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POWRÓT LIPKÓW POD SZTANDARY RZECZYPOSPOLITEJ 

Wśród wielu nacji dawnej różnojęzycznej Rzpltej znalazło się również 
miejsce dla ludności tatarskiej, tej samej, której imię P<?d rozmaitymi po
staciami przez całe stulecia było na ustach chyba wszystkich narodów 
Azji i Europy, a dziś powoli idzie już w zapomnienie. U nas znamy ją 
pod nazwą Tatarów litewskich lub polskich. Pierwsi osadnicy tatarscy 
pojawili się na ziemiach przyszłej rozległej Rzpltej na przełomie XIV 
i XV w. Przybywali oni z szerokich stepów Złotej Ordy, a potem nad
wołżańskich chanatów. Osiedlano ich głównie na obszarach W. Ks. Lit. 
Stąd właśnie poszła nazwa Tatarów litewskich. Nigdy jednak ludność 
ta nie zamieszkiwała większych terenów w sposób zwarty, gdyż niewiel
kie jej grupy żyły z reguły w rozproszeniu między innymi narodo
wościami. 

Na samym początku wojny polsko-tureckiej, która rozgorzała w 1672 r., 
część polskich chorągwi tatarskich przeszła na stronę turecką, co osłabiło 
i tak szczupłe już siły polskie, spowodowało nieco zamieszania i przy
sporzyło naszemu krajowi kłopotów. Głównym powodem takiej postawy 
tatarskich żołnierzy Rzpltej była ich dyskryminacja przez szlachtę oraz 
kilkuletnie zaleganie z wypłatą żołdu. 

Incydent powyższy znany jest w literaturze historycznej jako bunt 
Lipków. Sporo miejsca poświęcił mu również H. Sienkiewicz w Panu W o-
· łodyjowskim. Szczegóły tej niezwykłej historii zaczerpnął pisarz z dwóch
zbiorów akt i listów 1

. Poznajemy tu między innymi jednego z najgłoś
niejszych ówczesnych rotmistrzów tatarskich, Aleksandra Murzę Kry
czyńskiego, mianowanego w 1673 r. przeż sułtana bejem twierq.zy w Ba
rze. Według słów włożonych przez Sienkiewicza w usta Wołodyjowskie
go: ,,Był on pułkownikiem jednej z naszych lipkowskich chorągwi, za
czym ojczyznę zdradził i do dobrudzkiej ordy przeszedł, gdzie, jako sły-

1 Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, relacye, pamiętni

ki itp., wyd. A. Grabow ski, t. I-II, Kra ków 1845; Pisma; informację o tym prze

k azał Si enkiew icz w liście pisanym z Francji 26 VI 1912 r. do gen. Kon stan tego 

N. M. Kryczyńskiego . L ist t e n  z aginął w 1918 r. S. Kry c z y ń  s ki, Bej barski.

Szkic z dziejów Tatarów polskich w XVII w. (RT, t. II, 1935, s. 229).
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szałem, wielkie ma znaczenie, bo tam się widać spodziewają, że on 

i resztę Lipków na pogańską stronę przeciągnie" 2 . .

Samo określenie „Lipka", ,,Lipkowie" jest tureckim przekształceniem 
słowa Litwa. Nazwa ta występuje już w XVI w., w jarłyku chana Mech
med Gireja I do Zygmunta Starego. W XVII w. określenie to na trwałe 
zakorzeniło się w Polsce, zdobywając sobie prawo obywatelstwa tak 
w oficjalnych dokumentach, jak i w mowie potocznej 3. Identyczne wy

jaśnienie wspomnianej nazwy znajdujemy w historii państwa tureckiego 
Dymitra Cantemira 4_ 

· Poglądy Sienkiewicza zaciążyły bardzo znacznie na podejściu do spra
wy Lipków milionów wiernych czytelników „Trylogii". Znakomity nasz 
pisarz jednak znacznie więcej miejsca poświęcił dokonywanym przez 
nich rozbojom niż samej genezie buntu, czemu nie należy się absolutnie 
dziwić, gdyż w taki sam sposób przedstawiają Lipków wykorzystywane 
przez niego źródła. Dla braci szlacheckiej byli to przede wszystkim hul
taje rabujący jej mienie. 

Jednakże ani powieść Sienkiewicza, ani szkice A. Rollego 5, ani do
tychczasowa literatura nie wyczerpują i nie wyjaśniają dostatecznie 
sprawy buntu Lipków, co więcej, nie dają pełnego obrazu zarówno po
staci Kryczyńskiego, jak i tła, na którym on występuje i działa 6• 

Klęska wojsk polskich w 1652 r. pod Batohem spowodowała nieby
wały wprost rozwój chorągwi jazdy tatarskiej. Nie były to oczywiście 
wyłącznie oddziały Tatarów litewskich, gdyż ci ostatni mogli wystawić 
zaledwie około 300 szabel 7• Tatarzy mieszkali także w Koronie 8• Ale 
i tu ich liczba w stosunku do stanu chorągwi tatarskich była niewspół
miernie mała. Stąd też prawie całe roty tatarskie w wojsku koronnym 
rekrutowały się z przybyszów z Krymu i ze stepów nadczarnomorskich. 
Natomiast w wojsku litewskim nieliczne formacje tatarskie składały się 
przeważnie z Tatarów zamieszkałych na Litwie 9. 

Interesujący jest wzrost liczby chorągwi tatarskich w wojsku koron
nym w latach 1652-1672. Otóż w 1650 r. istniała tu ledwie jedna taka 

2 H. S ie nkie wicz, Pan Wołodyjowski, Warszawa 1968 , s. 206. 

3 S. K r y cz yń s ki, Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnogra

' ficznej, Warszawa 1938, s. 2--4. 

4 D. Ka n te mi r ,  Geschichte des Osmanischen Reichs nach seinem Anwachse

und Abnehmen, Hamburg 1745, s. 434. 
5 A. Ro 11 e, Dzieje osadnictwa tatarskiego na wotoskim pograniczu (Biblio

teka Warszawska, 1892). 

6 K r y c z y ń s k i, Bej barski ... , s. 229 i n. 
7 O. Gór k a, Uwagi orientacyjne o Tatarach polskich i obcych (RT, t. II,

1935, s. 169). 
8 Zob. np.: J. Ka rd as ze w i cz, Dzieje dawniejsze miasta Ostroga, Warszawa 

1913, s. 120-121; Ro 11 e, op. cit. 
9 B. B a r a n o w s k i, Organizacja regularnego wojska polskiego w tatach

1655-1660 (SiM, t. II, 1956, s. 221).
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rota. W drugim półroczu 1653 r., kiedy to Rzplta „w krytycznym położe

niu musiała się chwytać wszelkiego oręża, jaki jej popadł pod rękę", 

było ich już 11. Natomiast w trzecim kwartale 1656 r. stan ten zwiększył 

się do 19 jednostek tatarskich, liczących łącznie 2179 szabel. Tak gwał

townemu przyrostowi chorągwi tatarskich sprzyjało również i to, że obok 

rot wołoskich były one najtańszym rodzajem wojska. Nic przeto dziv.-·

nego, że w latach 1656-1660 pod sztandarami Rzpltej służyło ponad 

2000 Tatarów o trudnym dziś do określenia pochodzeniu. A ilu ich 
w ogóle przewinęło się przez te chorągwie, nie sposób ustalić. Koszty 

utrzymania rot tatarskich w okresie od 1 VII 1655 r. do 30 VI 1660 r. 

zamknęły się wręcz ogromną jak na owe czasy sumą 1 362 339 zł 10. Tak

duże zaległości okazały się trudne do spłacenia. Wyjścia z powstałej sy

tuacji szukano w rozdawnictwie indygenatów, w licznych nobilitacjach, 

wreszcie w nadawaniu w dożywocie królewszczyzn. Jednak wszystko to 

były tylko półśrodki. 

Tymczasem w 1667 r. doszło do redukcji oddziałów tatarskich w woj

sku koronnym. Liczbę rot tatarskich ograniczono do 7, z czego 3 (Ata

nazego Miączyńskiego, Gabriela Temruka Czerkasa i Felicjana Biało

głowskiego) zamieniono na wołoskie, pozostałe zaś 4 (Aleksandra Murzy 
Kryczyńskiego, Samuela Murzy Koryckiego, Samuela Murzy Krzeczow
skiego i Dżafara Murawskiego) do 1672 r. pozostawały w służbie Rzpltej 
jako formacje tatarskie 11

. 

Wybuch wojny polsko-tureckiej zastał zaciężne roty tatarskie na 

Ukrainie 12. Armia turecka, która w ostatnich dniach lipca 1672 r. prze
kroczyła Dniestr i weszła w granice Rzpltej, miała być poprzedzana m. in. 
przez 2000 „Tatarów litewskich, którzy do nich (to jest do Turków] po

uciekali" 13. Ostatnia wiadomość, przekazana przez Sobieskiego 17 VIII 
1672 r. ze Lwowa biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Trzebickiemu, · 

z kilku powodów wydaje się nieścisła. Po pierwsze, na stronę turecką 
przeszły 4 roty tatarskie służące dotąd w wojsku koronnym, zatem nie 
2000 Tatarów, lecz jedynie jakieś 400-500 osób 14• Po drugie zaś, zde
cydowana większość Tatarów mieszkających na Litwie nigdy Rzpltej nie 

10 J. Wi mmer, Materiały do zagadnienia organizac3i i liczebności armii ko

ronnej w latach 1648-1655 (SiM, t. IV, 1958, s. 497-499; t. V, 1960, s. 486). 
11 Wi mmer, Materiały do zagadnienia organizacji ... (SiM, t. VII, cz. 2, s. 398).

J. Wiśniewski wymieni a naz wiska 3 r otmistr z ów tatarskich, z którymi w 1673 r .

paktował Jan Sob ieski; cz war ty - Aleksander Kryczyński, zmar ł w paźdz ier ni ku

1673 r .  J. Wi ś n i e  ws k i, Tatarzy spod Sokółki i Krynek (Kontr asty, R. III,

l 970, nr 3, s. 18).

a K r y  c z yń s k i, Bej barski ... , s. 271; J. Wi mmer, Aleksander Kryczyń

ski (PSB, t. XV, s. 454). 

13 Pisma, t. I, cz . 2, s. 1053. 

14 Ch orągwie tatarskie podob nie jak i wołoskie liczyły pr zeważnie około 100-

150 sz abel. Ba r a n o ws k i, op. cit., s. 222. 
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zdradziła. Daje temu świadectwo chociażby konstytucja sejmowa O Ta

tarach z 1673 r. 1s

Skąd zatem posądzenie o zdradę Tatarów z Litwy, skąd też tąk 
dokładna ich liczba? Nietrudno zgadnąć, Kryczyński, Korycki, Krzeczo
wski i Murawski wywodzili się przecież z Litwy 16. Stamtąd też rekru
towała się pewna liczba żołnierzy chorągwi tatarskich. Ci bowiem będąc 
plebejskiego pochodzenia chętnie stawali za żołd do wojennego rze
miosła, aczkolwiek w okresach wolnych od pospolitego ruszenia również 
i tatarska szlachta nie gardziła tego rodzaju zajęciem. Ale wynika z tego, 
że zdrady dopuścili się tylko poniektórzy Tatarzy litewscy. 

Przyczyn przejścia chorągwi tatarskich na stronę turecką należy do
patrywać się w zatargu o żołd, jaki powstał jeszcze u schyłku panowania 
Jana Kazimierza. Przez kilka bowiem lat ociągano się z wypłaceniem 
Tatarom litewskim służącym w wojsku koronnym dawnych „zasług", do
wodząc, że żołd im się nie należy, gdyż byli oni obowiązani służyć 
Rzpltej za darmo, za nadane im niegdyś przez królów dobra. Chociaż 
z drugiej strony pretensje pieniężne starano się częściowo zaspokoić róż
nymi obietnicami i przywilejami. Wydawano „listy przypowiednie", 
w których podnoszono męstwo Tatarów i przyrzekano wypłatę zaległego 
żołdu w najbliższym czasie, dawano przywileje równające ich w pra
wach kryminalnych ze szlachtą chrześcijańską, wreszcie przywileje lo
kacyjne w królewszczyznach 11. 

Aliści nawet dobra ziemskie, które w zamyśle króla miały być re
kompensatą materialną Ża straty poniesione wskutek wstrzymania wy
płaty żołdu, nie stanowiły dostatecznego zabezpieczenia pretensji. Wszak 
przywileje lokacyjne wydawane Tatarom przez króla bez zgody sejmu 
obowiązywały tylko na czas jego panowania. O tym zaś, że opinia szla
checka nie zawsze była im przychylna, świadczy instrukcja sejmikowa 
województwa brzeskiego i inowrocławskiego dana posłom na sejm 
w 1666 r. Czytamy w niej: ,.A że o Tatarach litewskich dosyć już wy
rażno opisanych, że w wojsku koronnem za pieniądze służyć i zaciągani 
być nie mają, gdyż przez ich służbę nieoszacowaną Korona polska ponosi 
ruinę i szkodę, starać się będą ichm. pp. posłowie, aby te prawa reasu
mowane były i chorągwie teraźniejsze pozwijane i więcej na potem, aby 
się ich zaciągać nie godziło" 1s. 

Tymczasem asekuracja królewska, że dobra te na sejmie „in haeredi
tatem będą onrm obrócone", nie została dotrzymana. Rodziło to wśród 

1z VL, t. V, Pe tersburg 1860, s. 91.
16 S. Dzi ad u 1 ew i cz, Herbarz rodzin tatarskich w Potsce, Wilno 1929,

s. 156, 163, 182, 227.

17 K r y  cz yń ski, Tatarzy litewscy ... , s. 29; Ba r a n owski, op. cit., s. 228.
18 A. Pa wińsk i, Dzieje ziemi kujawskiej, t. II: Lauda i instrukcje 1572-

1674, W arszawa 1888, s. 158. 
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Tatarów nastroje niezadowolenia i rozgoryczenia, co było nader niebez

pieczne w obliczu gotującej się wojny z Turcją. 

Początek działań wojennych zastał chorągiew Kryczyńskiego wśród 

kozackich pułków Doroszenki 10. Przejście jego do Kozaków nastąpiło 

wiosną 1672 r., a więc już po wypowiedzeniu wojny przez Turcję. Zdrady 

Tatarów nikt się nie domyślał. Przeciwnie, na kilka miesięcy przed roz
poczęciem wojny król Michał Wiśniowiecki planował nawet zwiększenie 
liczby chorągwi tatarskich w wojsku 20

. Chociaż kto wie, czy turecka pe
netracja społeczności muzułmańskiej na Litwie i w Koronie nie miała 
większego zasięgu, niż się nam dziś wydaje. Rzecz do zbadania. Połącze
nie się Kryczyńskiego z oddziałami padyszacha nastąpiło w sierpniu 
1672 r.21

Przejście chorągwi tatarskich do Turków postawiło w kłopotliwej sy
tuacji część kresowych magnatów. Utrzymywali bowiem prywatne, na

dworne formacje tatarskiej milicji, której postawa była niepewna. Tak 
na przykład już zaraz po kapitulacji twierdzy kamienieckiej nadworna 

chorągiew tatarska podkomorzego podolskiego Lanckorońskiego przeszła 
do Turków. Lanckoroński wziął na niej za to krwawy odwet 22

. 

Zdrada Lipków spowodowała likwidację chorągwi tatarskich w woj
sku koronnym 23

. W wojsku litewskim natomiast roty tatarskie istniały 
w dalszym ciągu. Według popisu dokonanego pod Różanką 1 IX 1673 r. 

było ich 3 (łącznie 327 szabel) 24. 

Powrót większości Lipków pod sztandary Rzpltej był wynikiem 
obopólnych dążeń 25. Na naradzie wojennej w Warszawie 6 III 1673 r.

Sobieski przedstawił swój program wojny z Turcją. W sprawie Lipków 
mówił, co następuje: ,,Tatarom, którzy zdradziecko poszli od nas, amni
styją i skuteczną obiecać łaskę, bo i ci już tego żałują, że od nas poszli, 
i odzywają się, że znaczną uczynią przysługę, byle mogli mieć securita
tem wrócenia do nas" 2e.

Główna przeszkoda na drodze powrotu Lipków została przezwycię
żona z chwilą zamordowania ich przywódcy, Kryczyńskiego. Wcześniej 
jednak, bo już w lipcu 1673 r., rotmistrzowie tatarscy: S. Korycki, 

19 Wim m e r, Aleksander Kryczyński, s. 454-455. 
!O A. G rab o w s k i, Starożytno§ci historyczne polskie, czyli pisma i pamięt

niki do dziejów dawnej Polski, t. II, Kraków 1840, s. 497.
21 Wimme r, Aleksander Kryczyński, s. 454-455.

u Pisma, t. I, cz. 2, s. 1039, 1046, 1051, 1060; Ojczyste spominki ... , t. II,

s. 173-174.

z, J. Wimme r, Wojskowość polska w latach 1648-1699 (Zarys dziejów woj
skowości polskiej do roku 1864, t. II, Warszawa 1966, s. 56).

24 K. Z aj ą c, Wojsko Rzeczypospolitej w latach 1668-1673 (SiM, t. V, 1960,

s. 231).
26 Ojczyste spominki ... , t. II, s. 198; T. Ko r z o n, Dola i niedola Jana Sobieskie

go 1629-1674, t. III, Kraków 1898, s. 379: Kry czyń ski, Bej barski ... , s. 286.
2G Pisma, t. I, cz. 2, s. 1237.
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S. Krzeczowski, D. Murawski tudzież Samuel Murza, Adam Murawski,
Aleksander i Lechtezar Szawłowski, przedstawili na piśmie M. Bogu
szowi 27 następujące warunki powrotu do Polski:

,,1° Jeżeli przez to żadnych przymowisk, cośmy zgrzeszyli przed Ma-
jestatem Króla JMci i całą Rzptą, mieć nie będziemy. 

2° W wierze i nabożeństwie naszym jeżeli żadnej przeszkody mieć nie 
będziemy; także .meczety na gruntach swoich jeżeli wolno stawić będzie. 

3° Sądy kriminalne jeżeli tak jako szlachcie sądzone będą; także 
w sprawach, świadectwach jeżeli równy będzie Tatarzyn szlachcicowi. 

4° Także głowy zabitego Tatarzyna w statucie położone jeżeli Król 
JMć i cała Rzpta zniosą i jako szlachcica położą. 

5° Stare zasługi, dla którycheśmy się narazili Majestatowi JKMci 
i całej Rzptej, jeżeli nam przywrócone będą albo respektem onych we
dług pocztu naszego klucz jaki jeżeli nam w dziedzictwo obrócą. 

6° Rotmistrzom, którzy by się nawrócili, jeżeli zaraz listy przypo
wiedn_e dane będą, żołd i chleb zarówno z polskimi chorągwiami jeżeli 
będzie dochodził i teraz z nowo zaciężnemi. 

- . 7° W Księstwie Litewskim pozostałe majętności ze wszystkim jeżeli
znowu przywrócone będą.

8° Assekuracyje Króla JMci i Ichmć PPW hetmanów koronnych 
i litewskich i dwunastu senatorów jeżeli nam dane będą na to, iż nasz 
występek Sejmem zniosą, a te punkta konstytucyją stwierdzą. 

9° I na te punkta jeżeli Jm Pan Kommisarz nam za granicą przy
sięże, a my gdzie będzie tego potrzeba, gotowi pojedynkiem przysiąc, że 
do gardł naszych życzliwymi poddanymi JKMci będziemy i całej Rzptej 
sługami. 

10° Pod chorągwiami szlacheckiemi jeżeli b�dzie wolno Towarzyszowi 
służyć" 2s. 

Atoli ta pierwsza próba kontaktu Lipków z władzami Rzpltej zakoń
czyła się niepowodzeniem.· Pewne zmiany na lepsze zaznaczyły się jesie
nią 1673 r. Jednakże dopiero śmierć Kryczyńskiego 13 X 1673 r. odmie
niła koleje dziejów. Powrót zbuntowanych Tatarów na służbę Rzpltej 
stawał się odtąd coraz realniejszy 29

. Chociaż ich ociąganie się wzmacniało 
nierycerskie zachowanie się niektórych dowódców wojskowych, którzy 
mając w pamięci wiarołomstwo oraz wielkie szkody, jakie ci wyrządzili, 
mordowali pojmanych. Tak na przykład po zdobyciu Międzyboża cho
rąży koronny Sieniawski nakazał wyciąć wszystkich ujętych Lipków 30. 

27 Marcin Bogusz pełnomo cnictwo do rokow ań z Lipk ami otrzym ał 13 IV 

1673 r. J. W o 1 ińsk i, MateriaŁy do dziejów wojny polsko-tureckiej 1672-1676

(SiM, f. X, cz. 2, 1964, s. 258).
2s Pisma, t. I, cz. 2, s. 1281.

29 Ojczyste spominki ... , t. II, s. 353.
ao Tamże, s. 274. W 1676 r. postąpiono podobnie, K .  Gó rsk i ,  Historia jazdy

polskiej, Kraków 1894, s. 107. 
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Zwycięstwo Sobieskiego 11 XI 1673 r. pod Chocimiem rzuciło strach 
na zbuntowanych Tatarów (aczkolwiek w bitwie chocimskiej w wojsku 
litewskim walczyły 3 roty tatarskie w sile 324 szabel) 31. Ale Sobieski 
przystąpił do pokojowego rozstrzygnięcia zatargu o żołd z rotami lipkow
skimi. Pierwszym tego widomym krokiem była konstytucja sejmowa 
z 1673 r., potwierdzająca Tatarom litewskim dotychczasowe prawa i wol
ności 32. W drugim kwartale 1674 r. formacje tatarskie restaurowano 
znów w wojsku koronnym. Początkowo - do trzeciego kwartału 
1675 r. - była tylko 1 chorągiew, potem zaś 5. Przetrwały one do 1677 r., 
czyli do redukcji wojska 33. 

Dnia 12 XI 1674 r. nowo obrany król Jan III Sobieski zdobył Bar. 
Wcześniej jednak „do tych tedy [to znaczy do Lipków] obrany król 
pierwszego swego próbując szczęścia posyła, aby się poddali, upomina. 
Stało się. tak, poddali się, samych do wojska znowu bierze, bo niedługo 
sobie życzliwych (Lipkami ·tych zdrajców zwano), żony ich do Litwy do 
pewnego starostwa wyprawuje" 34. T. Korzon, a za nim S. Kryczyński 
podają, że żony Lipków, ,,które same ofiarowali na zakład wierności", 
Sobieski rozesłał do Kowla, Ratna i Kobrynia ss. Zaniechanie zemsty nie 
było bynajmniej przypadkowe. Bezpośrednio po obiorze cała uwaga no
wego króla skupiła się na sprawach tureckich, przede wszystkim zaś na 
możliwości zabezpieczenia granic południowo-wschodnich 36_ W 1675 r. 
podczas nowej wyprawy Turków na Podole Sobieski usunął Lipków 
z teatru wojny. W liście do chorążego koronnego Mikołaja Sieniawskiego 
z 18 VI 1675 r. pisał: ,,Na Lubków posłałem. był 15 OOO, których popi
sawszy, jp. wda podlaski ,[Wacław Leszczyński] i rozdawszy pieniądze, 
miał był wyprawić w Ukrainę za p. Ulanickim, ale zda mi się, że zdrajcy, 
są na to ·wielkie dowody, co jeśli się z inkwizycji werifikować będzie, 
którą tam teraz czyni j.w.p. wda podlaski, będą exemplariter karani" 37. 

t Amnestię dla Tatarów-Lipków uchwalono w 1676 r. na sejmie koro-
nacyjnym za osobistym wstawiennictwem Jana III as. W ten sposób zrea
lizowano warunki ich powrotu do Polski, wysunięte jeszcze w 1673 r. 
Sprawa Lipków ponownie wypłynęła podczas rokowań żurawińskich. 

s1 z a j ą c, op. cit., s. 231. 
32 VL, t. V, s. 91. 
as W 1688 r. znów utworzono dwie chorągwie tatarskie, Wi m mer, Materiały

do zagadnienia organizacji ... (SiM, t. VII, cz. 2, s. 399, 403; t. VIII, �z. 1, s. 249, 271). 
34 Pamiątnik Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza Lekkiej chorągwi, ziemia

nina województwa bełskiego, obejmujący dzieje Poiski od roku 1648 do 1679 spól

czesne, porządkiem lat opowiedziane, wyd. A. Bielowski, Lwów 1850, s. 240. 
35 Kry czyń sk i, Bej barski ... , s. 293; toż: W o 1 iński, Materiały do dzie

jów wojny ... (SiM, t. XIII, cz. 1, 1967, s. 23Ó). 
36 K. M at w ij o w ski, Pierwsze sejmy z czasów Jana III Sobieskiego, Wro-

cław 1976, s. 27. 
37 J. W o 1 i ń sk i, Sobiesciana z 1675 r. (PHW, t. V, 1932, s. 232.
3s VL, t. V, s. 197. 
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Domagano się bowiem w nich prawa swobodnego wychodźstwa dla Ta
tarów do Turcji. Tymczasem wynikły nowe komplikacje, spowodowane 
tym, że jak to argumentowała strona polska, ,,ci zaś mają trudności wy
jazdu, którzy albo winni dług jaki, albo sprawy jakie mają, wyjechać 
nie mogą i nie wyjadą, aż dosyć uczynią albo wy za nich popłacicie pre
tensje, kto co ma do kogo z nich, bo inszej temu nie masz przyczyny 
tylko ta" 39• 

Po uregulowaniu spraw tureckich Jan III Sobieski rozpoczął akcję 
osiedlania Tatarów na Podlasiu. Przywilejem z 1679 r. otrzymali oni 
w ekonomii grodzieńskiej wsie Kruszyniany, Łużany i Nietupę, zwaną 
też Białohorcami (dziś Białogorce). Przypadły· one Samuelowi Murzie 
Krzeczowskiemu i jego żołnierzom. Wybór właśnie tych wsi nie był przy
padkowy, należały bowiem one do najbardziej opustoszałych i dlatego 
też nie trzeba było usuwać z nich zbyt wielu chłopów. Zachowana do 

naszych czasów Revisia generalna do oekonomiej grodzieńskiej podaje, 
że w Kruszynianach, wsi o 100 włókach, aż 48 zabudowań gospodarskich 
było pustych, a tylko w 17 przebywali dotychczasowi użytkownicy. 
W Łużanach liczących 35 włók na 13 chałup 9 było opuszczonych. W Bia
łohorcach całe pola były zarośnięte i zaniedbane. Innym przywilejem 
z 12 III 1679 r. nadał Sobieski Bohoniki, Drahle i 15 włók w Poniato
wiczach w ekonomii grodzieńskiej Tatarom z chorągwi Bogdana Kień
skiego i Gazy Siedleckiego. Później tych 15 włók w Poniatowiczach za
mieniono na wieś Malawicze Górne. Ponadto rotmistrze Kieński i Sie
dlecki otrzymali po kilka włók we wsi Podlipki pod Kuźnicą 4.0. W Ma
łaszewiczach w ekonomii brzeskiej król ulokował rotmistrza Daniela Sza
błowskiego wraz z kompanią, a w Studziance rotmistrza Romanowskiego. 
W ostatniej miejscowości w 1681 r. za zasługi wojenne 8 włók otrzymał 
Adam Ułan, ten sam, który dał swe imię lekkim formacjom jazdy -
ułanom. Natomiast Samuel Murza Korycki dostał nadanie w Lebiedie
wie i Małaszewiczach w ekonomii brzeskiej oraz w Batczy, Litwinkach, 
Kleszczach, Polatyczach, Piaskach, Zabinach i Ruchowiczach w eko
nomii kobryńskiej 4.1. 

* * 

* 

39J. W o 1 iński, Materiały do rokowań polsko-tureckich r. 1676 (PH, t. IX, 

1930, z. 2, s. 40 7). 

40 O s s., rkps 5620; J. Wiś n i e  wski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny. 

Geneza, rozwój oraz zróżnicowane przemiany etniczne (Acta Ba ltico-Slavica , t. XI, 

1977, s. 57). 

n K ry c z y ń s ki, Tatarzy litewscy ... , s. 34; B. G ó r n y, Monografia powiatu 

bia!skiego województwa lube!skiego, Biała P odla ska 1939, s. 17; M. K o  n o p  a ck i, 

O muzułmanach polskich (Prz egląd Orientalistyczny, 1962, nr 3, s. 232); t e  n że, 

Pod białostockimi minaretami, Białystok 1972, s. 5; K. R. Gry g aj t i s ,  Z dziejów 

osadnictwa tatarskiego w Polsce (od XIV do pocz. XX w.) '(Prz egląd Orientali-

s tyczny, 1977, nr 2, s. 138); Dz i a d  u 1 ew i c z, op. cit., s. 350. 
· 
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W ten sposób sprawa buntu Lipków faktycznie została zakończona. 
Ale jak wspomniano, nie doczekała się ona dotąd właściwego wyjaśnie
nia. Niniejszy artykuł również nie rości sobie takich p�etensji. Chodziło 
nam jedynie o przypomnienie tego dramatycznego przecież epizodu na
szej burzliwej obecności na dalekich wschodnich rubieżach dawnej 
Rzpltej. Epizodu, na którym tak mocno ciąży dzisiaj nie zawsze słuszne 
naświetlenie Sienkiewicza. Bo spór z Rzpltą o „stare zasługi" Lipkowie 
wszak wygrali. Otrzymali nadania w ekonomiach królewskich, przywró
cono im dawne ich prawa, a sam „występek Sejmem zniesiono". Usza
nujmy więc wolę najwyższych organów najjaśniejszej Rzeczypospolitej! 

RUCKl{EHR DER LITAUISCHEN TATAREN UNTER DIE FAHNEN 

DER POLNISCHEN REPUBLIK 

Im Jahre 1672 flammte der polnisch-ti.irkische Krieg auf. Bereits an seinem 
Anfang ist ein Tell der in der Kronarmee dienenden tatarischen Banner auf die 
ti.irkische Seite i.ibergelaufen. Verursacht wurde diese Haltung der tatarischen 
Soldaten durch den mehrjahrigen Ri.ickstand der Soldauszahlung sowie die Diskri
minierung durch die christlichen Kameraden. Dieser Vorfall wird in der Ge
schichtsforschung als Meuterei der Lipken (litauische Tataren) bezeichnet. Viel 
Platz riiumt ihr Henryk Sienkiewicz in seinem Herrn Wołodyjowski ein. Seine 
Anschauungen beeinflussten Millionen Leser der Trilogie. So entstand ein recht 
subjektives Bild. Erfoderlich sind weitere Studien, vor allem anhand ti.irkischer 
Quellen. Die Polnische Republik hatte doch schliesslich den Lipken verziehen und 
das Unrecht wiedergutgemacht, was die Masse der ti.irkischen Soldaten zur Ri.ick
kehr ins Vaterland veranlasste. 




