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Musa Czachorowski

„Sonety krymskie” 
- polskie i tatarskie

„Sonety krymskie” Adama Mickiewicza bez żadnych wątpliwości są 
poetyckim arcydziełem. Fascynują czytelników już od prawie dwóch 
stuleci, pomimo upływu czasu nie tracąc nic ze swego romantyczne-
go i dramatycznego uroku. Poeta przebywał na Krymie od 15 sierpnia 
do 27 października 1825 roku, odwiedzając m.in. Sewastopol, Bajdar, 
Bachczysaraj, Ałusztę. Poruszyło go do głębi piękno krymskiego krajo-
brazu i tamtejsza historia, splatająca ze sobą dzieje m.in. greckie, tatar-
skie, karaimskie, rosyjskie i polskie. Krymska przyroda, częstokroć dzika 
i groźna, współgra z tragizmem ludzkich losów. Człowiek staje z pokorą 
wobec monumentalnego Boskiego Majestatu. Uświadamia sobie wła-
sną bezsilność. Wszystko to, przetworzone przez osobistą wrażliwość 
Adama Mickiewicza, zapisane zostało niezwykle ekspresyjnym, boga-
tym poetycko językiem. 

Po raz pierwszy utwory te ukazały się drukiem w roku 1826 w Mo-
skwie, razem z cyklem wierszy miłosnych (tzw. sonetów odeskich) 
pod tytułem „Sonety”. Od tego czasu publikowane były wielokroć po 
polsku, a także tłumaczone na rozliczne języki. Mają swych wiernych, 
zagorzałych czytelników, zaś sam poeta hołubiony jest jako narodowy 
wieszcz Polski, Litwy i Białorusi. Cieszy się również wielką popularno-
ścią wśród Krymskich Tatarów; jego fotografie wciąż wiszą na ścianach 
w wielu tatarskich mieszkaniach. Obok widnieje zazwyczaj wizerunek 
generała Macieja Sulkiewicza, polsko-litewskiego Tatara, w roku 1918 
premiera Krymskiej Republiki Ludowej, zamordowanego przez bolsze-
wików w roku 1920. 
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W roku 1995 zrodził się zamysł przetłumaczenia sonetów na język 
krymskotatarski. Ze strony polskiej zaangażowała się w to przedsię-
wzięcie Fundacja „Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej” 
(IDEE) w Warszawie. Tłumaczenia podjął się znany krymskotatarski 
poeta Szakir Selim (Şakir Selim, 1942–2008), który przyjechał akurat do 
Polski na kurs komputerowy. Tak wspomina to przedsięwzięcie dzia-
łaczka IDEE, Urszula Doroszewska (od roku 2008 ambasador Polski 
w Gruzji)1: 

„[…] Zwróciliśmy się do Fundacji Kultury i uzyskaliśmy niewielką 
dotację. Wybitny grafik Ramiz Nietowkin zrobił wspaniałe ilustracje do 
„Sonetów”. Praca tłumacza trwała ponad rok i wreszcie „Sonety” ukaza-
ły się w końcu maja 1996 roku.

Książka ta ma oczywiście ogromne znaczenie dla kultury obydwu 
naszych narodów […] Dla nas w tym momencie było jednak szcze-
gólnie ważne, że jest to pierwsza książka literacka, wydana w języ-
ku krymskotatarskim w alfabecie łacińskim – od czasu przymusowej 
zmiany alfabetu na cyrylicę w latach trzydziestych. Chcielibyśmy, aby 
było to przykładem i zachętą do dalszych działań w tym kierunku.”

„Sonety krymskie” ukazały się więc w roku 1996, w niewielkim naj-
prawdopodobniej nakładzie, bez numeru ISBN. Wydawcą była Funda-
cja Kultury przy współpracy Instytutu na rzecz Demokracji w Europie 
Wschodniej – IDEE w Warszawie oraz Fundacji Odrodzenia Krymu 
w Bachczysaraju. Redakcję sprawowała Urszula Doroszewska, nato-
miast za opracowanie graficzne odpowiadał Lech Żurkowski. Obecna 
publikacja zatem, opatrzona międzynarodowym identyfikatorem ISBN, 
opisana została jako wydanie pierwsze. 

Dwujęzyczne sonety z roku 1996 skierowane były do Tatarów Krym-
skich jako wsparcie ich starań o zmianę alfabetu z narzuconej przez 
bolszewizm cyrylicy na zbliżony do tureckiego alfabet łaciński. Miały 
również odnowić pamięć o wielowiekowych przyjaznych kontaktach 
polsko-krymskotatarskich. Wspominał o tym wszystkim z sympatią 
i wdzięcznością legendarny Mustafa Dżemilew, przewodniczący Me-
dżlisu Narodu Krymskotatarskiego, podczas pobytu we Wrocławiu. 
Wówczas to, 16 marca 2013 roku, on i wybitni niepodległościowi dzia-
łacze krymskotatarscy: Ali Chamzin i Riza Szewkijew odznaczeni zo-
stali Krzyżami Solidarności Walczącej przez Kornela Morawieckiego, 
przywódcę Solidarności Walczącej. 

Celem obecnej publikacji jest natomiast nie tylko przypomnienie pol-
skim Tatarom dzieła poetyckiego związanego z tatarskim Krymem, ale 
przede wszystkim zaprezentowanie Mickiewiczowskich sonetów w ję-
1 Urszula Doroszewska, Witajcie w Europie – program wsparcia Tatarów Krymskich, Rocz-
nik Tatarów Polskich, t. III, Gdańsk-Toruń 1995, s. 125.
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zyku krymskotatarskim. Tak wiele naszych tatarskich rodów odwołuje 
się przecież do krymskiego pochodzenia; staramy się też uczyć tego ję-
zyka. Całkiem możliwe, że teraz tatarska młodzież z Polski zechce dekla-
mować „Sonety krymskie” po krymskotatarsku. Może warto, aby znalazły 
się one w repertuarze naszego zespołu „Buńczuk”?

Kilka słów 
o języku krymskotatarskim

Język krymskotatarski – oficjalnie nosi nazwę qırımtatar tili lub 
qırımtatarca. Potocznie określa się go mianem tatarca ~ tatarça. Zali-
czany jest do grupy północno-zachodniej – lub kipczackiej – w rodzinie 
języków turkijskich. Na Krymie mówi się o jednym języku krymskotatar-
skim, który dzieli się na trzy dialekty: południowy, środkowy i północny. 
Norma językowa opiera się na dialekcie środkowym2.

Do roku 1928 język krymskotatarski zapisywano alfabetem arab-
skim, od roku 1928 do 1938 – łacińskim, zaś po roku 1938 właściwie do 
chwili obecnej – cyrylicą. W kwietniu 1992 roku odbyła się w Symfero-
polu międzynarodowa konferencja poświęcona problemowi przejścia 
na alfabet łaciński. Nowy alfabet przyjęto we wrześniu tegoż roku, zaś 
w roku 1997 został on zatwierdzony przez Radę Najwyższą Krymu3.

Obecnie w użyciu jest zarówno alfabet łaciński, jak i cyrylica. Ła-
ciński alfabet krymskotatarski składa się z 31 liter, w tym 8 samogłosek 
i 23 spółgłosek.

A a (a), B b (b), C c (ce), Ç ç (çe), D d (de), E e (e), F f (fe), G g (ge), Ğ ğ (ğı),  
H h (he), I ı (ı), İ i (i), J j (je), K k (ke), Q q (qı), L l (le), M m (me), 
N n (ne), � � (�e), O o (o), Ö ö (ö), P p (pe), R r (re), S s (se), 
Ş ş (şe), T t (te), U u (u), Ü ü (ü), V v (ve), Y y (ye), Z z (ze)4.

Wymawiamy: c — dż, ç — cz, ğ — h dźwięczne, h — ch, ı — y, j — ż, 
� — jak ng, angielskie w słowie sing, ö — jak niemieckie ö, q — podob-
nie do k, ş — sz, ü — jak niemieckie ü, y — j.

Musa Czachorowski

2 Henryk Jankowski, Język krymskotatarski, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warsza-
wa 2010.
3 Emirowa A.M., Kerimow I.A.,Ganiewa E.S. Ta in. Prawiła krimskotatarskoji orfografiji 
i punktuaciji (Projekt), KRP Widawnictwo „Krimnawczpedderżwidaw”, Simferopol 2012.
4 Tamże, s. 50.
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I

Stepy  Akermańskie

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi:
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu. 

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu.

Stójmy! – Jak cicho! – Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy! – tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. – Jedźmy, nikt nie woła!
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I

AQKERMAN ÇÖLLERİ

Yaldap çıqtım suvsız – quru okeannın ke�gligine,
Arbam da allı-güllü yeşillikler arasında
Mercan kibi balqıldağan yuvşanlarnı� dalğasında
Qayık kibi de sallana, koterile, bata, ene.

Qaş qarardı, etrafta ne yol körüne, ne qaraltı.
Kökke baqıp araştıram yol kostergen yıldızlarnı.
Acep, ne o parıldağan uzaqlarda? Bulutlarmı?
Yog, o – Dnestr, Aqkermanda mayak yandı.

Etraf çım-cırt. Toqtadım ve di�lep turam. Yükseklerden
Turnalarnı� sesi kele. Yılan tiygen ot çıtırday.
Kobelekni� qaanatları sıypap keçken gül qıbırday.

Bu tınçlıqta nefes almay sergeklenip di�lenemen,
Uzaq Litva toprağından bir ses kelir dep i�leymen.
Kene ketem yolğa tüşip… Meni hiç bir ses çağırmay.
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II

Cisza morska
Na wysokości Tarkankut

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie, 
Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda; 
Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda 
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie. 
 
Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono, 
Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem 
Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem; 
Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono. 
 
O morze! pośród twoich wesołych żyjątek 
Jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy, 
A na ciszę długimi wywija ramiony. 
 
O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek, 
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy; 
A gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony. 
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II

DEÑİZ TINÇLIĞI 
Tarhankut yüksekliginde 

Bayraq yavaş titrey. Sıcaq talmatüşte
Perilerdey dalğaçiqlar hep çalgana.
Dersi� bayğın yösma tatlı oyğa dalğan,
Köküs kerip nefes ala tatlı tüşte.

Cenk bitken so� ciberilgen bayraqlarday
Yelkenler de sakinlikte yüqlap qalğan.
Gemi tura qıbırdamay – zıncırlanğan,
Yolcular şe�. De�izciler yüqüsıray.

De�iz! Seni� mucizeviy suvları�da
Yüqlay qısqaç tınç ve sakin suv tınğanda,
Boran tursa, qısqaçların tez qabarta.

Fikir! Sende hatralarnı� yılanı bar.
Furtunalar quturqanda – o tınç yata,
Yürek endi tınçlanğanda – zeher qata.
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III

Żegluga

Szum większy, gęściej morskie snują się straszydła, 
Majtek wbiegł na drabinę: gotujcie się, dzieci! 
Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewidzialnej sieci, 
Jak pająk czatujący na skinienie sidła.

Wiatr! – wiatr! – Dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła, 
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci, 
Wznosi kark, zdeptał fale i skroś niebios leci, 
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.

I mój duch masztu lotem buja śród odmętu, 
Wzdyma się wyobraźnia, jak warkocz tych żagli, 
Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;

Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu, 
Zdaje się, że pierś moja do pędu go nagli: 
Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem, co to być ptakiem. 
 
 



13

III

YALDAV

Ses-şamata! Dahşetlene de�iz birden.
Afaqanlı dalğalar hep koterile,
Azırlanı�! Aydı-aydı! – sesi kele,
Örümçikday bir de�izci yipke mingen.

Boran! Boran! titrep başlay gemi fena,
Köpüklengen suv içine çoma-bata,
Koterile, de sağ – de sol yanğa yata,
Bulutlarnı yırtıp so�ra qanatlana.

Qalbim taşa. Ne qadar baht! – dep qıçıram. 
Yelkenlerday ruhum birden koterile,
Furtunağa men de qarşı qattı turam.

Geimi dersi� menden taqat ve küç ala,
Köküsim de kogertege hep tirele –
Serbest quşım! Furtunalar artta qala!
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IV

Burza

Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei, 
Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki, 
Ostatnie liny majtkom wyrwały się z ręki, 
Słońce krwawo zachodzi, z nim reszta nadziei. 

Wicher z tryumfem zawył, a na mokre góry, 
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu, 
Wstąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu, 
Jak żołnierz szturmujący w połamane mury. 

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie, 
Ten w objęcia przyjaciół żegnając się pada, 
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać. 

Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie 
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada, 
Albo modlić się umie, lub ma się z kim żegnać. 
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IV

BORAN

Yel ökürip yelkenlerni ve dümenni yülqıp attı.
Qasırganı� sızğıruvı, can talaşqan ses-şamata,
Nasoslarnı� ğıçırdısı, parça-kesek yipler yata,
Sö�ki ümüt kibi kokte al qan tüslü kuneş battı.

Boran uluy tantanalı: suv dağları koterile,
Şapırıla-kopürile hem de qaynay suvnı� tübi;
Sa�ki dersi� şiddetli ve ye�ilmez bir asker kibi
Gemi taraf dehşetli bir suvuq ecel basıp kele.

Birsi esin coyıp yata, daha birsi can talaşa,
Dostlarımen sağlıqlaşıp daha birsi hep çoquna,
Daha birsi sağ qalmaqçün dua ete – hep oquna.

Tek bir yolcı ses-soluqsıs: bir köşede tınç otura,
Ve tüşüne: böyle künde bahtlıdır tek esin coyğan,
Ya da oqup duasını dostlarınen sağlıqlaşqan.
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V

Widok  gór ze stepów Kozłowa
Pielgrzym i Mirza

Pielgrzym
Tam? czy Allah postawił ścianą morze lodu? 
Czy aniołom tron odlał z zamrożonej chmury? 
Czy Diwy z ćwierci lądu dźwignęli te mury, 
Aby gwiazd karawanę nie puszczać ze wschodu? 
 
Na szczycie jaka łuna! pożar Carogrodu! 
Czy Allah, gdy noc chylat rozciągnęła bury, 
Dla światów żeglujących po morzu natury 
Tę latarnię zawiesił śród niebios obwodu? 

Mirza
Tam? – Byłem; zima siedzi, tam dzioby potoków 
I gardła rzek widziałem pijące z jej gniazda. 
Tchnąłem, z ust mych śnieg leciał; pomykałem kroków, 
 
Gdzie orły dróg nie wiedzą, kończy się chmur jazda, 
Minąłem grom drzemiący w kolebce z obłoków, 
Aż tam, gdzie nad mój turban była tylko gwiazda. 
To Czatyrdah!

Pielgrzym 
Aa!!
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V

KEZLEV ÇÖLLERİ TARAFTAN 
DAĞLARNIÑ KÖRÜNİŞİ

Seyyah ve Mirza

Seyyah 
Anda ne ya? Allah qurğan buz dağlarmı?
Ya melekler tahtı – buzlu bulutlarmı?
Şarqtan yıldız kervanları keçmesin dep
Devler qurğan yüce-mühkem divarlarmı?

Dağ ucunda qırmızı ne? Yanğın barmı?
Yoqsa, Allah yolda qalğan qullarına
De�izdeki gemilerni� yollarına
Yarıq bermek içün kökke şam astımı?

Mirza
He-e… Andamı? Olğan yerim. Qış yuvası…
O yuvadan özençikler suvlar içe,
Nefes alsa�, ağızından buzlar köçe.

Anda qartal ayaq basmaz, sert avası,
Anda tek men ayaq bastım. Bulutlarnı�
Arasında yaşın yana –
O – Çatırdağ!

Seyyah 
Ha-a…
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VI

Bakczysaraj

Jeszcze wielka, już pusta Girajów dziedzina!  
Zmiatane czołem baszów ganki i przedsienia, 
Sofy, trony potęgi, miłości schronienia, 
Przeskakuje sarańcza, obwija gadzina. 

Skroś okien różnofarbnych powoju roślina, 
Wdzierając się na głuche ściany i sklepienia, 
Zajmuje dzieło ludzi w imię przyrodzenia 
I pisze Baltazara głoskami „RUINA”.

W środku sali wycięte z marmuru naczynie; 
To fontanna haremu: dotąd stoi cało 
I perłowe łzy sącząc, woła przez pustynie: 

„Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało? 
Wy macie trwać na wieki, źródło szybko płynie; 
O hańbo! wyście przeszły, a źródło zostało”. 
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VI

BAĞÇASARAY  HANSARAY

Gereyhannı� körkem köşkü boşap qalğan.
Şühret tahtı, aşq sofası, basamaqlar,
Paşalarnı� başı tiygen bosağalar –
Çegertki ve yılanlarğa yuva olğan.

Çeşit renkli camlar üzre ot çırmaşqan,
Pervaslarğa, saçaqlarğa boy uzatıp.
İnsan qurğan güzellikke zeher qatıp –
Valtasarnı� eli kibi “ol!”, dep yazğan.

Bu sarayda ince kibi kozyaş tamlay,
O – haremni� sağ qalğan bir taş çeşmesi –
Mö�li-mö�li ses çıqara ağlay-ağlay:

“Qaydasız hey, Taht ve Şühret! Aşq nefesi!
Ketti�iz siz ebediyen yaşap olmay,
Menim ise halâ daha tınmay sesim!”
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VII

Bakczysaraj w nocy

Rozchodzą się z dżamidów pobożni mieszkańce, 
Odgłos izanu w cichym gubi się wieczorze, 
Zawstydziło się licem rubinowym zorze, 
Srebrny król nocy dąży spocząć przy kochance. 

Błyszczą w haremie niebios wieczne gwiazd kagańce, 
Śród nich po szafirowym żegluje przestworze 
Jeden obłok, jak senny łabędź na jeziorze, 
Pierś ma białą, a złotem malowane krańce. 

Tu cień pada z menaru i wierzchu cyprysa, 
Dalej czernią się kołem olbrzymy granitu, 
Jak szatany siedzące w dywanie Eblisa, 

Pod namiotem ciemności; niekiedy z ich szczytu 
Budzi się błyskawica i pędem farysa 
Przelatuje milczące pustynie błękitu. 
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VII

BAĞÇASARAY GECESİ

Namaz bitti, ses-şamata yatışmaqta,
Saki�likke si�ip ketti ezan sesi,
Tınç geceni� kümüş tüslü padışası
Al ufuqqa – yaresine aşıqmaqta.

Kokni� harem yıldızları milt-milt yana;
Bir bulutçıq kezip yüre aqçil çıray,
Dersi� aqquş göl içinde yuqusıray –
Aq gerdanı altın suvnen yaldızlana.

Yol üstüne kolge taşlay bir kiparis,
Minareler etrafında qaya-dağlar –
Dersi� sarıp alğan dehşet qara İblis.

Birden közni küçlü şemşek qamaştıra,
Dağlar üzre keçip Faris şiddetle
Geceni� zift qaranlığın aydaştıra.
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VIII

Grób Potockiej

W kraju wiosny, pomiędzy rozkosznymi sady, 
Uwiędłaś, młoda różo! bo przeszłości chwile, 
Ulatując od ciebie jak złote motyle, 
Rzuciły w głębi serca pamiątek owady. 

Tam na północ, ku Polsce, świecą gwiazd gromady, 
Dlaczegoż na tej drodze błyszczy się ich tyle? 
Czy wzrok twój, ognia pełen, nim zgasnął w mogile, 
Tam wiecznie lecąc, jasne powypalał ślady? 

Polko! – i ja dni skończę w samotnej żałobie; 
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci. 
Podróżni często przy twym rozmawiają grobie, 

I mnie wtenczas dźwięk mowy rodzinnej ocuci: 
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie, 
Ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci. 
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VIII

POTOTSKANIÑ  DÜRBESİ

Efseneviy yürtnı� bahar bağçasında soldı� sen.
Ey, taze gül! Bahtlı-çastlı saatleri� bir anday
Keçip ketti koz aldında iz ve nişan qaldırmay,
Hatıralar zeherinen qalbi� taşıp toldı� sen.

Qaydan keldi qaranlıkta bu qadar çoq yıldızlar?
Ana birsi şimal bette – Polşa üzre parılday,
Tuvğan yürtqa uçayatqan seni� ateş qorınday
Dersi� kokke sepilgenler, hep sönmeyler, yanalar.

Polşa qızı! Men de senday ğurbet ilde olerim.
Komgeydiler barem meni seni� ile bir yerge!
Mından keçken seyyahlarnı� ağızından kimerde

Tuvğan tilde laqırdılar eşitirdim – di�lerdim.
Bir kün ola kelse şair ziyaretke qabri�e,
Yanı�daki bir obağa baqıp a�ar meni de.
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IX

Mogiły  haremu
Mirza do Pielgrzyma

Tu z winnicy miłości niedojrzałe grona 
Wzięto na stół Allaha; tu perełki Wschodu, 
Z morza uciech i szczęścia, porwała za młodu 
Truna, koncha wieczności, do mrocznego łona. 

Skryła je niepamięci i czasu zasłona, 
Nad nimi turban zimny błyszczy śród ogrodu, 
Jak buńczuk wojska cieniów, i ledwie u spodu 
Zostały dłonią giaura wyryte imiona. 

O wy, róże edeńskie! u czystości stoku 
Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami, 
Na wieki zatajone niewiernemu oku. 

Teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami, 
– Pozwalam mu, – darujesz, o wielki Proroku! 
On jeden z cudzoziemców poglądał ze łzami. 
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IX

HAREM QABİRLERİ
Mirza Seyyahqa

Aşq-muabbet bağçasında quvamına yetmegen
Salqımlarnı üzip alğan Aq-Taalâ kün evel.
Baht-seadet quçağından hırsızlanğan inciler
Ebediyen qaranlıqnı� quçağına kömülgen.

Ruh-neşleri unutuluv perdesinen qaplanğan,
Qabirlerni� üzerine taş çalmalar tiklengen.
Ve kelecek nesil içün yavurlarnı� elinen
Baştaşlarğa ölgenlerni� isimleri yazılğan.

Ah, siz cennet çeçekleri! Açılmadan soldı�ız,
Taliyi�iz bu çeşmede aşq-muhabbet tapmadı,
Masümlik ve küncilikni� qurbanları oldı�ız.

Daha bir yavur qabri�izni tahqirledi-taptadı;
Peyğamberim, afu eyle, yavurnı men ketirdim –
Qabirlerge küsip baqqan közlerinde yaş kördim!
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X

Bajdary

Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów; 
Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku 
U nóg mych płyną, giną jak fale potoku; 
Chcę odurzyć się, upić tym wirem obrazów. 

A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów, 
Gdy świat kolory traci pod całunem mroku, 
Jak w rozbitym zwierciadle, tak w mym spiekłym oku, 
Snują się mary lasów i dolin, i głazów. 

Ziemia śpi, mnie snu nie ma. Skaczę w morskie łona, 
Czarny, wydęty bałwan z hukiem na brzeg dąży, 
Schylam ku niemu czoło, wyciągam ramiona, 

Pęka nad głową fala, chaos mię okrąży; 
Czekam, aż myśl, jak łódka wirami kręcona, 
Zbłąka się i na chwilę w niepamięć pogrąży. 
 
 



27

X

BAYDARI VADİYSİ

Acımayıp qamçılayım yelge qarşı atımnı.
Yeşil vadiy, orman, dağ ve uçurumlı gayalar
Ayaqlarım tübünde gür dalğalarday tayalar,
Sarhoşlana ve unutam kündoğuş ve batını.

Terge batqan atım artıq sahibini dinlemey.
Vira uçam, yanaqlarım yelden yana allana,
Orman, vadiy ve dağlarnı� kölgeleri canlana
Köz aldımda. Başqa hiç bir şey közüme körünmey.

Barlıq yuqlay. Men ruyadam. De�iz betke atılam.
Yalılarğa basıp kele dağlar kibi dalğalar,
Ellerimni uzatam da dalğalarğa qatılam.

Gürdeli bir quvet ile sara meni alqalar.
Şu alqalar terenligi oylarımnı yutqaydı,
Hiç olmadım bir saniye unutulğay – batqaydım!
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XI

Ałuszta w dzień

Już góra z piersi mgliste otrząsa chylaty, 
Rannym szumi namazem niwa złotokłosa, 
Kłania się las i sypie z majowego włosa, 
Jak z różańca kalifów, rubin i granaty. 

Łąka w kwiatach, nad łąką latające kwiaty, 
Motyle różnofarbne, niby tęczy kosa, 
Baldakimem z brylantów okryły niebiosa; 
Dalej szarańcza ciągnie swój całun skrzydlaty. 

A kędy w wodach skała przegląda się łysa, 
Wre morze i odparte z nowym szumem pędzi; 
W jego szumach gra światło, jak w oczach tygrysa, 

Sroższą zwiastując burzę dla ziemskiej krawędzi; 
A na głębinie fala lekko się kołysa, 
I kąpią się w niej floty i stada łabędzi. 
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XI

ALUŞTA KÜNDÜZ 

Qoyü duman cubbesini yeşil dağlar taşladı.
Altın başaq tarlaları dersi� namaz qılmaqta,
Ormanlar da yeşil saçın egilip taramaqta,
Dersi� hafif yaqut taşlı tespi çekip başladı.

Tüzemlikte çeşit renkli gül-çeçekler uçalar:
Elmaz kibi parıldağan ve yanğan bu qandiller –
Güller degil, sırlı-sırlı kobelekler – benekler,
Daa bir yaqta çegertkiler yeşillikni quçalar.

Teren de�iz ortasında tura çıplaq bir qaya.
De�iz qaynay, arslan kibi şu qayağa urula,
Küçlü-küçlü urula da köpüklenip qopaya.

Kene qaytıp kelirim, dep qorquza ve şaprıla.
Amma mavi de�iz sakin. Mavılıqnı� töründe
Çağalalar uça hem de aq gemiler körüne.
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XII

Ałuszta w nocy

Rzeźwią się wiatry, dzienna wolnieje posucha, 
Na barki Czatyrdahu spada lampa światów, 
Rozbija się, rozlewa strumienie szkarłatów 
I gaśnie. Błędny pielgrzym ogląda się, słucha: 

Już góry poczerniały, w dolinach noc głucha, 
Źródła szemrzą jak przez sen na łożu z bławatów; 
Powietrze tchnące wonią, tą muzyką kwiatów, 
Mówi do serca głosem, tajemnym dla ucha. 

Usypiam pod skrzydłami ciszy i ciemnoty: 
Wtem budzą mię rażące meteoru błyski, 
Niebo, ziemię i góry oblał potop złoty! 

Nocy wschodnia! ty na kształt wschodniej odaliski 
Pieszczotami usypiasz, a kiedym snu bliski, 
Ty iskrą oka znowu budzisz do pieszczoty. 



31

XII

ALUŞTA GECE

Salqın yelçik esti yavaş. Dünya şemi
Çatırdağğa uruldı da parçalandı, 
Qayalarnı allandırıp sönüp qaldı,
Ortalıqnı dım qaranlıq sarıp aldı.

Gece bastı. Qarardı dağ orkeçleri.
Vadiylerde irmaq sesi eşitile,
Bağçalardan misğamber hoş qoqu kele –
Ezgin-ezgin yırlay vadiy çeçekleri.

Yuqsırayım bu qaranlıq sakinlikte.
Kökte birden uçan yıldız parıldadı,
Köz qamaştı, dağ, ormanlar yarıqlandı.

Ey, sen uyqu ketirici güzel gece!
Erkeletip ihtirasnı söndüresi�,
Güzelligi� ile cannı öldüresi�.
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XIII

Czatyrdah

Mirza
Drżąc muślimin całuje stopy twej opoki, 
Maszcie krymskiego statku, wielki Czatyrdahu! 
O minarecie świata! o gór padyszachu! 
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki, 

Siedzisz sobie pod bramą niebios, jak wysoki 
Gabryjel, pilnujący edeńskiego gmachu; 
Ciemny las twoim płaszczem, a janczary strachu 
Twój turban z chmur haftują błyskawic potoki. 

Nam czy słońce dopieka, czyli mgła ocienia, 
Czy szarańcza plon zetnie, czy giaur pali domy, 
Czatyrdahu, ty zawsze głuchy, nieruchomy, 

Między światem i niebem, jak drogman stworzenia, 
Podesławszy pod nogi ziemie, ludzi, gromy, 
Słuchasz tylko, co mówi Bóg do przyrodzenia. 
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ÇATIRDAĞ

Mirza
Titrep sa�a secde etem, ulu dağ!
Ey, sen, Qırım gemisini� diregi,
Sen – dünyanı� minaresi, yüregi –
Bütün dağlar padışası, Çatırdağ!

Sa�ki cennet qapusını� ögünde
Gavriilday saqçi olıp qalğansı�.
Yeşil dağnı urba etip alğansı� –
Bulutlardan çalma� bar baş töbende.

Ey, Çatırdağ, sen hep süküt, saqlaysı� –
Töpemizde küneş külip baqsa da,
Ya da yavur evimizni yaqsa da,

Sağır, körday eşitmeysi�, baqmaysı�.
Faqat kökke baqıp sohbet qurası� –
Bu – Allahnı� emri, dey de turası�.
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XIV

Pielgrzym

U stóp moich kraina dostatków i krasy, 
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice; 
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice 
Dalekie, i – niestety! jeszcze dalsze czasy? 

Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy, 
Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice; 
I weselszy deptałem twoje trzęsawice, 
Niż rubinowe morwy, złote ananasy. 

Tak daleki, tak różna wabi mię ponęta! 
Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku 
Do tej, którą kochałem w dni moich poranku? 

Ona w lubej dziedzinie, która mi odjęta, 
Gdzie jej wszystko o wiernym powiada kochanku, 
Depcąc świeże me ślady, czyż o mnie pamięta? 
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XIV

SEYYAH

Sehrli bir ülke tura menim qarşımda,
Adamları musafirçen bol-sal memleket.
Qalbiım ise ğam-kedernen tolıp taşarken,
Başqa uzaq bir yürt tura oy ve başımda.

Litva! Seni� ormanları� iyi yırlaylar
Salğır qızı ve Baydarnın güzellerinden.
Bu topraqnı� kerbar yemiş ve güllerinden
Menim içün qıymetlidir çirkin bataqlar.

İraq tüştüm senden Vatan! Bu hoş ülkede
Etrafımda güzellikke baqıp toymayım –
Yaş omrümni� ilk gülüni a�am kene de.

Tuvğan yurtta qaldı yosmam, onı oylayım –
Hatırlaymı eken meni sadıq güzelim?
Silinmeyip qaldımeken taze izlerim?
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Droga nad przepaścią 
w Czufut-Kale

Mirza i Pielgrzym

Mirza
Zmów pacierz, opuść wodze, odwróć na bok lica, 
Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza; 
Dzielny koń! patrz, jak staje, głąb okiem rozmierza, 
Uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca, 
 
I zawisnął. – Tam nie patrz! tam spadła źrenica, 
Jak w studni Al-Kahiru, o dno nie uderza. 
I ręką tam nie wskazuj – nie masz u rąk pierza; 
I myśli tam nie puszczaj, bo myśl jak kotwica, 
 
Z łodzi drobnej ciśniona w niezmierność głębiny, 
Piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci, 
I łódź z sobą przechyli w otchłanie chaosu. 

Pielgrzym
Mirzo, a ja spojrzałem! Przez świata szczeliny 
Tam widziałem... com widział, opowiem – po śmierci, 
Bo w żyjących języku nie ma na to głosu. 
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XV

ÇUFUT KALENİÑ 
UÇURUMLU YOLU

Mirza ve Seyyah

Mirza
Dua et, bıraq cugenni, çevir yüzü�ni,
Aşağa baqma, Mında tek atına bazan
Zekkiy alaşa tuyağı altında çaqıllar toza,
Serkimege azırlana, terenlikke tike közüni.

A sekirdi! Baqma! Uçurumnı oylama!
Qadım Al-Qahirni� terenligi bar anda.
Fayda bermez, elleri�ni qanat kibi caydırma,
O qaranlıg terenlikke fikri�ni yollama

Gemi zıncırı kibi fikri� batar keter,
Amma de�iz tübüne barıp yetmez bir zaman.
Qalabaliq bu dunyada olursı� daha beter.

Seyyah 
Mirza, anda baqtım da a�ladım. Artıq yeter,
Körgenimni aytalmam tirilerni� tilinde:
O dünyada söylerim men – ölülerni� ilinde.
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Góra Kikineis

Mirza
Spojrzyj w przepaść – niebiosa leżące na dole, 
To jest morze; – śród fali zda się, że ptak-góra, 
Piorunem zastrzelony, swe masztowe pióra 
Roztoczył kręgiem, szerszym niż tęczy półkole, 

I wyspą śniegu nakrył błękitne wód pole. 
Ta wyspa żeglująca w otchłani – to chmura! 
Z jej piersi na pół świata spada noc ponura; 
Czy widzisz płomienistą wstążkę na jej czole? 

To jest piorun! – Lecz stójmy, otchłanie pod nogą, 
Musim wąwóz przesadzić w całym konia pędzie; 
Ja skaczę, ty z gotowym biczem i ostrogą, 

Gdy zniknę z oczu, patrzaj w owe skał krawędzie: 
Jeśli tam pióro błyśnie, to mój kołpak będzie; 
Jeśli nie, już ludziom nie jechać tą drogą. 
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KİKİNEİZ DAĞI

Mirza
Aşağıda körüngen şey – sema degil, de�izdir.
Yüksek-yüksek dalğalar – yıdırımnı� küçünen
Öldürilgen dağ kuşını� caydırılğan qanatı,
Çeşit renkler – kök quşağı qaldırğan izdir.

Suvnı� mavi tüzemligin qarlı ada qapladı.
Terenlikte yaldağan şey – ada degil, buluttır.
Yarı dünya üzerine kölgesini taşladı,
O kölgeni küçlü şemşek yarıq nurnen aşladı.

Mında biraz toqtayıq ya. Ogümüzde uçurum!
Bir at sekirüvinde sen ondan keçmelisi�.
Mına, başta men sekirem. Sen ise baq artımdan.

Sekirgende yelpiregen çalmamnı seçmelisi�,
Eger çalman körülmese sen sekirme, artqa qayt,
Adamlarğa: sizge mında yol yoq die a�lat – ayt.
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XVII

Ruiny zamku w Bałakławie

Te zamki, połamane zwaliska bez ładu, 
Zdobiły cię i strzegły, o niewdzięczny Krymie! 
Dzisiaj sterczą na górach jak czaszki olbrzymie, 
W nich gad mieszka, lub człowiek podlejszy od gadu. 
 
Szczeblujmy na wieżycę, szukam herbów śladu; 
Jest i napis, tu może bohatera imię, 
Co było wojsk postrachem, w zapomnieniu drzymie, 
Obwinione jak robak liściem winogradu. 
 
Tu Grek dłutował w murach ateńskie ozdoby, 
Stąd Italczyk Mongołom narzucał żelaza, 
I mekkański przybylec nucił pieśń namaza. 
 
Dziś sępy czarnym skrzydłem oblatują groby, 
Jak w mieście, które całkiem wybije zaraza, 
Wiecznie z baszt powiewają chorągwie żałoby. 
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XVII

BALIQLAVADAKİ QALE 
YIQINTILARI

Harebege çevirilgen qalelerni� yıqıntısı
Bir zamanda yaraşığı� ve qoruycı� edi. Qırım!
Endi ise qafa taşlar içindeki bütün sırı�
Yılan alıp yaşamaqta, o yılanlar adam tüslü...

Koterilem basamaqtam, araştıram tuğralarnı;
Mına yazı. Belkki bu bir qaramannı� isimidir?
Bir zamanda duşmanlarğa qorqu salğan kimsin-kimdir,
Korem, onı sarıp alğan yeşil üzüm yapraqları.

Mında rumlar qaldırğan çoq örnekler bar,
Cenevizler monğollarğa qarşı tutqan aq-qılıçlar,
Mekkege yol alğanlarnı� hulüs namaz türküleri.

Qara quzğun qanatları sarğan mında mezarlıqnı.
Her şey cansız, ses-soluqsız qatıp qalğan,
Dersi� ecel bu şehirge ömürbilla qırğın salğan.



42

XVIII

Ajudah

Lubię poglądać wsparty na Judahu skale, 
Jak spienione bałwany, to w czarne szeregi 
Ścisnąwszy się buchają, to jak srebrne śniegi 
W milionowych tęczach kołują wspaniale. 
 
Trącą się o mieliznę, rozbiją na fale, 
Jak wojsko wielorybów, zalegając brzegi, 
Zdobędą ląd w tryumfie, i na powrót zbiegi, 
Miecą za sobą muszle, perły i korale. 
 
Podobnie na twe serce, o poeto młody! 
Namiętność często groźne wzburza niepogody; 
Lecz gdy podniesiesz bardon, ona bez twej szkody 
 
Ucieka w zapomnienia pogrążyć się toni, 
I nieśmiertelne pieśni za sobą uroni, 
Z których wieki uplotą ozdobę twych skroni.
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XVIII

AYUV-DAĞ 

Ayuv-Dağnı� qayasına ayaq basıp seyir etem,
Köpüklengen dalğalarnı� siyarğan dağ sıraları;
De qaynaşa, de yatışa kümüş nurlar septirerek,
Qurtqaçıqnı� renki kibi çeşit tüs suv tamçıları.

Bir-birini quvıp qaçqan, şapırılğan bu dalğalar
Balıqlarnı� sürüsiday yalılarğa urulalar.
Tantanalı bir suratnen kene artqa çekileler,
Qaburçaqnı, incilerni, mercanlarnı septireler.

Ebet, seni� qalbi� de şay dalğalana, ey yaş şair,
Furtunaday kirip kele yüregi�e aşq dalğası,
Köksü� endi qabarğanda keçip kete aşq daqqası!

İhtirası� alevlenip, işte böyle tutaşqanda,
Boranlardan qalbine tek ğurdeli yır si�ip qala,
İşte, seni ebediyen quçağına tek o ala!
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Selim Chazbijewicz

„Sonety krymskie”  
po tatarsku

Orientalizm romantyczny, którego początkiem w Polsce była publika-
cja „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza, doczekał się już bardzo 
wielu opracowań, monografii, przyczynków, artykułów, not i komen-
tarzy takich wybitnych badaczy, jak Wacław Kubacki, Stanisław Ma-
kowski, Ananiasz Zajączkowski, Jan Reychman1. Pomijając wszakże 
całość tego obszernego piśmiennictwa, począwszy od Juliana Klaczki 
i jego eseju „Półwysep Krymski w poezji”2, warto skupić się na meri-
tum, czyli publikacji sonetów w języku tatarskim. Wcześniej jednak 
parę słów na temat przekładu „Sonetów krymskich” na inne wschod-
nie języki.

Najstarszym znanym przekładem jednego tylko sonetu, „Widok 
gór ze stepów Kozłowa”, było tłumaczenie na język perski, dokona-
ne przez Mirzę Muhammada Dżafara Topczybaszego (1791–1869), 
znajomego i prawie rówieśnika Adama Mickiewicza. Mirza Dżafar 
pochodził z Azerbejdżanu, przebywał w Petersburgu, gdzie przyjaź-
nił się z wieloma Polakami, m.in. z Józefem Sękowskim, profesorem 
języków wschodnich na tamtejszym uniwersytecie, wybitnym orien-
talistą, oraz z krótko tam przebywającym Adamem Mickiewiczem. 

1 Wacław Kubacki, Z Mickiewiczem na Krymie, Warszawa 1977; Stanisław Makowski, 
Świat „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza, Warszawa 1969; Jan Reychman, Zain-
teresowania orientalistycznew środowisku mickiewiczowskim w Wilnie [w:] Szkice z dziejów 
polskiej orientalistyki, red. Stefan Strelcyn, t. 1, Warszawa 1969; Ananiasz Zajączkowski, 
Z dziejów orientalizmu polskiego doby mickiewiczowskiej [w:] tamże.
2 Julian Klaczko, Półwysep Krymski w poezji [w:] Szkice i rozprawy, Wrocław 1972.
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Wieszcz uczył się pod kierunkiem Mirzy języka perskiego, jako że 
był jego lektorem na petersburskiej uczelni. W efekcie tej znajomości 
Topczybaszy przetłumaczył jeden z sonetów. Do przekładu dołączony 
był wstęp w ówczesnym, bardzo kwiecistym perskim stylu literackim3.

Warto nadmienić, że tłumaczenie sonetu na język perski, podob-
nie zresztą jak przekład z perskiego na polski, jest wielce trudny 
i w zasadzie prawie niemożliwy. Poetyka perska jest zupełnie inna 
od europejskiej, szczególnie zaś polskiej. Wiersz perski opiera się bo-
wiem na iloczasie. Gatunki klasycznej poezji perskiej dostosowane są 
do zjawiska iloczasu, ignorując wiersz sylabotoniczny, a zwłaszcza 
sylabiczny, charakterystyczny dla poezji polskiej4. Sporo gatunków 
klasycznej poezji perskiej wzięło swój początek w poetyce i gatun-
kach poezji arabskiej, jak np. kasyda czy gazel. W takim wypadku, 
tłumaczenie jest nie tylko przekładem językowym, poetyckim, ale 
i kulturowym, co na początku wieku XIX było niesłychanie trudne do 
osiągnięcia.

Kolejne przekłady „Sonetów krymskich” na języki orientalne, to 
dwudziestowieczne tłumaczenia części sonetów na język karaimski. 
Ich autorem był wspomniany już Ananiasz Zajączkowski, wybitny pol-
ski orientalista, badacz piśmiennictwa karaimskiego, literat. Drukował 
je w roku 1931 na łamach czasopisma „Karaj Awazy” („Głos Karaima”), 
wychodzącego w języku karaimskim w Łucku na Wołyniu, pod redak-
cją Aleksandra Mardkowicza. Wydawnictwo to ukazało się w latach 
1931–1938, łącznie w dwunastu zeszytach5. Na stronach 10-13 w ze-
szycie pierwszym oraz w zeszycie drugim na stronach 14-17 zamieścił 
Zajączkowski własne przekłady następujących sonetów: „Czatyrdag”, 
„Bakczysaraj”, „Mogiły haremu” oraz „Droga nad przepaścią w Czu-
fut Kale”, „Widok gór ze stepów Kozłowa”, „Pielgrzym”, „Bakczysaraj 
w nocy”. Łącznie było to więc siedem utworów. Należy nadmienić, że 
język karaimski w odmianie wileńskich, a także krymskich Karaimów, 
jest bardzo zbliżony do języka krymskotatarskiego. Należy do tej samej 
rodziny i grupy językowej języków turkijskich. Charakteryzują się one 
między innymi podobnym jak język polski użyciem wiersza sylabiczne-
go i sylabotonicznego. Pod tym względem przekład był więc łatwiejszy. 
Warto też pamiętać, że Kozłow, o którym pisał Mickiewicz, to tatar-
skie miasto Gozlew, dzisiejsza Eupatoria, na zachodnim wybrzeżu Kry-

3 Barbara Majewska, Pierwszy orientalny przekład sonetu Mickiewicza, Przegląd Orienta-
listyczny, nr 2, Warszawa 1963.
4 Maria Składankowa, Gazel albo ghazal, Zagadnienie rodzajów literackich, t. XIII, z. 1, s. 
142-148, Łódź 1970; tenże, Kasyda perska, Zagadnienia rodzajów literackich, t. XIII, z. 2, s. 
128-130, Łódź 1971.
5 Aleksander Dubiński, Caraimica. Prace karaimoznawcze, s. 274, Warszawa 1994.
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mu, gdzie tradycyjnie mieściło się duchowe i administracyjne centrum 
krymskich Karaimów. Tak samo Czufut Kale, karaimska twierdza nie-
opodal Bakczysaraju6, gdzie do dziś znajduje się tzw. Dolina Jozafata, 
największa karaimska nekropolia na świecie. Te szczegóły być może 
decydowały o wyborze przez Ananiasza Zajączkowskiego sonetów do 
tłumaczenia.

Stąd już niedaleko do przekładu na język krymskotatarski. Tu od razu 
należy nadmienić, że nie ma jednolitego języka tatarskiego, podobnie 
jak nie ma jednego tatarskiego narodu. Są języki tatarskie, wśród któ-
rych ważne miejsce zajmuje język Tatarów Krymskich, współcześnie 
nazywany krymskotatarskim7. Przekładu całości, tzn. wszystkich 18 so-
netów, na ten język dokonał Szakir Selim, tatarski poeta z Krymu, jeden 
z najbardziej znanych tamtejszych twórców. W tłumaczeniu posługiwał 
się językiem rosyjskim. Gatunek sonetu nie istniał w klasycznej, dawnej 
poezji tatarskiej8, która podobnie jak poezja Turków osmańskich czer-
pała wzory z poezji perskiej, uchodzącej na Bliskim Wschodzie za wzór 
smaku literackiego, mody i stylu. Persję zwano z tego powodu „Francją 
Bliskiego Wschodu”.

Niemniej jednak, natura języków turkijskich, w tym krymskotatar-
skiego, nie zna zjawiska iloczasu, zaś czysto turecka i tatarska poezja 
była, jak już wspomniałem, oparta na wierszu sylabicznym. Sonet 
dotarł do Turcji i na Krym w wieku XX wraz z wpływami kultury eu-
ropejskiej. Krymscy Tatarzy już wcześniej, bo w wieku XIX, spotkali 
się z tym gatunkiem poprzez poezję rosyjską, która wszelako wśród 
tatarskiej inteligencji była mało znana. Współczesny język krymskota-

6 Bakczysaraj oznacza „pałac w sadzie” („pałac w ogrodzie”) – lub „sadowy pałac”. 
Ogrody i sady, sztuka ich tworzenia, były w cywilizacji muzułmańskiej bardzo ważnym 
elementem tradycji. Ogród symbolizował raj opisany w Koranie, świętej księdze islamu. 
Staropolski „seraj” to oczywiście tatarski i turecki „saraj”, czyli pałac. Najbardziej znane 
pałace, czy też pałacowe kompleksy, to Topkapy w Stambule, Alhambra w Granadzie oraz 
w Bakczysaraju, gdzie w XVI wieku w jego panowaniu i budowie uczestniczyli nawet 
budowniczy z Włoch. Pałac uległ zniszczeniu w XIX i XX wieku, obecnie czwarta część 
jego dawnej powierzchni służy jako muzeum.
7 Henryk Jankowski, Gramatyka języka tatarskiego, Poznań 1992.
8 Kultura Tatarów Krymskich od wieku XVI, zwłaszcza w XVII i XVIII stuleciu, coraz 
bardziej zbliżała się do kultury osmańskiej Turcji. Tatarzy Krymscy, podobnie jak Turcy, 
byli [w większości nadal są] muzułmanami. Początki wpływów islamu na Krymie datuje 
się od wieku XIII. Pomimo, że islam stanowił centrum tatarskiej tożsamości, to zachowa-
ło się wiele tradycji, obrzędów i symboli z okresu szamanizmu, będącego religią stepo-
wych ludów turkijskich. W tej symbolice, a nawet we wcześniejszej, totemicznej, jednym 
z głównych motywów był wilk, nie zaś koń, jak sądzi wielu ulegających stereotypom 
Europejczyków. Koń jest raczej symbolem, chociaż „argamaq” – rączy koń – był i dawniej 
motywem ludowej twórczości poetyckiej. W XVI-XVIII-wiecznej poezji dworskiej domi-
nowały motywy perskie: słowik, róża, motyl, świeca – pochodzące z mistycznej tradycji 
sufizmu.
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tarski, podobnie jak i współczesny turecki, używa od lat 90. XX stulecia 
zmodyfikowanego alfabetu łacińskiego. Przedtem, podobnie jak i inne 
narody turecko-muzułmańskie w Związku Sowieckim, po zmianie al-
fabetu w 1928 roku w Turcji, Tatarzy zmuszeni byli do używania rosyj-
skiej grażdanki. 

W języku krymskotatarskim „Sonety krymskie” znaczą „Kyrym So-
netleri”, a tytuły poszczególnych sonetów w tym języku to: „Akkerman 
Czolleri”, „Dengiz Tynczlygy”, „Jaldav”, „Boran”, „Kezlev czolleri taraftan 
daglarnyn koruniszi”, „Bagczasaraj-Hansaraj”, „Bagczasaraj Gedżesi”, 
„Pototskanyn Durbesi”, „Harem Kabirleri”, „Bajdary Vadijsi”, „Aluszta 
Kunduz”, „Aluszta Gedże”, „Czatyrdag”, „Sejjah”, „Czufut Kalenin Uczu-
rumlu Jolu”, „Kikineiz Dagi”, „Balyklavadaki Kale Jykyntyllary”, „Ajuv-
-Dag”. Przytoczenie tytułów sonetów w języku krymskotatarskim może 
dać pewne wyobrażenie o całości przekładu9. Do tekstów dodane są 
objaśnienia oraz grafiki współczesnego tatarskiego malarza i grafika Ra-
miza Nietowkina. Książka wydana została nakładem Fundacji Kultury 
przy współpracy Instytutu na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej 
– IDEE w Warszawie oraz Fundacji Odrodzenia Krymu w Bakczysaraju. 
Redaktorem wydania jest Urszula Doroszewska. Tomik opublikowano 
w Warszawie w roku 1996, w formacie A5, stron 54 + 2 nlb, nie podano 
wielkości nakładu.

W pałacu krymskich chanów w Bakczysaraju, obecnie muzeum ta-
tarskiej tradycji i historii, niewielką część ekspozycji poświęcono rów-
nież Mickiewiczowi, jego podróży na Krym oraz przekładom „Sonetów 
krymskich”. Od paru już lat odbywają się też na Krymie coroczne kon-
ferencje poświęcone Mickiewiczowi i ogólnie rozumianej polskiej kul-
turze i literaturze. 

Selim Chazbijewicz

9 Z powodu braku w klawiaturze mojego komputera niektórych liter używanych w ję-
zyku krymskotatarskim, tytuły tatarskie zapisałem fonetycznie, starając się jak najściślej 
oddać ich brzmienie. 
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Musa Czachorowski

Tatarskie tropy w rodowodzie 
Adama Mickiewicza

Pochodzenie Adama Mickiewicza wciąż, jak się okazuje, wzbudza wie-
le emocji. Najciekawszą rzeczą jest to, w rodowodzie wielkiego poety 
odnaleziono jakoby tatarskie korzenie! Tak naprawdę niewiele jednak 
o tym wiadomo. Częściej bowiem i głośniej mówiono o żydowskim po-
chodzeniu wielkiego poety.

Oto np. Mateusz Mieses opublikował na łamach krakowskiego „No-
wego Dziennika” (nr 214/1919) tekst pt. „Biografowie polscy a rodowód 
Mickiewicza”, w którym z jednej strony opowiedział się za tropem ży-
dowskim, z drugiej zaś twierdził, że Mickiewicz pochodził z rodziny 
pieczętującej się herbem Nałęcz o przydomku Dowołgo, która miała 
jakoby wywodzić się z muzułmanów. Ostro sprzeciwił się temu Alek-
sander Rogalski w artykule „Czy matka Mickiewicza była Żydówką?”1 
Negatywnie odniósł się w nim także do wypowiedzi Aleksandra Rosen-
berga, według którego matka Mickiewicza była Żydówką z pochodze-
nia, bo należała do neofickiej rodziny Majewskich. Bardziej zaskakują-
ce są jednak inne słowa Rosenberga: „Bo cóż właśnie mogłoby wpłynąć 
na wartość utworów Mickiewicza, gdyby np. stwierdzono niezbicie, że 
ojciec poety był pochodzenia mongolskiego”. Niestety, nie wiadomo, ja-
kie argumenty miał Rosenberg na potwierdzenie owej „mongolskości”, 
ale Rogalski zdecydowanie uznał to za oburzające i bezzasadne.

W czasach nam współczesnych do sprawy odniósł się m.in. Andrzej 
Syrokomla-Bułhak w książce pt. „Barbara znaczy Obca: w odpowiedzi 
Jadwidze Maurer” (Zielona Góra, 1998). Ustalił, że nazwisko prababki 

1 Aleksander Rogalski, Czy matka Mickiewicza była Żydówką?, Orędownik, nr 111 z 11.05.1936 r.
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Mickiewicza ze strony matki, żony Michała Majewskiego, brzmi Tupal-
ska. „Zwracam uwagę – napisał – że Tupalscy byli szlachtą pochodze-
nia tatarskiego i jeszcze w połowie XIX wieku odnotowani byli jako 
muzułmanie”. Potwierdza to historyk białoruski Sergiusz Rybczonek 
w pracy „Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli”, powstałej na 
podstawie kwerendy materiałów źródłowych w Narodowym Archiwum 
Białorusi w Mińsku2. Referat o rodzie Adama Mickiewicza przedstawił 
na sesji „Mickiewicz i kultury narodowe” zorganizowanej we wrześniu 
1998 roku staraniem Centrum im. F. Skoryny i Instytutu Historii Narodo-
wej Akademii Nauk Białorusi.

W roku 2000 ukazał się w „Rzeczypospolitej” tekst Janusza Odro-
wąża-Pieniążka, dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie, pt. „A jednak ‘Z matki Polki‘”3. Autor, opierając się właśnie 
na ustaleniach Sergiusza Rybczonka, podaje, że Barbara z Majewskich 
Mickiewiczowa była córką Mateusza, rotmistrza nowogródzkiego, żo-
natego z Anną Orzeszkówną, córką wojskiego mielnickiego, zmarłą 
w Nowogródku 11 kwietnia 1798 roku w wieku lat 60. Mateusz Majew-
ski był właścicielem części folwarku Rowiny, który potem odstąpił bra-
tankowi Józefowi.

Ojcem Mateusza był Michał Majewski, od roku 1723 trzymający 
w zastawie wieś Rowiny-Pawlikowszczyzna, natomiast matką Barbara 
z Tupalskich. Możliwe więc, że Barbara Mickiewiczowa otrzymała imię 
po swej babce. W roku 1742 Michał przekazał swym małoletnim synom 
Rowiny-Pawlikowszczyznę, zlecając opiekunom doprowadzić do końca 
sprawę ze swym bratem Jerzym, który w roku 1739 miał w zastawie fol-
wark Orda w ordynacji kleckiej. Pierwszą żoną Jerzego była Teresa lub 
Dorota Radaman, drugą Leszczyłowska. Z Leszczyłowskich wywodziła 
się też prababka Adama Mickiewicza po mieczu – Marianna Janowa Mic-
kiewiczowa. Ojcem (ale być może, według Rybczonka, dziadem) Michała 
i Jerzego był Kazimierz Majewski, żonaty z Korsakówną. 

Nie jest zatem wykluczone tatarskie pochodzenie prababki poety, rze-
czonej Barbary z Tupalskich, a możliwe, że również owej Korsakówny 
z domu, żony Kazimierza Majewskiego. „Byłby więc Adam Mickiewicz 
potomkiem (choć dość odległym) nie Żydów, a Tatarów. Takie koligacje 
nie były rzadkością wśród szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego” – 
konkluduje Janusz Odrowąż-Pieniążek.

Głos w tej sprawie zabrał też imam Mahmud Taha Żuk: „Wileńsz-
czyzna to ziemia licznych zaścianków tatarskich. Najstarsze skupiska 

2 Sergiusz Rybczonek, Przodkowie Adama Mickiewicza po kądzieli, Blok-Notes Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza, nr 12-13/1999.
3 Janusz Odrowąż-Pieniążek, A jednak „Z matki Polki...”, Genealogia Mickiewicza bez nie-
domówień, Rzeczpospolita, 5.02.2000 r.
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osadnictwa tatarskiego znajdowały się w Ziemi Nowogródzkiej. Tupal-
scy – właściciele Tupał w pow. nowogródzkim, Mustafa Tupalski – wła-
ściciel Tupał (1631), Samuel Tupalski – właściciel Tupał (1738), Daniel 
Tupalski – Nieśwież (1733), Sara Tupalska – Mińsk Lit. (1677), Mustafa 
Tupalski – adiutant gen. Bielaka (1786-1790), Józef Tupalski – rotmistrz 
Pułku Straży Przedniej (1772). Tupalscy związani są z Łowczycami koło 
Nowogródka i Nowogródkiem. Na dokumencie stwierdzającym wybór 
Assanowicza na imama meczetu w Łowczycach (1783) znajdujemy pod-
pisy: Samuela Tupalskiego – chor. JKM, Mustafy Tupalskiego – chor. JKM, 
Samuela Tupalskiego. Assanowiczowi, z uwagi na bliskość Łowczyc od 
Nowogródka, powierzono także funkcję imama w Nowogródku.

Na liście prenumeratorów „Koranu” Buczackiego, wydanego w War-
szawie w roku 1858, figuruje Tupalska – sędzina. Wszystko więc wskazu-
je na to, że Adam Mickiewicz był rzeczywiście pochodzenia tatarskiego”4. 

Znany jest Piotr Tupalski, towarzysz chorągwi mińskiej pospolitego 
ruszenia rotmistrzostwa podczaszego miśnieńskiego Piotra Rdłutow-
skiego (1698), następnie Antoniego Orzeszki (1700). Być może to jego 
siostrą była Barbara Tupalska, prababka Adama Mickiewicza5. Miło 
pomyśleć, że wieszcz Polski, Litwy i Białorusi może mieć w sobie choć 
odrobinę tatarskiej krwi. Jednak potwierdzenie tego – lub zaprzeczenie – 
wymagać będzie niewątpliwie wiele czasu i wysiłku. 

Szakir Selim (1942-2008)
Szakir Selim (Szakir Selimowicz Selimow, Şakir Selim), krymskotatar-
ski poeta i tłumacz, urodził się 10 kwietnia 1942 roku we wsi Büyük As 
na Krymie. Jako dwulatek został wraz z rodziną deportowany do rejo-
nu dżambajskiego w obwodzie samarkandzkim w Uzbekistanie. Tam, 
w roku 1963, rozpoczął działalność poetycką. Pierwszy tomik jego 
wierszy ukazał się w roku 1971, później opublikował jeszcze siedem. 
Od roku 1971 był korespondentem wydawanej w Taszkiencie gazety 
„Lenin Bayrağı” (Sztandar Lenina) i kierował też działem audycji krym-
skotatarskich samarkandzkiego radia obwodowego. W roku 1974 ukoń-
czył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Samarkandzie. 
Następnie przez 11 lat pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej 
w Dżambaju.

W roku 1989 Szakir Salim powrócił na Krym, gdzie pełnił obowiąz-
ki zastępcy redaktora naczelnego gazety „Qırım” (Krym), wydawanej 

4 Janusz Odrowąż-Pieniążek i Mahmud Taha Żuk, Tatarski ślad, Rzeczpospolita, 12.02. 2000 r.
5 http://genealogia.plewako.pl/plewako?p=piotr;n=tupalski
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w Symferopolu w języku krymskotatarskim. W roku 1992 przewodni-
czył Radzie Pisarzy Krymskotatarskich, skupiającej około 30 członków 
Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy. Oprócz działalności poetyckiej 
zajmował się literackimi przekładami na język krymskotatarski. W roku 
1997 uhonorowany został Państwową Nagrodą Ukrainy im. Tarasa 
Szewczenki. Od roku 1997 był redaktorem naczelnym magazynu „Yil-
diz” (Gwiazda)6. Zmarł 18 listopada 2008 roku w Symferopolu. Trzy lata 
później na symferopolskim mezarłyku (cmentarzu) Abdal ustawiono 
na mogile poety pamiątkowy baştaş – kamienną tablicę7. 

Musa Czachorowski 

6 http://www.bukvaved.net/biography/81697-biografija.html
7 http://www.milli-firka.org/content/DBAFJAAH
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Pезюме
В 1826 году в Москве было опубликовано первое издание “Крымских 
сонетов” Адама Мицкевича. С течением времени появились 
переводы на персидский, караимский, русский, английский  
и многие другие языки. В 1996 году известный татарский поэт 
Шакир Селим перевёл сонеты на крымскотатарский язык, которые 
были опубликованы благодаря инициативе Института демократии 
в Восточной Европе – IDEE. Такова была польская поддержка, 
оказанная крымским татарам, в борьбе за смену введённой 
большевиками кириллицы на латинский алфавит.

Не смотря на пройденное время, “Крымские сонеты” 
так и остаются поэтическим шедевром. Адам Мицкевич,  
в происхождении которого, якобы, можно проследить татарские 
корни, умер в Константинополе (Стамбул с 1930 г.). Добивался там 
основания польского легиона для борьбы с Российской Империей. 
Уважение и признание, которым пользуется поэт и его творчество 
среди крымских татар, позволяют утверждать, что Адам Мицкевич 
является поэтом – пророком Польши, Литвы, Беларуси и Крыма. 

Santrauka
1826 m. Maskvoje pasirodė pirmasis Adomo Mickevičiaus „Krymo sonetų“ 
leidinis. Vėliau rinkinys buvo išverstas į persų, karaimų, rusų, anglų ir ki-
tas kalbas. 1996 m. garsus totorių poetas Šakiras Selimas išvertė sonetus 
į Krymo totorių kalbą, kurie buvo išleisti Demokratijos Instituto Rytinėje 
Europoje dėka – IDEE. Tai buvo lenkiška parama Krymo totoriams, kovo-
jantiems už bolševikų įvestos kirilicos lotynų abėcėlės pakeitimą.

„Krymo sonetai“ nepaisant praeitų šimtmečių taip ir lieka poetiniu 
šedevru. Adomas Miskevičius, kurio kilmėje esą galima rasti totoriškus 
pėdsakus, mirė Konstantinopolyje (Stambulas nuo 1930 m.). Ten siekė 
sukurti lenkų legioną kovai su Rusijos Imperija. Krymo totorių pagarba 
poetui ir jo kurybai leidžia teigti, jog Adomas Mickevičius yra Lenkijos, 
Lietuvos, Baltarusijos ir Krymo poetu – pranašu.
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Summary
In 1826 in Moscow was published  first edition of Adam Mickiewicz „Cri-
mean Sonnets”. Over time, it has been translated into many languages, 
among others: Persian, Karaim, Russian, English. In 1996, the sonnets 
were translated into Crimean Tatar language by a prominent Tatar poet, 
Shakir Selim. It was published thanks to the initiative of the Institute for 
Democracy in Eastern Europe – IDEE. It was Polish support for the Cri-
mean Tatars in their efforts to change imposed by Bolshevism Cyrillic 
alphabet into Latin.

„Crimean Sonnets” despite the passage of centuries, are poetic ma-
sterpiece. Adam Mickiewicz, whose origins can be found traces of Ta-
tar, died in Constantinople (Istanbul since 1930). There he sought to 
establish the Polish Legion to fight against Tsarist Russia. The level of 
recognition and respect that he and his work enjoyed among the Cri-
mean Tatars, lets us say: Adam Mickiewicz is indeed bard of Poland, 
Lithuania, Belarus and Crimea.

Tłumaczenie na jęz. rosyjski, litewski, angielski: 
Tania i Daniel Czachorowscy

Özet
1826 yılında Moskova’da Mickiewicz’in “Kırım Soneleri”nin ilk baskısı 
çıktı. Zamanla soneler Farsça, Karayca, Rusça ve İngilizce başta 
olmak üzere birçok dile çevrildi. 1996 yılında seçkin Kırım şairi Şakir 
Selim tarafından Kırım Tatarcası’na çevrildi. Yayın, “Doğu Avrupa’da 
Demokrasiye Destek Enstitüsü”nün ortaya atmış olduğu inisiyatif ile 
gerçekleşmişti. Bu, Kırım Tatarları’nın, Bolşevizm’ce zor kullanılarak 
empoze edilmiş olan Kiril alfabesinin Latin alfabesine değiştirilmesi 
için vermiş olduğu savaşlarına Polonya’nın desteğiydi. 

“Kırım soneleri”, yılların geçmesine rağmen ebedi bir şaheserdir. 
Soyunda Tatar atalarının da bulunduğu söylenen Adam Mickiewicz 
İstanbul’da vefat etti. Bilindiği üzere orada, Çarlık Rusya ile savaşmak 
için Leh Lejyonu adı verilen bir askeri birliği kurmak ile meşguldü.  
Mickiewicz ve terekesinin Kırım Tatarları arasında edinmiş olduğu 
saygınlık ve itibardan dolayı sadece Polonya, Lituanya ve Belarus’un 
değil aynı zamanda Kırım’ın da önemli sairlerinden biri olduğu 
söylenebilmektedir.

Tłumaczenie na jęz. turecki: Antoni Sarkady
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