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Z kart przeszłości

Pogrzeb serca
marszałka Piłsudskiego

S

tałe kwerendy biblioteczne i archiwalne
pozwalają odkryć wiele dokumentów
i fotografii ilustrujących dni minione.
Przy tej okazji autorzy natknęli się na fotografie pokazujące uczestnictwo przedstawicieli
Karaimskiego Związku Religijnego w uroczystościach państwowych. Naszą uwagę zwróciła
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fotograficzna dokumentacja uroczystości
pogrzebowych w Wilnie 12 maja 1935 r., kiedy
to zgodnie z wolą marszałka Józefa Piłsudskiego, pochowanego na krakowskim Wawelu,
na wileńskiej Rossie spoczęło jego serce i prochy jego matki. Uroczystości pogrzebowe miały
w Warszawie, Krakowie i Wilnie wymiar państwowy i zachowało się w archiwach wiele relacji fotograficznych i filmowych. W teczce F143-1279 znajduje się pod numerem 7 zdjęcie
z ceremonii w Warszawie, w której uczestniczył ułłu hazzan Szymon Firkowicz 17 maja
1935 r. Było ono opublikowane w notce Z życia
Karaimów w Polsce, „Myśl Karaimska” 1933-1936, z. 11, s. 117.
Natomiast w teczce F143-1236 przechowywanych jest siedem zdjęć z uroczystości w Wilnie.
Są to przede wszystkim zdjęcia delegacji rządowych i przedstawicieli elit wileńskich. Na zdjęciu numer 6 widzimy idącą w kondukcie delegację karaimską. Na tym ujęciu dobrze
widoczny jest ułłu hazzan Szymon Firkowicz.
Inne ujęcia wykonane przez fotografa amatora
J. Hryniewicza z Nowych Święcian trafiły do
Muzeum Historycznego w Trokach. Na zdjęciu
K 29 GEK 3761_1 widzimy lawetę wiozącą
okrytą flagą państwową trumnę matki, Marii
z Billewiczów (fot. u góry), a na kolejnym oznaczonym sygnaturą TIM GEK 3762 (fot. u dołu)
przedstawicieli Muzułmańskiego Związku
Religijnego: imama wileńskiego Ibrahima
Smajkiewicza, muftiego Jakuba Szynkiewicza
oraz Luta Muchlę, imama Słonimia i Dowbuciszek, członka Rady Imamów. W drugim rzędzie idą przedstawiciele Karaimskiego Związku
Religijnego: ułłu hazzan Szymon Firkowicz,
hachan Hadży Seraja Szapszał i hazzan wileński Rafał Abkowicz. W trzecim rzędzie widoczny jest Izaak Rubinsztejn, naczelny rabin Wilna. W tym zbiorze jest jeszcze jedno zdjęcie –
przedstawiające kroczące w kondukcie władze
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie [TIM
GEK 3761/2].
Tego dnia nie tylko oficjalna delegacja, ale też
Karaimi z Wilna i Trok licznie uczestniczyli
w uroczystościach pogrzebowych.
Mariola Abkowicz i Aleksander Babadżan

