenburgia, status prawny islamu, 
Tatarzy litewscy, osadnictwo muzułmańskie, historia wojskowości.
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KrzysztoF Bassara

Tatar Lance in the Prussian-Brandenburg Service. Selected Issues  
from the History of Lithuanian Tatar settlements in Prussia  

until the 19th Century

Abstract
The article introduces the history of contacts between the 

Muslim community and Prussia in the modern age to the Napole-
onic era, when the Prussian-Brandenburg state permanently lost land 
inhabited by Lithuanian Tatars. It shows the role of the Hohenzollern 
dynasty in the formation of Muslim settlements in Prussia, mainly 
through the prism of military colonization of Lithuanian Tatars in Prus-
sia. Hence, the article refers primarily to the history of such groups 
as the Companions, the Bosnian Corps and the Tatar Regiment in the 
Prussian army, around which the idea of a tolerant state towards Islam 
was built. At the same time, the article touches on the legal status of 
Islam in Prussia, as well as the mutual relations between Prussia and 
the Polish-Lithuanian Commonwealth, which are based around the 
history of Lithuanian Tatars.

Keywords: Prussia-Brandenburg, Islamic legal status, Lithu-
anian Tatars, Muslim settlements, military history.
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